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 بسم الله الرحمن الرحيم

ُكتاب النكاح
 

ُبابُندبَُمنُرأىُامرأةًُ هُوُجاريتَُهُأَُتَُيأيتُامرأَُُه،ُإىلُأنُ يفُنفس ُُ،ُفوقعت 

ُواقعهافيُ 

ُرسوَلُاهللُُ؛ُعنُجابرُ ُ-287 وهيُُ-فَأتىُامرأَتهُزينبُُ.رَأىُامرأةًُُملسو هيلع هللا ىلصأن 

ُمنيئةًُ ُُ( )متعس  ُفقالُ.فقىضُحاجَتهُ-هلا ُإىلُأصحابه ُخرَج ُت قبلُيفُُ:ثم  ُاملرأة إن 

ُشيطانُ،شيطانصورةُ َُأهَلهُ،وت دبرُيفُصورة  كمُامرأًةُفليأت  ُُ.فإذاَُأبرَصَُأحد  فإن 

ه ُماُيفُنفس  ُ.ذلكُيرد 

ُرواية ُأَُُ:ويف كم َُأحد  ُقلب هُعجبت هإذا ُيف ُفوقعت  ُاملرَأة  ُامرأت هُ. ُإىل فليعَمد 

هُ،فلي واقعها ُماُيفُنفس  ُذلكُيرد  ُ.فإن 

هُإىلُُن سخ،ُواستقرُ ُأ بيحُثمُ ُن سخ،ُثمُ ُوبيانُأنهُأ بيحُثمُ ُتعةُ بابُنكاحُامل ُ حتريم 

ُيومُالقيامة

ُقالُ–287
 
ُعبدُاهللُُمَُقدُ :ُعنُعطاء ُبن  عتمراًُُجابر  فسأَلهُ.ُزل هفجئناهُيفُمن.ُم 

ُعنَُأشياءَُ ُ.ُالقوم  ُذكروا ُاهللُ.ُنعم:ُفقال.ُامل تعةثم  ُرسول  ناُعىلُعهد  .ُملسو هيلع هللا ىلصاستمتع 

                                                           

ُالنونُ (ُ ) ُامليمُ .ُبفتح  ه،ُهوُاجللدُيفُالدباغ.ُحديدةمهموٌزُمثلُ،ُوكرس  لي نهُوَتعرك  هُت  س  قالهُعياٌضُ.ُومتع 

 (.257/ )"املشارق"يفُ
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مر ُ( ).وَأيبُبكرُوع 

بريُ-287 ُجابَرُبَنُعبدُاهللُيقولُ:قال.ُعنُأيبُالز  ن اَُنستمتعُ ُ:سمعت  ُُك  بالقبضة 

ُ ُوالدقيق  ُاهللُُ،منُالتمر  ُرسول  مرُ ُ،وأيبُبكرُ،ملسو هيلع هللا ىلصاألياَمُعىلُعهد  ُ،حتىُهَنىُعنهُع 

ريث َُعمروُبنُح 
ُ.يفُشأ ن 

ةُ-285 ُعندُجابرُ ُ:قالُ،عنُأيبُنْض  ُفقالُ.عبدُاهللُبنُ ُكنت  ُآت  ُُ:فأتاه ابن 

ُ بريُاخَتَلفاُيفُامل تعَتي  ُالز  ُوابن  ُلُ فعَُُ:فقالُجابرٌُُ.عباس  ُاهللُناه  ُُ.ملسو هيلع هللا ىلصاُمعُرسول  ثم 

ُهَلامُ.هَناناُعنهامُعمرُ  د  ُ.فلمُنع 

ُاهللُُ:قالُُكوعُ األَُُبنُ ُعنُسلمةَُُ-287 صُرسول  يفُُ،عاَمَُأوطاسُ ُملسو هيلع هللا ىلصرخ 

ُ( ).هَنىُعنهاُثمُ .ُامل تعةُثالثاًُ

                                                           

ُ(7872ُ)ُ"صحيحُالبخاري"أصلهُيفُ(ُ ) ُاألكوع  ُعبدُاهللُوسلمَةُبن  ُبن  ُعنُجابر  ُحممد  ُبن  عنُاحلسن 

ُاهللُ":ُقاال ُرسول  ُفَأتاناُرسول  ن اُيفُجيش  وا:ُفقالُملسو هيلع هللا ىلصك  ع 
ت  واُفاسَتم  َُتستمتع  َنُلكمُأن 

 .ُ"إن هُقدُأ ذ 

عتمدةُمُ ُهُيفُروايةُ يتُ ورأَُ،ُبفتحُالنونُ"ىهَنُ"ضبطناه:ُقالُالبيهقي(:27ُ /9)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُ(7ُ)

ُقيل:ُقال.ُباأللفُ"هنا" ُالنونُ :ُفإن  ُسلمةُعمرُ ،ُبلُهيُبضم 
ُ.ُواملرادُبالناهيُيفُحديث  كامُيفُحديث 

ُاهللُ:ُقلنا.ُجابرُ  ُرسول  تمٌل،ُلكنُثبَتُهني  عبدُعنُأبيهُمَُُبنَُسربةُبنُ ُعنهاُيفُحديثُالربيعُ ُملسو هيلع هللا ىلصهوُحم 

وافٌقُلنهُ  مرُم  ُع  ُعنه،ُفنهي  ُ.ملسو هيلع هللا ىلصهُيُ بعدُاإلذنُفيه،ُوملُنجدُعنهُاإلذَنُفيهُبعدُالنهي 

ُوَمنُن قلُعنهُاستمرارُ :ُومتامهُأنُيقال(:ُاحلافظ)قلتُ ُجابرًا إىلُأنُهَنىُُملسو هيلع هللا ىلصهُذلكُبعدَُهمُعىلُلعل 

ُاجتهاداًُ.ُملُيبلغهمُالنهي ُ.ُعنهاُعمر مرُملُينهُعنها ُع  ُأن  ُي ستفادَُأيضًا ُإىلُ،ُومما ستندًا وإنامُهَنىُعنهاُم 

ُاهللُ ُعنهُبذلكُ،ملسو هيلع هللا ىلصهنيُرسول  ُماجهُمنُطريقُأيبُبكرُبنُ ُ.وقدُوقعُالترصيح  ُحفصُ ُفيامَُأخرجهُابن 

ُقالُعُ ُعنُابنُ  مرُ "مر ُويلُع  ُفقالُملا ُخطَب ُاهللُ: ُرسوَل ُثالثاًُُملسو هيلع هللا ىلصإن  ُيفُاملتعة ُلنا ُأذَن مها، ُحر  ،ُ"ثم 

مرُعنُأبيهُقالُ ُاهللُبنُع 
ُعبد  ُاملنذرُوالبيهقيُمنُطريقُساملُبن  ُاملنرَبُفحمدَُُصعدَُ"وأخرَجُابن  ُعمر 
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َُسُُبيعُبنُ عنُالرُ ُ-282 ُهنيُعنُأبيهَُسُةُاجل ُرب  ُُ:أنهُقالُ؛ةُرب  ُلناُرسول  َأذ َن

ُ.ُبامل تعةُملسو هيلع هللا ىلصاهللُ اَُبكرةُعَُ.ُمنُبنيُعامرُ ُأناُورجٌلُإىلُامرأةُ ُفانطلقت  .ُ( )طاءيُ كأهن 

ُ ُفعرض  َُأنفَسنانا ُعليها ُت عطيُ:فقالت. ُُ؟ما ُردائيُ:فقلت  .ُردائيُ:وقالُصاحبي.

ُردائي ُمن َُأجوَد ُصاحبي داء 
ُر  ُمنهُ.وكان ُأشب  ُرداءُُ.وكنت  ُإىل ُنظرت  فإذا

ُُ.صاحبيَُأعجبها كَُيكفينيُ:ثمُقالت  ُ.َأنتُورداؤ 

ُثالثاًُ ُمعها ُرسوَلُُثمُ ُ.فمكثت  ُهُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُإن  ن ُم  ُيشٌء ُعنده ُكان ذهَُمن

ُسبيَلهاُ،النساءُالتيَُيتمت عُ  ُ.فلي خل 

ةُُبنُ ُعنُالربيعُ ُ:ويفُرواية ُاهللُُ،سرب  َُأباهُغزاُمعُرسول  ُ:قال.ُفتَحُمكةُملسو هيلع هللا ىلصأن 

ُاهللُُ-ثالثيُبيُليلةُويومُُ-.ُفَأقمناُهباُمخَسُعرشة تعةُُملسو هيلع هللا ىلصفَأذ َنُلناُرسول  يفُم 

ُأناُورجٌلُمنُقومي.ُالنساء وهوُقريٌبُمنُُ.ويلُعليهُفضٌلُيفُاجلاملُ.فخرجت 

مامة ُمن اُب ردٌُُ.الد 
ُواحد  ديَُخل ٌقُُ.معُكل  ُ.ُفرب  ٌدُجديٌدُغض  يُفرب  ُعم  ُابن  اُب رد  ُ.وأم 

ُمكةىُإذاُكن اُبأَُحتُ  نََطةُ،سفل  تناُفتاٌةُمثلُالَبكرةُالعنَط  ُ:فقلنا.ُ( )أوُبَأعالهاُفتلق 

_______________________ 

ُينكحونُهذهُامل ُ:ُقالُثمُ ،ُثنىُعليهوأَُ.ُاهللَ ُرجال  ُتعةُبعدُهَنُماُبال  ُاهللُُي  ُ"عنهاُملسو هيلع هللا ىلصرسول  ُ،ُويفُحديث 

ُ ُحبانُُأيبُهريرةُيفُصحيح  ُاهللُ"ابن  ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُرسول  ُواملرياث  ُوالعدة  ُوالطالق  .ُ"هدَمُاملتعَةُالنكاح 

 .انتهى.ُأخرجهُالبيهقي.ُاملسيبُولهُشاهٌدُصحيٌحُعنُسعيدُبنُ 

( ُ ُ)قالُالنووي( :9/ 87(ُ ُالبكرة(: ُمنُاالبل( ُفهيُالفتي ة  ُالقويةأيُالشابُ . ُة ُوأَُ، ُيطاءالعَُ)ما فبفتحُ(

ُامل ثناةُحتت،ُالعيُامل هملة
 
ُوباملد،ُوإسكانُالياء هملة  ُم 

 
ُ،ُوبطاء ُالعنق  ُُيفوهيُالطويلة  سن  ُوح 

اعتدال 

 .انتهى.بفتحُالعيُوالياءُطولُالعنق(ُالعيط)وُ،ُقوام

(7ُ )ُ ُيف ُالسيوطي َُمفتوحةُ ُ:(2 /7)ُ"الديباج"قال هملة  ُم 
ُبعي  َُمفتوحةٌُ. َُأوالها ُون وني وب طائيُ.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُ ُمنك  َُيستمَع ُأن  ُقالتهلُلك  نا؟ ُتبذالنُ:َأحد  ُوهلُ:قالتُ.يفُرواية)ُ؟وماذا

ُذاك؟ ُب ردهُ(.يصلح ُمنا ُواحد ُكل  ُالرجليُ.فنرَش ُإىل ُتنظر  ويراهاُُ.فجعلت 

ا ُإىلُعطفه  ُبُ ُ:فقال.ُصاحبيُتنظر  ُُ،ردُهذاُخل ٌقُإن  ب ردُُ:فتقول.ُوب رديُجديٌدُغض 

ُأوُمرتيمرَُُثالَثُ.ُبهُهذاُالُبأَسُ ُ.ار 

ُمنها ُاستمتعت  ُاهللُ.ُثم  مهاُرسول  ُحت ىُحر  ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصفلمَُأخرج 

ُاهللُُ:ويفُرواية ُرسوَل ُبيُالركنُ ُملسو هيلع هللا ىلصرأيت  ُُقائاًم ُيقولُ،والباب  اُُ:وهو َُأُّي  يا

ُلكمُيفُاالستمتاعُمنُالنساء َُأذنت  مُذلكُإىلُُ.الناسُإينُقدُكنت  ُاهللُقدُحر  وإن 

ُالقيامة ُيشفَمنُكانُعُ.يوم  ُمنهن  ُسبيَلهنده ُفلي خل  ُُ.ٌء ُآتيت موهن  ُمما ذوا والُتأ خ 

ُ.شيئاًُ

ُبنُالزبريُعنُابنُ ُ-288 روة َُأخربينُع  بريُُ؛شهاب  ُاهللُبنُالز  ُعبَد قاَمُُأن 

ُناسًاَُأعَمىُاهلل ُقلوهَبمُ:بمكةُفقال فتونُبامل تعةُ،كامَُأعَمىَُأبصاَرهمُ،إن  ُُ.ي  ض  عر  ي 

ُفقالُ.برجلُ  ُُ:فناداه ُعىلُعهدُُ.إنكُجللٌفُجاف  ُت فعل  ُامل تعة ريُلقدُكانت  فَلَعم 

ُرسولُاهللُُ-إمامُاملتقيُ ريد  ُالزبريُ-ملسو هيلع هللا ىلصي  كُ:فقالُلهُابن  بُبنفس  فواهللُلئنُ.ُفجر 

ن كُبَأحجارك ُ.فعلَتهاُألَرُج 

ُُقالُابنُ  ُبنُ ُ:شهاب  ُُبنُ ُاملهاجرُ ُفَأخربينُخالد  أنهُبيناُهوُجالٌسُعندُُ؛اهللُسيف 

َتاهُيفُامل تعة ُجاَءهُرجٌلُفاستف  ُأيبَُعمرةُاألنصاريُ.فَأمَرهُهباُ.رجل  ُ:فقالُلهُابن 

ُاملتقيُواهللُ؟ماُهيُ:قالُمهالًُ ُ.ُلقدُف ع َلتُيفُعهدُإمام 

_______________________ 

ُ همَلَتي   .انتهى.ُوهيُبَمعنىُالَعيطاء.ُم 
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لُاإلسالمُ ُ:أيبُعمرةُقالُابنُ  ُيفَُأو  ُكانتُرخصًة ُإليهاُإهنا كامليتةُُ.ملنُاضط ر 

َُأحكَمُاهلل ُالدُ ُ.اخلنزيرُ ُحلمُ وُوالدمُ  ُ.وهَنىُعنهاُ،ينَُثم 

ُ م،ُوكراهةُخ  ُهت ُطببابُحتريمُنكاحُامل حر 

بيهُبنُوهبُ-289 َجُطلحةُبنُعمر،ُُ؛عنُن  ُيزو  ُأن  بيدُاهللَُأراَد ُبَنُع  مَر ُع  أن 

ُذلكُُ.بنتُشيبةُبنُجبري ثامنََُيْض  ُع  ُُ-فَأرسَلُإىلَُأبانُبن  ُاحلج  فقالُُ-وهوَُأمري 

ثامنُبَنُعفانُُ:َأبانُ  ُع  ُاهللُُسمعت  ُامل حرمُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصيقولُقالُرسول  والُُ،الَُينكح 

ُ نَكح  ُُوالُ،ي  ُ.ََيطب 

ُُبنُ ُعنُيزيدَُُ-297 ُعنُميمونةُبنت  ُرسوَلُاهللُُ؛احلارثُاألَصم  جهاُُملسو هيلع هللا ىلصأن  تزو 

ُعباسُ:قالُ.وهوُحالٌلُ ُ.وكانتُخالتيُوخالَةُابن 

ُُبابُحتريمُاخلطبةُ  ُأوُيرتكَُُخيهُحتىُيأذنَُأَُُطبةعىلُخ 

امسةُالرمحنُبنُ ُعنُعبدُ ُ- 29 قبةُبنَُُ،ش  ُ:عىلُاملنربُيقولُُعامرُ َُأن هُسمَعُع 

ُرسوَلُاهللُ َُأخوُامل ؤمنُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصإن  ُيبتاَعُعىلُبيعُ ُ.املؤمن  ُأن  ُللمؤمن  ُ.َأخيهُفالَُيل 

طبةَُأخيهُحتُ والُ ُعىلُخ  ُ( ).رَُذَُىُيَََُيطب 

ُ غارُوب طالنهُبابُحتريمُنكاح  ُالش 

                                                           

ُعُ (7ُ 7 )ومسلمُ(7878ُ)أخرجُالبخاريُ(ُ ) ُ":ُقالُمرُعنُابن  كمُُملسو هيلع هللا ىلصُهنىُالنبي  ُيبيَعُبعض  أن 

ُعىلُبيعُبعضُ  ،ُ ُحتىَُيرتَك َُأخي ه
طبة  ُعىلُخ  ُالرجل  ُقبوالَُيطب  َُلهاخلاطب  ُاخلاطب، ُله ُيَأذَن .ُ"أو

 .نحوهُعنُأيبُهريرةُُاأخرج

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُاهللُُ:قالُ.ُعنُأيبُهريرةُ-297 غارُملسو هيلع هللا ىلصهَنَىُرسول  ُ.عنُالش 

ُللرجلُ:زادُابنُنمري ُيقوَلُالرجل  غارُأن  كُابنَت يُ:والش  ج  جنيُابنَتكُوأ زو  .ُزو 

كُأ خت ي ج  نيُأ خَتكُوأ زو  ج  ُ( ).أوُزو 

ُاهللُهَنُُ:قالُعنُجابرُبنُعبدُاهللُ –297 غارُملسو هيلع هللا ىلصىُرسول  ُ.عنُالش 

ُ ُكوتكرُبالس ُطق،ُوالبُ يفُالنكاحُبالن ُُبابُاستئذانُالثيب 

ُابنُ ُ-297 ُُ؛ُاسُ عبُ ُعن ُالنبي  ُولي هاُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصأن  ن
ُم  ها ُبنفس  ُأحق  م  .ُاألي 

ُيفُنفسها ُت ستأ ذن  امهتاُ.والبكر  اُص  ُ.وإ ذهن 

ُ.ُوالبكرُت ستأمرُ:ويفُرواية

هاُ:ويفُرواية اَُأبوهاُيفُنفس  َُيستأذهن  ها.ُوالبكر  ت هاُإقرار  ُ.وَصم 

ُ ُالصغريةُكرَُالبُ ُبابُتزويجُاألب 

هري ُُ-295 ُُ؛عنُعائشةُروةَُعنُعُ ُعنُالز  ُالنبي  ُُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُسبع  َجهاُوهيُبنت  تزو 

ُسنيُ.سني ُتسع  ُإليهُوهيُبنت  ف ت  َعب هاُمَعهاُ.وز  ُثامنُُ.ول  وماَتُعن هاُوهيُبنت 

ُ( ).عرشة

                                                           

 .أخرجُالشيخانُعنُابنُعمرُمرفوعًاُمثلهُ( )

منُطرقُ(777ُ )ومسلمُ(7877ُ،7875ُ،ُ 787،ُ 7877ُ،787،ُ 778)أخرجهُالبخاريُ(7ُ)

الُوخمترصاًُ روةُعنُأبيهُبهُمطو  ُ.عنُهشامُبنُع 

َعب هاُمعها)دونُقولهُُ ُثامنُعرشة.ُول  ُللبخاريُ،ُ(وماَتُعنهاُوهيُبنت  :ُقال(7877ُ)لكنُيفُرواية 
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ُفيهُال،ُواستحبابُالدخولُ يفُشوُ ُزويج ُجُوالتُ بابُاستحبابُالتزوُ 

ُاهللُُ:قالتُعنُعائشةُ-297 جنيُرسول  الُملسو هيلع هللا ىلصتزو  الُ.يفُشو  ُيفُشو  ُ.وَبنَىُيب 

ُاهللُ ُرسول 
 
ُنساء ن يُملسو هيلع هللا ىلصفأي  ُُ:قالُ؟كانَُأحظىُعندهُم  ُأن  وكانتُعائشةَُتستحب 

ال ُ.ت دخَلُنساَءهاُيفُشو 

ُ ُجهاريدُتزوُ يهاُملنُيُ وكفُ ُاملرأةُ ُإىلُوجهُ ُالنظرُ ُبابُندب 

ُُ:قالُعنُأيبُهريرةُُ-292 ُامرأًةُإُ:فقالُُملسو هيلع هللا ىلصجاءُرجٌلُإىلُالنبي  ينُتزوجت 

ُُ.منُاألنصار ُالنبي  ُإليهاُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُله ُشيئاًُُ؟هلُنظرَت ُيفُعيونُاألنصار ُ.فإن 

ُإليهاُ:قال جَتها؟ُ:قالُ.قدُنظرت  ُُ:قال.ُعىلُكمَُتزو  ُأواق  ُ.عىلُأربع 

ُ ُهذاُاجلبلُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُلهُالنبي  رض  ُ.عىلُأربعُأواق؟ُكَأن امَُتنحتونُالفضَةُمنُع 

ُت صيبُمنه.ُماُعندناُماُن عطيك ث  َُنبعَثكُيفُبع  فبعَثُبعثًاُُ:قالُ،ولكنُعسىُأن 

ُ.بعَثُذلكُالرجَلُفيهمُ.إىلَُبنيُعبسُ 

ُوخاتمُحديد،ُوغريُذلكُمنُقليلُ ُقرآنُ ُهُتعليمَُبابُالصداقُوجوازُكون ُ

ُ.ُوكثريُ  ُواستحبابُكونهُمخسامئةُدرهمُملنُالُي  ُبهُحف 

_______________________ 

عاًُ) س 
ُعندهُت  ُ(.ومكثت 

ُ:ُتنبيهُ ُسنيُ.سلمُعنُهشامخاريُومُ البُ ُوقعُيفُُجيعُروايات  ُ.أنهُتزوجهاُوهيُبنتُست 

ُُ ُعنُمحاد(77792ُ)ووقعُعندُأمحد ُ(777ُ )والشافعيُ، ُعنُهشام ُكالها (.ُسبع)عنُابنُعيينة

همُبالشك.ُوكذاُوقعُعنُاألسودُعنُعائشةُعندُأيبُعوانةُوغريه ُ.ورواهُبعض 

ُالسادسةَُ(:7ُ /8)ُ"اإلصابة"قالُاحلافظُيفُُ معُبأهناُكانتَُأكملت   .انتهى.ُودخلتُيفُالسابعة،ُوي 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُُدامةُعنُأيبُحازمُ قُ ُبنُ ُعنُزائدةَُُ-298 ُالساعدي 
ُسعد  ُبن  ُ:قالُ.ُعنُسهل 

ُامرأٌةُإىلُرسولُ  ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُجاءت  ُلكُنفيسُ.اهللُياُرسوَلُُ:فقالت  َُأهب  ُ....جئت 

جت كهاُ:وفيه ُ( ).فعل مهاُمنُالقرآنُ.انطلقُفقدُزو 

ُالرمحنُ-299 ُعبد  ُُ:أنهُقالُ؛عنُأيبُسلمةُبن  ُالنبي  ُزوَج ُعائشَة ُ:ملسو هيلع هللا ىلصسألت 

ُاهللُ ُرسول  ُكانُصداق  ُقالتملسو هيلع هللا ىلصكم ُأ وقيةًُُ:؟ ُثنتيُعرشة ُألَزواجه ه ُصداق  ُكان

                                                           

( ُ ُالبخاريُ( 87ُ 7)أخرجه ،727 ُ ،7277ُ ،7299ُ ،7879ُ ،7877ُ ،7879ُ ،7877ُ ،7872ُ،

7857ُ ُبه(775ُ )ومسلمُ(ُ 7855ُ،5577ُ،798، ُعنُأيبُحازم ة  ُعد  ُمنُطرق  ُاملرأةُ. يفُقصة

ُ(.بامُمعكُمنُالقرآن)وكلهمُقالُ.ُالواهبةُاملشهورة

هاُمنُالقرآن"(2/777ُ)ويفُروايةُالبيهقيُُ(فعل مها)دونُقولهُُُ جتكهاُبامُت عل م  ُ.ُ"زو 

ُمنُطريقُز(7777ُ )ُ"املصنف"وأخرجهُابنُأيبُشيبةُيفُُ ُخمترصًا ُعنُسهلُبن  ائدةُعنُأيبُحازم 

ُ"،ُسعد ُالنبي  ورًةُمنُالقرآنُملسو هيلع هللا ىلصأن  هاُس  عل م  ُي  اًلُامرأًةُعىلُأن  جُرج  ُاملسيبُ.ُ"زو  ويفُروايةُسعيدُبن 

ُ ُالطرباين ُعند ُسعد ُبن  ُسهل ُ"عن ُالنبي  هاُُملسو هيلع هللا ىلصأن  عل م  ُي  ُالقرآن ورتيُمن ُس  ُعىل ُامرأًة اًل ُرج  َج زو 

هُمنُحديثُأيبُهريرةُوَأيبُأ مامةُوغريها.ُ"إي اها ُحجرُيفُ.ُوقدُجاءُنحو  ُ.ُ"الفتح"كامُذكرهُابن 

ُاملهرُ ُهو ُالتعليم ُأن  ُعىل ُالزيادة ُهبذه ُالعلم  ُأهل  ُمن ُُجاعة ُاستدل  ُوقد .ُ ُلبعض  ُحفظ ه د وليسُجمر 

ُ.القرآن

ُ.وجهيُ"بامُمعكُمنُالقرآن"ََيتملُقولهُ:ُقالُعياض(:7ُ 9/7)قالُاحلافظُُ

ُأظهرهاُ ُالقرآن: ُمن ُمعه ُما ها عل م  ُي  ُأن  ُمنه، عي نًا ُم  ُمقدارًا ُأو ُذلكُصداقها، ُويكون ُهذاُ، ُجاء وقد

حيحةُ ُالص  ُط رقه ُقولهُيفُبعض  ُويؤي ده ،
ُعنُمالك  ُمنُالقرآن"التفسري  ُيفُُ"فعل مها ُوعي  م، كامُتقد 

عل مهاُوهوُعرشوَنُآية ُ.حديثُأيبُهريرةُمقداَرُماُي 

ُتكونُالباءُبمعنىُالالم:ُوََيتملُ ُ.ُأيُألَجلُماُمعكُمنُالقرآن.ُأن  جهُاملرأَةُبالُمهر  فأكرمهُبأنُزو 

ُكون هُحافظًاُللقرآن َُأيبُطلحةُمعُأمُسليم،ُألَجل  هُقصة  ه،ُونظري 
 .انتهى.ُالخ...ُأوُلبعض 
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اًُ ُونش  ُأَُُ:قالت. ُالنش  ُأ وقي ةُ:قلتُ:قالُ؟تدريُما ُدرهمفتلكُمَخُُ.نصف  ُ.سامئة

ُاهللُ ُرسول  هُملسو هيلع هللا ىلصفهذاُصداق  ُ.ألَزواج 

جهاُبابُفضيلةُإعتاقهَُأمتهُثمُ  ُيتزو 

ُعنُأنسُ ُ-877 دَفَُأيبُ:قالُ.ُعنُثابت  ُر  يُوَقَدمُ ُ.طلحةُيومُخيربُكنت 

ُ ُاهلل ُرسول  ُقدَم ُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصمتس  ُالشمس  ُبزغت  ُحي َُأخرجواُُ.فَأتيناهم وقد

همُ،مواشَيهم همُومكات ل همُوَمرور  ؤس  واُبف  ُ.ُحممدُواخلَميسُ:فقالواُ( ).وخرج 

ُاهللُُ:قال ُخيربُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصوقالُرسول  بت  ُُ.َخر  ُصباح  ُفساَء ُقوم 
ُبساحة  نا ُنزل  ُإذا إن ا

ُُامل نَذرين

ُاهلل ُ:قال ُُوهَزَمهم ُوجل  ُعز  ُسهمُ . ُيف ُُجيلةٌُدُ ُووقعت  ُجاريٌة فاشرتاهاُُ.حيَة

ُ ُاهلل سُ ُملسو هيلع هللا ىلصرسول  َُأرؤ 
ي ئهاُ.بسبعة  ُوهت  ُله َُتصنعها ليم ُس  ُأ م  ُإىل ُدفعها ُ:قالُ،ثم 

ُيفُبيتهاُ:وَأحسب هُقال ُُ.وتعتد  يي  ُبنتُح  ُ.وهيُصفية 

ُاهللُُ:قال ُرسول  ُالتمرَُمَُيُ ول ُُملسو هيلع هللا ىلصوجعَل ُُ.والسمنَُُقطُ واألََُُتها ُاألَرض  َصت  ف ح 

ضعتُفيهاُ.وجيَءُباألنطاع.َُأفاحيص ُوالسمنُ ُوجيءَُُ.فو  ُ.فشب َعُالناسُباألقط 

                                                           

( ُ )ُ ُالنووي 9/777ُ)قال :)ُ ا ُباهلمزُ(الفؤوس)أم  ُفَأس  ُُجع ُف عول ُوزن ُعىل ُممدودة  ُفبهمزة  وهيُ.

ُمعروفة ُوالزنبيل.ُُجعُمكتلُ ُ:(املكاتل)وُ، ُوهوُالقفة ُبفتحُامليمُ ُجعُمَُُ(روراملَُ)وُ. ُر ُوهوُمعروٌفُ.

ُيفُمعناه،ُيقالُهلاُامَلساحي،ُكربُمنهاوأَُُ.املجرفةُنحوَُ وحكىُالقايضُقوَليَُأحَدهاُ،ُهذاُهوُالصحيح 

ُهذا ُاحلَُوالث، نا ُه  ُبامَلرور ُاملراد ُيَُاين ُكانوا ُالنخيلبال ُإىل ُهبا ُصعدون ُقال، َُمر: ُواحدها .ُ ُامليم  بفتح 

ها ُحيُي فتل،ُوكرس   .انتهى.ُألنهُيمر 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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جهاُ:وقالُالناسُ:قال ُولدُ اختذَُُمُ أَُُ،الُندريَُأتزو  ُأم  َُحَجَبهاُفهيُُ:قالوا.ُ؟ها إن 

ُولدُ .ُامرَأت ه ُيركَبُحجَبهاُ.وإنُملََُيجب هاُفهيُأ م  َُأراَدُأن  ُُ.فلام  ز  ُعىلَُعج  فقعدت 

جهاُ.البعري ُ.ُفعرفواَُأنهُقدُتزو 

ُاهللُ ُرسول  ُدفَع ُمنُاملدينة ُدَنوا ُالعضباءُ:قالُ.ودفعنا.ُملسو هيلع هللا ىلصفلام  ُالناقة  .ُفعثرت 

ُاهللُ ُُملسو هيلع هللا ىلصوندَرُرسول  ُالنساءُ.فقاَمُفسرَتهاُ.وندَرت  لنَُُ.وقدَُأرشفت  ُاهلل ُُ:فق  َأبعَد

ُ.ُةاليهوديُ 

ُاهللُُياُأباُمحزةَُُ:قلتُ:قال ُ.لقدُوقعَُُواهلل .ُإيُ:؟ُقالملسو هيلع هللا ىلصَأوقعُرسول 

لونُمنُذلكُاحليسُ:ويفُرواية ُيأ ك  ُإىلُجن بهمُ.ُفجعلوا ياض  وَيرشبونُمنُح 

ُ...منُماءُالسامء

ُإليهاُ:قال نا ُهَشش  ُاملدينة دَر ُج  ُرَأينا ُإذا ُحتى ُفانطلقنا، ي نا.
ط  ُم  نا ُفرَفع  ورفَعُ.

ُاهللُ ُاهللُُةُ وصفيُ ُ:قال.َُمطيتهُملسو هيلع هللا ىلصرسول  َفهُقدَُأردفهاُرسول  ُُ:قال.ُملسو هيلع هللا ىلصخل  فعثرت 

ُرسولُ  عتُ.ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُمطي ة  َعُوُص  ُإليهُوالفليسُأَُُ:قال.ُفرص  ُحٌدُمنُالناسُينظر 

ُرحتُ .ُإليها ُاهللُىُقاَم هاُملسو هيلع هللا ىلصسول  ُُ:فقالُ.تيناهفأَُُ:قال.ُفَسرَتَ فدَخل ناُُ:قالُ.ملُن ْض 

عت هاُ،جواريُنسائ هُيرتاَءينهاُفخرَجُُ.املدينة ُ( ).وَيشَمت نُبرص 

                                                           

ُوعبدُ (9ُ 77ُ،79 777ُ،975ُ،7)أخرجهُالبخاريُ(ُ ) ُُومواضَعُأ خرىُمنُطريقُثابت  العزيزُبن 

الًُوخمترصًاُنحوه ُمطو  َُأيبُإسحاقُعنُأنس  ُموىلُاملطلبُوَييىُبن  ُوعمرو  يد  هيبُومح  ُ.ص 

ُاهللُ:ُ)ُدونُقولهُ ُ(.بسبعةُأرؤسُُملسو هيلع هللا ىلصفاشرتاهاُرسول 

ُالنساء:ُ)ُودونُقولهُ ةُ:ُفقلن.ُوقدُأرشفت  ُ(.أبعدُاهللُاليهودي 

عت هاُوَيشَمت ُ،ُفخرجُجواريُنسائ هُيرتاءينها)ُوقولهُُ ُ(.ُنُبرص 
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ُُبابُزواجُزينَبُ ُالعرسُجاب،ُوإثباتُوليمةُ جحش،ُونزولُاحلُ ُبنت 

ُبنُ ُ- 87 ليامن ُس  ُُعن ُثابت  ُعن ُأنسُ ُاملغرية ُُعن ةُُ:قال. ُعد  ُانقضت  مل ا

ُاهللُُ.زينب رهاُعلُ ُ:لزيدُ ُملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول  ك  فانطلقُزيٌدُحتىَُأتاهاُوهيُُ:قالُ.فاذ 

_______________________ 

ُ:ُ)قولهُ حيحيُُ.(رؤسبسبعةُأَُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفاشرتاهاُرسول  ُ"وقعُيفُالص  ُالنبي  خذُجاريًةُ:ُقالُلهُملسو هيلع هللا ىلصأن 

بيُغريها ُ.ُ"منُالس 

ُاملجاز(:ُ 78/ )قالُاحلافظُُ اءُعىلُذلكُعىلُسبيل  ُالرش  ماُُ"سبعةُأرؤس"وليسُيفُقولهُ،ُإطالق 

نايفُقولهُهناُ ذُجارية"ي  يادةإذُُ"خ  ُ.انتهىُكالمه.ُ"ليسُهناُداللٌةُعىلَُنفيُالز 

ُ:ُقلتُ ُُجاعٌةُمنُأهلُالعلمُبروايةُالباب  رَيي ن.ُبجوازُبيعُاحليوانُباحليوانُمتفاضالًُُاستدل 
ُببع  .ُكبعري 

ُيفُ.ُوَأجازهُاجلمهور.ُواختلفواُيفُالنسيئة بابُبيعُ:ُهلذهُالروايةُفقالُ"صحيحه"وقدَُأشاَرُالب خاري 

ُ.انظرُالفتحُ.واحليوانُباحليوانُنسيئةُالعبد

ُتنبيهُ ُ)قوله: ُقال: ُوَأحسب ه ُيفُبيتها. ُموىلُاملط لبُعنُ(7277ُ)وللبخاريُُ.(وتعتد  َُعمرو  منُرواية

ُ"وفيهُ.ُأنسُ  ها َلُزوج 
ت  ُُ-وقدُق  ُاهللُُ-وكانتُعروسًا َطَفاهاُرسول  هُملسو هيلع هللا ىلصفاص  فخرَجُهباُحت ىُ.ُلنفس 

هباءُ ُالص  ناُسد  ُفَبنَىُهبابلغ  ُ"..ُحل ت 

هباء(:2/787ُ)ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُُ ُمنَُخيرب:ُالص  ه.ُهيُعىلُبريد  ُوغري 
ُسعد  :ُقوله.ُقالهُابن 

رتُمنُاحليض:ُأي(ُحل ت) ُ.انتهىُبتجوز.ُوإطالقُالعدة ُعليهاُجماٌزُعنُاالسترباء.ُطه 

ُُ ُآخر ُيفُموضع  7/777ُ)وقال :)ُ ُبقوله ُحل ت)املراد رت( ُمنُحيضهاُأيُطه  ُروىُالبيهقيُ، وقد

 ُ
ُلي 
ُبحيضةُ ُملسو هيلع هللا ىلصأنهُ"،ُبإسناد  ُ"استربَأُصفيَة ُعنُأنسُ ، اُماُرواهُمسلٌمُمنُطريقُثابت  ُملسو هيلع هللا ىلصأنهُ"،ُوأم 

هتا ُعد  ليمُحتىُانقضت  ُس  ُعندُأ م  ُ"تركُصفيَة ُيفُرفعه. ُراويهُعنُثابت  ُمحاٌد ُفقدُشك  ويفُظاهرهُ،

نرَصفهُمنُُملسو هيلع هللا ىلصألن هُ،ُنظرٌُ ُانقضاءُالعدةدخَلُهباُم  ُزمٌنُيسع  ُفلمُيمض  ُزوجهاُبيسري  ،ُخيربُبعدَُقتل 

اُكانتُحامالًُ ُعىلُط هرهاُمنُاملحيض،ُوالُنقلواَُأهن  ُيفُهذاُ،ُوهوُاملطلوب،ُفت حملُالعدة  يح  والرص 

ُأيبُسعيدُمرفوعاًُ ُحت ىُحَتيَضُحيضةًُ،ُالُت وطأ ُحامٌلُحت ىُتضعَُ":ُالبابُحديث  ُمح ل 
ُذات  .ُ"والُغري 

 .انتهى.ُأخرجهُأبوُداودُوغريهُوليسُعىلُرشطُالصحيح.ُقالهُيفُسباياَُأوطاسُ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

ُخاري ُعىلُالبُ ُمسلمُ ُزوائدُ 
13 

ُعجينَها ر  م  ُُ:قال.ُخت  ُرأيت هاُعظ مت  َُأنظَرُإليهاُستطيعُ أَُحتىُماُ.ُدرييفَُصُُفلام  ُ.أن 

ُاهللُ ُرسوَل َُظهريُ.هارَُذكَُُملسو هيلع هللا ىلصأن  يت ها بيُ،فول  ُعىلَُعق  ُونكصت  .ُ ُُ:فقلت  ُزينب  ُيا

ُاهللُ ُ.ُركيذكُ ُملسو هيلع هللا ىلصَأرسَلُرسول  ُأَُُ:قالت  ُحتُ ما ُشيئًا ُناُبصانعة  ُُ.ىُأ وامَرُريب  ُفقامت 

ُاهللُُ.رآنُ القُ ُونزَلُ.ُهاإىلُمسجدُ  ُ.ُإذنُفدخَلُعليهاُبغريُ ُملسو هيلع هللا ىلصوجاءُرسول 

ُرسوَلُاهللُُ:قالُفقال ُالنهارُملسو هيلع هللا ىلصولقدُرأيت ناُأن  .َُأطعَمناُاخلبَزُوالل حَمُحيُامتد 

ثونُيفُالبيتُبعدُالطعام ُوبقيُرجاٌلُيتحد  ُاهللُُ.فخرَجُالناس  ُملسو هيلع هللا ىلصفخرجُرسول 

بعت ه جَرُنسائهُي سل مُعليهنُ ُ.وات  اهللُكيفُوجدَتُُياُرسوَلُُ:ويقلن.ُفجعلُيتتب عُح 

ُالقومُقدُخرفامَُأدريُأَُُ:َأهَلك؟ُقال هُأن  ُ.ينخرَبُوُأَُواُأَُج ُناُأخربت 

ُالبيتُ:قال ُحت ىُدخَل ُفانطلَق ُوبينه. ُبيني رَت ُالس  َقى ُفَأل  ُمعه َُأدخل  .ُفذهبت 

ُ ُبهُ:قالُ.ونزَلُاحلجاب  ُ}ُ،ووعَظُالقومُبامُوعظوا ُأن  ُإال  ُبيوَتُالنبي  الُتدخلوا

ُناظرينُإناه ُغري  ُُ:إىلُقوله..ُ.ي ؤذنُلكمُإىلُطعام  ُ( ).{واهللُالَُيستحيُمنُاحلق 

                                                           

( ُ ُاحلديث( ر ُصد  ُيفُ. ُبنُ (7987ُ)ُ"صحيحُالبخاري"أصل ه ُُزيدُ ُمنُروايةُمح اد ُعنُأنس  عنُثابت 

ُحارثةُيشكو":ُقال ُبن  ُ.ُجاءُزيد  ُعليكُزوَجك،ُاتقُاهلل:ُيقولُملسو هيلع هللا ىلصفجعَلُالنبي  :ُقالُأنٌسُ.ُوَأمسك 

ُاهللُ ُكانُرسول  ُهذهُملسو هيلع هللا ىلصلو ُلكتَم ُشيئًا ُكامتًا ُقال، :ُ ُالنبي  ُعىلَُأزواج  ُتفخر  :ُتقولُملسو هيلع هللا ىلصفكانتُزينب 

ُساموات ُسبع  تعاىلُمنُفوق  جنيُاهللُ  ُوزو  ُأهاليكن  ُ.ُ"زوجكن 

ُُ ُخطبتهاُللنبي  ُلزينبُمنُأجل 
ُ.ملسو هيلع هللا ىلصدونُقصةُإرسالُزيد 

نَُأبلغ(:8/577ُ)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ ُيكونُالذيُكانُزوَجهاُهوُُهذاُم  ماُوقعُيفُذلك،ُوهوُأن 

ُرَضاه ُبغري  ُذلكُوقعُقهرًا ُأحٌدُأن  ُماُكانُعندهُمنها.ُاخلاطب،ُلئالُيظن  ُاختبار  هلُبقَيُ.ُوفيهَُأيضًا

ُ.انتهى.ُمنهُيشٌءُأمُالُ؟

ُقلتُ ُاحلديث: ُآخر  ُأما ُاهللُ"ُ:وهوُقوله، ُرسوَل ُأن  ُُملسو هيلع هللا ىلصولقدُرَأيت نا َُأطعمنَا ُوالل حمُحيُامتد  اخلبَز
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َُأيبُعثامنُ–877 ليامنُعنُاجلعد  ُس  ُبن  ُ:قال.ُمالكُُبنُ ُعنُأنسُ ُعنُجعفر 

ُاهللُ جُرسول  ليمَُحُُ:قال.ُفدخَلُبَأهل هُملسو هيلع هللا ىلصتزو  ُس  يُأ م  ُأ م  ُفجعلت هُيفُيُ فصنعت  سًا

ُتورُ  ُاهللُُ:فقالت. ُإىلُرسول  َُأنسُاذهبُهبذا ُإ ليكُأ م ي.ُملسو هيلع هللا ىلصيا ُهبذا لُبعثت  .ُفق 

ُهذاُلكُمن اُقليٌلُياُرسولُاهللُ:وتقول.ُالسالموهيُت قرئكُ ُ.إن 

ُُ:قال ُاهللُُفذهبت  يُت قرئكُالسالمُوتقولُ:فقلت.ُملسو هيلع هللا ىلصهباُإىلُرسول  ُأ م  ُُ:إن  إن 

هُ:فقالُ.هذاُلكُمن اُقليٌلُياُرسولُاهلل ُوفالنًاُُ:ثمُقالُ،ضع  ُيلُفالنًا ُفادع  اذهب 

ُوفالناًُ ىُرجاالًُُ،لقيَتُُوَمن. ىفُ:قالُ.وسم  َُمنُسم  ُُ،دعوت  ُ:قالُ:وَمنَُلقيت 

هاءُ:قالُ؟عددُكمُكانواُ:قلتُألَنسُ  ُ.ثالثامئةُز 

ُ ُاهلل ُرسول  ُيل ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصوقال َُأنسُهات  ُُ:قالُ،( )ورالتُ ُيا ُامتألت  ُحت ى فدخلوا

ةُواحل جرة ف  ُُ.الص  ُمماُُ،ليتحل قُعرشةُعرشةُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول  ُإنسان  لُكل  وليأ ك 

ُطائفةٌُُ:قالُ.فَأكلواُحتىَُشبعواُ:قالُ،يليه ُطائفٌةُحت ىُأَُُ.فخرجت  واُكلُ ودخلت 

ُ.ُهمكلُ 

ُُ:قالُ،نسُارفعياُأَُُ:فقالُيل ُكانَُأكثَرَُأمُحيُُ.فرفعت  فامَُأدريُحيُوضعت 

ُ ُاهللُُ:قالُ.رفعت  ُرسول  ثونُيفُبيت  ُمنهمُيتحد  ُاهللُ.ُملسو هيلع هللا ىلصوجلَسُطوائف  ورسول 

_______________________ 

ُ.ُ"الخ...ُالنهار ُأ خرىُعنُأنسُنحوه(5ُ 7ُ،75 7ُ،75 75)فقدُأخرجُالبخاري  ُ.منُط رق 

 .وانظرُماُبعدهُ

( ُ )ُ ُيف ُابنُحجر 777ُ/ )ُ"الفتح"قال ُامل ثن اة(: ُبفتح  ُالط ست. ُشبه ُوقيل، ُالطُ : ُستهو يفُُووقعَُ،

ُ ُُحديث  ُمنُذهبُفَأتى"يفُاملعراجُُعنُأنسُ ُرشيك  ُتوٌر ُفيه ُمنُذهب  ُامل غايرةُُ"بطست  وظاهره

تملُالرتادف،ُبينهام ُمنُالتور،ُوَي  ُالطسَتَُأكرب   .انتهى.ُوكأن 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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وليةُوجَههُملسو هيلع هللا ىلص ُاهللُ.ُاُإىلُاحلائطُ جالٌس،ُوزوجت هُم  ل واُعىلُرسول  فخرَجُ.ُملسو هيلع هللا ىلصفثق 

ُاهللُ ُرجعَُ.ُفسل مُعىلُنسائهُملسو هيلع هللا ىلصرسول  ُرَأواُرسوَلُاهللُُ.ثم  قدُرجَعُظن واُُملسو هيلع هللا ىلصفلام 

لواُعليه مُقدُثق  ُ.ُواُكل همفخرج ُُفابتدرواُالباَبُُ:قال.ُأهن 

ُ ُرسول  ُودخَلُىُأَُحتُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُوجاَء ُرخىُالسرَت ُيفُاحل ُ. ُجالٌس فلمُُ.جرةوَأنا

ُيسريًاُحتىُخرَجُ ُ.وأ نزلتُهذهُاآلية.ُعلُ ُيلبثُإال 

ُ ُعىلُالناسُ ُ،ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفخرجُرسول  ُ}ُوقرَأهن  اُالذينُآمنواُالُتدخ  لواُبيوَتُياَُأُّي 

ُناظرينُإناهُالنبي ُ ُغري  ُي ؤذنُلكمُإىلُطعام  ُأن  عيتمُفادخل واُ،إال  فإذاُُ.ولكنُإذاُد 

وا  
ُفانَترش  ُُ.طعمت م ُالنبي  ُي ؤذي ُكان ُذلكم ُإن 

ُحلديث  ستأ ن سي ُم  ُآخرُُ؛وال إىل

ُ.{اآلية

ُُ:قالُاجلعد ُُبنُ ُقالُأنس  ُُ:مالك  ُهبذهُاآليات  ُعهدًا ُالناس  بَنُُ.أناَُأحَدث  ج  وح 

ُ ُالنبي  ُ.ملسو هيلع هللا ىلصنساء 

ُُ:ويفُرواية ُُ.يَدهُعىلُالط عامُفدَعاُفيهُملسو هيلع هللا ىلصووضَعُالنبي  ُأن  وقالُفيهُماُشاَءُاهلل 

ُ( ).يقوَلُ

ُعوةاعيُإىلُدَُالدُ ُبابُاألمرُبإجابةُ 

                                                           

ُواسمُ-عنُأيبُعثامنُُ:وقالُإبراهيم(7878ُ)ُ"صحيحه"عل قهُالبخاريُيفُ(ُ ) ُبنُ ُ-هُاجلعد  ُعنُأنس 

ُ.وإبراهيمُهوُابنُطهامن.ُفذكرُنحوهُباختصارُ.مالك

،79ُ 7827ُ،7825ُ،7827ُ،5،ُ 7ُ،7859ُ،7878ُ،782 75ُ،7 75)ووصلهُيفُالبخاريُُ

ة ُعنُأنسُنحوه(7ُ 5887ُ،5885ُ،59 ُ.ُمنُط رقُعد 

 .وانظرُماُقبلهُ.دونُقصةُأمُسليمُ
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مرُُ؛عنُأيوبُعنُنافعُ ُ-877 ُابَنُع  ُُأن  ُُكانُيقول  َُدَعاُُ:ملسو هيلع هللا ىلصعنُالنبي  إذا

ُ ب 
كمَُأخاهُفلي ج  رسًاُكانَُأوُنحوهُ.َأحد  ُ( ).ع 

ُنافعُ ُ-877 ُابنُ ُعن ُعُ ُعن ُُ؛مر ُالنبي  ُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصأن  راع  ُك  ُإىل عيت م ُد  إذا

يبوا ُ( ).فَأج 

ُجابرُ ُ-875 ُُ:قالُُعن ُاهلل ُرسول  ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصقال ُطعام  ُإىل كم َُأحد  ُد عي إذا

ُشاَءُطع مَُُ.فلي جب ُشاَءُتركَُُ،فإن  ُ.وإن 

ُاهللُُ:قالُريرةعنُأيبُهُ ُ-877 كمُفلي جبُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول  يَُأحد 
ع  ُد  .ُإذا

ُ ُكانُصائاًمُفلي صل  فطرًاُفلَيط َعمُ،فإن  ُكانُم  ُ.وإن 

ُاألَعرجُعنُأيبُهريرةُ-872 ُُ؛عنُثابت  ُالنبي  ُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُطعام  ُالطعام  رش 

هاَُمنُيأتيهاُ.الوليمةُ  ُالدعوَةُفقدُعََصُُ.وي دَعىُإليهاَُمنُيأ َباهاُ،ي منع  وَمنُملُيب 

 ( ).اهللَُورسوَله

                                                           

ُقالُقبةُعنُنافعُ عُ ُعنُموسىُبنُ (779ُ )ومسلمُ(7887ُ)ُ"أصلهُيفُصحيحُالبخاري( ) :ُ سمعت 

مرُ ُاهللُُ:يقولُابَنُع  عيت مُهلا"ُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول  ُ.ُ"َأجيبواُهذهُالدعوةُإذاُد 

رس:ُقالُ ُالع  عوَةُيفُالع رسُوغري  ُاهللُيأ يتُالد   .وهوُصائم.ُوكانُعبد 

 ُ ُكانُأوُنحوه)دونُقوله رسًا ُالنبي ُُ(ع  ُأهناُمنُكالم  ُوجوَبُُ،ملسو هيلع هللا ىلصُوظاهرها ُعىلُمنُخص  ُرد  وفيها

ُعمرُ.ُإجابةُالدعوةُبوليمةُالع رس َمهُابن  ُ.واهللُأعلم.ُبعدمُاالختصاصُوهذاُماُفه 

ُ(7887ُ)أخرجُالبخاريُ(7ُ) ُ":ُقالُملسو هيلع هللا ىلصعنُأيبُهريرةُعنُالنبي  ُألَجبت  راع  ُإىلُك  ولوُأ هدَيُ،ُلوُد عيت 

ُ راٌعُلقبلت  ُك   .ُ"إيل 

ُالرمحنُاألعرجُعنُ(777ُ )ُومسلم(7887ُ)أخرجهُالبخاريُ(7ُ) ُعنُعبد  منُوجهُآخرُبلفظُآخر 
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ُنُورائ ُهاُومُ امُ بلها،ُمنُقدُ هُيفُقُ تَُهُامرأَُبابُجوازُُجاعُ  ض  برها،ُمنُغريُتعر  ُللد 

ُُعنُابنُ ُ–878 ُتقولُ:قالُامل نكدرُعنُجابر  ُاليهود 
ُُ:كانت  ُأتىُالرجل  إذا

بلها برهاُيفُق  نُد 
َُأحوَلُُ.امرأَتهُم  ُُ.كانُالولد  نساؤكمُحرٌثُلكمُفأتواُ}ُ:فنزلت 

ئت م ُ]{حرَثكمَُأن ىُش  .7ُُ ب ية[777ُالبقرة ُجم  ُشاَء ب يةُ،إن  ُغريُجم  ُشاَء ُُ.وإن  غريُأن 

ُواحدُ  امم  ُ( ).ذلكُيفُص 

ُ
 
ُُبابُحتريمُإفشاء ُاملرأةُس 

ُاخل ُُعنُ–879
ُُ:قالُُدريأيبُسعيد  ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  ُالناس  نَُأرش  ُم  إن 

ُي فيضُإىلُامرأته هاُ،وت فىضُإليهُ،عندُاهللُمنزلةُيومُالقيامة،ُالرجل  ُس  ُ.ثمُينرش 

ُعندُاهللُيومُالقيامةُ:ويفُرواية ُاألَمانة  نَُأعظم  ُم  ُ.ُ.الرجلُ،إن 

ُبابُحكمُالعزلُ ُ

_______________________ 

ُالوليمة":ُأيبُهريرة ُطعام  ُالطعام  عوَةُفقدَُعََصُ،ُوي رتكُالفقراء،ُي دَعىُهلاُاألغنياء،ُرش  وَمنُترَكُالد 

ُ.ُ"ملسو هيلع هللا ىلصاهللَُتعاىلُورسوَلهُ

لهُ  .ُويفُطريقُمسلمُالترصيحُبرفعُأو 

ُ.هذاُالوجهمنُ(7757ُ)ُأخرجهُالبخاريُ( )

ب ية)ُدونُقولهُ ُشاءُغريُجم  ب ية،ُوإن  ُشاَءُجم  ُواحدُ .ُإن  امم  ُذلكُيفُص  ُ.(.ُغريُأن 

ب ية:ُ)قولهُ َُمضمومةُ ُ(جم  دةُمكسورة،ُجيمُمفتوحةُثمُ .ُبميم  دٌةَُمشد  ُباٌءُموح  ُياءُمثناةُمنُ،ُثم  ،ُحتتثم 

ُأي ها: ُوجه  ُعىل ب وبٌة ُواحدُ ُ)ُ.َمك  امم  ُص  ُُيف ادبكرس( ُأيُ.ُالص  ُواحدٌُ: ُث قٌب بل. ُالق  ُواملراد قالهُ.

ُ.السيوطي
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دُعنُعبدُ ُ–7 8 ُعونُعنُحمم  ُاألنصاريُعنُابن  ُبرش  ُالرمحنُبن  ُُ:قال. فرد 

هُإىلُأيبُسعيدُ  ُُ:قالُ.درياخل ُُاحلديَثُحت ىُرد  ُعندُالنبي  كرُالعزل  وماُُ:فقالُملسو هيلع هللا ىلصذ 

ُقالواذاكم ُفي صيُ:؟ ع 
ض  ُت ر  ُاملرأة  ُله ُتكون ُمنهاالرجل  ُمنهُ.ب  ُحتمَل ُأن  ُ،وَيكَره

ُمنها ُفي صيب  ُاألَمة  ُله ُمنهُ.والرجلُتكون  ُحَتمَل ُأن  ُُ:قالُ.وَيكَره فالُعليكمُأن 

ُُ.فإن امُهوُالقَدرُ ُ.تفعل واُذاُكم

ُبهُاحلسنُفقالُ:قالُابنُعون ثت  ُهذاُزجرٌُُ:فحد  ُ( ).واهلل ُلكَأن 

                                                           

منُطريقُآخرُعنُ(778ُ )ومسلمُ(7ُ،7779ُ،7927ُ 7777ُ،7972ُ،79)ُأخرجهُالبخاري(ُ )

ُ رييزُعنُأيبُسعيد  ُحم  ُاهللُبن 
ُاهللُ":ُقالُعبد  ُمعُرسول  ُبنيُاملصطلقُفَأصب ناُُملسو هيلع هللا ىلصَخرجنا يفُغزوة

ُ ُالعرب  ُعليناُالعزبة،ُفاشَتهينَاُالنساءَُُ.سبيًاُمنَُسب ي  ت  ُنعزَلُ.ُوَأحَبب نَاُالعزَلُ،ُواشتد  ناُأن  :ُوقلنا،ُفَأرد 

ُ ُاهللُبيُأظهرنا.ُنعزل  ُنسأله.ُ؟!ورسول  ناهُعنُذلك،ُقبلُأن  ُ."فذكره..ُماُعليكم:ُفقال.ُفسَأل 

عُ ُ)ُوهوُقوله.ُدونُالسؤالُعنُمحلُامل رض  ع 
ض  ُت ر  ُتكونُلهُاملرأة  ُمنهاالرجل  ُحتمَلُ.ُفي صيب  وَيكَرهُأن 

ُحجرُيفُُ(منه ُ."الفتح"وذكَرُهذهُالزيادَةُابن 

ُعون):قولهُ ُابن ُقال ُفقال: ُاحلسن ُبه ثت  ُفحد  ُزجرٌُ: ُهذا ُلكَأن  ُواهلل )ُ َُأيضًا ُ"وملسلم  ُبن  ُحممد  قال

ُ(ُالُعليكم)وقولهُ:ُسريين ُإىلُالنهي  ُ.َأقرب 

ُمنُ:ُقرطبيقالُال(:9/772ُ)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ وا ُهؤالءُفهم  النهيُعامُسألوهُعنهُُ"ال"كأن 

هُالُتعزلواُوعليكمُأنُالُتفعلوا،ُويكونُقولهُ.ُحذفاًُُ"ال"فكأنُعندهمُبعدُ ُ"إلخ..ُوعليكم"تقدير 

ُ ُللنهي  َبُ.ُتأكيدًا ُهذاُالتقدير،ُوإنامُمعناه:ُوت عق  ُاألصَلُعدم  ُترتكوا،ُوهوُالذيُ:ُبأن  ليسُعليكمُأن 

ُتعليقاًَُيساويُ ُيفُالتوحيد ُاآلتية ُجماهد  ُووقعُيفُرواية ُأنُالُتفعلوا، ُمُ ووصلَُ، ُوغريُ ُسلمٌُها ك َرُ"ه ذ 

ُاهللُ ُرسول  ُعند ُفقالُملسو هيلع هللا ىلصالعزل  ُيقلُالُيفعلُذلك: ُومل كم؟ ُذلكَُأحد  ُيفعل  َ
ُملُ"ومل  َُأن ه ُإىل ُفَأشاَر ،

ُال ُذلك،ُألن  ُاألَوىلُترك  حُهلمُبالن هي،ُوإنامَُأشارُأن  ُفالُفائدةُي رص  ُالولد  عزَلُإنامُكانُخشيةُحصول 

ُذلك ُالعزل  رُخلَقُالولدُملَُيمنع  ُكانُقد  ُاهللُإن  ُ.ُيفُذلك،ُألن  ُفيحصل  ُالعازل  ُوالَُيشعر  ُاملاء  فقدُيسبق 
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8  -ُُ ُاخل دري 
ُعنُأيبُسعيد  ُعنَُقَزعَة ُعندُُ:قالُ.عنُجماهد  ُالعزل  ك َر ذ 

ُاهللُ ُذلكَُأحدكمُ:فقال.ُملسو هيلع هللا ىلصرسول  َُيفعل  كمُُ:وملُيقلُ-؟ومل  ُذلكَُأحد  ُ-فالُيفعل 

ها ُاهللُخالق  ُنفٌسُخملوقٌةُإال  ُ( ).فإنهُليست 

اكُ ُ-7 8 ُاهللُُ:سمَعهُيقول.ُاخل دريُعنُأيبُسعيدُ ُعنُأيبُالود  ئ َلُرسول  ُملسو هيلع هللا ىلصس 

ُيكونُالولدُ ُ:فقالُ.عنُالَعزلُ 
 
ُاملاء ُكل  ُمن  ُخلُ ُ.ما ُاهلل  َُأراَد هُوإذا َُيمنع  ُمل

 
ُيشء َق

ُ( ).يشءٌُ

ُجابرُ –7 8 ُُ؛ُُعن ُاهلل ُرسوَل ُأتى ُرجاًل ُهيُُ:فقالُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُجاريًة ُيل إن 

ُوسان َيت نا نا ُعليهاُ.خادم  َُأطوف  ُحتمَلُُ،وَأنا ُأن  َُأكَره ُُ:فقالُ.وَأنا ُإن  ُعنها اعزل 

ُُ.شئَتُ ُهلاُفلبَثُالرجل  َر د  ُق  َُأتاهُفقالُ.فإنهُسيأ ت يهاُما ُُ:ثم  ُقدُحَبَلت  ُاجلاريَة ُ.إن 

رُهلا:فقال د  ُ.قدَُأخربت كَُأن هُسيأ تيهاُماُق 

ُاهللُُ:ويفُرواية هُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُرسول  ُاهللُورسول  ُ.أناُعبد 

بريُعنُجابرُُ-7 8 ُاهللُُ:قالُعنُأيبُالز  ُرسول  ُعىلُعهد  ن اُنعزل  فبلَغُ.ُملسو هيلع هللا ىلصك 

_______________________ 

ُ هُالولد،ُالعلوق  ُملاُقىضُاهلل.ُوَيلحق  ُ.انتهى.ُوالُراد 

 .وروايةُجماهدُهيُاآلتيةُبعدُهذا:ُقلتُ

ُ.عنُجماهدُبه(7927ُ)ُ"صحيحه"البخاريُيفُعل قهُُ( )

مُ ُآخرُكامُتقد  حيحيُمنُوجه  ُ.ُوَأصلهُيفُالص 

 .يفُالتعليقُالسابقُوانظرُكالمُابنُحجرُعىلُهذهُالروايةُ

ُآخرُبلفظُآخرُ(7) م.ُأصل هُيفُالصحيحيُمنُوجه  ُ.ُكامُتقد 

 .انظرُالتعليقُماُقبلُالسابقُ
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ُاهلل ُ ُ( ).فلمَُين َهنَا.ُملسو هيلع هللا ىلصذلكُنبي 

ُُ
 
ُسبي ةاملَُُاحلاملُ ُبابُحتريمُوطء

8 5-ُُ
 
رداء ُالد  ُأيب ُُُعن ُالنبي  ُُ؛ملسو هيلع هللا ىلصعن ج  ُحم 

ُبامرأة  َُأَتى ُُ( )أنه ُباب  عىل

ُهبا؟فقالواُ:فقالُ.ف سطاط م 
ل  ُي  ريدُأن  ُاهللُُ.نعمُ:لعل هُي  ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُرسول  لقدُهمت 

ُمعهُقرَبه َُألَعنَهَُلعنًاَُيدخل  ُلهُ.أن  هُوهوُالُُ؟كيفُي ورثهُوهوُالََُيل  كيفَُيستخدم 

ُله ُ.؟َيل 

ُبابُجوازُالغيلةُوهيُوطءُامل رضع،ُوكراهةُالعزلُ

ُبنتُوهبُ-7 8 دامة ُعنُج  ُُ-عنُعائشة ُُ:قالتُ-أ ختُعكاشة حْضت 

يلةُُ:وهوُيقولُ،يفُأ ناسُ ُملسو هيلع هللا ىلصرسوَلُاهللُ َىُعنُالغ  َُأهن  ُأن  لقدُهمت 
ُيفُ.ُ( ) فنظرت 

ومُوفارس َُأوالَدهمُذلكُشيئاًُُ،فإذاُهمَُيغيلونَُأوالَدهمُ.الر  ُ.فالُيْض 

لُ  ُالَعز  ُعن ُسَأل وه ُُ.ثم  ُاهلل ُرسول  ُاخلفي ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقال ُالوأ د  وإذاُ}ُ:وهي،ذلك

ئلت ُ[.8التكويرُ]ُ{املوؤدةُس 

                                                           

ُقال(777ُ )ومسلمُ(ُ  79)ُ"صحيحُالبخاري"أصلهُيفُ(ُ ) ُعنُجابر 
 
ُآخرُعنُعطاء ن اُ":ُمنُوجه  ك 

ُ ُ،ُنعزل  ُينزل  ُ":ُويفُرواية.ُ"والقرآن  ُالنبي 
ُعىلُعهد   ."ملسو هيلع هللا ىلصكناُنعزل 

َُمضمومةُ (:7ُ /7 )قالُالنوويُ(7ُ) ُجيمُمكسورة،ُامل جحُبميم  ُحاءُمهملة،ُثم  ُالتيُ.ُثم  وهيُاحلامل 

ا ُوالدهت  بت   .انتهى.ُقر 

(7ُ ُُقال( ُاألثريُيف 7/252ُ)ُ"النهاية"ابن ُبالكرس(: ُالغيلة ُبالفتح: ُالَغي ل ُمن ُاالسم امَعُ، ُي  ُأن  وهو

ع ض  ر  َجتهُوهيُم  ُزو  ل   .الرج 
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ُسعدُ ُ-2 8 ُبن  َُأخرَبُوالَدهُسعَدُبنُأيبُوقاصُ؛عنُعامر  ُأ سامَةُبَنُزيد  ُُ؛أن  أن 

ُعنُامرَأيتُ:فقالُملسو هيلع هللا ىلصرجاًلُجاَءُإىلُرسولُاهللُ ُاهللُُ.إينَُأعزل  َُُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُرسول  مل 

ُُ؟تفعلُذلك ُالرجل  هاُ:فقال ُعىلُولد  ق  ُعىلُأوالد هاُ،أ شف  ُاهللُُ.َأو فقالُرسول 

اًُُ:ملسو هيلع هللا ىلص ومَُُ،لوُكانُذلكُضار  ُفارَسُوالر  ُُ.رض 
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 كتاب الرضاع
 

منُالرُ ُاألخُ ُبابُحتريمُابنةُ 
ُضاعةُ 

8 8-ُُ ُُ:قالُ.عنُعل  ُُ.اهللُياُرسوَلُُ:قلت  ق  ناُيفُقريشُ ُماَلَكُتنو  ؟ُوتَدع 

ُُ؟وعندكمُيشءٌُُ:فقال ُمحزةُ.نعمُ:قلت  ُاهللُُ.بنت  ُيلُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُرسول  ُ.إهناُالُحتل 

ضاعةُ  َُأخيُمنُالر  ُ( ).إهناُابنة 

ُُمُ عنُأُ ُ–9 8 ُالنبي  ُزوج  ُُملسو هيلع هللا ىلصسلمة ُاهللُُ:قالت  ُياُُ:ملسو هيلع هللا ىلصقيلُلرسول  َأينُأنَت

ُ ُمحزةرسوَلُاهلل  ُعبدُاملطلبُ:َأوُقيلُ؟عنُابنة  ُبن  ُبنَتُمحزَة ُُ:قالُ؟َأاَلُخَتطب  إن 

ضاعةُ  ُ.محزَةَُأخيُمنُالر 

روَةُُ،حبيبعنُيزيدُبنُأيبُُ-877 ُع  ُأن  ُحممَدُبَنُشهابُ كتَبُيذكر  ثهأن  ُ،حد 

ُ ُأيبُسلمة ُبنَت ُزينَب ثتهأن  ُُ،حد  ُالنبي  ُزوَج ُحبيبة ُأم  ثت هاملسو هيلع هللا ىلصأن  ُقالتُُ،حد  ا َأهن 

                                                           

( ُ ُيفُ( ُ(7775ُ)ُ"صحيحُالبخاري"أصله
 
ُالقضاءُعنُالرباء مرة ُع 

ُيفُقصة  .ُ ُوزيد  ُعل  واختصام 

ُيفُبنتُمحزة ُ"اهناُابنةُأخيُمنُالرضاعة:ُجُبنَتُمحزةُ؟ُقالَأاَلُتتزوُ :ُقالُعلُ "وفيهُ.ُوجعفر 

7ُ 78)وللبخاريُُ 772ُ )ومسلمُ( ُ"عنُابنُعباسُ( ُللنبي  ُقالُ:ملسو هيلع هللا ىلصقيل ُمحزة؟ ُابنَة ج ُتتزو  :َُأاَل

ُُ"الفتح"وجزمُابنُحجرُيفُ.ُ"فذكره ُالقائَلُهوُعل  ُ.أن 

ُُ ق"قولهُ(:77ُ /9)قالُابنُحجر ُوالنونُ"تنو  ُقافوت.ُضبطُبفتحُاملثناة ُبعدها ُالواو  ُشديد  :ُأي.

ُمشتٌقُمنُالن يقة ُ.ُختتار 
 
ُمنُاليشء ُالتحتانيةُبعدهاُقاف،ُوهيُاخليار 

ُوسكون  ُالنون  قُ:ُيقال،ُبكرس  تنو 

ُوانتقائه.ُتنوقاًُ
 
ُاليشء بمثناةُمضمومةُبدلُالنونُُ"تتوق"وعندُبعضُرواةُمسلمُ.ُأيُبالَغُيفُاختيار 

 .انتهى.ُوَتشتهيُمتيل:ُأي.ُوسكونُالواوُمنُالتوق

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُ ُاهلل ُاهللُ:ملسو هيلع هللا ىلصلرسول ُرسول ةانك ُُ.يا ُعز  ُأ ختي ُُ.ح ُرسول  ُُفقال ُأَُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهلل يُبُ حت 

ُُ:فقالت؟ذلك ُاهللُلست  ُرسول ُيا ل َيةلكُُنعم خ  ُبم  َُمنُرَشَكنيُيفُخريُ، وَأحب 

ُيلُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُرسولُاهللُُ.أ ختي ُذلكُالَُيل  ُ.فإن 

ةُبنَتُأيبُسلمةُ.فقلتُياُرسولُاهللُ:قالت ر  ُتنكحُد  ُأن  ريد  ُأن كُت  ث  ُ.فإن اُنتحد 

ُُ.نعمُ:قالتُ؟بنتُأيبُسلمة:قال َُربيبتيُيفُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  ُتكن ُمل ُأهنا لو

ُيل جريُماُحل ت 
َُأخيُمنُُ.ح  ُابنة  ا ضاعةإهن  تنيُوَأباُسلمةُثويبةُ ُ،الر  فالُُ.َأرَضع 

كنُ 
ُبنات  ُعل  كنُ ،ُتعرضن 

ُ( ).والَُأخوات 

                                                           

عيب(7ُ 78)أخرجهُالبخاريُ(ُ ) ُ،ُمنُروايةُش  (779ُ )ومسلمُ(8ُ،5752ُ 78)والبخاريُأيضًا

قيل ُع  ُرواية ُمن ،ُ 779ُ )ومسلم ُكلهمُ( ُالزهري ُأخي ُابن ُمسلم ُبن ُاهلل ُعبد ُبن ُحممد ُرواية من

ُ.الزهريُبه

ُحبيبةُ ُأ م 
ة.ُدونُالترصيحُباسمُأخت  ُ.عز 

دُيزيدُهباوَأشارُمسلٌمُُ َُأحٌدُمنهمُيفُحديثه:ُفقالُعقبه.ُبتفر  ة.ُوملُي سم  ُ.غريُيزيدُبنُأيبُحبيب.ُعز 

ها.ُمنُروايةُعروةُعنُزينبُبه(779ُ )ومسلمُ(8ُ 78)وأخرجهُالبخاريُ:ُقلتُ ُ.وملُي سم 

روةُعنُأبيهُيفُهذاُاحلديثُعندُا(:77ُ /9)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ ُع  ُبن  لطرباينُويفُروايةُهشام 

ُقالتُ ُرسوَلُاهلل"أهنا ُيا ُ"تنكحها:َُأصنعُماذا؟ُقالت:ُهلُلكُيفُمحنةُبنتُأيبُسفيان؟ُقال. وقدُ.

ُبنَتُأيبُسفيان،ُولفظهُ،ُأخرجهُالبخاريُمنُروايةُهشام وعندُأيبُ.ُ"فقالُفأفعلُماذا؟"لكنُملُي سم 

ُاحلميديُيفُ"الذيل"موسىُيفُ ُوقعُيفُرواية ُوهذا ُبنتُأيبُسفيان، عنُسفيانُعنُُ"مسنده"ُدرة

أخرجهُالبخاريُعنُاحلميدي،ُوهوُ:ُوقاال.ُأبوُنعيمُوالبيهقيُمنُطريقُاحلميديهشام،ُوأخرجهُ

ُاسَمهاُمحنة،ُلكنُحذفُهذاُاالسم،ُقدُأخرجهُعنه.ُكامُقاال ُبأن  كامُيفُ.ُوكأنهُعمدًا،ُوجزمُاملنذري 

ةُذكرًاُيفُبناتُأَُ.ُالطرباين،ُوقالُعياض ُلعز  ُيفُروايةُيزيدُبنُأيبُحبيب،ُوقالُأبوُالُنعلم  يبُسفيانُإال 

ة:ُموسى  .انتهى.ُاألَشهرُفيهاُعز 



 

ُخاري ُعىلُالبُ ُمسلمُ ُزوائدُ 
24 

ُ

ةُواملصتان ُبابُيفُاملص 

ُاهللُُ:قالت.ُعنُعائشةُ- 87 تانُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول  ُواملص  ة  ُاملص  م  ر  ُ.الُحت 

ُالفضلُ-877 ُأ م  ُ.ُعن  ُاهللُُ:قالت  ُعىلُنبي  ُ:فقال.ُوهوُيفُبيتيُملسو هيلع هللا ىلصدخلَُأعرايب 

ُأ خرى ُعليها جت  ُفتزو  ُكانتُيلُامرأٌة ُنبيُاهللُإ ين  ُيا اُ. ُامرَأيتُاأل وىلَُأهن 
فزعمت 

َُأوُرضَعتي َثىُرضعًة ُامرَأيتُاحل د 
ُاهللُ.َُأرضعت  ُُالُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُنبي  ُاإلمالجة  م  ر  حت 

ُ.مالجتانواإل

َصعةُقالُ:يفُرواية ُرجاًلُمنُبنيُعامرُبنُصع  ُاهللُ:أن  ُُ.ياُنبي  ضعة  ُالر  م  ر  هلُحت 

ُ.الُ:قالُ؟الواحدةُ 

ضعتانُ:ويفُرواية ُأوُالر  ضعة  ُالر  م  ر  تانُ،الُحت  َُأوُاملص  ة  ُ.َأوُاملص 

ُُبابُالتحريمُبخمسُ  ُرضعات 

ُعائشةُ-877 ُقالتُ؛عن ُُ:أهنا ُرضعات  ُعرش  رآن ُالق  ُمن ُأ نزَل ُفيام كان

منَُ ر  َُي 
ُُ.معلومات  ُمعلومات  ُن سخنبخمس  ُاهللُُ.ثم  ُرسول  َ قرأ ُُ.ملسو هيلع هللا ىلصفت ويف  ُفيامُي  وهن 

ُ.منُالقرآن

ُبابُرضاعةُالكبريُ 

ُعنُعائشةُ–877 ُُ:قالتُ؛عنُالقاسم  ُإىلُالنبي  ُسهيل  ُبنت  ُسهلة  .ُملسو هيلع هللا ىلصجاءت 

ُُ:فقالت ذيفة َُأيبُح 
ُاهللُإينَُأرىُيفُوجه  ُرسول ُُ-يا ُبدرًا ُشهَد ُقد منُُ-وكان

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُ ُوهودخول هُسامل  ُحليف  .ُ ُالنبي  ُوهوُُ:قالتُ.َأرضعيهُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقال وكيفُأ رضعه

ُاهللُُ.رجٌلُكبريٌُ مُرسول  ُأن هُرجٌلُكبريٌُُ:وقالُملسو هيلع هللا ىلصفتبس  ُ.قدُعلمت 

ُ:فأتت.ُفةُوأهل هُيفُبيتهمموىلُأيبُحذيفةُكانُمعُأيبُحذيُساملاًُُأنُ ُ:روايةيفُ

ُ ُالنبي  ُسهيل  ُُ:فقالتُملسو هيلع هللا ىلصتعنيُابنة  ُالرجال  ُساملًاُقدُبلَغُماُيبلغ  ُ.وعقَلُماعقل واُ.إن 

ُ ذيفةُمنُذلكُشيئاًُُ،عليناوإن هُيدخل  ُيفُنفسَُأيبُح  ُأن  َُأظن  ُ.ُوإ ين 

ُ ُالنبي  ُهلا ُعليهُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقال ي ُحَترم  ذيفةُُ،َأرضعيه َُأيبُح  ُالذيُيفُنفس  ويذهب 

ُفقالت َُأيبُحذيفةُ:فرجعت  ُ( ).إينُقدَُأرضعت هُفذهَبُالذيُيفُنفس 

875-ُُ ُزينبُبنت  ُسلمةُمُ أُ ُعن ُلعائشةُقالتُأمُ ُ:قالت. ُيدخلُُ:سلمة إنه

َُيدخَلُعلُ  ُأن  ُالذيُماُأ حب  ُاألَيفع  ُالغالم 
ُيفُُ:فقالتُعائشةُ:قالُ.عليك  َأَماُلك 

ُاهللُ ُامرأةَُُ:قالتُ؟أ سوةٌُُملسو هيلع هللا ىلصرسول  ُقالتُإن  ُساملًاُُ:أيبُحذيفة ُاهللُإن  ُرسول يا

ُرجٌلُ ُوهو ُعل  ُيشءُ.يدخل  ُمنه ذيفة ُح  ُأيب ُنفس  ُويف .ُ ُاهلل ُرسول  ُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقال

                                                           

ُآخرُعنُعروةُبنُالزبريُعنُعائشة(7228ُُ،7877ُ)أخرجُالبخاريُُ( ) َُأباُحذيفةُبنُ":ُمنُوجه  أن 

ُُ-عتبةُ ُمعُالنبي  ُتبن ىُساملاًُُملسو هيلع هللا ىلصوكانُممنُشهدُبدرًا وهوُموىلُ.ُوَأنَكحهُبنَتُأخيهُهندُبنتُالوليد،

ُ.ُالمرأة ُمنُاألنصار وورثُ،ُوكانُمنُتبن ىُرجاًلُيفُاجلاهليةُدعاهُالناسُإليه،ُزيداًُُملسو هيلع هللا ىلصكامُتبن ىُالنبي 

واُإىلُأبائهم.ُ{ومواليكمُ-إىلُقولهُُ-ادعوهمُألبائهمُ}منُمرياثهُحتىُأنزَلُاهللُ د  علمُلهُفمنُملُيُ .ُفر 

ريشُثمُالعامريُ.َُأٌبُكانُموىلُوَأخًاُيفُالدين هيلُبنَُعمروُالق  ُس  ُبنت  ُسهلة  ُُ-فجاءت  وهيُامرأة 

ذيفةُ ُُ-َأيبُح  ..ُوقدَُأنزلُاهللُفيهُماُقدُعلمَتُ.ُإناُكن اُنرىُساملًاُولداًُ.ُياُرسوَلُاهلل:ُفقالتُ.ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

ُ."فذكرُاحلديث

ُ.ُقُلفظهوملُيس.ُفذكرُاحلديث:ُهكذاُقالُ

 .األكفاءُيفُالدينُباب.ُكتابُالنكاح(77ُ /9ُُ)وانظرُفتحُالباريُ
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َُُأرضعيه ُ.حتىُيدخَلُعليك 

ُُ:يفُرواية ُُسلمةُزوَجُُمُ أُ ُسمعت  ُلعائشةُملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ُنفيسُُ:تقول  ُماُتطيب  واهلل 

ُيراينُالغالمُ  ُ.ُىُعنُالرضاعةقدُاستغنَُُأن  ُُ؟ملُ:فقالت  ُسهلةُبنت  ُُقدُجاءت  هيلُس 

ُ.هللياُرسواَلُُ:فقلت.ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُإىلُرسولُ 

877-ُُ هاُأُ ُ،سلمةيبُأَُُعنُزينبُبنت  ُأم  ُُمُ أن  ُ:كانتُتقولُملسو هيلع هللا ىلصسلمةُزوَجُالنبي 

َُأبىُسائرُأَُ ُالنبي  ُأَُُملسو هيلع هللا ىلصزواج  ُي دخلَنُعليهن  ُ.ُحدًاُبتلكُالرضاعةأن 

ُلعائشة ُُ:وقلَن ُاهلل ُرسول  َُأرخَصها خصًة ُر  ُإال  ُهذا ُنرى ُما لساملُ ُملسو هيلع هللا ىلصواهلل 

ة ضاعةُ ُ.خاص  ُعليناَُأحٌدُهبذهُالر  ُ.والُرائ يناُ.فامُهوُبداخل 

بيهاُنكاح ُُكانُهلاُزوٌجُانفسَخُُبابُجوازُوطءُاملسبي ةُبعدُاالسترباء،ُوإنُ  ُبالس 

872-ُُ ُاخل دري 
ُرسوَلُاهللُُ؛عنُأيبُسعيد  نيُبعَثُجيشًاُإىلُُملسو هيلع هللا ىلصأن  يوَمُح 

ُ( )َأوطاس ُعدواًُ. ُعليهمُ.فقاتل وهمُ.فلقوا وا ُسباياُ.فظَهر  ُهلم ُُ.وَأصاب وا فكأن 

ُاهللُ ُرسول  َُأصحاب  ن ُم  ُمنُُملسو هيلع هللا ىلصناسًا َُأزواجهن  َُأجل  ُمن نُغشياهنن 
ُم  وا ج  حتر 

ُيفُذلكُ.املرشكي ُوجل  ُعز  ُاهلل  ُملكتُ}ُ:فأنزَل ُما ُإال  ُالنساء ُمن وامل حصنات 

ُعُ ُ:أي[.77ُالنساءُآيةُ]ُ{أيامنكم ُلكمُحالٌلُإذاُانقضت  ُ.هتنُ دَُفهن 

ُفافالزُ ُنُإقامةُالزوجُعندهاُعقَبُكرُوالثيبُمُ هُالب ُحقُ ستَُبابُقدرُماُتَُ

                                                           

ُيفُديارُهوازن:ُقالُأبوُعبيدةُالبكري(ُ ) ني،ُوهناكُعسكرواُهمُوثقيٌفُ،َُأوطاسُواد  ُبح  ُالتقوا .ُثم 

 "الفتح"نقلهُابنُحجرُيفُ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُاهللُُ؛سلمةُعنُأمُ ُ-878 ُرسوَل ُثالثاًُُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُعندها َُأقاَم ُسلمة ُأم  ُتزوَج .ُمل ا

ُهوانٌُُ:وقال َُأهلك  ُعىل ُليسُبك  ُلكُ.إن ه ُسب عت 
ُشئت  ُُ.إن  ُلك  ُسب عت  وإن 

ُلنسائ ي ُ.سب عت 

ُعندكُإنُ ُ:يفُرواية ُسب عت 
ُُ.شئت  رت 

ُد  ُثم  ُثل ثت 
ُشئت  ُ.ثل ثُ:قالتُ.وإن 

ُبثوب هُ:ويفُروايةُ ََُيرَجَُأخذت  ُاهللُ.ُفأراَدُأن  ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُرسول  دتك  ُز  ُشئت  إن 

ُبه ُُ.وحاسبتك  ُُسبعٌُللبكر  ُ.ثالٌثُُوللثي ب 

ُ ُواحدة ُليلةُمعُيومهابابُالقسمُبيُالزوجات  ُتكونُلكل  نةُأن  ُالس  ُ،ُوبيانُأن 

ُُ:قال.ُُعنُأنسُ ُ-879 ُنسوةُ ُملسو هيلع هللا ىلصكانُللنبي  ُالُُ.تسع  ُبينهن  ُقسَم فكانُإذا

ُيفُتسعُ  ُليلةُيفُبيتُالتيُيأ تيهاُ.ينتهيُإىلُاملرَأة ُاأل وىلُإال  َُيتمعَنُكل  ُ.ُفكن 

ُ.ُفكانُيفُبيتُعائشة ُيَدهُإليهاُ.فجاءتُزينب  ُ.ُهذهُزينبُ:فقالت.ُفمد  فكف 

ُالصالة.ُ( )فتقاَوَلتاُحتىُاسَتَخَبَتا.َُدهيُملسو هيلع هللا ىلصالنبيُ ُُ.وأ قيمت  .ُعىلُذلكأبوُبكرُفمر 

ُاخرُ :ُفقال.ُفسمَعَُأصواهَتام ُج 
ُالرتابُياُرسولُاهللُإىلُالصالةُ  ُيفُأفواههن  ُ.ُواحث 

ُ ُُ:فقالتُعائشة.ُملسو هيلع هللا ىلصفخرَجُالنبي  ُُملسو هيلع هللا ىلصاآلنُيقيضُالنبي  صالَتهُفيجيءُأبوُبكر 

ُيبُ ُفيفعل  ُُ.ويفعل  َُقىضُالنبي  .ُفقالُهلاُقوالًُشديداًُ.ُصالَتهَُأتاهاَُأبوُبكرُملسو هيلع هللا ىلصفلام 

                                                           

( ُ )ُ ُيف ُالسيوطي ُمسلم"قال 7/79ُ)ُ"رشح :)ُ ، عجمة  ُم 
 
ُبخاء ُلألكثر ُفوقُكذا ثناة ُم  ُثم  دة، وح  ُم  ثم 

خب.َُمفت وحات ُوارتفاعها.ُمنُالس  ُاألصوات  َبَثتا)ولبعضهمُ،ُوهوُاختالط  وبزيادةُمثلثةُبيُ(ُاسَتخ 

ُواملثناةُمنُاالستخباث ُاملوحدة ُأي. دَئُ: ُالر  ُالكالَم ُقالَتا ،ُ ُمنُاالستحياء(ُاستحيتا)ويفُرواية ويفُ،

ُوا:ُأي(ُاستحثتا)أخرىُ ُكل  ُيفُوجهُاأل خرىُالرتاَبُأن  ُحثت  ُمنهن 
 .انتهى.ُحدة 
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 .هذا؟َأتصنعيُُ:وقال

هتاوبتَُهاُنَُت ُبَُبابُجوازُهُ  ُهاُلْض 

ُابنُج ُُ-877 ُُ:قالُ.َأخربينُعطاءُريج ُعن ُعباس  ُابن  ُمع نا جنازَةُُحَْض 

ُ ُالنبي  ُُملسو هيلع هللا ىلصميمونةُزوج  ف  ُُ:عباسُفقالُابنُ ُ.برَس  ُالنبي  فإذاُرفعت مُ.ُملسو هيلع هللا ىلصهذهُزوج 

ُفالُت زعزعوا واُ،والُت زلزلواُ،نعَشها ق  ف  ُُ.وار  ُالنبي  ُكانُعند فكانُُ.تسعٌُُملسو هيلع هللا ىلصفإن ه

ُلثامنُ  ُلواحدةُ ُ،َيقسم  ُ.ُوالَُيقسم 

َُأخطبُ:قالُعطاء ُبن  يي  ُح  ُهلاُصفيةُبنت  َُموتاًُُ.التيُالَُيقسم  .ُكانتُآخرهن 

ُباملدينة  ( ).ماتت 

                                                           

ُ.منُهذاُالوجهُبمثله(7287ُ)أخرجهُالبخاريُُ( )

ييُبنُأخطب)دونُقولُعطاءُُ ُهلاُصفيةُبنتُح  ُموتاًُ.ُالتيُالَُيقسم  ُُ(.ماتتُباملدينة.ُكانتُآخرهن 

ُ.وهذاُيفُعدادُاملراسيلُ

ييُ:ُقالُعطاء"زادُمسلمُيفُروايتهُُ(:7  /9)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ ُهلاُصفيةُبنتُح  التيُالَُيقسم 

ُيومهاُلعائشة:ُقالُالطحاوي:ُقالُعياضُ"بنَُأخطب اُوهبت  .ُهذاُوهٌم،ُوصواب هُسودةُكامُتقدمُأهن 

ُ.كذاُقال.ُوإنامُغلطُفيهُابنُجريجُراويهُعنُعطاء

أنهُآوىُعائشةُوحفصةُوزينبُوأمُسلمةُ(ُنُ ت رجيَُمنُتشاءُمنه)قدُذكرواُيفُقولهُتعاىلُ:ُقالُعياضُ

ُماُشاء،ُ ُهلن  ُحبيبةُوميمونةُوصفيَةُفكانُيقسم  ُالقسم،ُوَأرجَأُسودَةُوجويريَةُوأ م  فكانُيستوىفُهلن 

هُحيثُآوىُاجلميع:ُقال َُأمر  ريجُصحيحٌة،ُويكونُذلكُيفُآخر  ُج  ُابن  ُتكونُرواية  فكانُ.ُفي حتملُأن 

ُإالُل ُجلميعهن  ُ.ُصفيةيقسم 

ُقلتُ :ُ ُالنبي  ُأن  ،
ُسعدُمنُثالثةُطرق  ُابن  ُلنسائه،ُلكنُيفُُملسو هيلع هللا ىلصقدُأخرَج ُلصفيةُكامُيقسم  كانُيقسم 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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_______________________ 

جةُ .ُاألسانيدُالثالثةُالواقدي غل طايُللواقدي.ُوليسُبح  بُم  اهُووث قه.ُوقدُتعص  ،ُفنقلُكالَمُمنُقو 

اه مه،ُوسكَتُعنُذكرَُمنُوه  ُعدداًُ.ُواهت  ُإتقاناًُ،ُوهمَُأكثر  وأقوىُمعرفةُبهُمنُاألولي،ُومنُ،ُوَأشد 

ُبه ُقواه ُروىُعنهُ،ُجلةُما ُالشافعي  ُأن  ُأنهُكذبه،ُوالُيقالُفكيفُ. وقدُأسندُالبيهقيُعنُالشافعي،

ُنقول ُروىُعنه؟ُألن ا ُفقدُروىُأبوُحنيفةُعنُجابرُاجل عفي: ُتوثيقًا، دها جر  ُبم  ُالعدلُليست  .ُرواية 

ُعباسُبالتيُالَُيق:ُوثبَتُعنهُأنهُقال ُمراَدُابن  ُأن  ح  ُأكذَبُمنه،ُفيرتج  كامُقالهُ.ُسمُهلاُسودةُ ماُرأيت 

ُ"الطحاوي،ُحلديثُعائشةُ ُيومهاُلعائشة،ُوكانُالنبي  ُسودَةُوهبت  ُلعائشةُيوَمهاُويومُُملسو هيلع هللا ىلصأن  َيقسم 

ُ."سودةُ

ُعندُسودةُأنُالُيقسمُهلا،ُبلُكانُيقسمُهلا:ُلكنَُيتملُأنُيقالُ نَُأن هُكانُالُيبيت 
ُم  لكنُ،ُالَُيلزم 

ُعندُعائشةُملاُوقعُمنُتلك ُعنديُماُثبتُيفُ:ُنعم.ُاهلبةَُيبيت  يوزُنفيُالقسمُعنهاُجمازًا،ُوالراجح 

ُحذَفُهذهُالزيادةُعمداًُ ُالبخاري  ُ.ُالصحيح،ُولعل 

ُأ خرىُمنُروايةُعبدُالرزاقُعنُابنُجريج،ُقالُعطاءُ ُفيهُزيادٌة وكانتُ:ُوقدُوقعُعندُمسلمُأيضًا

ُباملدينة ُماتت  ُموتًا ُكوهناُ.آخرهن  ا ُفأم  ُقال، ُقالواُكذا ُسعدُوغريه ُابن  ُفقدُوافقُعليه ُموتًا :ُآخرهن 

ُ.وكانتُوفاهتاُسنةُإحدىُوستي

ُ:ُوخالفهمُآخرونُفقالواُ ُُسنةَُُماتت  ُإىلُقتلُ ومَخُُست  ُسلمةُعاشت  ُأم  ُعليهُأن  ر  ُسيُبنُ احل ُُسي،ُوي عك 

ُ.هُيومُعاشوراَءُسنةُإحدىُوستيوكانُقتلُ ،ُعل

ُُبلُماتتُأمُسلمةُسنة:ُوقيلُ َُأرجح  ُومخسي،ُواألول  ُ.ُتسع 

ُوَيتملُ ُيفُسنةُ : ُماتتا ُتكونا ُواحدةُ ُأن  ُميمونة، رت  ُلكنُتأخ  ُوقدُقيل. ُسنةُثالثُأَُ: ُماتت  ُإهنا يضًا

ُوستي،ُوعىلُهذاُالُتَُ:ُوقيل،ُوستي ُ.ُرديدُيفُآخريتهاُيفُذلكسنةُست 

ُُ ُ)قولهوأما ُباملدينة: ُفقدُتكل مُعليهُعياض.ُ(وماتت  ُفقال. ُمعُ: ُكيفُيلتئم  ُأرادُميمونة، ُأنه ظاهره

؟،ُفيكونُقولهُباملدينةُوهاًُ،ُقول هُيفُأولُاحلديث نُمكةُبالُخالف  فُم  ف،ُوس  ُ.ُإهناُماتتُبرس  

ُقلتُ ُالبلدُوهيُمكة: ُباملدينة ُيريَد تملُأن  ف،ُُوالذيُيفَُأولُ .َُي  ُبرس  ُجنازهتا ُأهنمُحْضوا احلديث 

ف ُمنُذلكُأهناُماتتُبرس  ُتكونُماتتُداخَلُمكةَُ.ُوالُيلزم  ُت دفنُباملكانُ،ُفي حتملُأن  ُأن  وَأوصت 

ُاهللُ ؤيدُذلك.ُفيهُملسو هيلع هللا ىلصالذيُدخَلُهباُرسول  ُعباسُوصي تها،ُوي  ذُابن  ُابَنُسعدُملاُذكَرُحديَثُ،ُفنف  أن 
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ُ ينُبابُاستحبابُنكاح  ُالد  ُذات 

87 -ُُ
 
ُبنُعبدُاهللُُ.عنُعطاء ُُ:قالُ.َأخربينُجابر  ُيفُعهد  ُامرأًة جت  تزو 

ُاهللُ ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصرسول  ُالنبي  جَتُُ:فقالُملسو هيلع هللا ىلصفلقيت  ُتزو  ب كرُأمُُ:قالُ.نعمُ:قلتُ؟ياُجابر 

ُت العب هاُ:قالُ.ثي ٌبُُ:ثيب؟ُقلت ُبكرًا ُُ:قلتُ؟فهال  ُيلَُأخوات  ُرسولُاهللُإن  ُ.يا

ُت دخَلُبينيُوبي ُأن  ُ.نهنُ فخشيت 

ُعىلُد ينهاُ.فذاكُإذنُ:قال ُاملرأَةُت نَكح  اُ،إن  اُ،وماهل  ُُ.وُجاهل  ين  ُالد  فعليكُبذات 

ُيداك ُ( ).تربت 

ُعبدُاهللُُ–877 ُبن  ةُعنُجابر  ُاهللُُ:قالُ.عنُأيبُنْض  ُمعُرسول  كن اُيفَُمسري 

ُاهللُُ:قالُ.إنامُهوُيفُأ خرياتُالناسُ.وَأناُعىلُناضح ُ.ُملسو هيلع هللا ىلص َبهُرسول  أوُ.ُملسو هيلع هللا ىلصفَْضَ

ُكانُمعهُ:قالُنخَسه
 
نازعنيُُفجعَلُُ:قال.ُأ راهُقالُبيشء ُالناَسُي  م  بعدُذلكُيتقد 

ه ُألَكف  ُ.حتىُإ ين 

ُوكذاُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُرسولُاهللُُ:قال نيهُبكذا هوُُ:قالُقلتُ،واهللُيغفرُلكُ؟َأتبي ع 

ُاهلل نيهُبكذاُوكذا؟ُواهللُيغفرُ ُ:قالُلكُياُنبي  ُُ،لكَُأتبيع  ُُ:قالُقلت  هوُلكُياُنبي 

_______________________ 

ُقالُبعده ريجُهذا ُج  ُاحلديثُ:ُابن  ُابنُجريجُيفُهذا ُبمكةت و"وقالُغري  ُ"ف يت  ُعباسُ. فحَمَلهاُابن 

ف  .كالمُاحلافظُانتهى.ُحتىُدفنَهاُبرَس 

هرية.ُمنُهذاُالوجه(85ُ 7)أخرجهُالبخاريُُ( ) ُالش  ُاجلمل  ةُبيع  ؤالهُعنُالزواج.ُيفُقص  ُ.وفيهُس 

منُطريقَُعمروُ(5ُ 2)ومسلمُ(7725ُ،7297ُ،5757ُ،7777ُ،ُ 99 )وأخرجهُالبخاريُأيضًاُُ

ُدينارُ ُكيسانُكلهمُعنُجابرُبهبن  ُبن  ُوأيبُسلمةُووهب  ُوالشعبي  ُ.وحمارب 

ا:ُ)دونُقولهُ ا،ُوُجاهل  ُعىلُد ينها،ُوماهل  ُاملرأَةُت نَكح  ُيداك.ُإن  ُتربت  ين  ُالد 
ُ(.فعليكُبذات 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُ.؟ثيبًاَُأمُبكراًُُ:قالُ.نعمُ:قلت.ُ؟َأتزوجَتُبعدَُأبيكُ.وقالُيلُ:قالُاهلل

ُقلت ُوت العب كُُ:قالُ.ثيباًُُ:قال ها، ُوت ضاحك  ك ُت ضاحك  ُبكرًا جَت ُتزو  فهال 

ُ.ُ؟وتالعب ها

اُاملسلمون:ُقالُأبوُنْضة ُكلمًةُيقوهل  ُلكواهللُ.ُافعلُكذاُوكذا.ُفكانت  ُ( ).يغفر 

ُالدُ ُبابُخريُمتاعُ  ُاحلةنياُاملرأةُالص 

ُرسوَلُُ؛روُمُ عنُعبدُاهللُبنُعَُُ-877 ُمتاعٌُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُأن  نيا ُُ.الد  وخري 

ُالصاحلةُ  نياُاملرأة  ُالد  ُ.متاع 

ُساءبالن ُُبابُالوصيةُ 

ُعنُأيبُهريرةُُ-877 نادُعنُاألعرج  ُاهللُُ:قال.ُعنُأيبُالز  ُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول 

َلعُ  لقتُمنُض  ُاملرأَةُخ  ُتستقيَمُلكُعىلُطريقةُ ُ.إن  ُاستمتعَتُهباُاستمتعَتُُ.لن  فإن 

َوٌجُُ.هبا هَتاُ.وهباُع  ُذهبَتُت قيَمهاُكرس  هاُ.وإن  هاُطالق  ُ( ).وكرس 

                                                           

مُيفُالتعليقُالسابقُ( ) ةُكامُتقد  ُ.أخرجهُالبخاريُومسلمُمنُطرقُعد 

اُاملسلمون)ودونُقولُأيبُنْضةُ،ُ(واهللُيغفرُلك)ُملسو هيلع هللا ىلصدونُقولهُُ ُكلمًةُيقوهل  .ُافعلُكذاُوكذا.ُفكانت 

ُلك ُُ(.واهللُيغفر 

ُيفُالفتحُ ُاحلافظ   .والثانيةُللنسائي،ُفعزاُالزيادَةُاأل وىلُالبنُماجه.ُوقرَصَ

ُ.ُمنُهذاُالوجه(7889ُ)أخرجهُالبخاريُُ(7)

ُالبخاريُُ ُروايةُأيبُحازمُمن(778ُ )ومسلمُ(7897ُ)وأخرجه ُابنُ(778ُ )ومسلمُ، منُرواية

ُ.ُاملسيبُكالهاُعنُأيبُهريرةُنحوه
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ُمؤمنةًُُ( )الَُيفَركُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسولُاهللُُ:قال.ُعنُأيبُهريرةُ-875 ُُ.مؤمٌن إن 

ل قًاُريضُمنهاُآخرَُ هُمنهاُخ  هُ،َكر  ُُ.أوُقالُغري 

_______________________ 

ُالطالق.ُوهيُتفسرٌيُللروياتُاأل خرىُ(وكرسهاُطالقها:ُ)دونُقولهُ ُبالكرس  ُاملقصوَد كامُقالُ.ُوأن 

اح ُمنُالرش   ُواحد   .غري 

ُاللغةُ:(9/85)قالُالنوويُ(ُ ) ُالب غض،ُفَرَكهُيفركهُإذاَُأبغَضه:ُقالُأهل   .انتهى.ُوالفرك 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 كتاب الطالق
 

ُ ُُوقعَُُهُلوُخالَفُبغريُرضاها،ُوأنُ ُاحلائضُ ُبابُحتريمُطالق  ُؤمرُ ويُ ُالطالق 

ُعتهابرج ُ

ُعنُابنُ عنُعُ ُ-877 ُاهللُعنُنافع  ُُ:قالُ.مرُعُ ُبيد  ُامرأيتُعىلُعهد  طل قت 

ُ ُاهلل ُحائضُملسو هيلع هللا ىلصرسول  ُوهي ُلرسولُ ُفذكرَُ. ُعمر  ُُذلك هُُ:فقالُ.ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ر  م 

ُليدعهاُحتىُتطهرَُُ.فلرياجعها ُحيضةُأ خرىُ.ثم  ُحتيض  ُفلي طل قهاُُ.ثم  رت  فإذاُطه 

امعها أنُي طل قُهلاُالنساء.ُأوُي مسكهاُ.قبلُأنُي  اُالعدةُالتيَُأمرُاهللُ  ُ.ُفإهن 

ُُ:قالُعبيدُاهلل ُالتطليقةُ:لنافعُقلت  ُهباُ:قالُ؟ماُصنعت  ُ( ).واحدٌةُاعتد 

ُاهللُ–872 ُعبد ُبن ُسامل  ُقالُ؛عن مر ُع  ُبن ُاهلل ُعبَد ُوهيُُ:أن  ُامرأيت طل قت 

ُ.حائٌضُ ُنحوُحديثُنافع.. ُ.فذكر ُواحدةًُُ.وفيه. ُتطليقًة ُاهللُطل قها ُ.وكانُعبد 

ُمنُطالق ها بت 
س  ُاهللُ.ُفح  ُاهللُكامَُأمرهُرسول  ُ.ملسو هيلع هللا ىلصوراجعهاُعبد 

ُالتيُطل قت هاُ.فراجعتهاُ:قالُابنُعمرُ:ويفُرواية ُهلاُالتطليقة  سبت  ُ( ).وح 

                                                           

ُ.منُروايةُمالكُعنُنافعُبه(7957ُ)أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ُاهلل)دونُقولهُُ ُالتطليقة؟ُقال:ُقلتُلنافع:ُقالُعبيد  ُهبا:ُماُصنعت  ُاعتد  وهذهُالروايةُمنُ(.ُواحدٌة

حتُبوقوعُالطالق ُعىلُابنُالقيمُبجزمهُُ"الفتح"ُذكرُابنُحجرُيفُكام.ُضمنُالرواياتُالتيُُص  ورد 

ُسعيدُبنُجبريُ دُبوقوعُالطالقُ-كامُيفُصحيحُالبخاريُُ-بأن  ُ.ُتفر 

 ُ.وانظرُماُبعده

ُ.منُهذاُالوجه(ُ 7775ُ،727)أخرجهُالبخاريُُ(7)
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878-ُُ مر ُع  ُعنُابن  ُوهيُحائٌضُُ؛عنُسامل  ُطل قُامرَأَته ُأن ه ُذلكُ. فذكر

ُ ُللنبي  رهُفلرياجعهاُ:فقال.ُملسو هيلع هللا ىلصعمر  ُلي طلقهاُطاهراًُ.ُم  ُ.َأوُحامالًُُ،ثم 

ُسريينُ-879 ُبن  ُعنُأنس  ُُ:قال. مر ُع  ُابَن ُالتيُطل َقُُسألت  ُ،عنُامرَأت ه

ُحائٌضُُ:فقال ُوهي ُلعمرَُُ.طل قت ها ُذلك ُُ.فذكر ُللنبي  ُملسو هيلع هللا ىلصفذكره رهُُ:فقال. م 

هاُ.فلرياجعها ر  ُفلي طل قهاُلط ه  رت  ُطل قت هاُلط هرهاُ،فراجعت هاُ:قالُ.فإذاُطه  ُ.ُثم 

ُُ:قالُ؟فاعتددَتُبتلكُالتطليقةُالتيُطلقَتُوهيُحائضُ:قلت ماُيلُالَُأعتد 

ُُ،اهب ُواستحمقت  ُعجزت  ُكنت  ُ( ).وإن 

ُ ُبابُطالقُالثالث 

ُعب اسُُ-877 ُعنُابن  ُاهللُُ:قال.ُعنُطاوس  ُرسول  ُعىلُعهد  كانُالطالق 

_______________________ 

سبتُمنُطالقها)دونُقولهُُ ُ(.فح 

ُهلاُ.ُفراجعتها:ُقالُابنُعمر)وقولهُُ بت 
س  ُالتيُطل قت هاوح  ُُ(التطليقة  وهذهُالروايةُاألخريةُمنُقولُابن 

ة مرُراويُالقص  سبتُعليهُ،ُع  ُالطلقَةُقدُح  ُ.ُوفيهاُالترصيحُبأن 

م  .وماُبعده.ُوانظرُماُتقد 

ُ.ُمنُهذاُالوجهُباختصار(7957ُ)أخرجهُالبخاريُُ( )

ُآخَرُعنُيونسُبنُجبريُ(7958ُ،5777ُ)وأخرجهُأيضًاُُ ُ.عنُابنُعمرُنحوهمنُوجه 

ُهبا؟)دونُقولهُُ ُبالوقوعُ(ماُيلُالَُأعتد  ُ.ُوهوُقولُاألئمةُاألربعة.ُوفيهاُالترصيح  ُواحد  كامُنقلهُغري 

بري(5775ُ)وَأُصحُمنهاُماُجاءُعندُأمحدُ.ُمنُأهلُالعلم :ُفقلتُالبنُعمر".ُمنُروايةُيونسُبنُج 

سبُطالق هُذلكُطالقًا؟ُقال ُ.ُ"عجَزُواستحمقَُأرأيَتُإنُ .ُنعم:َُأَي 

م  .وانظرُماُتقد 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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مرُملسو هيلع هللا ىلص ُع 
ُخالفة  ُمن ُوسنتي  ُبكر ُواحدةُ،وأيب ُالثالث  ُُ.طالق ُبن  ُعمر  فقال

َُأناةٌُُ:اخلطاب ُفيه ُهلم ُكانت ُقد َُأمر  ُيف ُاستعجلوا ُقد ُالناَس َُأمَضي ناهُُ.إن  فلو

ُ.فَأم ضاهُعليهم.عليهم

ُعب اسُ؛عنُطاوسُ ُ:يفُرواية ُقالُالبن  هباء ُالص  ُأبا ُمنُهنات كُ:أن  َأملُُ.هات 

ُاهللُ ُرسول  ُعىلُعهد  ُالثالث  ُواحدةًُُملسو هيلع هللا ىلصيكنُالطالق  ُكانُُ:فقالُ؟وأيبُبكر قد

ُيفُالطالقُ.ذلك مرَُتَتايَعُالناس  ُع 
ُكانُيفُعهد  ُ.همفَأجاَزهُعليُ.فلام 

ُ ُختيرَيُامرَأت هُالُيكونُطالقًاُإال  ُةُبالنيُ بابُبيانُأن 

ُعبدُ ُ- 87 ُبن  ُاهللُُ:قالُ.اهللُُعنُجابر  ُعىلُرسول  ُيستأذن  ُبكر دخلَُأبو

ُمنهم.ُفوجَدُالناَسُجلوسًاُببابه.ُملسو هيلع هللا ىلص .ُفدخل.ُفأ ذنُأليَبُبكرُ:قال.ُملُي ؤذنُألحد 

ُفاستأ ذَنُفأ ذنُله ُُ.ثمُأقبلُعمر  .ُواُجًاُساكتاًُُ.جالسًاُحوَلهُنساؤهُملسو هيلع هللا ىلصفوجَدُالنبي 

ُُ:قالُفقال ُالنبي  ُشيئاُأ ضحك  ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصألقولن 

ُرسولُاهللُلُ:فقال ُُوُرأيَتُبنَتُخارجةيا ُفوجَأت  ُإليها ُفقمت  سَألَتن يُالنفقَة

نَقها ُاهللُُ.ع  ُحويلُكامَُترىُ:وقالُملسو هيلع هللا ىلصفضحَكُرسول  ننيُالنفقةَُُ.هن  ُ.َُيسَأل 

نَقهافقامُأبوُ نَقهاُ.بكرُإىلُعائشةُيأ ُع  ُإىلُحفصةَُيأ ُع  ُ:كالهاُيقول.ُفقاَمُعمر 

ُرسوَلُاهللُُ:فقلن.ُماُليسُعندهُملسو هيلع هللا ىلصتسألَنُرسوَلُاهللُ شيئًاُأبدًاُُملسو هيلع هللا ىلصواهللُالُنسأل 

ُشهرًاَُأوُتسعًاُوعرشينُ.ليسُعنده ُاعتزهلن  ُعليهُهذهُاآلية.ُثم  اُ}ُ:ثمُنزلت  ياُأُّي 

ُقلُألزواجك ُأجرًاُعظيامًُُ..حتىُبلغ...ُ.النبي  ُمنكن 
حسنات  ُ.ُ{للم 

ُبعائشةُ:قال ُُ:فقالُ.فبدأ ُأنُالُُعائشةُإينيا ُأ حب  ُأمرًا
َُأعرَضُعليك  أ ريدُأن 
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.ُوماُهوُياُرسوَلُاهلل؟ُفتالُعليهاُاآليةُ:قالتُ.َتعجلُفيهُحت ىَُتستشرييُأبويك

َُأفيَكُياُرسوُ:قالت ُأبوي  ُ.بلَُأختارُاهللَُورسوَلهُوالداَرُاآلخرةُ؟لُاهللُأستشري 

ُمنُنساءكُبالذيُقلَتُ رَبُامرأًة ُُ:قالُ.وَأسألكُأنُالُخت  ُمنهن  نيُامرأٌة الُتسَأل 

تعن تاًُ.ُإالُأخربهتا عن تًاُوالُم  ُاهللُملُيبعثنيُم  ُ.ُإن  يرس  اًمُم  عل  ُ.اًُولكنُبعثنيُم 

ُ
 
ُُواعتزالُ ُبابُيفُاإليالء

 
،ُوقولُ ُالنساء ُتظاهراُعليه}ُ:هُتعاىلوختيريهن  ُ{وإن 

ابُاخلطُ ُبنُ ُثنيُعمرُ حدُ .ُعباسُ ُاهللُبنُ ُثنيُعبدُ حدُ ُميلعنُسامكُأيبُزُ ُ-877

ُقال:ُُ ُاهلل ُنبي  ُاعتزل ُقالنساءَُُملسو هيلع هللا ىلصملا ُاملسجدُ:ه ُُ.دخلت  ُالناس  ونُنكتُ يَُُفإذا

ُُ:ويقولونُ.َصباحلَُ ي ؤمرَنُباحلجابُوذلكُقبلُأنُ ُ.نساَءهُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُطل قُرسول 
( )ُ.ُ

ُ ُذلكُاليومألَُُ:فقالُعمرُفقلت  ُعىلُعائشةُ:قالُ.علمن  ياُبنَتُُ:فقلتُ.فدخلت 

ُت ؤذيُرسوَلُ ُأن  ُمنُشأنك  ُبلَغ ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُأيبُبكرَُأقد  ُابَنُُ:فقالت  ماىلُومالَكُيا

                                                           

ٌُُكذاُيفُهذهُالروايةُ،ُوهوُغلطٌُ(ُ:9/785ُ)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُ(ُ ) ُُنزوَلُُفإنُ ُ.بي  كانُيفُُاحلجاب 

ُُيفُتفسريُ ُكامُتقدمُبيانهُواضحاًُُ.زينبُبنتُجحشُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي ُُزواج ُُأولُ  ورةُاألحزابُ،ُوهذهُس 

ُ ُُ،التخيريُ ُآيةُ ُنزولُ ُةُكانتُسبَبُالقص  ُُوكانتُزينب  ُُحشُ َجُُبنت  ُفيمنُخ  عمرُهلاُُُ،ُوقدُتقدمُذكرُ ري 

ُُسنُزينَبُوالُح ُ"يفُقولهُ ُُويفُالبخاريُ."جحشُبنت  عباسُقالُُحىُعنُابنمنُطريقُأيبُالض 

ُبكييَُُملسو هيلع هللا ىلصالنبيُُونساءُ ُناُيوماًُصبحُ أَُ" وهوُيفُُملسو هيلع هللا ىلصإىلُالنبيُُفصعدَُُعمرُ ُفجاءَُُإىلُاملسجدُ ُ،ُفخرجت 

هذهُالقصةُُقتيضُتأخرَُشاهدتهُلذلكُيَُومُ ُ.عباسُابنُ ُ،ُفحضورُ ُفذكرُهذهُالقصةُخمترصاًُُ"لهُرفةُ غُ 

ُفإنُ  ُبيُاحلُ ُعنُاحلجابُ، ُأَُُاسُ عبُ ُابنُ ُوانتقالُ ُ.جاب  ُمع ُاملدينة ُنحوَُيُ وَُبَُإىل ُسنيُربعُ أَُُه ُألهن  مُ،

كانُُواحلجاَبُُ،ثامنُ ُالفتحُكانُسنةَُُألنُ ُ،،ُفآيةُالتخيريُعىلُهذاُنزلتُسنةُتسعُ واُبعدُفتحُمكةمُ قدُ 

 .انتهى.ُالخُُ.وُمخسُ أَُُسنةُأربعُ 
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ُبَعي َبت ك ُعليك ُاخلطاب؟ مرُ:قال. ُع 
ُبنت  ُحفصَة ُعىل ُفدخلت  ُهلا. ياُُ:فقلت

ُت ؤذيُرسوَلُاهللُ ُأن  ُبلَغُمنُشَأنك  ُرسولُاهللُ؟ملسو هيلع هللا ىلصحفصةُأقد  ُأن  واهللُلقدُعلمت 

ُُملسو هيلع هللا ىلص ب ك  ُاهللُُ.الَُي  ُرسول  ُالبكاءفبكُ.ملسو هيلع هللا ىلصولوالَُأناُلطل قك  ُأشد  ُ.ُت 

ُ ُاهللُُ:هلاُفقلت  ُفإذاُأناُ.ُهوُيفُخزانت هُيفُامَلرشبةُ:قالتُ؟ملسو هيلع هللا ىلصَأينُرسول  فدخلت 

ُاهللُ ُرسول  ُغالم  ُُملسو هيلع هللا ىلصبرباح  ُرجَلي هُعىلُنقريُمنُ.ُ( )بةقاعدًاُعىلُأ سكفةُامَلرش  ل  د  م 

ُاهللُوهوُجذٌعَُيرقَُُ.خشب ُُ.وَينحدرُ ُملسو هيلع هللا ىلصىُعليهُرسول  يلُُنُ ياُرباحُاستأذُ ُ:فناديت 

ُاهللُ رفةُرباٌحُُفنظرَُُ.ملسو هيلع هللا ىلصعندكُعىلُرسول  ُإىلُالغ  ُفلمُيقلُشيئاًُُثمُ . ُإيل  ُثمُ ُ.نظر

ُ ُاهللُُنُ استأذُ ُ.ياُرباحُ:قلت  ُنظَرُُ.فنظرُرباٌحُإىلُالغرفةُ.ملسو هيلع هللا ىلصيلُعندكُعىلُرسول  ثم 

ُشيئاًُُ.إيلُ  ُصويتُ.فلمُيقل  ُرفعت  ُُ.ثم  ُُ:فقلت  ُُاستأذنُياُرباح  يلُعندكُعىلُرسول 

ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُ ُاهللُ. ُرسوَل ُأن  نَُأجلُحفصةُملسو هيلع هللا ىلصفإينَُأظن  ُم  َُأينُجئت  ُظن  واهللُلئنُ.

ُاهللُ نَقهاُملسو هيلع هللا ىلصَأمرينُرسول  ُع  نقهاُألرَضبن  ُع  ُصويتُ.بْضب  ُُ.ورفعت  ُأن  ُإيل  فَأومَأ

َقه ُ.ُار 

ُعىلُرسولُ  ُعىلُحصريُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفدخلت  ُفَأدنىُعليهُُ.وهوُم ضطجٌع فجلست 

ُإزاَره ه. ُقدَُأث رُيفُجنب هُ.وليسُعليهُغري  ُاحلصري  ُُ.وإذا ُببرصيُيفُخزانة  فنظرت 

                                                           

( ُ ُاهلمزةُ ُبضمُ ( ُيالس ُُوسكونُ ، ،ُ ُالكاف  ُوضم  ُالفاءُوتشديدُ . ُعَُ. ُوهي ُالباب  ُُتبت  ُفىلالس  ُ:ويقال،

ُُ.بزيادةُواوُ ُ.اسكوفة ُ(.97/ )قالهُعياضُ.ُالفاءُوختفيف 

هاُ(ُاملرشبة)وُُ ُوضم 
 
ُالراء ُُكاخلزانةُيكونُفيهاُالطعامُ :ُوقالُالطربي،ُرفةهيُكالغُ بفتح  ،ُوالرشاب 

بة ُمرش  ّميت  َُييى،ُرفةهيُالغُ :ُوقالُاخلليل،ُوهلذاُس  هُ،ُهيُاملسكنُ :ُوقالَُييىُبن  وكل هُقريٌبُبعض 

 (.7/797)قالهُعياضُ.ُمنُبعضُ 
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اعُ ُ.ملسو هيلع هللا ىلصرسولُاهللُ ُمنُشعريُنحَوُالص 
رفةُ.فإذاَُأناُبقبضة  ُالغ  ُ.ومثل هاُقرظًاُيفُناحية 

علٌقُُ( )وإذاَُأفيٌقُ ُعينايُ:قال.ُم  ُ:قال.ُفابتدرت 

ُُ؟ماُيبكيكُياُابنُاخلطابُ ُقدُُ؟ياُنبيُاهللُوماُيلُالَُأبكيُ:قلت  وهذاُاحلصري 

ُيفَُجُ ُكنب ُأث ر َُأرى. ُما ُإال  ُخزانت كُالَُأرىُفيها ُوكرسىُيفُُ.وهذه وذاكُقيرص 

ُواألهنارُ  ُُ.الثامر  ُاهلل ُرسول  ُوصفوت هُملسو هيلع هللا ىلصوأنَت ُخزانت ك. ُوهذه ُابَنُُ:فقال. يا

ُ.ُبىلُ:قلتُ؟وهلمُالدنياُ.َترََضُأنُتكوَنُلناُاآلخرةُ ُاخلطابَُأاَلُ

ُوَأناَُأرىُيفُوجههُالغضَبُُ:قال ُعليهُحيُدخلت  ُ.ُودخلت  ُياُرسوَلُُ:فقلت 

ُالنساء ُشأن  ُمن ُعليَك ُيشق  ُاهللَُ؟اهللُما ُفإن  ُطلقتهن  ُكنَت معكُومالئكَتهُُفإن 

ُ.ُوجربيَلُوميكائيَل،ُوَأناُوأبوُبكرُواملؤمنونُمعك ُاهللُُ-وقل امُتكل مت  -وَأمحد 

ُيكونَُ ُأن  ُرجوت  ُإال  ُقويلُالذيَُأق ولُبكالم  ُيصدق  ُاآليةُ.اهلل  ُونزلتُهذه آيةُ.

ُمنكنُ }ُ:التخيري ُخريًا َُأزواجَا بدله ُي  ُأن  ُطلقكن  ُإن  ه ُ[5التحريم77ُ]ُ{عسىُرب 

ُاملؤمني} ُوصالح  ُاهللَُهوُموالهُوجربيل  ُتظاهراُعليهُفإن  ُبعدُذلكُُ.وإن  واملالئكة 

ُ[.7التحريم77ُ]ُ{ظهري

ُبكرُوحفصةُتُ ُوكانتُعائشةُبنتُأيب ُالنبي 
 
ُنساء ُ:فقلت.ُملسو هيلع هللا ىلصظاهرانُعىلُسائر 

ُُ.الُ:قالُ؟ياُرسولُاهللَُأطلقتهنُ  ُاملُ:قلت  سجَدُواملسلمونُياُرسولُاهللُإينُدخلت 

ُباحلَصُ ُُ:يقولونينكت ون ُاهلل ُرسول  ُملُُ.نساَءهُملسو هيلع هللا ىلصطل ق َُأن ك ُفأ خربهم َأفَأنزل 

هنُ  ُشئَتُُ.نعمُ:قالُ؟ت طلق  هُ.إن  ُعنُوجه  ُالغضب  َ ُحتىُحَترس  ث ه ُأ حد  َُأزل .ُفلم

                                                           

ُالذيُمل.ُاألفيقُبوزنُعظيم(:9/788ُ)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ( ) هُاجللد  ُدباغ   .انتهى.ُيتم 
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َكُ ُثغراًُ.ُوحتىُكث رُفضح  ُالناس  ُ.ُوكانُمنَُأحسن 

ُُنزَلُُثمُ  ُباجلذعُ .ُونزلتُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُنبي  َُأتشب ث  ُاهللُُ،فنزلت  كأنامُُملسو هيلع هللا ىلصونزَلُرسول 

ُبيده ه ُيمس  رفةُتسعةُُ:فقلتُ.يميشُعىلُاألرضُما ُرسولُاهللُإنامُكنَتُيفُالغ  يا

ُالشهرُيكونُتسعًاُوعرشينُ:قال.ُوعرشين ُ.إن 

ُاملسجد ُعىلُباب  ُبًأعىلُصويتُ.فقمت  ُاهللُُ:فناديت  ُرسول  ُ.نساءهُملسو هيلع هللا ىلصملُيطل ق 

ُهذهُاآلية واُبه}ُ:ونزلت  َُأذاع 
ُأوُاخلوف  وهُإىلُُ،وإذاُجاءهمُأمٌرُمنُاألمن  ولوُرد 

ُأُ ُ.الرسول ُمنهموإىل َُيستنبطونه ُالذين ُلعلمه ُمنهم ُاألَمر  [87ُالنساء7ُ]ُ{ويل

ُذلكُاألمر َُأناُاستنبطت  ُآيَةُالتخيريُ.فكنت  ُوجل  ُ( ).وَأنزلُاهللُعز 

نيُعنُابنُبيدُبنُح ُسعيدُعنُعُ ُخربينَُييىُبنُ أَُ.ُسلمةُبنُ ُعنُمحادُ ُ-877

ُمعُعُ أَُُ:قالُ.عباس ُمرقبلت  ُكن ُحتُ . ُالظ هرانىُإذا ُبمر  ُا .ُوساقُاحلديثُبطوله.

ُُكنحوُ  ُُحديث  ُُ:غريُأنهُقالُ.باللُليامنُبنُ س  مُحفصةُوأُ ُ:قالُ؟املرأتيُشأنُ ُ:قلت 

ُ.سلمة

                                                           

ني(729ُ )ومسلمُ(89ُ،7777ُ،7779ُ)أخرجهُالبخاريُُ( ) ُح  بيدُبن  بيدُاهللُ.ُمنُروايةُع  وكذاُع 

الُبسياقُآخر ُعباسُنحَوهُمطو  ُعنُابن  ُاهللُبنُأيبُثور  ُ.بنُعبد 

جهاُالبخاريُ ر  ُ.وعندُمسلمُهناَُألفاٌظُملَُي 

ُرس:ُ)منهاُقوله ُأن  لقدُعلمت  ُ(.ملسو هيلع هللا ىلصولوالُأناُلطلقكُرسولُاهللُ.ُالَُيبكُملسو هيلع هللا ىلصوَلُاهللُواهللُ 

ُ ُفناديتُبأعىلُصويت)وقوله :ُ ُاهلل ُرسول  ُيطلق  ُنساَءهُملسو هيلع هللا ىلصمل ُاآلية. ُونزلتُهذه ُجاءهم}: ..(.ُوإذا

ُ ُ.ملسو هيلع هللا ىلصودونُالترصيحُباسمُغالمُالنبي 

 ."الفتح"وفيهُزياداٌتُأ خرىُاستوفاهاُاحلافظُيفُُ



 

ُخاري ُعىلُالبُ ُمسلمُ ُزوائدُ 
41 

ُفيه ُبكاءٌُُ:وزاد ُبيت  ُكل  ُيف ُفإذا ُاحل َجر َُأيضاًُُ.وأتيت  ُُ:وزاد ُمنهن  ُآىل وكان

ُكانُتسعًاُوعرشينُنزَلُإليهنُ .ُشهراًُ ُ( ).ُفلام 

هريُ-877 ُعنُالز  عنُعُ ُعنَُمعمر
ُعنُابنُُاهللُبنُعبدُاهللُبنُ ُبيدُ  أيبُثور،

ُُ:قال.ُعباس ُالنبي  َُأسأَلُعمَرُعنُاملرأتيُمنُأزواج  الل تيُُملسو هيلع هللا ىلصملُأزلُحريصًاُأن 

ُقل وب كامُُإنُ }:قالُاهللُتعاىل ُ[.7ُالتحريمُ]ُ{َتتوباُإىلُاهلل ُفقدُصغت  ُعمر  حتىُحج 

ُمعه ُُ.احلديثُبطولهفذكرُ....ُوحججت  ُالنبي  ُ..لنسائ هُملسو هيلع هللا ىلصوفيهُختيري 

ُعائشةُقالتُ؛فَأخربينُأيوبُ:قالُمعمرٌُ تكُ:أن  ُاخرت  ربُنساَءكَُأين  فقالُ.ُالُخت 

ُ بل غاًُُ:ملسو هيلع هللا ىلصهلاُالنبي  ُاهللَُأرسلنيُم  تعن تاًُُ،إن  ُ( ).ُوملُي رسل نيُم 

                                                           

ُالبخاريُُ( ) ُعباسُ(7779ُ)أخرجه بيدُعنُابن  منُطريقُسليامنُبنُباللُعنَُييىُبنُسعيدُعنُع 

ُأسألُعمَرُبَنُاخلطابُ":ُقال ُسنًةُأ ريدُأن  ُأسَأَلهُهيبًةُله.ُعنُآيةُ ُمكثت  ُأن  حت ىُخرجُ.ُفامَُأستطيع 

ُمعه ًاُفخرجت  ُ.ُحاج  ُرجعت  ُالطريقُعدَلُإىلُاألَراكُ .ُفلام  ُلهُوكن اُببعض  ُلهُحتىُ:ُقال،ُحلاجة  فوقفت 

ُمعه،ُفرغ ُست  ه؟ُفقالُملسو هيلع هللا ىلصياَُأمريُاملؤمنيَُمنُاللتانُتظاَهَرتاُعىلُالنبي ُ:ُفقلت.ُثم  تلكُ:ُمنَُأزواج 

ُ.نحوُاحلديثُاملايضُبألفاظُخمتلفةُ.."فذكرُاحلديثُبطوله..ُحفصةُوعائشة

ُ.ُخطأ(حفصةُوأمُسلمة)وقولهُيفُروايةُمسلمُُ

ووقعُيفُروايةُ،ُكذاُيفُأكثرُالروايات(ُعائشةُوحفصة)قولهُ(:ُ 9/78)ُ"الفتح"يفُقالُابنُحجرُُ

ُ ُعنه ُوحَده ُسلمة ُبن ُسلمة"محاد ُوأم ُ"حفصة ُمسلمٌُ. ُعنه ُحكاه ُكذا ُالطياليسُيفُ، ُأخرجه وقد

 .انتهى.عائشةُوحفصةُمثلُاجلامعة:ُفقال.ُعنهُ"مسنده"

قيلُعنُابنُ(7777ُ)أخرجهُالبخاريُُ(7) ُ.شهابُبهمنُروايةُع 

ربُنساَءكَُأينُاخرتتك)دونُقولهُُ ُ.ُالُخت  بل غاًُ:ُملسو هيلع هللا ىلصفقالُهلاُالنبي  ُاهللَُأرسلنيُم  تعن تاًُ،ُإن  ُ(ُوملُي رسل نيُم 

ُ(:8/577ُ)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ تهُحديث  ُلصح  ُبيُأيوبُوعائشة،ُويشهد  ُمنقطٌع .ُجابرُ ُوهذا

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

ُخاري ُعىلُالبُ ُمسلمُ ُزوائدُ 
41 

ُهلاُالُنفقةَُُقةُثالثاًُبابُاملطلُ 

ُقيسُ ُالرمحنُعبدُ ُعنُأيبُسلمةُبنُ ُ-875 ُأباَُعمروُبنُُ؛( )عنُفاطمَةُبنت  أن 

ُ ُالبت ة ُُ-حفصُطل قها ُغائٌب ُفسخَطت هُ-وهو ُبشعري  ُوكيل ه ُإليها ُ:فقالُ.فأرسَل

ُعليناُمنُيشء ُمالك  ُرسوَلُاهللُُ.واهلل  ُذلكُلهُملسو هيلع هللا ىلصفجاءت  ليسُُ:فقالُ.فذكرت 

ُعليهُنفقةٌُ ُرشيكُ.لك  ُأ م 
ُيفُبيت  ُتعتد  ُ:ثمُقال.ُفَأَمَرهاُأن 

َُأصحايبُ ُيغَشاها ُامرأٌة ُتلك ُمكتوم. ُأم ُابن  ُعند ى ُاعتد  َُأعمى. ُرجٌل .ُفإنه

ُفآذ نينىُقالت.َُتضعيُثيابك ُلهُ:فإذاُحللت  ُذكرت  ُحللت  ُمعاويةُبَنُأيبُُ؛فلام  أن 

ُخَطَباين م  ُاهللُ.ُسفيانُوَأباُجه  ُعصاهُعنُُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُرسول  مُفالُيضع  اُأبوُجه  َأم 

ه ل وٌكُالُماَلُله.ُعاتق  عاويةُفصع  اُم  ُبَنُزيدُفكرهت هُ.وأم  يُأ سامَة ُ:ثمُقال.ُانكح 

ت ه فيهُخريًا،ُواغتَُ.ُانكحيُأ سامَةُفنكح  ُبَُفجعَلُاهللُ  طت 
( ).ُ

_______________________ 

ُانتهى

مُقريباًُ:ُقلتُ ُ.حديثقبلُُحديثُجابرُتقد 

ُ:ُوإنامُأشارُإليهُفقال،ُ"صحيحه"يفُُملُيروهُالبخاري ُ.ُحديثُفاطمةُريضُاهللُعنهاُ( ) ُفاطمةُبنت  قصة 

ُاملطلقةُثالثًاُ.ُقيسُ  تهاُعىلُأن  ُبقص  ُعنُعائشةُريضُاهللُعنهاُإنكاَرهاُعىلَُمنُاستدل  ُروىُباختصار  ثم 

كنى ُ.يقاتكامُسيأيتُبعضهاُيفُالتعل.ُالُنفقةُهلاُوالُس 

دةُعنها،ُوملَُأرهاُيفُالب خاري(:9/728ُ)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ تعد  ُم 
ق  َتهاُمنُط ر  ،ُأخرَجُمسلٌمُقص 

ُ ُصاحب  ُووهَم ُإليها، ُبطريقُاإلشارة تها نُقص 
ُم  َُأشياَء ُوَأورَد ُترى، ُكام ُهلا ُترجَم ُُ"وإن ام ُ"العمدة

 .انتهى.ُفَأورَدُحديَثهاُبط ولهُيفُاملتفق

ُبه"يفُبعضُالن سخُ(ُ:78ُ /7 )النوويُُقال(7ُ) ُالن سخ.ُ"واغتبطت  ُبهُيفَُأكثر  ُ.ُوملُتقعُلفظة  قالُأهل 

ُاللغة ُعنه: ُزواهلا ُاملغبوطُمنُغريُإرادة  ُحال  ُيتمن ىُمثَل ُأن  ُالغ بطة ُبحسدُ ، ُوليسُهو تقولُمنهُ.
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ُاهللُُ:يفُرواية ُذلكُلرسول  ُُ:فقالُملسو هيلع هللا ىلصفذكرت  كنىُوالُ.الُنفقةُلك  ُ.س 

ُرواية ُسلمةُ:ويف ُأيب ُقيس،ُُ؛عن ُبن حاك ُالض  ُأ خَت ُقيس، ُبنَت ُفاطمَة أن 

ُاملغريةُاملخزوميُطل قهاُثالثاًُُ؛أخربته ُبن  ُأباُحفص  ُانطلَقُإىلُالَيمنُ.أن  فقالُُ.ثم 

ُعليناُنفقةٌُُ:هلاَُأهل ه ُ.ليسُلك 

ُميمونةُملسو هيلع هللا ىلصفَأتواُرسوَلُاهللُ.ُالوليدُيفُنفرُ ُخالدُبنُ ُفانطلَقُ ُُ:فقالواُ.يفُبيت  إن 

نُنفقةُ ُ.َأباُحفصُطل قُامرَأَتهُثالثاًُ ُ؟فهلُهلاُم 

ُاهللُ ُهلاُنفقةٌُ:ُملسو هيلع هللا ىلصفقالُرسول  ةُ ُ.ليست  وَأرسَلُإ ليهاُأنُالَُتسبقينيُ.ُوعليهاُالعد 

ُ ُرشيكُ.بنفسك  ُأ م  ُإىل َُتنتقَل ُأن  ُيأ تيهاُُ.وَأَمرها ُرشيك  ُأ م  ُأن  ُإليها َُأرسَل ثم 

لون ُاألَعَمىفانطلقُ ُ.املهاجرونُاألَو  ُمكتوم  ُأ م  ُُ.يُإىلُابن  ُمخارك  ُإذاُوضعت  فإن ك 

ُفانطلقتُإليه ُاهللُُ.ملُيرك  َُأنكَحهاُرسول  ا هت  ُعد  ُمضت  ُبَنُزيدُبنُُملسو هيلع هللا ىلصفلام  أ سامَة

ُ.حارثة

ُحتتَُأيبُعَُأَُُ:ويفُرواية ُ.ُاملغريةُبنُ ُحفصُ ُمروُبنُ هناُكانت  فطل قهاُآخَرُثالث 

ُ ُُ.تطليقات  ُاهلل ُرسوَل ُجاءت  ُأهنا ُُملسو هيلع هللا ىلصفزعمت  ُخ  ُيف تيه ُبيتهاتستف  ُمن ها ُ.روج 

ُاألَعمى ُمكتوم  ُأ م  َُتنتقَلُإىلُابن  ُ.ُفَأمرهاُأن 

ُاملطل قةُمنُبيتها َقهُيفُخروج  ُي صد  ُ.ُفَأبىُمروانُأن 

_______________________ 

ُغبطًاُوغبطًةُفاغتبطُهو.ُغبطت هُبامُناَلُ
 
ُالباء َتنَعكمنعتُ .َُأغب طهُبكرس  ت هُفاحتبَسُ.ُهُفام  ُ.انتهى.ُوحبَس 

(7775ُ)والنسائيُ(7787ُ)وأيبُداودُ(55ُ 7)ُ"املوطأ"عندُمالكُيفُُ"بهُُ"وقعتُزيادةُ:ُقلتُ

 .وغريهم

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُذلكُعىلُفاطمةُبنتُقيسُ:وقالُعروة ُعائشةُأنكرت  ُ( ).إن 

ُاهللُبنُ ُ-877 بيد  ُأباُعَُُ؛عتبةُاهللُبنُ ُعبدُ ُعنُع  ُغريةُاملُ ُحفصُبنُ ُمروُبنَُأن 

ُبنُ  ُُخرجُمعُعل  ُُفأرسَلُُ.إىلُاليمنُأيبُطالب  ُُإىلُامرَأت هُفاطمةُبنت  قيسُبتطليقة 

ُمنُطالقُ  ُاحلارَثُُ.هاكانتُبقيت  ُهلا ُ.يبُربيعةُبنفقةُ أَُُهشامُوعي اَشُبنَُُبنَُُوَأمَر

ُتكوينُحامالًُُ:فقاالُهلا ُأن  ُنفقٌةُإال  ُفأَُُ.واهللُمالك  ُالنبي 
ُلهُقوهلامُملسو هيلع هللا ىلصتت  ُ.فذكرت 

ُلكُ:فقال ُنفقة ُفأذنَُُ.ال ُاالنتقال ُيف ُرسوَلُأَُُ:فقالتُ.هلاُفاستأذنت ه ُيا ُاهلل؟ُين

ُثياهَباُعندهُ-عمىُوكانُأَُُ-أمُمكتومُُإىلُابنُ ُ:فقال ُ.والَُيراهاُ،تضع 

اَُأنكَحها هت  ُعد  ُمضت  ُُفلام  ُبَنُزيدُ ُملسو هيلع هللا ىلصالنبي  فأرسَلُإليهاُمروانُقبيصَةُُ.أ سامَة

اُعنُاحلديث ثتهُبه.ُبَنُذ ؤيبُيسَأهل  ُُ:فقالُمروان.ُفحد  ملُنسمعُهذاُاحلديثُإال 

ناُالناَسُعليهاُ.منُامرأةُ  ُالتيُوجد  ُبالعصمة  ذ  ُ.سنأ خ 

ُمروان ُُزُ قالُاهللُع.ُفبينيُوبينكمُالقرآنُ:فقالتُفاطمةُحيُبلغَهاُقول  ُ:وجل 

ُب يوهتنُ } ُمن رجوهن  ُخت  75ُُ]ُ{ال ُ الطالق ُاآلية[ ُلهُُ:قالت. ُكانت ُملن  هذا

ُفكيفُتقولونُ.مراجعة ُالثالث؟ ُبعد ََُيدث  َُأمر  ُُ:فأي  ُتكن  ُمل ُإذا ُهلا ُنفقَة ال

                                                           

ُبنُالزبريُلعائشة"ُ.عنُالقاسم(2ُ 57)أخرجُالبخاريُ(ُ ) روة ُقالُع  ُاحلَكمُ: َأملُتريُإىلُفالنةُبنت 

هاُالبت ةُفخَرَجُ ؟ُفقالتطل قهاُزوج  ُ:ُت  َأَماُإ ن هُ:َُأمَلَُتسَمعيُيفُقولُقاطمةُ؟ُقالت:ُقال،ُبئَسُماُصنعت 

ُ ُهذاُاحلديث  ر  ُ.ُ"ليسُهلاُخرٌيُيفُذ ك 

روة(8ُ 57)وللبخاريُُ ُذلكُعىلُفاطمة،ُعنُع  ُعائشَةَُأنكرت  ُ.أن 

ُُ :ُيعنيُيفُقوهلا.ُماُلفاطمةَُأاَلُتت قيُاهلل:ُأهناُقالت"،ُعنُعائشةُعنُالقاسمُ (7ُ 57)أيضًاُُوللبخاري 

كنىُوالُنفقة  ."الُس 
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وهناُ؟حامال ُ؟.فعالَمُحَتبس 

عبيُ-872 ُالش  ُعن ُعىلُفاطمةَُُ:قال. ُُدخلت  ُقيسُ ُبنت  .ُ
 
ُقضاء ُعن ُفسألت ها

ُالبتةُ:فقالت.ُعليهاُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُ  ها ُزوج  ُفخاصمت هُإىلُرسولُ ُ:فقالتُ.طل قها

كنىُوالن فقةُملسو هيلع هللا ىلصاهللُ كنَىُوالُ:قالت.ُيفُالس  ُيلُس  ُ.ُنفقةُفلمُيعل  َُأعتد  وَأَمرينُأن 

ُمكتوم ُأ م  ُابن 
ُ.يفُبيت 

ُُ:يفُرواية ُطاب  ُابن  طب  َفت ناُبر  َ ُقيسُفَأحت  وسقت ناُسويَقُُ.دخلناُعىلُفاطمَةُبنت 

ُ لت  ُ.ُ.فسألت هاُعنُاملطل قةُثالثًاَُأينُتعتدُ.س 

ُيفُاملسجدُُ:قال.ُعنُأيبُإسحاقُ:ويفُرواية ُيزيدُجالسًا ُبن  ُمعُاألَسود  كنت 

ُُ.األعظم ُبحديثُفاطمةُبنتُقيسُ.ومعناُالشعبي  ثُالشعبي  ُرسولُاهللُُ؛فحد  أن 

كنىُوالَُنفقةُملسو هيلع هللا ىلص ُاألَُُ،ملُيعلُهلاُس  ُمنَُحََصُفحَصَبهُبهُفقالثمُأخَذ ًا ُكف  ُ:سود 

ثُبمثلُهذا د  ُكتاَبُاهلل ُوسنَةُنبي ناُُ:قالُعمرُ ُ،ويلكُحت  الُ.ُلقولُامرأةُملسو هيلع هللا ىلصالُنرتك 

ُوالن فقة كنى ُالس  ُهلا ُنسيت  ُأو ُحفظت  ُلعل ها ُعزُ ُ.َندري ُاهلل ُُقال الُ}ُ:وجل 

ُمنُب يوهتنُ رجوهن  ُمبينةُ ُنَُرج ُوالََُيُخت  ُيأتَيُبفاحشة  ُأن  ُ[ الطالقُ]ُ{إال 

مُبنُصخريُالعَُُعنُأيبُبكرُبنُ ُ-878 ُفاطمَةُبنَتُُ:قالُدوي ُأيبُاجلَه  سمعت 

هاُهكذاُ:وفيهُ.فذكرُاحلديثُ:قيسُتقول ُبيد  ُأ سامةُ ُ:ولكنُأ سامةُبنُزيدُفقالت 

ُ ُُ.أ سامة  ُرسول ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُهلاُرسول  ُاهللُوطاعة  ُُهُخريٌُطاعة  جت هُُ:قالتُ،لك  فتزو 

ُبَُتَُفاغُ  ُ.طت 

ُزوجي،ُأبوُعَُُ:يفُرواية مروُبنُحفصُبنُاملغرية،ُعياَشُبَنَُأيبُربيعةَُأرسلُإيل 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

ُخاري ُعىلُالبُ ُمسلمُ ُزوائدُ 
45 

ُمترُ ُ.بَطالقي ُآصع  ُشعريُ ُ،وَأرسَلُمعهُبخمسة  ُُ.ومخسةُآصع  ُُ:فقلت  َأماُيلُنفقةُإال 

ُيفُمنزلكمُ؟هذا ُثُ:قالت.ُالُ:قالُ؟والَُأعتد  ُعل  ُرسولُاهللُ.ُيايبفشَدد ت  وَأتيت 

ُ.وساقُاحلديث.ُملسو هيلع هللا ىلص

ٌةُعىلُالنساءُ:وفيه د  ُالنساءُ،وأبوُاجلهمُمنهُش  ُ.أوُنحوُهذاُ،أوَُيْضب 

ُعندُأيبَُعمروُبنَُحُُ:ويفُروايةُ .ُفخرَجُيفُغزوةُنجرانُ.فصُبنُاملغريةكنت 

ُوساقُاحلديث فنيُاهللُبأيبُزيدُ:قالتُ:وفيه.. ُفرش  جت ه منيُاهللُبأيبُُ.فتزو  وكر 

ُ.زيد

ُبنتُقيسُ-879 ُفاطمة ُعن روَة ُع  ُعن ُُ:قالت. ُرسوَلُُ:قلت  َُزوجيُُيا اهلل

قتحَمُعلُ ُ.طل َقنيُثالثاًُ ُأنُي  لتُ:قالُ.وَأخاف  ُ( ).فَأمَرهاُفتحو 

ُ ُةُالبائن،ُوامل ُعتدُ امل ُُبابُجوازُخروج  ُهاحلاجت ُُيفُالنهارُ ُهاعنهاُزوج ُُتوىف 

ُعبدُاهللُُ-857 ُبن  ُخالتيُ:قالُعنُجابر  ل قت  ُنخَلهاُ.ط  ََُتد  ُأن  .ُفَأراَدت 

ُفأَُ.ُخترَجُُفَزجرهاُرجٌلُأنُ  ُالنبي 
يُنخَلكُ.بىلُ:فقالُملسو هيلع هللا ىلصتت  ُ.ُفجد  ُعسىُأن  فإنك 

                                                           

عل قًاُنحوهُفقالُ(ُ ) ُم  متُيفُالتعليقُالسابقُُ-ذكَرُالبخاري  َُأيبُ:ُ-عق بُروايةُالقاسمُالتيُتقد  وزادُابن 

ُعنَُأبيه شام  ُ":ُالزنادُعنُه  ُالعيب  َُأشد  ُعائشة  ي َفُ:ُوقالت،ُعابت 
ُفخ  ُوحش  ُيفُمكان  ُفاطمَةُكانت  إن 

ُ.ُعىلُناحَيت ها ُ.ُ"ملسو هيلع هللا ىلصفلذلكَُأرخَصُالنبي 

ُأيبُالزنادُ(:9/729ُ)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ ُالرمحنُبن  ُوهبُعنُعبد  وصَلهَُأبوُداودُمنُطريقُابن 

ُ"لقدُعابت"بلفظُ ُبنتُقيس"وزادُ. ُ"يعنيُفاطمة .ُ ه ُالواوُ ُ"وحش"وقول  ُبفتح  .ُ .ُامل هملةوسكون 

ُالَُأنيسُبه،ُولروايةُابنُأيبُالزنادُهذهُشاهدٌُ.ُبعدهاُمعجمة ُ...ُأيُخال 

ُذكرُروايَةُالباب  .وهيُروايةُمسلم.ُثم 



 

ُخاري ُعىلُالبُ ُمسلمُ ُزوائدُ 
46 

قي ُ.فعلَُمعروفاًُوُتَُأَُُ،تصد 

ُُةُالوفاة،ُوحتريمهُيفُغريُ يفُعدُ ُبابُوجوبُاإلحدادُ  ُيامُثالثةُأَُذلك،ُإال 

ُُعنُصفيةَُُ- 85 ُُ؛َأوُعنُعائشة،َُأوُعنُكلتيهامُ،بيدُعنُحفصةيبُعُ أَُُبنت  أن 

ُالمرأة ُت ؤمنُباهللُواليومُاآلخرُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسوَلُ ُ.أوُت ؤمنُباهلل ُورسول هُ،الََُيل 

ُعىلُزوجها ُفوقُثالثةُأيام،ُإال  ُعىلُمي ت  د  ُحت  ُ.أن 

بيدُ:ويفُرواية َُأيبُع 
ُُ؛عنُصفيَةُبنت  مر،ُزوَجُالنبي  ُحفصَةُبنَتُع  أهناُسمعت 

ُُملسو هيلع هللا ىلص ثُعنُالنبي  د  ُوعرشاًُُ.وزادُ.بمثله.ُملسو هيلع هللا ىلصحت  ُعليهُأربعةُأشهر  د  ُُ( ).فإهناُحت 

                                                           

ُحبيبةُبنتُأيبُسفيانُ(787ُ )ومسلمُ(5777ُ)أخرجُالبخاريُُ( ) عنُزينبُبنتُأيبُسلمةُعنُأم 

ُ ُعنُالنبي   .ُمثلهُملسو هيلع هللا ىلصوزينبُبنتُجحشُريضُاهللُعنهن 
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 عانكتاب الل

 

ُسعيدُ ُ-857 بريُبنُ ُعن ُج  ُم صعبُ:قال. ُإمرة ُيف نَي 
ُاملتاَلع  ُعن ئلت  س 

( )ُ.

قُبينهام فر  ُماُأَُُ:قالُ؟َأي  مرُُ:قولفامُدريت  ُع  ُإىلُمنزلُابن  فقلتُُ.بمكةُفمضيت 

ُ:قال.ُنعمُ:قلتُ؟ابنُجبريُ:قال.ُفسمَعُصويت.ُإنهُقائٌلُُ:قال.ُاستأ ذنُيلُ:للغالم

ُحاجة.ُادخل فرتٌشُبرذعةُ.فواهللُماُجاءُبكُهذهُالساعةُإال  ُفإذاُهوُم  .ُفدخلت 

ٌدُوساَدًةُحشوهاُليف توس  ُ.ُم 

قُبينام؟ُقالَُأباُعبدُالرمحنُاملتاَلعنانُ:قلت فر  ُأوَلَُمنُُ.نعمُسبحانُاهللُ:َأي  إن 

ُفالن ُبن  ُامرأَتهُ:قال.ُسأَلُعنُذلكُفالن  نا َُأحد  ُوجَد ياُرسولُاهللُأرأيَتُلوُأن 

؟ ،ُكيفُيصنع  ُعظيمُ .ُعىلُفاحشة  ُتكل مُتكل مُبأمر  ُسكَتُسكَتُعىلُمثلُُ.إن  وإن 

ُُ:قال.ُذلك بهُملسو هيلع هللا ىلصفسكَتُالنبي  ُ.ُفلمُي 

ُ ُبهُ:كانُبعدُذلكَُأتاهُفقالفلام  ُالذيُسألت كُعنهُقدُابت ليت  ُ.ُإن  فَأنزَلُاهللُعز 

ُالنور ُسورة ُاآلياتُيف ُهؤالء َُأزواَجهم}ُ:وجل  ُيرمون [9ُ-7النور]ُ{والذين

ره ُوذك  ُووعَظه ُعليه ُمنُعذابُاآلخرةُ.فتالهن  َُأهون  نيا ُالد  ُعذاَب ُأن  .ُوَأخربه

ُُ:قال ُعليهاُال،ُوالذيُبعثَكُباحلق  ُ.ماُكذبت 

ُمنُعذابُاآلخرة نياَُأهون  ُعذاَبُالد  رهاُوَأخرَبهاُأن  ُدعاهاُفوَعَظهاُوذك  .ُثم 

                                                           

ُعمرُبمكة:ُوقولُسعيدُ .ُحيثُكانَُأمريًاُعىلُالعراق.ُابنُالزبري(ُ ) ُإىلُابن  ُإىلُمكَةُ.ُمضيت  أيُسافرت 

 ."الفتح"قالهُابنُحجرُيفُ.ُففيهُحذٌفُ
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ُإ ن هُلكاذٌبُ.ُالُ:قالت ُ.والذيُبعثَكُباحلق 

ُباهللُإنهُملنُالصادقي ُفشهَدُأربَعُشهادات  ُلعنَةُاهللُ.ُفبدأُبالرجل  واخلامسةُأن 

ُكانُمنُالكاذبي ُ.ُعليهُإن 

َُأربَعُشهاداتُباهللُإنهُملنُالكاذبيث ُفشهدت 
ُغضَبُُ.مُثن ىُباملرأة  واخلامسةُأن 

ادقي ُكانُمنُالص  قُبينهام.ُاهللُعليهاُإن  ُفر  ُ( ).ثم 

ُُعنُعبدُ ُ-857 ُمسعود ُاهللُبن  ُيفُاملسجدُ:قال. ُاجلمعة ُليلة ُجاءُُ.إن ا إذ

ُرجاًلُوجَدُمعُامرأت ُُ:رجٌلُمنُاألنصارُفقال وههُرُ لوُأن  أوُقتَلُُ،جاًلُفتكل مُجلدمت 

ُعنهُرسولُاهللُُواهلل ُ.وإنُسكَتُسكَتُعىلُغيظُ ُ؛قتلت موه ُ.ملسو هيلع هللا ىلصألَسألن 

ُكانُمنُالغدَُأتىُرسوَلُاهللُ ُرجاًلُوجَدُمعُامرأت ُُ:فقال.ُفسَأَلهُملسو هيلع هللا ىلصفلام  هُلوُأن 

وه ُقتلت موهُ،رجاًلُفتكل مُجلدمت  ُُ:فقالُ.أوُسكَتُسكَتُعىلُغيظُ،أوُقتَل اللهم 

ُيدعو ُوجعَل ُافتح  ُالل عان. ُآية  ُهلمُُوالذين}:فنزلت  ُيكن ُومل ُأزواَجهم يرمون

ُ ُإال  هداء  ُ.ُهذهُاآليات.ُ{أنفسهمش 

ُالناسُلَُتُ فابُ  ُبي ُمن ُالرجل  ُذلك ُبه .ُ ُاهلل ُرسول  ُإىل ُوامرأت ه ُهو ُملسو هيلع هللا ىلصفجاء

ُفتاَلَعنا .ُ ُشهادات  ُأربَع ُالرجل  ادقيُفشهَد ُملنُالص  ُُ.باهللُإنه ُأن  ُاخلامسة ُلعَن ثم 

ُكانُمنُالكاذبي ُ.لعنَةُاهللُعليهُإن 

                                                           

ُالبخاريُ(ُ ) ُالوجهُخمترصاًُ(5775ُ،5777ُ،7777ُ،5777ُ)أخرجه ُمنُهذا :ُقالُسعيدُبنُجبري.

ُعمر" ُ:ُفقال.ُرجٌلُقذَفُامرأَته:ُقلتُالبن  قُالنبي  ُ:ُوقال،ُبيَُأخويُبنيُالعجالنُملسو هيلع هللا ىلصفر  ُيعلم  اهلل 

ُكاذب َُأحَدكام ُأن  ُتائب. ُمن ُمنكام ُفهل ُفَأَبَيا، ُبينهام. ق ُففر  ُمايل. ُالرجل  ُقالفقال ُ؟ ُلك: ُماَل .ُال

ُ كنَتُصادقًاُفقدُدخلَتُهبا ُمنك،ُإن  ُكنَتُكاذبًاُفهوَُأبعد   .ُ"وإن 
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ُلتل َعنَُ ُاهللُُ.فذهبت  ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُهلاُرسول  ُفلعنت  ُفأبت  َُأدبراُ.مه  لعل هاُُ:قالُ.فلام 

ََُتيءُبهُأسوَدُجعداًُ ُبهُأسوَدُجعداًُُ.أن  ُ.فجاءت 

ُأنَسُُ:قالُ.عنُحممدُ ُ-857 ُُبنَُُسألت  ُعندهُمنهُعلاًمُُ-ُمالك  ُ-وأناُأرىُأن 

ُسحامءُُ:فقال ُبن  ُهالَلُبَنُأ مي ةُقذَفُامرَأَتهُبرشيك  ُُ-إن 
 
ُُبنُ ُوكانَُأخاُالرباء ُمالك 

ه ُالعَنُيفُاإلسالمُُ،أل م  ُ.ُفاَلَعنَهاُ:قالُ-وكانُأوَلُرجل 

ُاهللُ وهاُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُرسول  ُبهُأبيَضُسب طًاُقيضءُالُ.َأبرص  ُجاءت  َعينيُفهوُفإن 

َُسحامءُ.هلاللُبنُأ مي ة ُبن  اقيُفهوُلرشيك  ُبهَُأكحَلُجعدًاُمحَشُالس  ُ.وإنُجاءت 

ُبهَُأكحَلُجعدًاُمحَشُالساقيُ:قال اُجاءت  َُأهن  ُ( ).فأ نبئت 

ُعبادةُ:قال.ُعنُأيبُهريرةُُ-855 ُبن  ُُ.ياُرسوَلُاهللُ:قالُسعد  لوُوجدت 

هُحتىُآيتُبأربعةُشهداءُ،معَُأهلُرجالًُ ُاهللُُ؟ملَُأمس  ُ:قالُ.نعمُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول 

ُ ،ُوالذيُبعثكُباحلق  ُأل عاجلهُبالسيفُقبلُذلكُ،كال  ُكنت  ُ.ُإن 

كمُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسولُاهللُ ُسي د  واُإىلُماُيقول  هَُلغيورٌُُ.اسَمع  ُمنهُ.إن  واهلل ُ.ُوَأناَُأغري 

ُمن ي ُ.َأغري 

ادُكاتبُاملغريةُمري،عُ ُامللكُبنُ ُعنُعبدُ ُ-857 ُُبنُ ُعنُاملغريةَُُ،عنُور  .ُعبةش 

                                                           

ُهاللُبنُأميةُقذَفُامرَأَتهُعندُ":ُنحَوهُمنُروايةُعكرمةُعنُابنُعباس(7727ُ)أخرجُالبخاريُ(ُ ) أن 

امءُملسو هيلع هللا ىلصالنبي ُ ُسح  ُيفُظهركُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُالنبي ُ.ُبرشيكُابن  َُأوُحد  ناُياُرسوَلُاهللُإذاُرأَُ:ُلفقا.ُالبي نة  ىَُأحد 

ُالبينةَُهُرج ُعىلُامرأت ُ ُيلتمس  ُ.ُاًلُينطلق  ُيفُظهرك:ُيقولُملسو هيلع هللا ىلصفجعَلُالنبي  ُحد  :ُفقالُهالٌلُ.ُالبينةُوإال 

ُإينُلصادٌقُ ُوالذيُبعثكُباحلق  ُظهريُمنُاحلدُ . ُي ربىء ُاهللُما ُفلينزلن  .ُ ُجربيل  ُفنزَل ُعليه. ُ.وَأنزَل

 .فذكرُنحوهُ."احلديث...ُوالذينُيرمونُأزواجهم}
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ُعبادةُ:قال ُبن  ُرجاًلُمعُامرَأيتُلْضبت هُبالسيفُغرَيُمُ ُ:قالُسعد  لوُرأيت 
ُ( )حصفُ 

ُاهللُُ.عنه َُأغريُُ:فقال.ُملسو هيلع هللا ىلصفبلغُذلكُرسوَل ُألَنا ؟ُفواهلل  ُسعد  نَُغرية  َأتعجبونُم 

َُأغريُمن ي.ُمنه مُالفواحَشُماُظهَرُمنهاُوماُبطنُ.واهلل  ُاهللُحر 
ُغرية  نَُأجل  ُوالُ.م 

ُمنُاهلل ُإليهُالعذرُمنُاهللُوالُشخَصُ.شخَصَُأغري  نُأجلُذلكُبعَثُاهللُُ.َأحب  م 

نذرين ينُوم  ُإليهُاملدحةُمنُاهللُوالُشخَصُ.امل رسليُمبرش  ُذلكُ.َُأحب  نَُأجل  م 

ُ( ).وعَدُاهللُاجلنة

                                                           

ُوهوُجانبهُبلَُأرضبه.ُبكرسُالفاء(:ُ 7 /7 )قالُالنوويُ(ُ ) ُالسيف  ح  ُبصف  هُأيُغريُضارب   .ُبحد 

ُأنهُقال.ُمثلهُمنُهذاُالوجهُ(7987)أخرجهُالبخاريُ(7ُ) ُ...(.والُأحدُ:إال 

بُعليهاُالبخاريُيفُُ..(والُشخص)دونُقولهُُ ُ..ُالَُأحدُ:ورواهُبلفظ.ُ"صحيحه"وبو 

ةُهذهُاللفظةُ ُقدياًمُيفُصح  ُ.ُوقدُاختلفُالعلامء 

همُ ُبعض  ُفَأنكرها لوها، ُوتأو  ُبالشذوذ، ُوأعل وها ،ُ ُقوله ُاملحفوَظ َُأحدَُ)وأن  ُال .)ُ ُيليق  ُال ُأنه ة بحج 

ُبَأن هُشخٌصُ ُوجل  ُعز  ُ"الفتح"ونقلهُابنُحجرُيفُ،ُمنهمُالبيهقي.ُألهناُتقتيضُالتجسيم،ُوصَفُاهلل 

ُ.ُعنُاخلطايبُوابنُبطال

حهاُ ُصح  ُمن ُومنهم ُبتأوي، هلا ُتأو  ُالتُحسنةلكن ُبانُ. ُما ُعىل ُي طلق ُاللغة خصُيف ُالش  ُلفظ بأن 

ُ.واهللُسبحانهُبائٌنُمرتفعُعىلُخلقهُسبحانه.ُوارتفع

ه.ُاالستثناءُمنقطعٌُ:ُوقالُبعضهمُ ُجنس  َباَعُ}:ُكقولهُتعاىل.ُوهوُاستثناٌءُمنُغري  ُات  ُإ ال  ل م  ُع  ن 
ُم  ُب ه  َماُهَل م 

ُالعلُ{الظ نُ  ُنوع  ُمن ُمُ وليسُالظن  ُوكقولك. ُاألسد: ُمن ُأشجع ُإنساَن ُال ُعىلُ. ُاإلنسان  وإطالق

تنعٌُ ُمم 
ُ .وهذاُهوُاملعتمد:ُقالُابنُحجر.ُاألسد 

ُآخرونُمنَُأهلُالسنةُ حهاُُجاعٌة خصُعىلُاهلل.ُوصح  بالُتشبيهُوالُتعطيلُوالُ.ُوأثبتواُإطالَقُالش 

ُتكييف ُمنهمُالقايضُأبوُيعىلُاحلنبل. ُالقواريريقالُعبيدُاهللُ. ُعىلُاجلهميةُمنُ: ليسُحديٌثَُأشد 

 .واهللُأعلم.عق بُاحلديثُ"املسند"نقلهُعنهُعبدُاهللُبنُأمحدُيفُ.ُهذاُاحلديث
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 كتاب العتق 
 

ُعتَقُملنُأَُُإنامُالوالءُ ُباب

ُفقالتُ:قالت.ُعنُعائشةُ-852 ُبريرة  ُعل  ُُ:دخلت  َُأهلُكاتب وينُعىلُتسع  إن 

ُيفُتسعُسني ُ.احلديث....َُأوق 

ُعبداًُُ:وفيه ها ُاهللُُ.وكانُزوج  ُرسول  ها ُنفسها.ُملسو هيلع هللا ىلصفخري  ُفاختارت  ولوُكانُ.

ها ري  ًاُملَُي  ر  ُ( ).ح 

ُتشرتيُجاريًةُت عتقهاُ:قال.ُعنُأيبُهريرةُ-858 ُأن  ُعائشة  فَأبىَُأهل هاُ.ُأرادت 

                                                           

ُ.ُومنُطريقُالقاسمُعنها،ُحديثُعائشةُأوردهُمسلٌمُمنُطريقُعروة(ُ )

منُطريقُ(7777ُ،7777ُ،7578ُ،7529ُ،ُ 7777ُ،777)ُ"صحيحه"وقدُأخرجهُالبخاريُيفُُ

ُ،ُمنُطريقُالقاسم(7ُ  7779ُ،7879ُ،7925ُ،5)وُ،ُعروة منُ(777ُ،7775ُ،7587ُ)وأيضًا

ُ.ُيفُقصةُمكاتبةُبريرة.ُمرةُكلهمُعنُعائشةطريقُعَُ

ُ(.ُعبداًُُكان:ُ)دونُقولهُ

منُروايةُأيبُعوانةُكالهاُعنُ(7727ُ)وُأيضًاُبرقمُ،ُمنُروايةُاحلَكم(7727ُ)وأخرجهُالبخاريُُ

ُ.فذكرهُخمترصاًُ.ُاألسود ُعنُعائشةإبراهيمُعنُ

ا":ُقالُاحلَكمُ ر  ُالثاين.ُ"وكانُزوجهاُح  اًُ":ُوقالُاألسودُيفُاملوضع  ر  هاُح  ُ."وكانُزوج 

ُالبخاريُ ُقال رسٌلُ: ُم  ُاحلكم ُوقول  نقطعٌُ. ُم  ُاألَسود ُوقول  ُعباسُ. ُابن ُعبداًُ"وقول ُُ"رأيت ه .َُأصح 

ُ.انتهى

ُقلتُ :ُ ُالصو.ُاجلمهورُوهوُقول  ُرمحهُاهلل.ُابُأنهُكانُعبداًُبأن  سلم  ُم  حتُبهُروايات  وقدُ.ُكامُُص 

اًُ ر  ُح  ُبكونه ُعائشة ُعن ُاألسود د ُتفر  ُأمحد. ُاإلمام ُقال ُكام .ُ ُيف ُاحلافظ  ُأطاَل ُ"الفتح"وقد ُبيانُ. يف

ُعباسُيفُالبخاري.ُوأنهُكانُعبداًُ.ُالصواب  .ُكامُيفُحديثُابن 
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ُالوالءُ  ُيكونُهلم ُأن  ُُ.إال  ُذلكُللنبي  ُملسو هيلع هللا ىلصفذكرت  ُذلكُ:فقال. فإنامُُ.الَُيمن عك 

َُأعتق ُملن  ُ( ).الوالء 

ُبابُحتريمُتَُ ُمواليهُُالعتيقُغريَُويل 

ُعبدُ ُ-859 ُبن  ُُ:قالُُاهللُعنُجابر  ُعقول هُملسو هيلع هللا ىلصكتَبُالنبي  ُبطن  ُُ.عىلُكل  ثم 

ُبغريُإذن هُ،كتب سلم  ُم  ُيتواىَلُموىلُرجل  ُأن  ُملسلم  ُأنهُلعَنُيفُُ،َأن هُالَُيل  ُأ خربت  ثم 

ُ.صحيفت هَُمنُفعلُذلك

877-ُُ ُُعنُأيبُهريرة ُمواليهُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصعنُالنبي  ُبغريُإذن  ُقومًا ُ،منُتوىل 

َُأُج ُوالناس  ُواملالئكة  ُاهلل  ُلعنة  ُوالُ.عيفعليه ُعدٌل ُالقيامة ُيوَم ُمنه قبل  ُي  ُال

ُ( ).ُصٌفُ

ُبابُفضلُعُ  ُالوالدُ ُتق 

ُُ:قالُعنُأيبُهريرةُُ- 87 ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  ُأن  يُولٌدُوالَدهُإال  الَُيز 

ُ.يَدهُمملوكًاُفيشرتيهُفي عتقه

ُ

  

                                                           

الًُأخرجهُالشيخانُمنُحديثُعائشةُريضُُ( )  .انظرُماُقبله.ُاهللُعنهاُمطو 

ُ.مرفوعًاُمثلهُمنُحديثُعلُ (727ُ )ومسلمُ(ُ 22 )أخرجُالبخاريُُ(7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 كتاب البيوع
 

ُنابذةُ وامل ُُالمسةُ امل ُُبابُإبطالُبيعُ ُ

َُميناءُعنُأيبُهُ ُ-877 يُعنُبيعتيُ:،ُأنهُقالريرةُعنُعطاَءُبن  املالمسةُُ:هن 

ُ.واملنابذة

ُمن ُواحد  ُيلمَسُكل  اُامل المسةُفأن  لُ أم  ُ.هامُثوَبُصاحب هُبغريَُتأم 

ُ ُواحٌدُمنهامُاىلُثوب  ُمنهامُثوَبهُاىلُاآلخر،ُوملَُينظر 
ُواحد  َُينبَذُكل  وامل نابذةُأن 

ُ( ).صاحبه

احلَُُبطالنُبيعُ بابُ
ُررٌُ،ُوالبيعُالذيُفيهُغَُصاةُ 

ُهُ ُ-877 ُأيب ُريرةعن ُهَنُُ:قال. ُاهلل ُرسول  ُبيعُ ُملسو هيلع هللا ىلصى ُُ،احلصاةُ ُعن ُبيع  وعن

ُ.ُالغررُ 

ُلَُيُاجلَُبابُحتريمُتلقُ ُ ُب 

                                                           

ُ.منُهذاُالوجهُخمترصاًُ(ُ 89 )أخرجهُالبخاريُ(ُ )

اُاملالمسةُفأنُيلمس)وهوُقولهُ.ُدونُتفسريُالبيعتيُ ُ(الخ....ُأم 

ُالبخاريُُ ريرةُدونُ(ُ  5 )ومسلمُ(ُ 7779ُ،578)وأخرجهُأيضًا نُوجهيُآخرينُعنُأيبُه 
م 

ُ.التفسري

ُُ ُاحلافظُيف 7/759ُ)ُ"الفتح"قال ُاملالمسةُ(: ُبلفظ َُأقعد  ُهريرة ُالذيُيفُحديثُأيب ُالتفسري وهذا

ُمنُا جلانبي،ُواملنابذة فاعلةُفَتستدعيُوجوَدُالفعل   .انتهى.ُألهناُم 
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ُُعنُابنُ ُ-877 ُاهللُُريرةُعنُأيبُهُ ُريينس  واُاجللَبُُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول  ُ.الُتلق 

اهُفاشرَتىُمنه ُتلق  هُالسوَقُفهوُباخليارُ،فَمن  ُ( ).فإذاَُأتىُسيد 

ُيللبادُ ُاحلارض ُُبابُحتريمُبيعُ ُ

ُاهللُُ:قالُُعنُجابرُ ُ-875 ُحارٌضُلبادُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول  دعواُالناَسُُ.الُيبع 

ُاهللُبعَضهمُمنُبعضُ  ُ.يرزق 

ُسريينُ-877 ُُبنُ ُعنُأنسُ ُعنُابن  ُيبيَعُحارٌضُلبادُ ُ:قالُ.ُمالك  يناُأن  ُ.هن 

ُكانَُأخاهَُأوَُأباه ُ( ).وإن 

اةُبابُحكمُبيعُ ُ ُ.امل رص 

هيلُبنُ ُ-872 ُرسوَلُاهللُُ؛عنُأبيهُعنُأيبُهريرةُأيبُصالح ُُعنُس  ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصأن 

امُ  ُثالثَةُأي  ُشاءَُأمسكهاُ.َمنُابتاَعُشاًةُم رصاًةُفهوُفيهاُباخليار  هاُ،إن  ُشاَءُرد  .ُوإن 

ُمعهاُصاعًاُمنُمترُ  ُ( ).ورد 

                                                           

ُآخرُخمترصًاُعنُسعيدُبنُأيبُسعيدُعنُأيبُهريرةُ(7757ُ)أخرجهُالبخاريُ(ُ ) هنىُ":ُقالُمنُوجه 

يُملسو هيلع هللا ىلصالنبيُ  ."عنُالتلق 

ُ.منُهذاُالوجه(7757ُ)أخرجهُالبخاريُ(7ُ)

ُكانَُأخاهَُأوَُأباه:ُ)دونُقولهُ  (.وإن 

ُالرمحنُ(7777ُ)وُ،ُمنُروايةُاألعرج(7777ُُ، 777)أخرجهُالبخاريُ(7ُ) ُموىلُعبد  منُروايةُثابت 

ُزيدُكالهاُعنَُأيبُهريرةُبه ُ.بن 

حيحي(ُفهوُفيهاُباخليارُثالثَةُأيام)دونُقولهُُ ُأهلُالعلمُ.وفيهاُتقييٌدُملاُأ طلقُيفُالص  .ُوهبذاُقالُأكثر 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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878-ُُ ة ر  ُق  ُهريرةَُعن ُأيب ُعن ُسريين ُبن  ُحممد  ُُعن ُالنبي  َمنُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصعن

ُ رَص  ُم  اماشرَتىُشاًة ُأي  ُفهوُباخليارُثالثَة ُمنُطعامُ ُ.اًة ُمعهاُصاعًا هاُرد  ُرد  الُُ،فإن 

ُ.سمراءَُ

ُ( ).الُسمراءُ،وصاعًاُمنُمترُ ُ:ويفُرواية

ُ.بضُ القَُُقبَلُُاملبيعُ ُبابُبطالنُبيعُ 

ُيسارُعنُسليامنَُُ-879 ُرسوَلُاهللُُ،عنُأيبُهريرةُبن  َمنُاشرتىُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصأن 

هُحتىَُيكتاَله ُ.طعامًاُفالُيبع 

ُُ:؟ُفقالُمروان.َأحللَتُبيَعُالرباُ:أنهُقالُملروانُ:يفُرواية فقالُأبوُُ.ماُفعلت 

_______________________ 

 .استدالالًُهبذهُالرواية

مأخرجهُالبخاريُمنُطريقيُ(ُ ) ُ.ُكامُتقد 

ُ(.فهوُباخليارُثالثَةُأيام)دونُقولهُُ

ُ(.ُالَُسمراء)ودونُقولهُ

اُقولهُُ ُعليهاُ(فهوُباخليارُثالثَةُأيام)أم  مُالكالم  ُاملايضُفقدُتقد  ُ.يفُاحلديث 

اُقولهُُ ُللمنازعة.ُأيُحنطةُ(الُسمراء)أم  ُقطعًا ُالتمرُهوُاملتعي  في حملُقولهُيفُ.ُوفيهاُتأكيٌدُعىلُأن 

ُ.كامُيفُالروايةُالثانية.ُعىلُالتمر(ُصاعًاُمنُطعام)الروايةُاألوىلُ

ُُ ُيف ُاحلافظ 7/777ُ)ُ"الفتح"قال ُسريين(: ُابن  ُعن ُأيوَب ُطريق ُمن ُالط حاوي  ُروى ُاملرادَُ، ُأن 

مراءُاحلنطةُ ُسريينُ،ُالشاميةبالس  انُعنُابن  ُحس  ُأيبُشيبةُوأبوُعوانةُمنُطريقُهشامُبن  وروىُابن 

ُسريين.ُيعنيُاحلنطةُ"الُسمراء" ُعونُعنُابن  ُاملنذرُمنُطريقُابن  ريرةُ،ُوروىُابن  ُه  َُأبا أنهُسمَع

ُ "يقولُ ُاملراَدُبالطعامُالتمر،ُوملُ ُ"الُسمراء،ُمترُليسُبرب  ُأن  ب ي  ُفهذهُالرواياتُت  اُكانُاملتبادرُإىلُالذهن 

ُاملرادُبالطعامُالقمحُنفاهُبقولهُ ُ.الخُكالمه...ُ"الُسمراءُُ"أن 
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كاكأَُُ:هريرة ُالص  ُبيَع حللَت
( )ُ .ُ ُاهلل ُرسول  ُهَنى ُحتىُُملسو هيلع هللا ىلصوقد ُالط عام ُبيع  عن

ُالناَسُفنََهىُعنَُبيعهاُفخطَبُُ:قالُ.وىَفُي ستَُ ُ.مروان 

وهناُمنُأَُُ:قالُسليامن ذ  ُيأ خ  ُاىلُحرس  ُ.يديُالناسفنظرت 

ُعبدُ ُ–827 ُبن  ُجابر  ُاهللُُ:قالُاهللُُعن ُرسول  ُابتعَتُُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصكان إذا

هُحتىُتَُ ُ( ).ستوفَيهطعامًاُفالُتبع 

ربةُالتمرُ ُبابُحتريمُبيعُ  ُ.درُبتمرُ هولةُالقَُجُ املَُُص 

ُعبدُاهللُقالُ– 82 ُبن  ُاهللُُ:عنُجابر  ربةُمنُالتمرُُملسو هيلع هللا ىلصهَنىُرسول  عنُبيعُالص 

ُمكيلت ها عَلم  ىُمنُالتمرُ،الُي  ُ.بالكيلُامل سم 

ُدوُ بُ ُقبَلُُالثامرُ ُبابُالنهيُعنُبيعُ ُ
ُ.عطُ القَُُرشطُ ُهاُبغريُ صالحُ 

827-ُُ ُعمَر ُعنُابن  ُاهللُُ:قالُعنُنافع  ُالُتَُُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول  الثمَرُبتاعوا

ه هُ:قالُ.وتذهَبُعنهُاآلفةُ ُ،حت ىُيبدوُصالح  ُ( ).محرت هُوصفرت هُ،يبدوُصالح 

                                                           

ُ(:ُ 2 /7 )قالُالنوويُ(ُ ) ُُكاكُُجعُ الص  معُأيضًاُعىل،ُوهوُالورقةُاملكتوبةُبدينُ .ُصك  كوكوي  ،ُُص 

ُالت ُالورقة ُهنا هُخَترجُمنُويلُ ُيواملراد ُبالرزقُملستحق  ُاألمر  ُمنُ. ُوكذا ُلإلنسانُكذا ُفيها ُيكتَب بأن 

ُيقبضه.ُطعامُأوُغريه ُقبلُأن   .انتهى.ُفيبيعُصاحب هاُذلكُإلنسان 

مرُمرفوعًاُمثله(7ُ) ُع  ُعباسُوابن   .أخرجُالبخاريُومسلٌمُعنُابن 

ُ(577ُ )ومسلمُ(97ُ 7)أخرجهُالبخاريُ(7ُ) ُالوجهُخمترصًا ُحتىَُيبدوُهَنَىُعنُب"منُهذا يعُالثامر 

ها،ُهَنىُالبائَعُوامل بتاع ُ."صالح 

 (.يبدوُصالحه،ُمحرت هُوصفرت ه:ُقال،ُوتذهبُعنهُاآلفة)دونُقولهُُ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُاهللُُ:قالُريرةُعنُأيبُهُ ُ-827 وُُ:ملسو هيلع هللا ىلصقاَلُرسول  ُالثمَرُحت ىُيبد  وا الَُتبتاع 

ه واُالث مَرُبالتمرُ ُوال.ُصالح  ُ( ).َتبتاع 

ُيفُالعراياُ طبُبالتمرُإال  ُ.بابُحتريمُبيعُالر 

ُاملسيبُعنُابنُ ُ-827 ُبن  ُعنُسعيد  ُاهللُُ؛شهاب  ُرسوَل هَنىُعنُبيعُُملسو هيلع هللا ىلصأن 

ُوامل حاقلة ُامل زابنة ُبالت مر. ُالنخل ُثمر  باع ُي  ُأن  ُوامل زانبة  .ُ ُالزرع  باع ُي  ُأن  وامل حاقلة 

ُبالقمح.ُبالقمح ُ ُاألَرض  كراء 
ُ.واست 

ُاهللُُ:قال بنُعبدُاهللُعنُرسول  الُتبتاعواُالثمَرُحتىُُ:أنهُقالُملسو هيلع هللا ىلصوَأخربينُساملُ 

ه ُ.َتبتاعواُالثمَرُبالتمرُوال.ُيبدوُصالح 

ُاهللُعنُزيدُبنُ :وقالُساملٌُ ُُأخربينُعبد  ُاهللُُثابت  صُبعدُُ؛ملسو هيلع هللا ىلصعنُرسول  َأن هُرخ 

َُأوُبالتمرُ  طب  ةُبالر  ُيفُغريُذلك.ُذلكُيفُبيعُالعري  ص  ُ( ).وملُي رخ 

                                                           

 .أخرجُالشيخانُنحَوهُمنُحديثُابنُعمرُوجابرُ(ُ )

ُاهللُبنُعمر(7727ُ)أخرجهُالبخاريُ(7ُ) ُاهللُعنُعبد  ُعبد  َُأخربينُساملُبن  ُشهاب  أنُرسوَلُ"ُ:عنُابن 

ُ.فذكرُباقيهُ"..ُالُتبيعوا:ُقالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُ

ُدونُصدرهُ ُاملسيب. ُبن  ُسعيد  ُوهوُم رسل  .ُ ُاهللُ)وهوُقوله ُرسوَل حتىُقولهُ..ُهَنىُعنُبيعُملسو هيلع هللا ىلصأن 

هُ(.القمح مُذكر  سلاًمُيرويُاملراسيَلُ،ُوهذاُمثاٌلُملاُتقد  ُم  .ُخصوصًاُالتيُتكونُموصولةُباملسانيد،ُأن 

حايب ُمحَلهُعنُشيوخهُعنُالص  ُيكونُالتابعي  ُمبارشةًُُ،الحتاملُأن  سندًاُ،ُأوُعنُالصحايب  مُم  وقدُتقد 

ُآخر ُ.واهللُأعلم.ُمنُوجه 

ُاهللُُعبدُ ُساملُبنُ وأخربينُ)هكذاُوقعُيفُاملطبوعُُ:تنبيهُ والُ..(.ُالُتبتاعوا:ُأنهُقالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُعنُرسول 

وُتصحيٌفُ رسٌلُ،ُ(عبدُاهللُعن)فيكونُ.ُأدريَُأه  ُهوُم   .واهللُأعلم.ُ؟َأم 
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ُدوُ بُ ُقبَلُُمرةُ الثُ ُوبيعُ ُخابرةُ زابنة،ُوعنُامل ُحاقلةُوامل ُبابُالنهيُعنُامل ُ
ُهاصالحُ 

ُُوهوُبيعُ ُعاومةُ وعنُبيعُامل ُ ُنيالس 

ُعبدُاهللُُريجعنُابنُج ُُ-825 ُبن  ُرسوَلُاهللُُ؛أخربينُعطاٌءُعنُجابر  ُملسو هيلع هللا ىلصأن 

ُوامل زابنة ُوامل حاقلة ُامل خابرة ُعن ُت طع مَُُ.هَنى ُحتى ُالثمرة  ُبيع  ُُ.وعن ُإال  باع ُت  وال

نانري راهمُوالد  ُالَعَرايا.ُبالد  ُ.إال 

ُلناُجابرُقالُ:قالُعطاء اُامل خابرةُ:فرس  ُاىلُُ.أم  هاُالرجل  ُيدفع  ُالبيضاء  فاألَرض 

ُفيها ُفينفق ُالثمرُ،الرجل  ُمن ُيأخذ  ُُ.ثم  ُالنخل  طبُيف ُالر  ُبيع  ُامل زابنة ُأن  وزعَم

ُكيالًُُ.زرعُعىلُنحوُذلكوامل حاقلةُيفُالُ.بالتمرُكيالًُ ُالزرَعُالقائَمُباحلب  ُ.يبيع 

ثناُأبوُالوليدُاملكُ ُعنُزيدُبنُ ُ-827 ُُ-يَُأيبُأ نيسةُحد 
 
ُوهوُجالٌسُعندُعطاء

ُُبنُ  ُرباح  ُُ-أيب ُاهلل ُعبد ُبن  ُجابر  ُُ؛عن ُاهلل ُرسوَل ُاملُ ُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُعن ُ،حاقلةُ هَنى

َُتشرتيُالنخَلُحتىُت شقهُ.خابرةواملُ ُ،زابنةُ واملُ  ُ)ُُ.وأن  َُأوُيصفر  ََُيمر  ُأن  واإلشقاء 

ُ(.َُأوُي ؤكَلُمنهُيشٌءُ

ُمعلوم ُالطعام ُمن ُبكيل  ُاحلقل  باَع ُي  ُأن  ُُ.وامل حاقلة ُالنخل  باَع ُي  ُأن  وامل زابنة 

ُمنُالتمر ُوالربعُ ُ.بَأوساق  ُ.وَأشباهُذلكُ.وامل خابرةُالثلث 

ُُ:قالُزيد ُُقلت 
 
ُأَُُبنُ ُلعطاء ُجابرَُُ:يبُرباح  ُعبدُ َُأسمعَت ُعنُُبَن ُهذا اهللُيذكر 

ُاهللُ ُ( ).نعمُ:؟ُقالملسو هيلع هللا ىلصرسول 

                                                           

ُ.منُهذاُالوجه(7ُ،7757ُ 7 )أخرجهُالبخاريُُ( )

ُ.وكذاُاإلشقاه.ُدونُتفسريُاملزابنةُواملحاقلةُواملخابرةُ
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ُالزُ ُ-822 ُأيب ُمَُُبنُ ُوسعيدُ ُبريُ عن ُاهلل ُعبد  ُبن  ُجابر  ُعن هَنىُُ:قالُ.يناء

ُ ُاهلل ُامل حاقلةُملسو هيلع هللا ىلصرسول  ُُ،وامل عاومةُ،وامل زابنةُ،عن ُهيُُ-وامل خابرة ُالسني بيع

َصُيفُالَعراياُ،وعنُالث نياُ-املعاومةُ ُ.ورخ 

ُعبدُاهللُُ–828 ُبن  ُعنُجابر 
 
ُاهللُُ:قال.ُعنُعطاء ُُملسو هيلع هللا ىلصهَنىُرسول 

 
عنُكراء

نيُ.األَرضُ  ُحتىَُيطيَبُُ.وعنَُبيعهاُالس  ُالثمر  ُ.وعنُبيع 

ُبابُك ُُ
 
ُ.األرضُ ُراء

بريُ-829 ُُعنُأيبُالز  ُاهللُُ:قالُ،عنُجابر  ُُملسو هيلع هللا ىلصهَنىُرسول  ُاألرض  عنُبيع 

َُسنتيُأوُثالثاًُ
 
ُ.البيضاء

887-ُُ ُهريرة ُأيب ُُ:قالُعن ُرسول  ُُقال ُأَُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُله ُكانت  رٌضَُمن

_______________________ 

ُ:ُقالُزيدٌُ:ُ)قولهُ ُ(.الخ...ُأسمعَتُ:ُلعطاءُبنُأيبُرباحقلت 

7/792ُ)"الفتح"قالُاحلافظُيفُ ُالزيادة( ُهذه ُذكَر ُأن  ُبعد ُُجيعُ: ُهذا ُبقوله ََيتملُأنُيكونُمراده

ُاحلديثُالُالتفسري ُأصَل ُمراد ه ُيكوَن ُأن  ُوََيتمل  ، ُالتفسري  ُفيه ُفيدخل 
ُاحلديث  ُمنُ. فيكونُالتفسري 

ُا ُمهديَُأن هُجابرٌُكالمُالراوي،ُوقدُظهَرُمنُرواية  ُذلكُ.ُواهللُأعلم.ُبن  يُكوَنهُمرفوعًاُوقوع  ومماُيقو 

َُأيضاًُ َُأنس  ُ.انتهى.يفُحديث 

ُلناُجابر:ُقالُعطاء)وهوُقولهُ.ُومقصودهُبروايةُابنُمهديُالروايةُاألوىلُيفُالباب:ُقلتُ ُ(.فرس 

َُأنسُ ُ ُحديث  ا ُأم  .ُ ُالبخاري 7785ُ)فأخرجه )ُ ُالنبي  ُ"ملسو هيلع هللا ىلصعن ُحتُ أن ه ُالثمرة ُبيع ُعن ُيبدوُهَنَى ى

ها ُالنخلُ ،ُصالح  وُوعن  و:ُقيل.ُحت ىَُيزه  ُأوُيصفارُ :ُقال.ُ؟وماَُيزه  ُ."َيامر 

هاُ؟:ُفقلناُألنس"(7795ُ)لهُُويفُروايةُ ُ ُ."حتمرُوتصفر:ُقال.ُماُزهو 

يُكوَنهُمرفوعاًُ)وعليهُفقولُاحلافظُ:ُقلتُ ُيكونُالصوابُ...(ُومماُيقو  ُ.موقوفاًَُيتملُأن 
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ها َرع  نَحهاَُأَخاهُ،فليز  َيم 
َُأرَضه.ُأوُل  َُأَبىُفلي مسك  ُ( ).فإن 

ُاهللُُ:قال.ُعنُأيبُهريرةُ- 88 ُ.عنُامل حاقلةُوامل زابنةُملسو هيلع هللا ىلصهَنىُرسول 

ُ.ؤاجرةوامل ُُزارعةُ بابُيفُامل ُ

ُاهللُبنُ ُ-887 ُُعنُعبد  َُمعقلُ:قال.ُالسائب  ُاهللُبن  ناهُعنُُ.دخل ناُعىلُعبد  فسَأل 

اكُُ:فقال،ُاملزارعة ح  ُالض  ُبن  ُرسوَلُاهللُُ،زعَمُثابت  .ُهَنىُعنُامل زارعةُملسو هيلع هللا ىلصأن 

ُ.ُالُبأ َسُهباُ:وقالُ.وَأمرُبامل ؤاجرة

                                                           

عنَُييىُبنُأيبُحدثناُمعاويةُ:ُوقالُالربيعُبنُنافعُأبوُتوبة(7ُ 77)ُ"صحيحه"عل قهُالبخاريُيفُُ( )

ُ.كثريُعنهُبه

م:ُومعاويةُ ُالال  يد  ُ،"الفتح"قالهُابنُحجرُيفُ.ُهوُابنُساّلمُبتشد 

ُاحللواين(:577ُ )وهوُعندُاملصن فُُ ثناُأبوُتوبةُ.ُحدثناُحسنُبنُعل   .بهحد 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

ُخاري ُعىلُالبُ ُمسلمُ ُزوائدُ 
61 

 كتاب املساقاة
 

ُ.رعوالزُ ُسُ رُ الغَُُبابُفضلُ 

ُعنُُ-887
 
ُاهللُُ:قالُُجابرُ عنُُعطاء ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول  ُيغرس  نُمسلم  ُم  ما

ُكانُماُأ كلُمنهُلهُصدقةٌُ ُإال  َقُلهُمنهُصدقةٌُُ.غرسًا ب عُمنهُُ.وماُس   وماَُأكَلُالس 

ُفهوُلهُصدقةٌُُ.فهوُلهُصدقةٌُ ُالطري 
ُكانُلهُصدقةٌُُ( )والَُيرَزؤهُ.وماَُأكلت  ُ.َأحٌدُإال 

ُُ:قالُبريُعنُجابرُ الزُ لهُعنُأيبُو ُمَُملسو هيلع هللا ىلصدخلُالنبي  ،ُعىلُأم 
ُ:فقال.ُحائطاًُُ( )عبدُ 

ُالنخَلُ َُمنَُغرَسُهذا ُمعبد  ُأ م  ُيا َُأمُكافرٌُ. فالُُ:قال.ُسلمٌُبلُمُ ُ:فقالتُ.؟َأمسلٌم

ُ ُغَُُسلمُ املُ ُيغرس  ُإىلُُ،والُطريٌُُ،دابةٌُُوالُ،منهُإنسانٌُُرسًا،ُفيأكل  ُكانُلهُصدقٌة إال 

ُ.يومُالقيامة

ُ.وائح ُبابُوضعُاجلَُ

ُعبدُ ُ-887 ُبن  ُاهللُُ:قالُاهللُُعنُجابر  لوُبعَتُمنَُأخيكُُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول 

                                                           

ُُ:(7/777 )قالُالنوويُ(ُ )
 
ُزاي،ُبراء ُهزة،ُثم  ُمنه:ُأي.ُثم  هُويأخذ   .انتهى.َُينقص 

برشُاألنصارية"ويفُروايةُ(7ُ) ُم  ُ."عنُامرأةُزيدُبنُحارثة"ويفُروايةُ.ُ"عىلُأ م 

ُالن سخُ(:7/777ُ )قالُالنوويُُ ُ"هكذاُهوُيفَُأكثر  برش  ُم  هاُ.ُ"دخلُعىلُأ م  ُدخلُع"ويفُبعض  ىلُأ م 

ُ برش  ُم  ُ:ُفحصَلُأهناُيقال.ُأمَُبشري:ُويقالُفيهاَُأيضاًُ،ُ"معبدُأوُأ م  برش  َُمعبد،ُهلاُأ مُم  َُبشري،ُوأ م  قيلُ.ُوأ م 

ُوبايعتُبنُ ُمرأةُزيدُ اوهيُ.ُوملُيصح.ُاخلاءُبضمُ ُ.اسمهاُاخلليدة:ُ ُ.انتهىُبتجوز.ُحارثةَُأسلمت 

نيتانوهيُ(:5/7ُ)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ  .انتهى.ُاسمهاُخليدة:ُوقيل،ُواحدٌةُهلاُك 
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ُمنهُشيئاًُُ،ثمرًا،ُفَأصابت هُجائحةٌُ ُتأخَذ ُلكُأن  َُأخيكُبغريُُ.فالَُيل  ُماَل ُتأخذ  ب َم

؟ ُ.حق 

ُُ؛ُعنُجابرُ ُ-885 ُالنبي  ُاجلَوائحُملسو هيلع هللا ىلصأن   .َأمَرُبوضع 

ُ.ينمنُالدُ ُبابُاستحبابُالوضعُ 

ُاخل ُُ-887
ُاهللُُ:قالُُدري ُعنُأيبُسعيد  ُرسول  يفُُملسو هيلع هللا ىلصأ صيَبُرجٌلُيفُعهد 

ُابَتاَعها ُاهللُُ.فكث رُدين هُ.ثامر  قواُعليهُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُرسول  ُعليهُ.تصد  َقُالناس  .ُفتصد 

ُدين ه ُفلمُيبلغُذلكُوفاَء ُاهللُ. رمائهُملسو هيلع هللا ىلصفقالُرسول  ت مُ:لغ  ُوجد  ُما وا ذ  وليسُُ.خ 

ُذلك ُ.لكمُإال 

ُ.جوعُفيه،ُفلهُالرُ فلَسُشرتي،ُوقدُأَُهُعندُامل ُدركُماُباعَُنُأَُبابُمَُُ

ُأيبُبكرُ ُ-882 ُأيبُهُ ُعبدُ ُبنُ ُعن ُالرمحنُعن ُالنبي  ُعن ُُ،ملسو هيلع هللا ىلصريرة جل  يفُالر 

عَدم هُ:ُالذيُي  ق  فر  َدُعندهُاملتاعُوملُي 
ج  ُ( ).َأنهُلصاحب هُالذيُباَعهُ.إذاُو 

                                                           

ُأَُ"نحوهُبلفظُ.ُمنُهذاُالوجه(7727ُ)أخرجهُالبخاريُ( ) ُقدَُمنَُأدرَكُماَلهُبعين هُعندُرجل  وُإنسان 

ُبهُمنُغريه ُ."َأفلَسُفهوَُأحق 

قه)دونُقولهُُ ُ(.الذيُباعه)وقولهُ(ُوملُي فر 

اُالزيادةُاألوىلُ قهوملُ)وهيُقولهُ.ُأم  ُعىلَُمنُقالُ(ي فر  ُبالسلعةُمطلقًاُسواءُ:ُففيهاُرد  ُالغريمُأحق  إن 

ُأوُنقصُ  تُبتفريق  ُعىلُحاهلا،ُتغري  ُ.ُوبهُقالُالشافعيُرمحهُاهللُخالفًاُللجمهور.ُأوُبقيت 

اُالزيادةُالثانيةُ جةُللجمهورُ(الذيُباعه)وهيُقولهُ.ُأم  ُبه،ُففيهاُح  أوُغرياًمُُسواءُكانُوارثاًُ.ُأن هُأحق 

ُ.ببيع

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

ُخاري ُعىلُالبُ ُمسلمُ ُزوائدُ 
63 

ُ.عرسامل ُُبابُفضلُإنظارُ 

ُفَتَواَرىُعنهُ؛أيبُقتادةُاهللُبنُ ُعنُعبدُ ُ-888 ُله ُطلَبَُغرياًم ُقتادَة َُأبا ُثمُ ُ.أن 

عرٌسُُ:فقالُ.وجَده ُ.ُأهللُ:آهلل؟ُقالُ:فقال.ُإينُم 

ُاهللُُ:قال ُرسوَل ُيومُُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصفإينُسمعت  َرب  نُك  ُاهللُم  نجَيه ُي  ُأن  ه َمنُس 

ُعنُم عرس ُ.أوَُيضعُعنهُ،القيامةُفلي نف س 

ُُبيعُ ُبابُحتريمُفضلُ ُ ُاملاءُالذيُيكونُبالفالةُوَي  ُُتاج  وحتريمُ.ُالكألُ ُإليهُلرعي 

ُُوحتريمُبيعُ .ُهبذل ُُمنعُ  ُ.الفحلُ ُرضاب 

ُاهللُهَنُُ:قال.ُاهللُعبدُ ُبنُ ُعنُجابرُ ُ-889 ُاملاءُملسو هيلع هللا ىلصىُرسول  ُفضل  ُ.عنُبيع 

ُاهللُُ:ويفُرواية ُاجلَملُ ُملسو هيلع هللا ىلصهنىُرسول  ُُ.عنُبيعُرضاب 
 
ُاملاء ُواألَرضُ ُ،وعنُبيع 

ُُ.لت حرثُ ُ.ملسو هيلع هللا ىلصفعنُذلكُهَنىُالنبي 

ُُبابُحتريمُثمنُ  ُُ،ُومهرُ الكاهنُ ُوحلوانُ .ُالكلب  ُوالنهيُعنُبيعُ .ُالبغي 

ُ ُ.ورن ُالس 

_______________________ 

ُ.ُوخالَفُاحلنفيةُ (:5/77ُ)ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُُ ُخالَفُاأل صوَل،ُألن  لوهُلكونهُخرَبُواحد  فتَأو 

شرتي ُللم  لكًا ه،ُواستحقاقُالبائعَُأخذهاُمنهُنقٌضُمل لكه،ُومحل واُنُضامن ُومُ ُ.السلعَةُصارتُبالبيعُم 

ورةُ  قطةًُُوهيُماُإذاُكانُاملتاعُ .ُاحلديَثُعىلُص  ُ.وديعًةُأوُعاريًةُأوُل 

بُ قي دُبالَفَلس:ُوت عق  نُاالشرتاك،ُ،ُبَأن هُلوُكانُكذلكُملُي  َُأفعلُم  عَلُأحقُهباُمل اَُيقَتضيهُصيغة  والُج 

ُ ُحديث  ُيف ُالتنصيص  ُورد ُفقد ُوأيضًا فعة، ُينتقضُبالش  ُذكروه ُفام ُُوَأيضًا ُأنُ ُالباب  ُعىل ُص  ُيف ه
ُورةُ 

تُعىلُالبيعثمُذكَرُُ.....املبيع  .انتهىُكالمه.ُروايَةُم سلمُوغرَيهاُالتيُنص 
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ُُ:قالُ.خديجُُبنُ ُعنُرافعُ ُ-897 ُالنبي  ُُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصسمعت  ُالكسب  ُُرش  مهر 

ُُوثمنُ ُ،البغي امُ،الكلب  ُاحلج  ُ.وكسب 

ُخبيٌثُُثمنُ ُ:روايةيفُ ُُ.الكلب  ُالبغي  امُ ُ.خبيٌثُُومهر  ُاحلج  ُ.بيٌثَُخُُوكسب 

ن ورُ ُ:قال.ُبريعنُأيبُالزُ ُ- 89 ُوالس  ُالكلب  ُجابرًاُعنُثمن  زجَرُُ:قالُ.سألت 

ُ ُ.عنُذلكُملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

ُُبابُاألمرُبقتلُ  ُُهااقتنائ ُُوبيانُحتريمُ .ُةوبيانُنسخُ .ُالكالب  ُوُزرعُ أَُُُلصيدُ إال 

ُ.ونحوُذلكُأوُماشيةُ 

ُاهللُُ:قالُ،اهللُُعنُعبدُ ُعنُنافعُ ُ-897 ُمُ يأُ ُملسو هيلع هللا ىلصكانُرسول  ُالك الب  ُبقتل  .ُر 

ُقتلناه ُكلبًاُإال  ُوَأط رافهاُفالُندع 
ُيفُاملدينة  ةُ.فنبعث  حت ىُإ ن اُلنقتلُكلَبُامل ري 

منُُ( )

ُالبادية هاُ،َأهل  ُ( ).يتبع 

ُدينارُ عنُعَُُ-897 ُبن  ُرسوَلُاهللُعُ ُعنُابنُ ُمرو  ُالك البُملسو هيلع هللا ىلصمر؛ُأن  ُ.َأمَرُبقتل 

ُكلبُصيد ُ.ُأوُماشيةُ،أوُكلبُغنمُ،إال 

ُيقولُ:مرعُ ُفقيلُالبنُ  ريرة ُه  َُأبا ُكلبُزرعُ:إن  ُابنُ ُ.أو ُأليَبُُ:عمرُفقال إن 

ُ( ).هريرةُزرعاًُ

ُعبدُ ُ-897 ُبن  ُاهللُُ:قالُاهللُُعنُجابر  ُُملسو هيلع هللا ىلصَأمَرناُرسول  حت ىُُ.بقتلُالك الب 

                                                           

 .تصغريُامرأة(ُ )

ُرسوَلُاهللُ"،ُمنُهذاُالوجهُخمترصاًُ(75ُ 7)أخرجهُالبخاريُ(7ُ) ُُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُالك الب   ."َأمَرُبقتل 

ُ.ُأخرجهُالبخاريُخمترصاًُُ(7)

 .انظرُماُقبلهُ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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مُمنُالباديةُبكلبهاُفنقت له ُاملرأَةُتقد  ُُ.إن  ُهَنَىُالنبي  عليكمُُ:وقالُ.عنُقتل هاُملسو هيلع هللا ىلصثم 

ُ.فإنهُشيطانٌُُ.هيمُذيُالن قطتيباألسود ُالبَُ

لُُ-895 ُامل غف  ُاهللُأَُُ:قالُعنُابن  ُرسول  ُُملسو هيلع هللا ىلصمَر ُالك الب  ماُُ:قالُثمُ ُ.بقتل 

؟ ُالك الب  مُوبال  ُالصيدُ ُ.باهل  َصُيفُكلب  ُرخ  ُالغنمُ،ثم  ُ.والزرعُ،وكلب 

لُأُ ُ ُ.جامةاحلُ ُجرةُ بابُح 

عبي ُُ-897 ُجََُحُُ:قالُُعباسُ ُعنُابنُ ُعنُالش  .ُعبٌدُلبنيُبياَضةُملسو هيلع هللا ىلصَمُالنبي 

َُأجَره يبت هُ.فَأعطاهُالنبي  َفُعنهُمنُرَض  حتًاُملُي عطهُُ.( )وكل مُسيَدهُفخف  ولوُكانُس 

ُ ُ( ).ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

ُ.بابُحتريمُبيعُاخلمرُ

ُرسوَلُُ:قالُ.دريُاخل ُُعنُأيبُسعيدُ ُ-892 ُباملدينةُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُسمعت  َيطب 

                                                           

يبةُ(ُ:7/758ُ)ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُ(ُ ) ُامل عجمةالْض  ُ،ُفعيلةُبمعنىَُمفعولة.ُبفتح  هُالسيد  ر  ماُي قد 

قالُهلاُخراٌجُوغل ٌةُبالَغيُامل عجمة ها،ُوي  ُُجع  ُيوم،ُورضائب  هُيفُكل  رٌُ،ُعىلُعبد   .انتهى.ُوَأج 

(7ُ )ُ ُالبخاري 992ُ )أخرجه ،7 59ُ ُعكرمة( ُرواية ُمن ُآخر ُوجه  ُمن ،ُ ُأيضًا ،58ُ 7)والبخاري

ُُاحتجمَُ"عباسُخمترصًاُُكالهاُعنُابنُ ُمنُروايةُطاوسُ (777ُ )لمُومس.ُواللفظُله(5727ُ النبي 

ُ."ولوُكانَُحَراَمًاُملُي عطه،ُوَأعَطىُالذيُحَجمهُ،ملسو هيلع هللا ىلص

ُُ ُالبخاري  ُأخرج ُ 572)ُوقد 522ُ )ُسلمٌُومُ ( )ُ ُأنس  ُُنحوَُُعن ُالبابُحديث  ُالذيُ. ُأن  وفيه

.ُهوُأبوُهند:ُوموىلُبنيُبياضة.ُأبوُطيبةُاسمهُنافع.ُهاُاثنان:ُوقيل.ُهاُواحدٌُُ:قيل.ُحجمهُأبوُطيبة

 .واهللُأعلم



 

ُخاري ُعىلُالبُ ُمسلمُ ُزوائدُ 
66 

ُباخلمرُ:قال ض  عر  ُاهللُتعاىلُي  ُالناسُإن  ا ُأُّي  ُيا ُاهللَ. ُأََُسُُولعل  ُفيها ُمراًُي نزل  فَمنُ.

ه ُُ:قال.ُولينتفعُبهُ،كانُعندهُمنهاُيشٌءُفليبع  ُيسريًاُحتىُقالُالنبي  ُ:ملسو هيلع هللا ىلصفاَمَُلبث ناُإال 

َمُاخلمر ُاهللُتعاىلُحر  ُُ.فَمنَُأدركت هُهذهُاآليةُ.إن  ُوال،ُوعندهُمنهاُيشٌءُفالُيرشب 

وهاُ:قالُ.يبعُ  ُاملدينةُفَسَفك  ُبامُكانُعندهُمنهاُيفُطريق  ُ.فاستقبَلُالناس 

بأيُُ،-898 لةُالس  ُوع  ُالرمحنُبن 
ُمُ ُمنُأهلُ ُ-عنُعبد  أنهُسأَلُعبَدُاهللُُ،-رص 

ُمنُالعنب ُي عرص  ُاهللُُ:اسعبُ ُفقالُابنُ ُ،بَنُعباسُعام  ُرجاًلَُأهَدىُلرسول  ُملسو هيلع هللا ىلصإن 

ُاهللُُ.راويَةُمخرُ  مها؟ُقالُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُلهُرسول  ُاهللُقدُحر  ُُ.الُ:هلُعلمَتُأن  فسار 

ُاهللُُ.إنساناًُ َته؟ُفقالُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُلهُرسول  ُساَرر  ُببَُُ:بَم ه يُ َأمرت 
ُالذيُُ:فقالُ.هاعُ  إن 

مُبيَعها هباُحر  مُرش  ُ.ففتَحُاملزاَدُحت ىُذهَبُماُفيهاُ.حر 

ُ.بابُالربا

ُبنُ ُ-899 ُعثامن ُعفُ ُعن ُُ؛ان ُاهلل ُرسوَل ُالديناَرُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصأن  وا َُتبيع  ال

ينارين رهم.ُبالد  رهيُوالُالد  ُ.بالد 

ُ.بابُالرصفُوبيعُالذهبُبالورقُنقداُ

سلمُبنُ ُ:قالُ،عنُأيبُقالبةُ-977 ُفيهاُم 
قة  ُبالشامُيفُحل  بوُفجاءُأَُُ.يسارُكنت 

ُلهُ.فجلَسُُ.أبوُاألشعثُ،أبوُاألشعثُ:قالواُ:قال.ُاألشعث ثَُأخاناُُ:فقلت  حد 

ُُحديَثُعبادةُبنُ  ُ.ُامتالص 

ناُغنائَمُكثريةًُ.ُعاويةمُ ُوعىلُالناسُ ُ.غزوناُغزاةًُ.نعمُ:قال م 
فكانُفيامُغنمناُُ.فَغن 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُمنُفضة ُآنيًة ُيبيَعهاُيفُأ عطياتُالناس. ُرجاًلُأن  ُمعاوية  ُيفُ.ُفأمَر ُالناس  فتسارَع

ُرسوَلُُ:فقامُفقالُفبلغُعبادَةُبَنُالصامتُ.ُذلك َينهىُعنُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُإينُسمعت 

ُبالذهب ُالذهب  ُبالفضةُ،بيع  ُبالربُ،والفضة  ُبالشعريُ،والرب  ُُ،والشعري  والتمر 

ُُ،بالتمر
 
ُسواًءُبسواء ُبامللحُإال  ُُ.فَمنُزاَدُأوُازداَدُفقدَُأربىُ.عينًاُبعيُ ُ.وامللح  فرد 

ُماَُأخذوا ُ.ُالناس 

ُفقالُفبلغُذلكُمعاويةَُ ثونُعنُرسولُ ُ:فقامُخطيبًا ُيتحد  ُرجال  اهللَُُأاَلُماُبال 

هُونصحب هُفلمُنسمعهاُمنه.َُأحاديثُملسو هيلع هللا ىلص ن اُنشهد  ُ.ُقدُك 

ُبامُسمعناُمنُرسولُ ُ:ثمُقالُ.فَأعاَدُالقصةَُمتُالصاُفقامُعبادةُبنُ  اهللُُلنحدثن 

َُكرهُمعاويةُملسو هيلع هللا ىلص ندهُليلةُسوداء.ُمَُغُ رَُُوإنُ ُ:أوُقالُ،وإن  ُ.ماُأ بايلُأنُالَُأصحَبهُيفُج 

ُُ.مثاًلُبمثلُ ُ:يفُرواية
 
واُُ.يدًاُبيدُ ُ.سواًءُبسواء ُهذهُاألصناف،ُفبيع  فإذاُاختلفت 

ئت مُإذاُكانُيدًاُبيد ُ.كيَفُش 

لُالن اجي ُُ- 97 ُاخل ُُعنُأيبُاملتوك 
ُاهللُُ:قالُدريُعنُأيبُسعيد  قالُرسول 

ُبالذهبُ:ملسو هيلع هللا ىلص ُبالفضةُ.الذهب  ُبالربُ.والفضة  ُبالشعريُ.والرب  ُُ.والشعري  والتمر 

ُبامللحُ.بالتمر ُبمثلُ ُ.وامللح  ُبيدُ ُ.مثاًل َُأربىُ.يدًا ُفقد ُاستزاَد َُأو ُُ.فَمنُزاَد اآلخذ 

ُ( ).وامل عطيُفيهُسواء

                                                           

منُروايةُ(587ُ )ومسلمُ(7778ُ)وأيضًاُ،ُمنُروايةُسامل(7772ُ)ُ"صحيحُالبخاري"أصلهُيفُ(ُ )

ُ ُعنُأيبُسعيدُخمترصًا ُبمثل"نافعُكالها ُمثالً ُإال  ُالذهَبُبالذهب  ُبعَضهاُعىلُوالُتُ ،ُالُتبيعوا وا شف 

ُبمثلُ ،ُبعض ُمثالً ُبالورقُإال  َق ُالَور  ُبعضهاُعىلُبعض،ُوالُتبيعوا وا ُغائبًاُ،ُوالُت شف  ُمنها والَُتبيعوا

 .لفظُنافع.ُ"بناجزُ 
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ُاهللُُ:قالُ.عنُأيبُهريرةُ-977 ُبالتمرُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول  ُباحلنطةُ.التمر  .ُواحلنطة 

ُبامللحُ.والشعريُبالشعري ُزاَدَُأوُاستزاَدُفقدَُأرَبىُُ.يدًاُبيدُ ُ.مثاًلُبمثلُ ُ.وامللح  فمن 

َُألوان ه ُماُاختلفت  ُ.إال 

ُاهللُُ:قالُ.عنُأيبُهريرةُ-977 ُبوزنُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول  ُبالذهبُوزنًا .ُالذهب 

ُ.فَمنُزاَدَُأوُاستزاَدُفهوُرباُ.مثاًلُبمثلُ.والفضةُبالفضةُوزناُبوزنُ.مثاًلُبمثل

ُرسوَلُاهللُُ؛عنُأيبُهريرةُ-977 ُبالدينارُالُفضَلُبينهامُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصأن  ينار  .ُالد 

رهمُالُفضَلُبينهام ُبالد  رهم  ُ.والد 

ُ.بابُبيعُالقالدةُفيهاُخرٌزُوذهٌبُُ

ُالل خميُقالُ-975 ُبنُرباح  ُاألنصاريُُ:عنُعل  بيد  ُبَنُع  ُفضالَة ُسمعت 

ُُ:يقول ُوذهٌبُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُأ يتُرسول  ُخرٌز ُفيها وهيُمنُاملغانمُُ.وهوُبخيربُبقالدة 

ُ.ُت باع َعُوحَدهُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفأمَرُرسول  هبُالذيُيفُالقالدةُفن ز  ُُ.بالذ  ُثمُقالُهلمُرسول 

ُبالذهبُوزنًاُبوزنُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُ ُ.الذهب 

977-ُُ ُالص  بيدُُنعاينعنُحنش  ُبنُع  ُيومُخيربُُ:قالُ.عنَُفضالة اشرتيت 

ُباثنيُعرشُديناراًُ ُمنُاثنيُُ.فيهاُذهٌبُوخرزٌُُ.قالدًة ُأكثَر ُفيها لت هاُفوجدت  ففص 

ُذلكُللنبي ُُ.عرشُديناراًُ لُ:فقالُملسو هيلع هللا ىلصُفذكرت  ُ.الُت باعُحتىُت فص 

ُرواية ُرسولُ ُ:ويف ُمع ن ا ُُك  ُاليهودُملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُن بايع ُخيرب ُالذهبُُ،يوم قية الو 

ُوالثالثة ُبالدينارين .ُ ُاهلل ُرسول  ُوزنًاُُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقال ُإال  هب  ُبالذ  ُالذهَب َُتبيعوا ال

ُ.بوزنُ 
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؛ُأن هُقالُ:ويفُرواية بيدُُ:عنُحنش  ُع  فطارتُيلُُ.يفُغزوةُ ُكن اُمعَُفضالَةُبن 

ٌقُوجوهرٌُُصحايبُقالدةٌُوألَُ ُذهبُوَور  ُأشرتُّياُ.فيها ُأن  َُفضالةُُ.فأردت  فسألت 

بيد ةُ ُ:فقالُ.بنُع  ُذهَبهاُفاجعل هُيفُكف  ةُ.انزع  ُذهَبكُيفُكف  ُ.ُواجعل  ُالُتأخذن  ثم 

ُمثاًلُبمثلُ  ُرسوَلُاهللُُ.إال  ُاآلخرُ َُمنُكانُي ؤمنُباهللُواليومُ ُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصفإينُسمعت 

ُمثاًلُبمثلُ  ُإال  ُ.فالُيأ خذن 

ُ.بابُبيعُالطعامُمثاًلُبمثلُ ُ

ُبنُ ُسعيدُ ُعنُب رسُبنُ ُ-972 ُُ؛اهللُُعبدُ ُعنَُمعمر ُبصاع  الَمه ُغ  ُأرسَل أنه

ُ ُقمح  هُ:فقال. ُشعرياًُُ،بع  ُبه ُاشرت ُُ.ثم  ُبعض  ُوزيادَة ُصاعًا ُفأخَذ الم ُالغ  فذهَب

َُأخربهُبذلكُ.صاع ُجاءَُمعمرًا هُ:فقالُلهَُمعمرٌُُ.فلام  ُفرد  ُ.ملُفعلَتُذلك؟ُانطلق 

ُمثاًلُبمثلُ  ُإال  ُ.والُتأخذن 

ُرسوَلُ َُأسمع  ُالط عامُبالطعامُمثاًلُبمثلُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفإينُكنت  وكانُُ:قال.

ُالشعري ناُيومئذ  ُي ضارعُ:قالُ.فإن هُليسُبمثل هُ:قيلُلهُ.طعام  ُأن  ُ.إينَُأخاف 

فُ:قالُ.عنُأيبُنْضةَُُ-978 ُعباسُعنُالرص  ُابَن ُبيدُ دََُأيَُُ:فقالُ،سألت  ؟ًُا

ُ ُُ.بهُفالُبأَسُُ:قالُ.نعمُ:قلت  َُأباُسعيدُفقلت  ُُ:فَأخربت  ُابَنُعباسُعنُُإ ين  سألت 

ُ ُالرص  ؟دَُيَُأَُُ:فقالُف  ُبيد  ُنعمُ:قلتُ.ًا ُفالُبأسُبهُ:قال. ُقالُذلكُ:قال. إن اُُ؟َأَو

وه م  فتيك  ُإليهُفالُي  ُ.سنكتب 

ُاهللُُ:قال تيانُرسول  ُف  ُبعض  ُلقدُجاء ُفَأنكرهُملسو هيلع هللا ىلصفواهلل  ُهذاُُ:فقالُ.بتمر  كأن 

ُأرضنا ُمتر  ُمن ُليس ُأَُُ:قال. ُمتر ُيف ُكان ُمترُ ُوأَُُ،نارض  ُبعضُاليشءيف ُالعام .ُنا
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ُبعضُالزيادة ُهذاُوزدت  ُ.ُفأخذت 

ُهذاالُتَُُ.ربيَتُأَُُ.ضعفَتُأَُُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُ نُ.قربن  ُرابكُم  هُإذا ُفبع  ُُ.متركُيشٌء ثم 

نُالت مر ُم  ُالذيُت ريد  ُ.اشرت 

فُ:قال.ُعنُأيبُنْضةُ:ويفُرواية ُابَنُعمرُوابَنُعب اسُعنُالرص  فلمُُ،سألت 

ف.َُيَرَياُبهُباساًُ ُاخل دريُفسَألت هُعنُالرص 
ماُزاَدُُ:فقالُ،فإ ينَُلقاعٌدُعندَُأيبُسعيد 

ُذلكُلقوهلامُ.فهوُربا ُ.ُفَأنكرت 

ُمنُرسولُ ُ:فقال ُماُسمعت  ثكُإال  ُبصاعُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُالُأ حد  ُنخلة  ُجاَءهُصاحب 

ُ ُطي ب  نُمتر 
ُم  .ُ ُالنبي  ُاللونُملسو هيلع هللا ىلصوكانُمتر  ُُ.هذا ُفقالُله َأن ىُلكُهذا؟ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

ُبصاعَُُ:قال ُانطلقت  ُالصاعي  ُهذا ُبه ُكذاُ.ُفاشرتيت  وق ُالس  ُيف ُهذا ُسعَر ُ.فإن 

ُكذا ُهذا ُوسعَر ُاهللُ. ُرسول  ُمتَركُُ.ويلكَُأربيَتُُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقال ُذلكُفبع  َُأردَت إذا

ُشئَتُُ.بسلعةُ  ُمتر  كُأي 
ُبسلعت  ُ.ثمُاشرت 

ُيكونُرباُ:قالُأبوُسعيد ُأن  ُبالتمرَُأحق  ُُ:َأمُالفضةُبالفضة؟ُقالُ،فالتمر  فأتيت 

ُفنهاين ُابَنُعباسُ.ابَنُعمرُبعد  هباءُ:قالُ.وملُآت  ثنيُأبوُالص  أن هُسأَلُابَنُُ،فحد 

َههُ،عباسُعنهُبمكة ُ.فَكر 

ُرسوَلُُ؛ُُزيدُسامةُبنُ عنُأُ ُعباسُ ُبنُ عنُاُعنُطاوسُ ُ-979 ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُأن 

ُ.الُرباُفيامُكانُيدًاُبيدُ ُ:قال

كله ؤ  ُ.بابُلعنُآكلُالرباُوم 
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غريةُ-7 9 َباٌكُإبراهيمَُُ:قالُ.عنُم  ثناُعنُعلقمةَُ.ُ( )سأَلُش  اهللُُعنُعبدُ ُفحد 

ُ.ُاهللُُلعنَُُ:قال ُ.آكَلُالرباُومؤكَلهُملسو هيلع هللا ىلصرسول 

ُ ه؟ُقالُ:قالُقلت  ُبامُسمعناُ:وكاتَبهُوشاهدي  ث  ُ.إنامُن حد 

9  -ُُ ُجابر  ُاهللُُ:قالُ،عن ُرسول  باُملسو هيلع هللا ىلصلعَن ُالر  وكَلهُ،آكَل ُ،وكاتَبهُ،وم 

ه مَُسواءُ:وقالُ،وشاهدي   .ه 

كوبه ُ.بابُبيعُالبعريُواستثناءُر 

ُاهللُعنُأيبُنْضةَُُ-7 9 ُعبد ُبن  ُُ:قالُ.عنُجابر  ُالنبي  ُمع .ُيفُسفرُملسو هيلع هللا ىلصكن ا

ُ ُناض  ُحيفتخل َف ُاحلديث. ُوساق ُفيه. ُُ:وقال ُاهلل ُرسول  ُملسو هيلع هللا ىلصفنَخَسه .ُ قالُثم

ُباسمُ :يل ينُ:قالُ:يضاًُوزادُأَُُ.اهللُاركب  ُلكُ:ويقولُ،فامُزاَلَُيزيد  ُ( ).واهللُيغفر 

ُاُأَُملُ :ُقالُُعنُجابرُ ُبريُ عنُأيبُالزُ ُ-7 9 ُالنبي  ُ،،ُوقدَُأعياُبعرييملسو هيلع هللا ىلصتىُعل 

ُُ.فنَخَسهُفوَثَبُُ:قال ُخ  ُبعَدُذلكَُأحبس  ُعليهُ،طاَمهُألَسمَعُحديَثهفكنت  ُ.فامَُأقدر 

ُ ُُ.بعنيهُ:فقالُملسو هيلع هللا ىلصفلحَقنيُالنبي  ُأواق  ُ.فبعت هُمنهُبخمس 

ُُ:قال ُيلُظهَرهُإىلُاملدينةُ:قلت  هُإىلُاملدينةُ:قالُ.؟عىلُأن  ُُ:قال.ُولكُظهر  فلام 

ُإىلُاملدينةُأَُ ُ( ).وهَبهُيلُثمُ ُ،ةقيُ فزادينُوُ ُ،تيت هُبهقدمت 

                                                           

باك(ُ ) ب يُالكويفُاألَعمى:ُش   .هوُالنخعي:ُوإبراهيم.ُهوُالض 

ُ.أخرجهُالبخاريُمنُطرقُعنُجابر(7ُ)

مُالكالمُعىلُهذهُاللفظةُيفُ(يغفرُلكواهللُ)دونُقولهُُ  .بابُاستحبابُنكاحُذاتُالدينُ:وقدُتقد 

ةُعنُجابر(7ُ) م.ُأخرجهُالبخاريُومسلمُمنُطرقُعد  ُ.كامُتقد 
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9 7-ُُ ُُ:عبدُاهللُيقولُبنَُُأنهُسمعُجابرَُ،اربعنُحم  ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُاشرتىُمن يُرسول 

ُبوقيتيُودرهمبَُ مُُصاراًُُ:قالُ.أوُدرهيُ،عريًا ُقد  ُُفلام  بحت  ُفذ 
فَأكل واُ.َأمرُببقرة 

ُمنها ُركعتي. ُفأ صل  ُآيتُاملسجَد َُأمرينُأن  ُاملدينة َم ُقد  ُفلام  ُالبعريُ ُووزنُيلُثمنَُ.

ُ.يلُرجَحُفأَُ

ُُ:يفُرواية َرت 
ُقسَمُحَلَمهاُ،َأمَرُببقرة ُفن ح  ُ( ).ثم 

_______________________ 

ُُ ُ)لكنُوقعُهنا ُأواق  ُبخمس  ُمنه حيحيُعنُجابرُ(فبعت ه ُيفُالص  ُملا ُخمالٌف ُوهو ُمنُ. َُأخرجوه فقد

ُكيسانُوسامل ويفُروايةُهلامُ.ُ"أنهُباعهُبأوقي ة"ُ،بنُأيبُاجلعدُكلهمُعنُجابرُروايةُالشعبيُووهبُبن 

ُدنانري"عنُعطاءُعنُجابرُ ُ"بأربعة ُأربعونُدرهاًُ. ُواأل وقية ُوالدينارُعرشةُدراهم. ُبيُ. فالُخمالفة

ُ.ُوالشعبيُومنُتابعه.ُروايةُعطاء

ُيفُُ ُالبخاري  ُذكر 7579ُ)ُ"صحيحه"وقد )ُ َب ُيفُالث منُعق  عبياخلالَف ُالش  ُرواية ُثمُقال. وقولُ:

عبيُبوقيةَُأكثر ُعندي،ُالش  ُ.انتهى.ُوَأصح 

ُ"الفتح"حجرُيفُُهمُابنُ كامُنقلُكالمَُ.ُوقدُحاولُُجاعٌةُمنُالرشاحُاجلمَعُبيُاالختالفُيفُالثمنُ

ُ.ُخاريالبُ ُقوَلُُواختارَُ(.ُ 5/77)

ُُولوالُترجيحُاإلمامُالبخاريُلروايةُالشعبي ُ:ُقلتُ ُ.ُواهللُأعلم.ُهذهُاللفظةُيفُالزوائدُملاُذكرت 

ُعنُشعبةُعنُحماربُخمترصًاُ(7977ُ)ُ"صحيحه"أخرجهُالبخاريُيفُ(ُ ) ُرسوَلُاهللُ"عنُوكيع  ُملسو هيلع هللا ىلصأن 

ُُ"جزورًاَُأوُبقرًةُُمَل اُقدَمُاملدينَةُنحرَُ

بيدُاهللُبنُ.ُفذكره..ُزادُمعاٌذُعنُشعبة:ُثمُقالُالبخاريُ ُعنُع  سلم  ُيفُصحيحُم  وهذاُهوُاملوصول 

ُ.ُواحلديثُأخرجهُالبخاريُمنُط رقُعنُجابرُمثله.ُمعاذُعنُأبيه

اراًُ)دونُقولهُُ ُ(.ُفلامُقدمُُص  ُالنبي  ُاملدينةُملسو هيلع هللا ىلصوفيهُأن  ُقبلُدخول  ُمعُاجليش  ُأحدًاُ.ُكانُيقف  ُيبعث  ثم 

ربُأهلُامل ُ.حتىُي صلحواُشأهنم.ُدينةُبقدومهَي 

ُيفُُ ُابنُحجر 79ُ /7)ُ"الفتح"قال ُبكرسُامل هملة(: ار ُُص  ُوالتخفيف. عجمةُ. ُبم  َُمنُذَكره َم
ووه 
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ُخريكمُأحسنكمُقضاءوُُ،منهُفقىضُخرياًُُاستلفُشيئاًُُبابُمنُ

9 5-ُُ ُرسوَلُُ؛عنُأيبُرافع  راًُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُأن  ُُ.استسلَفُمنُرجلَُبك  مت 
فقد 

َُيقيَضُالرجَلُبكَرهُ.عليهُإبٌلُمنُإبلُالصدقة ُأن  فرجَعُإليهُأبوُرافعُ.ُفأمرَُأباُرافع 

باعياًُُ:فقال ُر  ُخيارًا ُإال  ُفيها َُأجد  ُمل اهُ:فقال. ُإي  َُأحسن همُُ.َأعطه ُالناس  ُخياَر إن 

ُ.قضاءًُ

ُ.بابُجوازُبيعُاحليوانُباحليوان،ُمنُجنسه،ُمتفاضالُ

ُُ:قالُ.ُعنُجابرُ ُ-7 9 رُأن هُُ.عىلُاهلجرةُملسو هيلع هللا ىلصجاءُعبٌدُفبايَعُالنبي  وملَُيشع 

ريدهُ.عبدٌُ هُي  ُُ.فجاءُسيد  ُبعُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُفقالُلهُالنبي 
ثمُملُُ.فاشرتاهُبَعب َدينَُأسوَدينُ.يهن 

بايعَُأحدًاُبعدُ  ُ.َأعبٌدُهو؟ُ:حتىُيسَأَلهُ.ي 

ُ.بابُحتريمُاإلحتكارُيفُاألقواتُ

دُ ُبنُ ُكانُسعيدُ ُ-2 9 ُاملسيبَُي  ُمَُُ؛ث  عمر،ُأحدُأيبُمَُُبنَُُرَُمعمَُُ-ُعمرًاُأن 

ُُ:قالُ-ُبنيُعديُبنُكعب ُ.ُاطٌئَُمنُاحتكرُفهوَُخُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

؟ُقالُسعيدُ:فقيَلُلسعيدُ  ثُهذاُاحلديَثُُ:فإن كُحَتتكر  د  َُمعَمرًاُالذيُكانَُي  إن 

ُ.كانََُيتكرُ 

ُ.بابُالنهيُعنُاحللفُيفُالبيعُ

_______________________ 

له ُمنهاُمنُجهةُاملرشق.ُأو  َُأميال  ُاملدينةُعىلُثالثة  ُ.ُانتهى.ُوهوُموضٌعُبظاهر 
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اكمُوكثرَةُُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصأنهُسمَعُرسوَلُاهللُُ؛عنُأيبُقتادَةُاألَنصاريُُ-8 9 إي 

ُيفُالبيع ُُ.احللف  َُيمَحق  ُثم  ق  نف  ُ.فإنهُي 

فعةُ ُ.بابُالش 

ُاهللُُ:قالُ.ُعنُجابرُ ُ-9 9 ُملُت قسمُملسو هيلع هللا ىلصقىَضُرسول  ُرشكة  فعةُيفُكل  .ُبالش 

ؤذ َنُرشيَكهُ.عةُأوُحائطبُ رَُ َُيبيَعُحت ىُي  ُلهُأن  ُشاَءُأخذَُُ.الَُيل  ُشاَءُتركَُُ،فإن  ُ.وإن 

ُبه ؤذن هُفهوَُأحق  ُ.فإذاُباَعُوملُي 

ُُ:روايةويفُ ُأوُحائطُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  ُأوُرب ع  ُيفَُأرض  ك   
ُرش  فعةُيفُكل  .ُالش 

ُأوُيدعُ  هُفيأخذ 
َُيبيَعُحتىَُيعرَضُعىلُرشيك  ُأن  ُبهُُ.الَُيصل ح  هُأحق  َُأبىُفرشيك  فإن 

ُ( ).حتىُي ؤذنه

ُ.بابُحتريمُالظلمُوغصبُاألرضُوغريهاُ

ُُبنُ ُمرَُعنُعُ ُ-977 ُ؛دمُ حم 
ثهُعنُسعيدُ  ُأباهُحد  فيلُمروُبنُنُ عَُُبنُ ُزيدُ ُبنُ ُأن 

،ُه ُأروىُخاصمت هُيفُبعضُدار  اهاُ:فقالُ.أن  وهاُوإي  ُرسوَلُ.ُدع  فإينُسمعت 

هُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصاهللُ ُمنُاألرضُبغريُحق  ُشربًا ُيفُسبعُ ُ،َمنَُأخَذ قه ُرضيُيومَُأَُُط و 

ُكانتُكاذبةُ.القيامة ُإن  ُبرَصهاُ،اللهم  ها.ُفَأعم  ُقرَبهاُيفُدار  ُ.واجعل 

ُاجل درُ:قال َُتلتمس  َُعمياء ُزيدُ:تقولُ.فرأيت ها ُبن  ُسعيد  َُأصابتنيُدعوة  فبينامُ.

                                                           

ُقالعنُأيبُس(77ُ 7)ُ"صحيحُالبخاري"أصلهُيفُ(ُ ) ُالرمحنُعنُجابر  ُعبد  ُملسو هيلع هللا ىلصقىضُالنبي ُ":ُلمةُبن 

ُملُي قسم
ُمال  فعة.ُبالشفعةُيفُكل  ُفالُش  ُالط رق  فت  ُاحلدود ُوُص  

 ."فإذاُوقعت 
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ار ُيفُالد  تُعىلُبئر  ُمر 
ار  ُفيهاُ،هيُمتيشُيفُالد  ُ.فكانتُقربهاُ.فوقعت 

روةُ:يفُرواية ُأَُُ،عنُع  ُعىلُسعيدُبروَُأن  ُاد عت  ُأ ويس  َُأخَذُُنُ ىُبنَت ُأن ه زيد

ها ُمنَُأرض  ُاحلَكمُ.شيئًا ُبن  ُمنُُ:فقالُسعيد.ُفخاَصَمت هُإىلُمروان  ُآخذ  ُكنت  َأنا

ُمنُرسولُ  هاُشيئًاُبعدُالذيُسمعت  اهللُُوماُسمعَتُمنُرسولُ ُ:؟ُقالملسو هيلع هللا ىلصاهلل َُأرض 

ُ.؟ملسو هيلع هللا ىلص

ُاهللُُ:قال ُرسوَل ُإىلُُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصسمعت  ُطّوقه ُمنُاألرضُظ لاًم َمنُأخذُشربًا

ي َُأرض  ُكاذبًةُُ:فقالُ.الَُأسَأل كُبينًةُبعدُهذاُ:فقالُلهُمروانُ ُ.سبع  ُكانت  ُإن  اللهم 

ُبرَصها ُيفَُأرضهاُ،فعم  هاُ:قالُ.واقتل ها ُبرص  ُحت ىُذهَب ُماتت  ُهيُُ.فام ُبينا ثم 

فرة ُفامتت ُيفُح  هاُإذُوقعت 
ُ( ).مَتيشُيفَُأرض 

97 -ُُ ُاهللُُ:قالُ.عنُأيبُهريرة ُالُيأُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول ُمنُخ  ُشربًا َُأحٌد ذ 

ه ُطوُ ُ،األَرضُبغريُحق  َُأرضيُيومُالقيامةإال  ُ.قهُاهللُإىلُسبع 

                                                           

( ُ ُالبخاريُ( 7777ُ)أخرجه ُبنُنفيل( َُعمرو ُبن  ُزيد ُبن  ُعنُسعيد  ُعنَُأبيه ُعنُهشام  ترصًا ُخم  أنهُ":

َُأروىُ ُهلاُ-خاصمت ه ُانتقَصه َُأن ه ُزعمت  ُإىلُمروان،ُيفُحق  ُفقالُسعيد. ُشيئًاُ: ها ُمنُحق  َُأنتقص  أنا

ُرسولُاهللُ ُلسمعت  ُ."فذكره.َُمنُأخذُشرباًُ:ُيقولُملسو هيلع هللا ىلصَأشهد 

ُ.ودونُقصةُموهتا..(.ُالُأسالك:ُفقالُلهُمروان)ُ:دونُقولهُ

ُُ ُالبخاري 7777ُ)وأخرجه ُعَُ( ُبن  ُالرمحن ُعبد  ُعن ُآخر ُوجه  ُمن ُزيد  ُبن  ُسعيد  ُعن ُسهل  ُبن  مرو

ة.باملرفوعُفقط ُ.دونُالقص 

مرُبنُاخلطابُالقريشُالَعَدويُاملدين:ُعمرُبنُحممدُ  .هوُابنُزيدُبنُعبدُاهللُبنُع 
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 كتاب الفرائض
 

ُ.بابُمرياثُالكاللة

ُأيبُطلحةُ-977 ُبن  ُاخلطابُُ؛عنُمعدان ُبَن ُعمَر ُُجعةُأن  ُيوم .ُخطَب

ُ ُاهلل ُنبي  ُملسو هيلع هللا ىلصفذكر ُبكر. َُأبا ُوذكر ُقال. ُمنُُ:ثم ُأهم  ُشيئًا ُبعدي َُأدع  ُال إين

ُرسوَلُاهللُُ.( )الكاللة ُماُراجعت هُيفُالكاللةُملسو هيلع هللا ىلصماُراجعت 
 
وماَُأغلَظُيلُُ.يفُيشء

ُ
 
ُ.ُصبعهُيفُصدريىُطعَنُبأُ حتُ ُ.غلظُيلُفيهماُأَُُيفُيشء

ُالتيُيفُآخرُسورةُالنساء؟ُ:وقال يف  ُالص  شُُ.ياُعمرَُأاَلُتكفيكُآية  َُأع  وإينُإن 

ُ.وَمنُالُيقرأ ُالقرآنُ،فيهاُبقضية،ُيقيضُهباَُمنُيقرأ ُالقرآنُقضُ أَُ

                                                           

هُأٌبُُهوَُمنُماتُومل(ُ ) ُيرث  ُوالُابنٌُ، ُالصديقُهوُقولُأيبُبكرُ . ُابنُ أَُ. ُأيبُشيبةُعنهُخرجه .ُ وُجهور 

ُالرزاقُعنَُمعمرُعنُأيبُإسحاقُعنُعمروُ ُمنُالصحابةُوالتابعيُوَمنُبعدهم،ُوروىُعبد 
 
العلامء

حبيلُقال ُتواطئواُعىلُذلك":ُبنُرش  هوُ:ُلوهذاُإسناٌدُصحيٌح،ُوَعمروُبنُرشحبي.ُ"ماُرَأيت همُإال 

ُالتابعيُمشهوٌرُبكنيتهُأكثرُمنُاسمهُ.أبوُميرسة ُ(.8/778)ُ"الفتح"قالهُابنُحجرُيفُ.ُوهوُمنُكبار 

الًُيفُكتابُالصالةُ مُاحلديثُمطو   ُ...بابُمنُأكلُثومًاُأوُبصالًُ.وقدُتقد 
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 .كتاب اهلبات
 

ُ.بابُكراهةُتفضيلُبعضُاألوالدُيفُاهلبة

977-ُُ ُالش  ُالن ُُعبي ُعن ُبنُ عن ُبَُُعامن ُإىلُُ:قالُشري ََُيمل ني َُأيب ُيب انطلق

ُاهللُ ُالن عامنُكذاُوكذاُمنُمايلُينأَُُدُ اهللُاشهُ ُياُرسوَلُُ:فقالُملسو هيلع هللا ىلصرسول  ُ.قدُنحلت 

ُبنيكُقدُنحلَتُمثلُماُنحلَتُالنعامن؟ُقالُ:فقال ُعىلُهذاُُ:قال.ُالُ:َأكل  د  فَأشه 

ُسواء؟ُ:ثمُقال.ُغريي ُيكونواُإ ليكُيفُالرب  كُأن  ُ.فالُإذاًُُ:قالُ.بىلُ:قال.َُأيرس 

ُأَُُ:ويفُرواية ُمنُذا؟ ُت ريد ُما ُمثَل ُالرب  ُمنهم فإينُالُُ:قالُ.بىلُ:قالليسُتريد 

ُ( ).َأشهدُ 

ُُ:قالُ.ُعنُجابرُ ُ-977 ُبشريُ ُقالت  ُحَُانُ ُ:امرأة  ُيلُُ،ابنيُغالَمكُل  د  وَأشه 

ُاهللُ ُملسو هيلع هللا ىلصرسوَل ُاهللُفأَُ. ُأَُُ:فقالُملسو هيلع هللا ىلصتىُرسوَل ُأن  ُسَألتني ُفالن  ُابنَة هاُابنَُُنحَلُإن 

ُغالمي ُُدُ شهُ أَُُ:وقالت. ُاهلل ُرسوَل ُملسو هيلع هللا ىلصيل ُقالُ:فقال. ُإ خوة؟ ُ:قالُ.نعمُ:َأَله

ل همَُأعطيَتُمثَلُماَُأعطيَته؟ُقال ُ.ُالُ:َأفك 

ُهذاُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُ ُُ.فليسُيصلح  ُعىلُحق  ُ.وإ ينُالَُأشهدُإال 

                                                           

ُ.منُهذاُالوجه(7772ُ،7572ُ)أخرجهُالبخاريُُ( )

ُيكونواُإ ليكُيف)دونُقولهُُ كُأن  ُ(.فال،ُإذا:ُقال.ُبىل:ُقال.ُُالربُسواء؟َأيرس 

ُمثَلُماُت ريدُمنُذا؟ُقال:ُ)وقولهُ ُمنهمُالرب  ُ(.بىل:َُأليسُتريد 

 .هُدونُالزيادةآخرُنحوَُُمنُوجهُ (7777ُ)وقدُأخرجهُالبخاريُُ



 

ُخاري ُعىلُالبُ ُمسلمُ ُزوائدُ 
78 

مرى ُ.بابُالع 

ُُ؛عبدُاهللُُبنُ ُعنُجابرُ ُالرمحنُعبدُ ُعنُأيبُسلمةُبنُ ُهري ُعنُالزُ ُ-975 أن 

مرىُلهُولعقب هُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسوَلُ َُأعمرُع  اُللذيُأ عطيهاُ،َأي امُرجل  ُ.ُفإهن  الُترجع 

ُفيهُاملواريثُ.إىلُالذيَُأعطاها ُ.ألَن هَُأعطىُعطاًءُوقعت 

مرىُلهُولعَُُ:يفُروايةُ َمنَُأعمَرُرجاًلُع 
هُفيهاُ،بهقُ  هُحق  وهيُملنُُ.فقدُقطَعُقول 

ُ.أ عمَرُوعقب ه

مرىُلهُولعقبهُ:ويفُرواية َُأعمَرُرجاًلُع  قدَُأعطيت كهاُوعقبكُُ:فقالُ.َأي امُرجل 

َُأحدٌُ ُمنكم ُبقي ُأ عطيهاُ،ما ُملن ُإىلُصاحبهاُ.فإهنا َُترجع  ُال ا ُأن هُُ.وإهن  ُأجل  من

ُفيهُاملواريث ُ.َأعطىُعطاًءُوقعت 

ُاهللُُ:قال.ُعنُجابرُ ُ:ويفُرواية مرىُالتيَُأجازُرسول  هيُُ:يقولُ،ُأنُ ملسو هيلع هللا ىلصإنامُالع 

اُإذاُقال.ُلكُولعقب ك اُترجعُ ُ،هيُلَكُماُعشَتُُ:فأم  ُ.إىلُصاحبهاُفإهن 

فتيُبهُ:عمرٌُقالُمَُ هريُي  ُ.وكانُالز 

ُرسوَلُاهللُُ:ويفُرواية مرىُلهُولعقبهُملسو هيلع هللا ىلصأن  .ُفهيُلهُبتَلةٌُُ،قىضُفيمنُأ عمَرُع 

عط يُفيهاُرشطًاُوال نياُالُيوزُللم  ُ.ث 

ُسلمة ُأبو ُُ:قال ُاملواريث  ُفيه ُوقعت  ُعطاًء َُأعطى ُألَن ه .ُ ُاملواريث  فقطعت 

ُ( ).رشَطه

                                                           

ُالبخاريُُ( ) ُبلفظُ(7787ُ)أخرجه ُالوجهُخمترصًا ُىَضُقَُ"منُهذا ُُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  بت  ه  ُملنُو  ا مرىَُأهن  بالع 

ُ.ُ"له
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ُالزُ ُ-977 ُأيب ُجابرُ ُبريعن ُاملهاجرينُ:قالُُعن ُي عمرون ُاألَنصار  ُ.جعَل

ُ ُرسول  ُُفقال َُأمُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُأَُكُ س  ُعليكم ُت فسدوهاُ،موالكموا َُأعمرُُ.وال َُمن فإن ه

مرىُفهيُللذيُأ عمرها ُ.ولعقب ه.ُحيًاُوميتاًُ.ُع 

ُرواية ُُ:ويف ُهلاَُأعمرت  ُحائطًا ُهلا ُابنًا ُباملدينة ُُ.امرأٌة ُت ويف  ُبعدهُ،ثم  ُ،وت وف يت 

ُولداًُ رةُ،وتركت  م  ع  وقالُُ.رجَعُاحلائطُإليناُ:فقالُولدُامل عمرةُ.ولهُإخوٌةُبنونُللم 

ُامل عَمر ُوموَتهُ:بنو ُحياَته ُبلُكانُألَبينا ُموىلُعثامن. ُإىلُطارق  وا ُفاختصم  فدعاُ.

مرىُلصاحب هاُملسو هيلع هللا ىلصفشهَدُعىلُرسولُاهللُُ.جابراًُ ُ.طارٌقُفقىضُبذلكُُ.بالع 

ُذلكُثمُ  ُامللكُفَأخرَبه ُإىلُعبد  ُجابرُ ُ.كتَب ُبشهادة  ُامللكُ.وَأخرَبه ُ:فقالُعبد 

ُذلكُاحلائطُلبنيُامل عَمرُحتىُاليومُ.فَأمىضُذلكُطارٌقُُ.صدَقُجابرٌُ ُ.فإن 

972-ُُ
 
ُ.مرىُمرياٌثُألهلهاالعُ ُ:أنهُقالُ؛ملسو هيلع هللا ىلصُعنُالنبي ُُعنُجابرُ ُعنُعطاء

_______________________ 

مرىُجائزة"منُروايةُعطاءُعنُجابرُرفعهُ(7787ُ)ويفُروايةُُ ُ."الع 

مرىُمنُحديثُجابرُسوىُهذينُاللفظيُ:تنبيهُ  .ُملُيروُالبخاريُيفُمسألةُالع 
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 .كتاب الوصية
 

ُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصأنهُسمَعُرسوَلُاهللُُ؛عنُسامل ُعنُأبيهُُ-978 سلم  ُم  ُامرئ  ماُحق 

ُووصيت هُعندهَُمكتوبةٌُُ.لهُيشٌءُي ويصُفيه ُإال  ُثالَثُليال  ُ.يبيت 

ُاهللُبنُ  ُرسوَلُاهللُُ:عمرُقالُعبد  ُمنذُسمعت  ُليلٌة ُعل  قالُذلك،ُُملسو هيلع هللا ىلصماُمرت 

ُوعنديُوصي تي ُ( ).إال 

ُإىلُامليتُبابُوصولُثوابُالصدقاتُ

ُُ؛عنُأيبُهريرةُُ-979 ُرجاًلُقالُللنبي  ُأيبُماَتُوترَكُماالًُُ:ملسو هيلع هللا ىلصأن  وملُ،ُإن 

ُعنهُأَُُ.يوصُ  ر  كف  ُأَُفهلُي  قُعنه؟ُقالن   .نعمُ:تصد 

                                                           

ُآخرُمنُروايةُنافعُ (772ُ )ومسلمُ(7582ُ)أخرجهُالبخاريُ( ) ُ.عمرُنحوهُعنُابنُ ُمنُوجه 

ُرسوَلُاهللُ:ُقالُعبدُاهللُبنُعمر:ُ)دونُقولهُ ُليلٌةُمنذُسمعت  ُعل  ُوعنديُُملسو هيلع هللا ىلصماُمرت  قالُذلكُإال 

ُ(.وصي تي

حيحي"وقعُيفُروايةُنافعُيفُُ:تنبيهُ ُ(.ثالثُليالُ )ويفُروايةُساملُ،ُ(يبيتُليلتي)ُ"الص 

ُالتيُ(:5/758ُ)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ
 
مَُأشغالُاملرء ُلتزاح  ُاحلرج  كَرُالل يلتيُوالثالثُلرفع 

ُذ  وكأن 

ُعىلُأنهُللتقريبُ ُالرواياتُفيهُدال  رُماَُيتاجُإليه،ُواختالف  ََيتاجُإىلُذكرهاُففسَحُلهُهذاُالقدَرُليتذك 

ُ ُزماٌن ُواملعنىُالَُيميضُعليه ُكُ-الُللتحديد، ُوإن  ُإىلُُ-انُقلياًل ُإشارة ُوفيه ُمكتوبٌة، ُووصيت ه إال 

ُالثالَثُغايٌةُللتأخري،ُولذلكُقالُابنُعمرُيفُروايةُساملُ ُاليسري،ُوكأن  ُليلةُمنذُ"اغتفارُالزمن  ملُأبت 

ُاهللُ ُرسوَل ُووصي تيُعنديُملسو هيلع هللا ىلصسمعت  ُقالُالطيبيُ"يقولُذلكُإال  ُالل يلتيُوالثالثُ: يفُختصيص 

رُتسامٌحُ ُفالُُبالذك  ُما،ُوقدُساحم ناهُيفُالل يلتيُوالثالث  ُيبيَتُزمانًا ُالَُينبغيُأن  ُامل بالغة،ُأي  يفُإ رادة

ُيتجاوزُذلك ُ.انتهى.ينبغيُلهُأن 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُبابُماُيلحقُاإلنساَنُمنُالثوابُبعدُوفاتهُ

ُرسوَلُاهللُُ؛عنُأيبُهريرةُُ-977 ُانقطَعُعنهُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصأن  إذاُماَتُاإلنسان 

ُمنُثالثة ُجاريةُ ُ:عمل هُإال  ُمنُصدقة  نتفعُبهُ.إال  ُي  وُلهُ.َأوُعلم  ُيدع  ُصالح 
ُ.َأوُولد 

ُبابُتركُالوصيةُملنُليسُلهُيشٌءُي ويصُفيه

ُاهللُُ:قالت.ُعنُعائشةُ- 97 شاًة،ُُدرهًا،ُوالُدينارًا،ُوالُملسو هيلع هللا ىلصماُترَكُرسول 

َُأوىصُُبعريًا،ُوالُوال
 
ُ.بيشء

ُ 
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 كتاب النذر
 

ُشيئا ُبابُالنهيُعنُالنذر،ُوأنهُالُيرد 

ُبنُ ُ-977 ُرسوَلُالرمحنُعنُأَُُعبدُ ُعنُالعالء ُأن  ُعنُأيبُهريرة؛ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُبيه

غنيُمنُالقدرُشيئاًُُ.وارُ نذُ الُتَُُ:قال ُالنذَرُالُي  ُمنُالبخيل.ُفإن  ُ.وإن امُي ستخرج 

ُُ:ويفُرواية ُالنبي  ُ( )..ُ.هَنىُعنُالنذرُملسو هيلع هللا ىلصأن 

ُفيامُالُيملكُالعبدُوالُ،بابُالُوفاءُلنذرُيفُمعصيةُاهلل

صيُُعنُعمرانُبنُ ُ-977 ُثقيٌفُحلفاَءُلبنيَُعقيلُ:قالُح  ُ.ُكانت  فأست 

ُاهللُ ُرسول  نَُأصحاب  ُرسولُ َسُأَُوأَُ.ُملسو هيلع هللا ىلصثقيٌفُرجليُم  رجالًُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُصحاب 

ُمعهُالعضباءوأَُُ.منُبنيَُعقيل ُاهللُُ.صابوا ُُملسو هيلع هللا ىلصفأتىُعليهُرسول  .ُوهوُيفُالوثاق 

؟ُُ:ماُشأن ك؟ُفقالُ:فقال.ُياُحممدُفَأتاهُ:قال َتني؟ُوبَمُأخذَتُسابقَةُاحلاج  بَمَُأخذ 

لفائكُثقيفُ:إعظامًاُلذلكُ:فقال ُح 
ُ.أخذت كُبجريرة 

ُانرصفُعنهُفناداه ُُ:فقال.ُثم  ُياُحممد  رحياًمُرقيقًاُُملسو هيلع هللا ىلصوكانُرسولُاهللُُ-ياُحممد 

ُفقالُ- ُشأنك؟ُقالُ:فرجعُإليه ُإينُمسلمٌُُ:ما َُأمَركُُ:قال. ُوَأنَتُمتلك  لوُقلَتها

                                                           

ُ(7775ُ)ُ"صحيحُالبخاري"أصلهُيفُ(ُ ) نب هُعنُأيبُهريرةُعنُالنبي  ُم  ُآخرُعنُهامُبن 
ُملسو هيلع هللا ىلصمنُوجه 

ُ":ُقال
 
ُبيشء لقيهُالقدرُ ،ُملُيكنُقدُقدرتهُالُيأيتُابَنُآدمُالنذر  هُلهَُأستخرجُبهُمنُ،ُولكنُي  وقدُقدرت 

ُ.منُروايةُاألعرجُعنهُبه(7ُ 77)وأخرجُنحوهُُ."البخيل

ُ.وقدُأخرجُالشيخانُعنُابنُعمرُمرفوعًاُمثلُحديثُالبابُ.دونُالنهيُعنُالنذرُ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُالفالح ُكل  ُانرصفُفناداهُ،َأفلحَت ُحممدُ ُ:فقالُ.ثم  ُيا ُحممد  ُفقالُ.يا ماُُ:فأتاه

ُقال ُفَأطعمنيُ:شأن ك؟ ُجائٌع ُإين يني. ق  ُفاس  ُوظمآن دَيُُ:قال. ُحاجت كُفف  هذه

لي ج  ُ.بالر 

ُاُ:قال ُمنُاألنصاروأ ست  ُيفُالوثاقُ.وأ صيبتُالعضباءُ.مرأٌة .ُفكانتُاملرأة 

ُذاَتُليلةُمنُالوثاقُفأتتُ.ُوكانُالقومُيرَيونَُنعَمهمُبيُيديُب يوهتم فانفلتت 

ه.ُاإلبل ك  .ُفلمُترغُ ُ.حتىَُتنتهيُإىلُالع ضباء.ُفجعلتُإذاُدنتُمنُالبعريُرَغاُفَترت 

قةُُ:قال نو  وناقةُم 
ُيفُعَُ.ُ( ) ُفقعدت  اُفانطلقت  ُزجَرهت  هاُثم  ز  ونذرواُهباُفطلب وهاُُ.ج 

ُهللُ:قالُ.فَأعجزهت  م اُ؛ونذرت  اهاُاهللُعليهاُلتنَحرهن  ُنج  ُاملدينةُرآهاُُ.إن  مت 
ُقد  فلام 

ُالناس ُاهللُُ.العضباءُ:فقالوا. ُرسول  ُملسو هيلع هللا ىلصناقة  ُاهللُُ:فقالت. اها ُنج  ُإن  ُنذرت  ا إهن 

ا واُذلكُلهُملسو هيلع هللا ىلصفَأتواُرسوَلُاهللُ.ُعليهاُلتن َحرهن  ُ.ُفذَكر 

اُ.سبحانُاهللُ:فقال اُ.بئَسامُجَزهت  ُلتنَحرهن  ُعليها ُاهلل  اها ُنج  ُهللُإن  الُ.ُ؟!نذرت 

ُيفُمعصيةُ  ُالعبدُ .ُوفاَءُلنذر  ُ.والُفيامُالَُيملك 

ُاهللُ:ويفُرواية ُ.الُنذَرُيفُمعصية 

ُُ:ويفُروايةُ ُمنُبنيُعقيلُكانت  ُلرجل  ُُ.العضباء  ُاحلاج  ُمنُسوابق  ُ.ُوكانت 

ُبابُكفارةُالنذر

قبةُبنُ ُ-977 ارةُاليميُ:قال.ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُعنُرسولُ ُعامرُ ُعنُع  ُكف  ارةُالنذر  .كف 

                                                           

ق( ) سة:ُويفُروايةُملسلم.ُامل َذل ل:ُامل نو  بة:ُويفُرواية.ُجمر   .وكلهاُبمعنىُواحدُكامُقالُالنووي.ُمدر 
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 كتاب األميان 
 

ُالُإلهُإالُاهللُ:بابُمنُحلفُبالالتُوالعزى،ُفليقلُ

975-ُُ رة َُسم  ُبن ُالرمحن ُعبد ُعن ُُ:قال. ُاهلل ُرسول  واُُ:ملسو هيلع هللا ىلصقال ُحَتلف  ال

ُ.والُبآبائ كمُ،بالط واغ ي

فرأىُغريهاُخريًاُمنها،ُأنُيأيتُالذيُهوُخري،ُُ،بابُنذرَُمنُحلفُيميناًُُ

رُعنُيمينه ُوي كف 

ُعنُأيبُهُ ُعنُأيبُحازمُ-977 ُُ:قالُ.ريرة ُالنبي  ُعند ُرجٌل ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصَأعتَم ثم 

بيَةُقدُناموارجعُإىلُ هُفوجَدُالص 
هُ.أهل  ُمنُأجلُُ.فَأتاهَُأهل هُبطعام  فحلَفُالُيأكل 

ب يت ه
ُلهُفَأَكَلُُ.ص  ُبدا ُاهللُ.فذكرُذلكُلهُملسو هيلع هللا ىلصفأتىُرسوَلُاهللُُ.ثم  منُُ:فقالُرسول 

رُعنَُيمينهُ،فليأ هتاُ،فرَأىُغرَيهاُخريًاُمنهاُ،حلفُعىلُيميُ  ُ.ولي كف 

رُعنُيمُ:ويفُرواية ُالذيُهوُخريُ،ينهفلي كف  ُ.وليفعل 

ُبنُ ُ-972 ُحاتمُُ:قالُ.َطرفةُعنُمتيم  ُبن  هُنفقًةُلَُفسأَُ.ُجاءُسائٌلُإىلُعدي 

ُخادمُ  ُخادمُ،يفُثمن  ُد رعيُُ:فقالُ.أوُيفُبعضُثمن  ُأ عطيكُإال  ليسُعنديُما

ُي عط وكهاُ.ومغفري ُُ.فلمُيرَضُُ:قالُ.فَأكتبُإىلُأهلُأن  َأَماُُ:فقال.ُفغضبُعدي 

ُالرجَلُريضُ.واهللُالُأ عطيكُشيئاًُ ُإن  ُ.ثم 

ُرسوَلُمَُأَُُ:فقال ُُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُاُواهللُلوالَُأينُسمعت  ُثم 
َمنُحلفُعىلُيمي 

ُالت قوىُ،رَأىَُأتَقىُهللُمنها ُيميني.ُفليأت  ُ.ماُحن ثت 
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ُمنهاُ،َمنُحلَفُعىلُيميُ ُ:يفُرواية ُالذيُهوُخريٌُُ،فرأىُغرَيهاُخريًا ُ،فليأت 

ُيمينَه ُ.وليرتك 

رهاُ:ويفُرواية ُالذيُهوُخريُ،فلي كف  ُ.وليأت 

ُقالُ:ويفُرواية ُبَنُحاتمُ:عنُمتيم  ُعدي  هُمائَةُدرهمُ،سمعت  ُ،وَأتاهُرجٌلُيسَأل 

ُدرهمُ:فقال ُمائَة ني ُحاتمُ.تسَأل  ُابن  ُأ عطيك.!وأنا ُال ُواهلل ُ؟ ُقال. ُأينُُ:ثم لو

ُرسوَلُاهللُ ُيفُعطائي..ُفذكرهُ.يقولُملسو هيلع هللا ىلصسمعت  ُ.ولكَُأربعامئة 

ُبابُيميُاحلالفُعىلُنيةُاملستحلف

ُاهللُُ:قال.ُعنُأيبُهريرةُ-978 ق كُعليهُُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول  ُي صد  يمين كُعىلُما

ُ.ُصاحب ك

ُعىلُني ةُامل ستحل فُ:ويفُرواية ُ.اليمي 

حبةُاملامليكُ ُوكفارةُمنُلطَمُعبَدهُ،بابُص 

ُعمرُُ؛عنُزاذانُ-979 ُابَن ُلهُأن  ُبغالم  ُدعا ُأَُ. ُ:فقالُلهُ.ثراًُفرَأىُبظهره

ماُيلُُ:ثمُأخَذُشيئًاُمنُاألرضُفقالُ:قالُ.فأنَتُعتيٌقُُ:قال.ُالُ:َأوجعت ك؟ُقال

ُهذا ُرسوَلُاهللُُ.فيهُمنُاألجرُماُيزن  ُلهُُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصإينُسمعت  المًا َمنُرضَبُغ 

ًاُملُيأ ته عتقهُ،َأوُلَطَمهُ،حد  ُي  ارَتهُأن  ُكف  ُ.فإن 

هيلُعنُسلمةُبنُ ُ-977 ُُعنُمعاويةُبنُ ُك  ُُ:قال.ُويدس  ُموىًلُلناُفهربت  ُ.لطمت 

ُخلفَُأيب بيلُالظ هرُفصل يت  ُق  ُجئت  ُقالُ.فدَعاهُودَعاينُ.ثم  ُمنهُ:ثم  ُ.فعَفاُ.امتثل 

ُقال ُاهللُُ:ثم  ُرسول  نُعىلُعهد  ُخا.ُملسو هيلع هللا ىلصكن اُبنيُمقر  فلَطَمهاُ.ُدٌمُواحدةليسُلناُإال 
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نا ُُ.َأحد  ُذلكُالنبي  وهاُ:فقالُملسو هيلع هللا ىلصفبلَغ هاُ:قالواُ.َأعتق  ُغري  ُ:قالُ.ليسُهلمُخادٌم

موها د  ُ.فليخل واُسبيَلها.ُفإذاُاستغنواُعنها.ُفليستخ 

ُُ:ويفُرواية نعنُس  قر  ُجاريًةُلهُلطَمهاُإنسانٌُُ؛ويدُبنُم  ويد.ُأن  َأماُُ:فقالُلهُس 

مةٌُ ر  ُحم  ورَة ُالص  ُيلُمعُرسولُ ُ،لقدُرَأيت نيُ:فقالُ؟علمَتُأن  ُإخوة  اهللُُوإينُلسابع 

ُواحد.ُملسو هيلع هللا ىلص ناُفلَطَمهُ.وماُلناُخادٌمُغري  ُاهللُ.ُفعَمدُأحد  ُن عتقهُملسو هيلع هللا ىلصفَأمَرناُرسول  ُ.أن 

97 –ُُ ُالَبدري ُمسعود  ُأيب ُبالسوطُ:قالُعن ُيل ُغالمًا ُأرضب  .ُكنت 

ُصوتًاُمنُخلفي ُ.ُفلمَُأفهمُالصوَتُمنُالغضبُ.اعَلمَُأباُمسعودُ:فسمعت 

ُاهللُُ:قال ُدناُمن يُإذُهوُرسول  اعلمُأباُُ،اعلمُأباُمسعودُ:فإذاُهوُيقول.ُملسو هيلع هللا ىلصفلام 

ُالسوَطُمنُيديُ:مسعودُقال ُ.ُفألقيت 

ُعليكُُ:فقال ُاهللُأقدر  ُُ،منكُعىلُهذاُالغالمُ اعلمُأباُمسعودُأن  الُُ:قالُفقلت 

ُمملوكًاُبعدهَُأبداًُ ُ.َأرضب 

ُُ:ويفُرواية ُ.همنُهيبت ُُوطُ فسقَطُمنُيديُالس 

ُاهلل ياُرسولُاهللُهوُح ُُ:فقلتُ:ويفُرواية ُلوجه  َُلَلَفَحت كُُ:فقال.ُر  َأَماُلوُملُتفعل 

تكُالنارُ،النار ُ.َأوُمَلس 

ُرواية ُغالَمهُ:ويف ُيْضب  ُكان ُأنه ُباهللُ:يقولُفجعَلُ. هُ.َأعوذ ُيْضب  .ُفجعل

ُبرسولُاهللُ:فقال ُ.ُفرتَكهُ.َأعوذ  ُ.فذكرهُ.ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول 

كًاُلهُيفُعبدُ ُبابُمنُأعتقُرش 

ُرجاًلَُأعتَقُستَةُمملوكيُلهُعندُموتهُ؛صيُح ُُعنُعمرانُبنُ ُ-977 ملُُ.أن 
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ُاهللُ.ُيكنُلهُماٌلُغريهم َأهمَُأثالثاًُ.ُملسو هيلع هللا ىلصفدعاُهبمُإىلُرسول  ُأقرَعُبينهمُ.فجز  .ُثم 

َُأربعةُ،فَأعتَقُاثني ُ.وقالُلهُقوالًُشديداًُُ.وَأرق 

ُرجاًلُمنُاألنصارَُأوىَصُعندُموت هُفَأعتَقُستَةُممل وكيُ:ويفُرواية ُ.أن 

ُ
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 كتاب القسامة واحملاربني والقصاص والديات
 

ُسامةبابُالقَُُ

ليامنُبنُ ُأيبُسلمةُبنُ عنُُ–977 ُُعبدُالرمحنُوس  ُالنبي  يسارُموىلُميمونَةُزوج 

ُاهللُملسو هيلع هللا ىلص ُرسول  ُأصحاب  ُمن ُاألنصارُملسو هيلع هللا ىلصعنُرجل  ُرسوَلُُ؛من ُُأن  ُُملسو هيلع هللا ىلصاهلل أقر 

ُيفُاجلاهلية ُكانتُعليه ُعىلُما ُاهللُُ،القسامَة ُرسول  ُمنُُملسو هيلع هللا ىلصوقىَضُهبا بيُناس 

ُاد عوهُعىلُاليهود ُ.األَنصارُيفُقتيل 

ُ:ويفُرواية ُمنُاألَنصارُعنُالنبي  ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصعنُناس 

ين ُبابُحكمُامل حاربيُوامل رتد 

977-ُُ ةُعنُأنس  ر  رينةُملسو هيلع هللا ىلصأتىُرسوَلُاهللُُ:قالُ.عنُمعاويةُبنُق  .ُنفٌرُمنُع 

ُ.ُثمُذكرُنحَوُحديث همُ.وهوُالربسامُ:وقدُوقعُباملدينةُامل وم.ُفَأسلمواُوبايعوه

ُمنُعرشينُ:وزاد ُقريٌب ُمنُاألنصار ُشباٌب ُإليهمُ.وعنده وبعَثُُ.فأرسلهم

ُأثرهم ُ( ).معهمَُقائفًاُيقتص 

                                                           

( )ُُ ُالبخاري ُ 77)أخرجه ، 777ُ ،7855ُ ،7957ُ ،7952ُ ،7777ُ ،577 ُ ،5777ُ ،5795ُ،

،ُيفُقصةُالنفرُالذينَُأسلمواُمنُط رقُأ خرىُعنُأنسُ (ُ 72 )ومسلمُ(2ُ،7777ُ،7577ُ 77

ُاجتوواُاملدينة" ُ.ُثم  ُيرشبواُمنُأبواهلاُوألباهنا،ُبلقاحُملسو هيلع هللا ىلصفأمرهمُالنبي  ُصحواُقتلواُ.ُوأن  فانطلقواُفلام 

ُ ُيفُأولُالنهار.ُواستاقواُالن عمُ،ملسو هيلع هللا ىلصراعَيُالنبي  ُجيَءُ.ُفبعَثُيفُآثارهم.ُفجاَءُاخلرب  ُارتفَعُالنهار  فلام 

َُأعين هم،ُفَأمَرُفقطَعَُأيدَُّيمُوأرجَلهم.ُهبم مرت  ُ."احلديث.ُالُيسقونوأ لقواُيفُاحلرةَُيستسقونُف،ُوس 
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ُالتيمي ُُ-975 ُُ:قالُ،عنُأنسُ ُعنُسليامن ُالنبي  ُسمَل ُأولئكُملسو هيلع هللا ىلصإنام ُ،َأعَي

عاء ُ( ).ألهَنمُسمل واَُأعَيُالر 

ُوماُيفُمعناهابابُإثباتُالقصاصُيفُاألسنانُُ

ُأنسُ–977 ُعن ُثابت  ُإ نساناًُُ؛عن ُجرحت  ُحارثة ُأم  بي ع ُالر  ُأ خَت .ُأن 

ُ ُإىلُالنبي  ُاهللُُ.ملسو هيلع هللا ىلصفاختصموا ُُ،القصاَصُُ.القصاَصُُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُرسول  ُأ م  فقالت 

بي ع ُمنُفالنةُ:الر  ُمنها.!ياُرسولُاهللُأيقتص  قتص  ُ.؟ُواهللُالُي 

ُ بي عُالقصاصُكتابُاهللُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُالنبي  ُالر  واهلل ُالُ.ُالُ:قالتُ،سبحانُاهللُياُأ م 

_______________________ 

ُ.َُتسميةُاملرضُوهي.ُدونُهاتيُالزيادتيُ

ُ.وكذلكُعددُالذينَُبعثهمُمنُاألنصارُ

ُامليمُ(امل وم(:ُ)772/ )ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُُ أيُ.ُوهوُالربسام:ُقال.ُوسكونُالواو،ُأيُبضم 

ٌبُأ طلقُعىلُاختاللُالعقل عر  ُ،ُبكرسُاملوحدةُسيايٌنُم  در،ُالرأسوعىلُورم  واملرادُ.ُوعىلُورمُالص 

ةُ.ُهناُاألخري ُيفُهذهُالقص  امُعنُقتادةُعنُأنس  م"فعندُأيبُعوانةُمنُروايةُه   ."فعظ متُبطوهن 

مُيفُالتعليقُالسابق.ُأخرجهُالشيخانُمنُطرقُعدةُأخرى(ُ ) ُ.كامُتقد 

ُ.ُدونُالترصيحُبأهنمُسمل واُأعيُالرعاةُ

ُُ ُالنبي  ل  اُسم  حيحيُملسو هيلع هللا ىلصأم  ُالسملُإنامُوقعُعىلُ.ُللنفرُفهوُيفُالص  ةُملنُقالُبأن  وهذهُالزيادةُفهيُحج 

ُ.ُ"الفتح"كامُذكرُابنُحجرُيفُ.ُوليسُعىلُسبيلُامل ثلة.ُسبيلُالقصاصُمنهم

ُهلذهُالزيادةُ بُعىلُاحلديثُبقولهُ.ُوقدُأشارُالبخاري  َرُ )فبو  َُي  مَُهل 
ل  كُامل  س  َقُامل رش   ُ(قإ َذاَُحر 

ُاحلافظُ ُقال عاء: ُذلكُبالر  ُفعلوا م ُبأهن  ُالترصيح  ُوليسُفيه ُط رقه،ُ، ُيفُبعض  ُورد ُإىلُما ُأشار لكن ه

ُ.فذكره...ُوذلكُفيامُأخرجهُمسلم

نُهذاُالطريقُ:تنبيهُ ُهذاُاحلديثُم  ُ.والُالذيُقبله،ُملُيروُالبخاري 



 

ُخاري ُعىلُالبُ ُمسلمُ ُزوائدُ 
91 

ُمنهاَُأبداًُ قتص  يةُ:قال.ُي  ُحت ىُقب ل واُالد  ُ.فامُزالت 

ُاهللُ هُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُرسول  نُعبادُاهللَُمنُلوَُأقسَمُعىلُاهلل ُأَلبر 
ُم  ُ( ).إن 

ُبابُماُيباحُبهُدمُاملسلمُ

ُاألسودُ ُ-972 ُُعن ُقالت  ُعائشَة ُُ:عن ُاهلل ُرسول  ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصقال ُرجل  ُدم  الَُيل 

ُإالُاهلل ُإله ُال ُأن ُيشهد  سلم ُاهللُ،م  ُرسول ُنفرُ ُ،وَأين  ُثالثة ُاإلسالمُ:إال  ُ،التارك 

ُللجامعةُأوُاجلامعة ُالزاينُ.املفارق  ُبالنفس.ُوالث ي ب  ُ( ).والن فس 

                                                           

ثهم"،محيدُمنُرواية(7557ُ،7779ُ،7777ُ،7775ُ،7799ُ)أخرجُالبخاريُ(ُ ) ُحد  ُأنسًا ُأن  ،ُ أن 

ُالنْضُُ-الربيعُ ُاألَرشُ-وهيُابنة ُفطلبوا ُجارية  ُالعفو،ُكرستُثنيَة ُوطلبوا .ُ ُالنبي  ُفَأتوا ُملسو هيلع هللا ىلصفأبوا

ُالنْض.ُفأمرهمُبالقصاص ُبن  بي عُياُرسولُاهللُ؟ُالُوالذيُبعثكُباحلقُالُ:ُفقالُأنس  ُالر  ُثنية  َأتكرس 

ُثني تها ُكتابُاهللُالقصاصياُأن:ُفقال.ُت كرس  ُوعَفوا.ُس  ُ.ُفريضُالقوم  ُ.فذكرهُ.ملسو هيلع هللا ىلصفقالُالنبي 

ُأنُ:ُقالُالعلامء.ُقالُالنووي ُ(:5ُ 7/7 )ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ تمل  املعروفُروايةُالبخاري،ُوَي 

تي ُقص  ُيكونا ُقلت. اُ: َُأهن  ُإحداها
ُواحدة  ُالمرأة  ُوقعتا ُصحيحتان تان ُقص  ُبأهنام ُحزم ُابن  وجزَم

ُبالضامنجر ُفقيضُعليها ُإنسانًا ُحت  ُبالقصاص، ُفقيضُعليها ُجارية ُثنية ُكرست ا َُأهن  ،ُواأل خرى

هاُيفُاألوىل ُأ م  ُأوردُالروايتي.ُوأخوهاُيفُالثانية،ُوحلفت  ُ:ُوقالُالبيهقيُبعدُأن  ظاهرُاخلَربينُيدل 

ب َلُهذاُاجلمع تان،ُفإنُق  ُمنُمحيد،ُعىلُأهنامُقص  ُفثابٌتَُأحفظ  ُ.ُوإال 

تيُمغايرات(:ُاحلافظ)قلتُُ ُالثنيةُأوُ.ُمنها:ُيفُالقص  بيعُأوُأ ختها،ُوهلُاجلنايةَُكرس   ُالر  هلُاجلانية

بيع ُالر  ُأم  ُبنُالنْض؟.ُاجلراحة،ُوهلُاحلالف  ُ.انتهىُكالمُابنُحجر.ُأوَُأخوهاَُأنس 

ُ(727ُ )ومسلمُ(7787ُ)أخرجُالبخاريُ(7ُ) ُعنُعبد  ةُعنُمرسوق  ر  ُاهللُبنُم 
عنُاألعمشُعنُعبد 

ُاهللُ":ُاهللُقال ُدمُ .ُوالذيُالُإلهُغريه:ُفقالُملسو هيلع هللا ىلصقامُفيناُرسول  ُ."فذكره..ُالَُيل 

ثنيُعنُاألسود ُعنُعائشةُبمثله:ُقالُاألعمش:ُزادُمسلمٌُ ُبهُإبراهيمُفحد  ثت  ُ.فحد 
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ُبابُتغليظُحتريمُالدماءُواألعراضُواألموالُ

ُعونُعنُحممدُ ُ-978 ُالرمحنُبنُأيبُبكرةُعنُأبيهُعنُسريينُُبنُ ُعنُابن  عبد 

ُامُ:قال َُكبشيَُأمَلحيُفَذَبَحه  ُإىل ُانكفَأ ُالغنمُ،ثم ُمن زيعة فَقَسَمهاُُ.وإىلُج 

ُ( ).بينَنا

_______________________ 

جهُالبخاريُمنُحديثُعائشةُريضُاهللُعنهاوملُ:ُقلتُ ر  ُ.َي 

ُيفُُ ُ 7/77 )ُ"الفتح"قالُابنُحجر ُيفُ(: ي  ُاملز  َُأغفَل ُالطريق  ُيفُمسندُُ"األطراف"وهذه ذكَرها

َُمسعود،ُعائشة ُعنُابن  ةُعنَُمرسوق  ر   .انتهى.ُوأغفلُالتنبيهُعليهاُيفُترُجةُعبدُاهللُبنُم 

منُطرقُ(77ُ،7785ُ،5777ُ،7772ُ،2779ُ 757ُ،7775ُ،7 ،75ُ ،72ُ)أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ُ.أيُشهرُهذا.ُأيُيومُهذا.ُيفُخطبتهُاملشهورةُيومُالنحر.ُعنُعبدُالرمحنُبه

ُالزيادةُ ُإىلُكبشيَُأملحيُفذبحهام)قولهُ.ُدونُهذه ُانكفأ ُثم  ُبيننا، ُفَقَسَمها زيعةُمنُالغنم  (.ُوإىلُج 

سلٌمُآخرُاحلديث ُ.التيُذكرهاُم 

ُأيبُبكرةُ(:57ُ /2)ُ"العلل"الدارقطنيُيفُقالُ ُالرمحنُبن  ُسريينُعنُعبد  ُعونُعنُابن  يرويهُابن 

ُأبيه ُعن ُفيه، ُووهَم ُمالك، ُسريينُعنُأنسُبن  ُابن  ُرواه ُوإنام .ُ ُابن  ُعن ُأيوبُوهشاٌم كذلكُرواه

ُ.انتهى.ُوهوُالصواب.ُسريين

ُ(:777ُ/ )ُ"اإللزاماتُوالتتبع"وقالُيفُ ُالكالمُوهٌم ُابنُوهذا ُوإنامُرواه قال، ُعونُفيامُي  منُابن 

ُأنس َُعن ُسريين ُأيوبُعنه. ُقاله ُفيه، ُالكالم ُهذا رج َُي  ُفلم ُعون ُابن  ُالب خاريُعن ُأخرجه .ُوقد

ُعنده،ُفقَطَعه ُ.انتهىُكالمه.ُواهللُأعلم،ُومسلٌمُأتىُبهُإىلُآخره.ُأنهُوهمٌُ،ُولعل هُصح 

ُقلت ُالشيخان.ُحديثُأنسُمشهور: ُبالكبشيُيفُاملدينةيفُالتض.ُأخرجه ُحية ُابنُالقيمُيفُ. وجزَم

ن..ُبأنهُالصحيحُ"اهلدي" ُحزمُرمحهُاهللُفجزمُأهنامُحديثانُم ستقال  ُابن  ا ُأم  وأنسُيفُ.ُهذاُيفُمكة.

ُرمحهُاهلل.ُاملدينة ُفعلُمسلم  ُ.ُواهللُأعلم.ُ"صحيحه"حيثَُأورَدُاحلديثُيفُ.ُوهوُظاهر 

زيعة)قولهُُ ُ(:277ُ/ )ُ"النهاية"ُقالُابنُاألثريُيفُ(ج  عةُبالكرس  ز  ريُج 
غ  ط عةُمنُالَغنمَُتص 

َعةُالق  اجل َزي 
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بابُصحةُاإلقرارُبالقتلُومتكيُويلُالقتيلُمنُالقصاص،ُواستحبابُطلبُُ

ُالعفوُمنه

ثهُ؛عنُسامكُبنُحربُ-979 ُبَنُوائلُحد  ُعلقمَة َُأباهُُ؛أن  ثهُقالُأن  ُ:حد 

ُ ُُملسو هيلع هللا ىلصإينَُلقاعٌدُمعُالنبي  عة  س 
ُآخرُب ن  إذُجاَءُرجٌلُيقود 

ياُرسولُاهللُهذاُُ:فقال.ُ( )

َُأخي ُقتَل .ُ ُرسول  ُُفقال ُُ:فقالُ:َأقَتل َته؟ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُإنه ُيعرتفلو ُعليهُأَُُ.مل قمت 

ُقتلت هُ:قال.البي نة ُنعم ُقالُ:قال. ُشجرة ُُ:كيفُقتلَته؟ ُمن َُنختبط  ُوهو َُأنا كنت 

ُعىلُقرن هُفقتلت هُ.فَسب نيُفَأغَضبني ُ.فْضبتهُبالفأ س 

ُ ُالنبي  ُله ُقالُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقال ُنفسك؟ ُعن يه ُت ؤد 
 
ُلكُمنُيشء ُُ:هل ُإال  ُماٌل ُيل ما

ُ.أناَُأهونُعىلُقوميُمنُذاكُ:فرَتىُقوَمكَُيشرتونك؟ُقالُ:قال.ُك سائيُوفأ يس

ُ.ُدونكُصاحبكُ:وقال.ُإليهُبنسعت هفرمىُ

ُ ُاهللُُ.فانطلقُبهُالرجل  ُقالُرسول  ُوىل  ُقتَلهُفهوُمثلهُ:ملسو هيلع هللا ىلصفلام  ُ:فقال.ُفرجعَُُ.إن 

ُقتَلهُفهوُمثلهُ:ياُرسولُاهللُإن هُبَلَغنيَُأن كُقلت كُ،إن  ُ.ُوَأخذت هُبَأمر  ُفقالُرسول 

َُيبوَءُبإ ثمكُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُ ُأن  ُصاحب ك؟ُقالُ،َأَماُت ريد  ُاهللُ:وإثم  .ُبىلُ:لعل هُقالُ:ياُنبي 

ُذاكُكذاكُ:قال عت هُ:قالُ.فإن  ُسبيلهُ،فَرَمىُبنس  ُ.وخىل 

_______________________ 

َعةُمنُاملال:ُيقال.ُوهوُالَقل يلُمنُاليشء ز  هكذاُضبطهُاجلوهريُ.ُأيَُقطعُلهُمنهُق ط عة:َُجَزعُلهُج 

راًُ َملُالبنُفارس،ُمَصغ  اي:ُوالذيُجاءُيفُامل ج  ُالز  طُ :ُقال.ُبفتحُاجليمُوكرس  عةُمنُالَغنَمُكأهناُهيُالق 

ولة ع  نىَُمف  يلةُبمع 
َصّغرة،َُفع  ناهاُيفُاحلديثُإالُم  ع 

 .انتهى.ُوماَُسم 

( ُ )ُ ُاألثري ُابن 5ُ  /5)قال ُبالكرس(: عة ُالن س  ُوغريه: ُللبعري  ُزمامًا عل ُي  فور َُمض  ٌ َُسري  .ُ ن َسج  ُت  ُوقد

 .ُانتهى.َُعريضةَُت  علُعىلَُصدرُالبعري

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُعنُعلقمةُبنُ -957 ُسامل  ُبن  ُُ:قالُ.بيهُعنُأَُُوائلُعنُإسامعيل  أ يتُرسول 

ُقتَلُرجالًُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُ ُاملقتولُمنهُ.برجل  نقهُن سعةٌُُ.فانطلَقُبهُ.فَأقاَدُويل  .ُهارُ َيُُويفُع 

ُ ُُدبرَُُأَُفلام  ُيفُالنارُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  ُواملقتول  فقالُلهُُ.فأتىُرجٌلُالرجَلُُ،القاتل 

ُاهللُ ُعنه.ُملسو هيلع هللا ىلصمقالَةُرسول  ُ.فخىل 

ُسامل ُبن ُإسامعيل ُثابتُفقالُ:قال ُأيب ُبن ُذلكُحلبيب  ُُ:فذكرت  ُابن  ثني حد 

ُ( )َأشوع ُالنبي  َُيعفوُعنهُفأبىُملسو هيلع هللا ىلص؛ُأن  ُ.إنامُسَأَلهُأن 

ُبابُديةُاجلني،ُووجوبُالديةُيفُقتلُاخلطأُوشبهُالعمدُعىلُعاقلةُاجلاين

ُابنُ ُ- 95 ُبنُ ُعن ُسلمة ُُ؛الرمحنُعبدُ ُاملسيبُوأيب ُهريرة ُأبا ُ:قالُأن 

ذيل ُامرأتانُمنُه 
ُفقَتَلت ها.ُاقتتلت  ُإ حداهاُاأل خرىُبحجر  .ُوماُيفُبطن ها.ُفرمت 

ُاهللُ ُإىلُرسول  ُاهللُ.ُملسو هيلع هللا ىلصفاختصموا ةُ ُملسو هيلع هللا ىلصفَقىَضُرسول  ُغر  ها
ُجنين  ُديَة ُأوُُ:أن  عبٌد

ُاملرأة ُعىلُعاقلت هاُ.وليدةٌُ َية  ثهاُولَدهاُوَمنَُمعهم.ُوقىَضُبد  ُ.ُوور 

ُالن ُبن  َُمنُالُرشَبُوالُرسوَلُُياُ:ابغةُاهلذيلفقالُمَحَل  والُُ،أكَلُُاهللُكيفَُأغرم 

ُ ُوال ُي طلاستهلنطَق ُذلك ُفمثل  ُُ.؟ ُرسول  ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُفقال ُإ خوان  ُمن ُهذا إّنام

ان ه  عهُالذيُسجعَُ.ُالك  َُسج  نُأجل 
ُ( ).م 

                                                           

ُعمروُ ،ُأمحدوزنُ.ُباملعجمة(ُ ) ُبن  هُسعيد  هُواسم  .ُماتُيفُحدودُالعرشينُومائةُ.بنُأشوعُنسبًةُجلد 

 .قالهُابنُحجر

ُ.مثله.ُمنُهذاُالوجه(7ُ 75،ُ  5777ُ،5772ُ،7759ُ،7578ُ،75)أخرجهُالبخاريُ(7ُ)

ُاملرأةُ ُالنابغةُاهل ذيل.ُدونُالترصيحُباسمُويل  ُبن  ُ.ُوهوُمحل 
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ُن ضيلةُعنُاملُ ُ-957 ُبن  بيد  هَتاُبعمُ ُ؛غريةُبنُشعبةعنُع  ُرض  ُقتلت  ُامرأًة أن 
ُودُ 

ُرسولُاهللُُ.سطاطُ فُ  ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصفأ يتُفيه ية ُبالد  ُُ-فقىَضُعىلُعاقلت ها ُُوكانت  -حاماًل

ة ر  ُعصبت هاُ.فقىَضُيفُاجلنيُبغ  ُبعض  ُوالُ:فقال يَُمنُالُطعَم ُوالُ،رشَبُُأند 

ُذلكُي طل.صاَحُفاستهل ُ.عراب؟األَُُسجٌعُكسجعُ ُ:فقالُ:قالُ،؟ُومثل 

ُُ:يفُرواية ُُ.فأسقطت  فَعُذلكُإىلُالنبي  ةُ ُملسو هيلع هللا ىلصفر  ر  ُُ.فقىَضُفيهُبغ 
 
وجَعَلهُعىلُأولياء

ُ( ).ُاملرَأة

_______________________ 

ُ:ُ)ودونُقولهُ  (.سجع هُالذيَُسَجعََُمنَُأجل 

ُشعبة(7ُ،7882ُ 7579ُ،75)أصلهُيفُصحيحُالبخاريُ(ُ ) ُآخرُخمترصًاُعنُاملغريةُبن  :ُقالُمنُوجه 

ُبنُاخلطابُعنُإمالصُاملرأةُ" ُبطن هاُفت لقيُجنينًاُُ-سألُعمر  ُأيكمُسمعَُ:ُفقالُ-هيُالتيُي ْضب 

ُُملسو هيلع هللا ىلصمنُالنبي ُ ُالنبي ُ:ُماُهوُ؟ُقلت:ُفقال.ُأنا:ُفيهُشيئًاُ؟ُفقلت  ٌةُعبٌدُأوُأمةٌُ:ُيقولُملسو هيلع هللا ىلصسمعت  ر  .ُفيهُغ 

ُحتىََُتيئنيُباملخرجُفيامُقلَتُ:ُفقال ُحممَدُبَنُمسلمةُ.ُالُتربح  َدُُ-فخرجتُفوجدت  ُبهُفشه  فجئت 

 ."معي

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 كتاب احلدود 
 

ُوالنهيُعنُالشفاعةُيفُاحلدودُ،بابُقطعُالسارقُالرشيفُوغريهُ

ُعُ ُ–957 ُعن هري ُالز  ُعن َُمعمر ُعائشةُروةعن ُعن ُامرأٌةُُ:قالت. كانت

ه ُاملتاَعُوَتحد  ُُ.خمزوميٌةَُتستعري  هاُملسو هيلع هللا ىلصفأمَرُالنبي  ُت قطَعُيد  ُبنَُُهل هاُأسامةَُفَأتىُأَُ.ُأن 

ُ( ).احلديثُ....فيهاُملسو هيلع هللا ىلصفكل مُرسوَلُاهللُُ.فكل موهُزيدُ 

                                                           

ُ.ُوإنامُأحالهُعىلُروايةُالليثُويونسُقبله.ُملُيسقُمسلٌمُلفظه(ُ )

ُُ ُأيضًا ُالبخاري ُيفُصحيح 7788ُُ،7575)وهو ،7577ُ ،7757ُ ،7775ُ ،7777ُ ،77 5ُ منُ(

هريُبه ُأه همُشأنُاملرأةُاملخزوميةُالتيُسقت"،ُطريقهامُعنُالز  ُقريشًا وَمنُي كل مُفيهاُ:ُفقالوا.ُأن 

ُاهللُ:ُ؟ُفقالواملسو هيلع هللا ىلصرسوَلُاهللُ ُرسول  ُأ سامةُابنُزيدُحب  فقالُ.ُفكل مهُأسامةُملسو هيلع هللا ىلصومنُيرتئُعليهُإال 

ُاهللُ ُمنُحدودُاهلل؟َأتشُ:ملسو هيلع هللا ىلصرسول  ُيفُحد  ُقاَمُفاختَطَبُ.ُفع  إنامَُأهلَكُالذينُقبلكمَُأهنمُ:ُثمُقال،ُثم 

َُأقامواُعليهُاحلدُ ،ُكانواُإذاُسَقُفيهمُالرشيفُتركوه ُفاطمةُ،ُوإذاُسَقُفيهمُالضعيف  وايمُاهللُلوُأن 

ُيَدها ُلقطعت  ُ."بنتُحممدُسقت 

ُُ ُقاال ُسقت)كذا ُالبابُرواي( ُبخالفُحديث  ُحيثُقال ُمعمر  ه)ة ُفتجحد  ُاملتاَع َُتستعري  فجعلُ(.

ُ.سبَبُالقطعُجحدُالعارية

ُُ ُيف ُاحلافظ 7/97ُ )ُ"الفتح"قال ُخالفه( ُومن َُمعمرًا ُتابع َُمن ُذكَر ُأن  ُبعد :ُ ُأن  ُيل ُاتضَح والذي

هري ُاحلديثيُحمفوظانُعنُالز  ثُيونسُعنهُباحل، ُوتارةُهبذا،ُفحد  ثُتارةُهبذا د  ديثي،ُوَأن هُكانَُي 

ُطائفةُمنُأصحابُالزهريُ ُفقدُأخرجُأبوُداودُُ-غريُيونسُُ-واقترصتُكل  ُاحلديثي، عىلُأحد 

ُوالنسائيُوأبوُ ُمنُطريقُأيوبُعنُنافعُعنُابنُعمر ُيفُصحيحه ُكانتُ"عوانة ُخمزومية ُامرأة أن 

ُُتستعريُاملتاع هاُملسو هيلع هللا ىلصوَتحده،ُفأمَرُالنبي  أيضًاُمنُوجهُآخرُعنُوأخرجهُالنسائيُوأبوُعوانةُُ"بقطعُيد 

بيدُاهللُبنُعمرُعنُنافعُبلفظُ ُحلياًُ"ع  ُ."استعارت 
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_______________________ 

ُالعلامءُيفُذلكُ ُيفُأشهرُالروايتيُعنه.ُوقدُاختلفُنظر  هُأمحد  وانترصُلهُابنُ،ُوإسحاق،ُفأخَذُبظاهر 

ُ.وهيُروايٌةُعنَُأمحدَُأيضاًُ،ُحزمُمنُالظاهرية،ُوذهبُاجلمهورُإىلُأنهُالُيقطعُيفُجحدُالعارية

ُاحلديثُ ُعن ُوأجابوا :ُ ُروى ُمن ُرواية ُمنُُ"سقت"بأن  ُبْضب ُالروايتي ُبي ُوباجلمع أرجح،

ٌةُخمالفةُجلامهريُالرواة،ُقال.ُالتأويل ُشاذ  ُروايةُمعمر  والشاذةُالُيعملُ:ُفأماُالرتجيحُفنقلُالنوويُأن 

ُالطربي،ُ"احلاشية"وقالُابنُاملنذرُيفُ.ُهبا ُمعمراًُ:ُوتبعهُاملحب  ُ.ُانفردُهباُقيلُإن 

ُوقالُالقرطبيُ ُمنُبيُ: ُوحَده ُمعمٌر ُهبا ُانفرد ُفقد ُاجلحد، ُمنُرواية ُوأشهر ُسقتُأكثر ُأهنا رواية

ُأخيُالزهريُونمطه ثي.ُاألئمةُاحلفاظ،ُوتابعهُعىلُذلكَُمنُالُي قتدىُبحفظ هُكابن  ُامل حد  ُ.هذاُقول 

هُالقايضُعياض،ُوهوُيشعرُبأنهُملُيقفُعىل:ُقلتُ عيبُويونسُبموافقةَُمعمرُإذُسبقهُلبعض  ُروايةُش 

ُمعمرُ  د  هريُونمطه،ُلوُوقفُعليهاُملُيزمُبتفر  َُأخيُالز  َُمنُوافقهُكابن  والُزادُالقرطبيُنسبةُ،ُوأن 

ُاملحدثي ُمن ُأحد ُي عرفُعن ُال ثيُإذ ُذلكُللمحد  ُيزيدُ، ُويونسُبن ُأيبُمحزة ُشعيبُبن ُقرَن أن ه

َُأخيُالزُ  ُهريوأيوبُبنُموسىُبابن  ُويونسَُأرفعُدرجة، ُشعيبًا ت فقونُعىلُأن  يفُحديثُُبلُهمُم 

ُإىلُاختالفُ هريُترجيحُبالنسبة ُاالختالفُعنُالز  ُومعُذلكُفليسُيفُهذا الزهريُمنُابنُأخيه،

ُلكونُروايةُ سلٌم،ُوهذاُالُيدفعُُ"جحدت"وروايةُ،ُمتفقًاُعليها.ُ"سقت"الرواةُعنهُإال  انفرَدُهباُم 

ُ.إذاُأمكنُبيُالروايتيُتقديمُاجلمع

ُوهاُيفُ:ُكالمُالقرطبيُفقالوقدُجاءُعنُبعضُاملحدثيُعكسُُ ُوالُعىلُشعيب  تلفُعىلُمعمر  ملَُي 

ُالليثُويونسُ ا ُوأم  ُأخيُالزهري، هري،ُوقدُوافقهامُابن  وإنُكاناُيفُالزهريُُ-غايةُاجلاللةُيفُالز 

ُإسامعيلُبنُ-كذلكُ ا ُوأم  أميةُوإسحاقُبنُراشدُفدونَُمعمرُوشعيبُيفُُفقدُاختلفُعليهامُفيه،

ُ.احلفظ

ُالطريقان:ُقلتُ ُفيتعادل  م،ُوعىلُهذا ُاختلفُعىلُأيوبُبنُموسىُكامُتقد  ُ ،ُوكذا اجلمعُفهوُُويتعي 

ُوغريه ُحزم ُابن ُعن ُتقدم ُكام ُبعضهم ُفقال ُالطريقي، ُأحد ُاطراح ُمن َُأوىل ُخمتلفتانُ: ُقصتان ها

ُ.المرأتيُخمتلفتي

بُ ُيفُكلُمنُالطريقيُأهنمُاستشفعواُبأسامة:ُوت عق  الُتشفعُيفُحدُمنُُ":ُوأنهُشفعُوأنهُقيلُله،ُبأن 

ُالنهيُاملؤكدُعنُذلكُ"حدودُاهللُ ُأ سامةُيسمع  ُأ خرى،ُفيبعدُأن  ُإىلُذلكُمرًة ُيعود  ُ.ُثم  والُسيامُإن 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

ُخاري ُعىلُالبُ ُمسلمُ ُزوائدُ 
97 

957-ُُ ُجابر  ُُ،عن ُسقت  ُخمزوم ُبني ُمن ُامرأًة ُُ،أن  ُالنبي ُهبا .ُملسو هيلع هللا ىلصفأ يت

ُ ُالنبي  ُسلمةُزوج  ُبأ م  ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصفعاذت  ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُالنبي  ُلقطعت  واهللُلوُكانتُفاطمة 

ُُ،يَدها َعت 
ط  ُ.فق 

ُبابُحدُالزنىُ

بادةُبنُ ُ-955 ُُعنُع  ُُالصامت  ُاهللُُ:قال. ُأ نزَلُعليهُكَُُملسو هيلع هللا ىلصكانُنبي  َبُرُ إذا

هُ،لذلك ُلهُوجه  َد يُعنهُُ.فلقيُكذلكُ.فأ نزلُعليهُذاتُيومُ:قالُ.وترب  ُس   فلام 

ُعن يُ:قال ذوا ُسبيالًُُ.خ  ُبالبكرُ.فقدُجعلُاهللُهلن  ُبالثيبُوالبكر ُالثي ب  .ُ الثي ب 

ُمائةُ  ُرجٌمُباحلجارةُ.جلد  ُمائةُ ُ.ثم  ُجلد  ُسنةُ ُ،والبكر  ُنفي   .ثم 

ُبابُمنُاعرتفُعىلُنفسهُبالزنى

_______________________ 

ُحزم ُينسى:ُاحتدُزمنُالقصتي،ُوأجاَبُابن  ونُالزجرُعنُالشفاعةُيفُحدُويوزُأنُيك،ُبأنهُيوزُأن 

ةُجائز ُالعاري 
ُالشفاعَةُيفُجحد  ُأن  ُفيهُفشفع،ُالرسقةُتقدمُفظن  ُالُحد  ُ.ُوأن 

ُاالحتاملي:ُفأ جيبُ َُأيضًا،ُوالََُيفىُضعف  ُفيهُاحلد  ُ.ُبأن 

ُُ
 
ُاملنذرُعنُبعضُالعلامء ُفقُ ،ُوحكىُابن  ُوسقت  ُوجحدت  ُاستعارت 

ُواحدة  ُالمرأة  ُالقصَة ُأن  طعت 

قةُالُللعارية،ُقال ُ.وبذلكُنقول:ُللرس 

ُالسنن"وقالُاخلطايبُيفُُ ُحَكىُاخلالفُ"معامل ُبعدُأن  ُاملنذر، ُابن  ُحكاه ُإىلُما ُوَأشاَر :ُ ك َرت  ُذ  وإنام

ُذلك هاُإذُكانتُت كثر 
ُصفت  ُيفُهذهُالقصةُتعريفًاُهلاُبخاص  ُواجلحد  كامُعرفتُبأهناُخمزومية،ُ.ُالعارية 

أتُعليهاوكَأهناُملاُ فُهذاُاجلوابُمنُاخلطايبُُجاعٌةُمنهمُ.َُكث رُمنهاُذلكُترق تُإىلُالرسقةُوَتر  وتلق 

ُالبيهقي ُ ُفقال. ُعىلُالرسقة: ُوالقطع  ُبذلك، َُتعريفها ُعىل ُالعارية ُجحَد ُذكَر َُمن ُرواية مل ُحت  وقالُ.

ُعنُالعلامء ُالنووي  ُثم   .هُاهللالخُكالمهُرمح..ُاملنذريُنحوه،ُونقلهُاملازري 
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ُحربُعنُجابرُبنُسمرةُُ-957 ُبن  ُُ:قال.ُعنُسامك  ُماعَزُبَنُمالك  رأيت 

ُ يءُبهُإىلُالنبي 
ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصحيُج  فشهَدُعىلُنفسهُُ.ليسُعليهُرداءٌُُ.رجٌلُقصرٌيَُأعضل 

َُزَنى ه ُأن  ُمرات  ُُ.أربَع ُاهلل ُرسول  ُقالُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقال ُالُ:فلعل ك؟ َُزَنىُ. ُقد ُإن ه واهلل

رُ 
ُ( )األَخ  ُخطَبُفقال.ُفرُجهُ:قال. ينُيفُسبيلُاهللُ:ثم  َناُغاز  خلفُُ،َأاَلُكل امُنَفر 

ُالت يس ُكنبيب  ُنبيٌب ُله هم ثبةَُُ،أحد  ُالك  هم َُأحد  نُُ.يمنح  ُم  ن ي ُي مك  ُإن  ُواهلل  َأَما

لن هُعنه همُأل نك  ُ.َأحد 

ُاهللُُ:يفُرواية ُُملسو هيلع هللا ىلصأ يتُرسول  َُأشعَثُذيُعضالت  ُقصري  وقدُُ،عليهُإزارٌُُ،برجل 

هُمرتيُ.َزَنى جمُ.فرد  َُأمَرُبهُفر  ُاهللُُ.ثم  ُفذكرهُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُرسول 

ُُ؛ُعباسُ ُبريُعنُابنُ ج ُُعنُسعيدُبنُ ُ-952 ُالنبي  ُمالكُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُبن  ُ:قالُملاعز 

ُقال ُبَلَغنيُعنك؟ ُما ُقالُ:َأحق  ُبلَغكُعن ي؟ ُُ:وما ُفالن  ُآل  ُبجارية  َأنكُوقعَت

م.ُفشهَدُأربَعُشهاداتُ:قال.ُنعمُ:قال ج  ُ( ).ثمَُأمَرُبهُفر 

نُأسلمُُ؛ُُعنُأيبُسعيدُ ُ-958 ُرجاًلُم  قالُلهُماعزُبنُمالكُُ-أن  َأتىُُ-ي 

ُفاحشةًُُ:فقال.ُملسو هيلع هللا ىلصرسوَلُاهللُ هُعلُ ُ.إ ينَُأصبت  م 
ُُ.فَأق  هُالنبي  ُ:قال.ُمراراًُُملسو هيلع هللا ىلصفرد 

ُسأَلُقوَمه ُبهُبأ ساًُُ:فقالواُ،ثم  َُأنهَُأصاَبُ.ُماُنعلم  رجهُمنهُُ،شيئاًُُإال  يرىُأن هُالَُي 

                                                           

( ُ ُمقصورةُ ( ُهبمزة  ُمكسورةُ .
 
ُوخاء ُالشقي ُ. ُاللئيم  ُاألبعد  ُاألرذل ُأي ،ُ ُنفسه ُالت يس)ومراده (ُكنبيب 

 (.7/798)قالهُالسيوطيُ.ُصوت هُعندُالّسفاد

ُقال(7778ُ)أخرجُالبخاريُ(7ُ) ُعباس  ُ":ُمنُروايةُعكرمةُعنُابن  ُمالكُالنبي  ُبن  قالُُملسو هيلع هللا ىلصملاَُأتىُماعز 

ّكن ي.َُأنكتها؟:ُقال.ُالُياُرسوَلُاهلل:ُقال.ُلعل كُقب لَتَُأوُغمزَتَُأوُنظرَتُ:ُله فعندُذلكُ:ُقال.ُالُي 

ُ.ُ"َأمرُبرُجه
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قامُفيهُاحلدُ  ُي  ُأن  ُُ:قالُ.إال  ُنرَُجه.ُملسو هيلع هللا ىلصفرجَعُإىلُالنبي  ُ.ُفأمَرَناُأن 

ُالَغرقدُ:قال ُبهُإىلُبقيع  نا ناهُ:قال.ُفانطَلق  فَرَميناهُُ:قال.ُوالُحَفرناُلهُ،فامَُأوثق 

ُ ُواخلزف  ُوامَلَدر  ُبالعظم  ُخلَفهُ:قال. نا ُواشتَدد  َُأتُ.فاشتد  ةحت ى ُاحلر  َُعرَض ُ.ى

ةُ.فانتصَبُلنا ُ.ُحتىُسكَتُ.ُيعنيُاحلجارةُ:فرميناهُبجالميدُاحلر 

ُاهللُُ:قال ُمنُالعَُُملسو هيلع هللا ىلصثمُقامُرسول  ُوَأثنَىُعليهخطيبًا ُاهللَ َأَوُُ:فقالُ.يشُفحمَد

زاًةُيفُسبيلُ  ناُغ  ُالت يسُ.اهللُختل فُرجٌلُيفُعيالناُكل امُانطَلق  َُأنُُ،لهُنبيٌبُكنبيب  عل 

ُبه ُنكلت  ُفعَلُذلكُإال  ُ.والُسب هُ،فامُاستغفَرُلهُ:قالُ.الُأ وتىُبرجل 

نىُثالَثُمراتُ:ويفُرواية ُ.فاعرتَفُبالز 

ُُ:قالُ،عنُب ريدةُُ-959 ُمالكُإىلُالنبي  ُبن  ُماعز  ياُرسولُُ:فقال.ُملسو هيلع هللا ىلصجاَء

رين ُاهللُطه  ُقالُ:فقال. ُاهللُوت بُإليه ُفاستغفر  ُغريُبعيدُ ُ:وَيَكُارجع  ُُ.فرجَع ثم 

ُفقال ُرسوَلُُ:جاء رينُيا ُاهللُطه  .ُ ُاهللُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول  ُفاستغفر  وَيَكُارجع 

ُجاءُفقالُ.فرجعُغرَيُبعيدُ ُ:وت بُإليهُقال رينُياُرسوَلُُ:ثم  ُ.ُاهللُطه  ُملسو هيلع هللا ىلصفقالُالنبي 

ُُ،حت ىُإذاُكانتُالرابعةُ .ُمثلُذلك رك؟ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُلهُرسول  منُُ:فقالفيَمُأ طه 

ُ.ُنىالزُ 

ُاهللُ نونٌُُ:ملسو هيلع هللا ىلصفسأَلُرسول  َبُمخرًا؟ُُ:فقالُ.فأ خربُأن هُليسُبمجنونُ ُ؟َأبهُج  َأرش 

َتن َكَهه ُفاس  ُمنهُريَحُمخرُ ُ.فقامُرجٌل ُاهللُُ:قالُ.فلمُيد  ُ؟َأزنيَتُُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُرسول 

مَُُ.نعمُ:فقال ج  ُفر  ُبه ُفرقتيُ.فَأمَر ُفيه ُلقدُهلكُ:قائلُيقولُ:فكانُالناس  لقدُ.

ُبهُخطيئت ه ُماعزُ ُ:وقائٌلُيقول.َُأحاطت  َُأفضَلُمنُتوبة  ُُ:ماُتوبٌة أنهُجاءُإىلُالنبي 
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ُ.ُاقت ل نيُباحلجارةُ:ثمُقال.ُفوضعُيَدهُيفُيدهُملسو هيلع هللا ىلص

ُُ.فلبث واُبذلكُيوميُأوُثالثةُ:قال ُجاءُرسول  لوٌسُفسل مُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُثم  ُ.وهمُج  ثم 

ُبنُ ُ:فقال.ُجلَسُ ُمالكُ:فقالواُ:قال.ُمالكُاستغفرواُملاعز  ُ:قال.ُغفَرُاهلل ُملاعزُبن 

ُاهللُ ةُلوسَعت همُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُرسول  ُبيُأ م  ُ.لقدُتاَبُتوبًةُلوُق سمت 

ُمنُاألزدُ:قال ُمنُغامد  ُجاءتهُامرأٌة ُثم  ُرسوَلُُ:فقالت. رينُيا ُ:فقال.ُاهللُطه 

عيُفاستغفريُاهللُوتويبُإليه ُارج  َدينُكامُرددَتُُ:فقالت.ُوَيك  ُت رد  أراَكُت ريدُأن 

ُمالك ُبَن ُماعَز ُذاك؟ُقالتُ:قال. نىُ:وما ُمنُالز  بىَل ُح  ُإهنا ؟ُقالتُ:فقال. ُ:آنت 

ُنعم ُهلا. ُيفُبطن كُ:فقال ُحتىَُتضعيُما ُحت ىُُ:قال. ُمنُاألنصار ُرجٌل فكَفَلها

ُ ُوضعت  ُُ:قال. ُالنبي  ُالغامديةُ:فقالُملسو هيلع هللا ىلصفأتى ُقدُوضعت  ُُ:فقال. ُال هاُإذًا َنرُج 

ه ُي رضع  َُمن ُليسُله ُصغريًا ُولَدها ُهلا ُمنُاألنصارُ.وندع  ُرجٌل ُُ:فقالُ.فقام إيل 

هُياُنبيُاهلل ُ.فَرَُجَهاُ:قالُ.رضاع 

ُماعَزُبَنُمالكُاألسلميُأتىُرسوَلُُ:ويفُرواية اهللُُياُرسوَلُُ:فقالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُأن 

ُ ُنفيسُوزنيت  ُأ ريدُأنُ ُ،إينُقدُظلمت  ُهفردُ ُ.رينطهُ تُ ُوإين  .ُ فلام 
تاهُأَُُُكانُمنُالغدُ 

ُرسوَلُُ:فقال ُُيا ُزنيت  ُاهللُإينُقد ُالثانية. ه ُفرد  .ُ ُرسول  ُقومُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفأرسَل هُإىل

ُالعقلُ:َأتعلمونُبعقلهُبأ سًاُت نكرونُمنهُشيئًا؟ُفقالواُ:فقال ُويف  منُُ.ماُنعلمهُإال 

أن هُالُبأ َسُُ:فأرسَلُإليهمَُأيضًاُفسَأَلُعنهُفَأخربوهُ.فأتاهُالثالثةُ.فيامُن رى.ُصاحلينا

فرةًُ.ُبعقل هُوالُ.به ُكانُالرابعةُحفَرُلهُح  مَُُ،فلام  ج  َُأمرُبهُفر  ُ.ثم 

ُالغامديةُفقالتُ:قال رينُ:فجاءت  ُفطه  هاُ.ياُرسولُاهللُإينُقدُزنيت  .ُوإنهُرد 
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ُ ََُترد ين؟ُ:ُكانُالغدُقالتفلام 
د ينُكامُرددَتُماعزاًُُياُرسولُاهللُمل  فواهلل ُُ.لعل كُأنَُتر 

ُحَل بىل ُإين ُالُ:قال. ا ُيفُُ،إم  ُبالصبي  َُأَتت ه ُولدت  ُفلام  ي
ُتل د  ُحتى فاذهبي

َقةُ  ر 
ُولدت ه:قالت.خ  ُقد ُهذا ُحت ىَُتفط ميهُ:قال. ُاذهبيُفَأرضع يه ُأتت هُ. ُفطَمت ه فلام 

ُخبزُ  ُك رسة  ب يُيفُيده ُبالص  ُالطعامُ:فقالت. ُوقدَُأكَل ُاهللُقدُفطمت ه، ُنبي  ُيا .ُهذا

ُمنُاملسلمي ُإىلُرجل  بي  ُ.ُفدفَعُالص 

ُثمُ 
ُإىلُصدرُ  ُهلا ُفحفَر ُهبا ُهاَأمَر ُالناَسُفرُجوها. ُوأمَر ُالوليدُ. ُبن  ُخالد  في قبل 

ُخالدُ .ُفَرَمىُرأ َسها.ُبحجرُ  ُعىلُوجه  حُالدم  ُاهللُ.ُفسب هاُ.فتنض  هُسبُ ُملسو هيلع هللا ىلصفسمَعُنبي 

اها ُإي  ُخالدُ:فقال. ُيا ُتوبةًُُ.مهاًل ُلقدُتابت  ُُ،فوالذيُنفيسُبيده ُصاحب  لوُتاهبا

َرُلهُ( )مكسُ  ف  فنتُ.لغ  ُعليهاُود  ُأمَرُهباُفصىل  ُ.ثم 

صيُُ-977 ُح  ُاهللُُ؛عنُعمرانُبن  ُنبي  هينةُأتت  ُامرأًةُمنُج  ،ُوهيُملسو هيلع هللا ىلصأن 

بىلُمنُالزنى هُعلُ ُ:فقالت.ُح  م 
ًاُفَأق  ُحد  ُاهللُُ.ياُنبيُاهللَُأصبت  .ُولي هاُملسو هيلع هللا ىلصفدعاُنبي 

ُفائتنيُهبا.َُأحسنُإليهاُ:فقال ُاهللُُفأمرَُ.ُففعلُ.فإذاُوضعت  ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصهباُنبي  ت  ك  فش 

ا ُُ.عليهاُثياهب  ت  ُج  ُأمَرُهباُفر  ُعليهاُ.ثم  ُصىل  ُ.ُثم 

ُُ:فقالُلهُعمرُ  ُاهللُوقدُزُت صل  ُعليهاُياُنبي  ُلوُُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُ.ُ؟نت  ُتوبًة لقدُتابت 

م ُلوسَعت ه  ُاملدينة َُأهل  ُبيُسبعيُمن مت 
ُق س  .ُ ُأن  َُمن َُأفضَل ُتوبًة وهلُوجدَت

                                                           

سُالنقص:ُيفُالقاموسُ:(   /8)ُ"عونُاملعبود"قالُيفُ(ُ ) وَدراهمُكانتُت ؤخذُمنُ.ُوالظ لم.ُاملك 

ُيفُاألسواقُيفُاجلاهلية لع  ُبائعيُالس  ُمنُالصدقةَُأو، قُبعدُفراغه د  ُاملص  ه ُدرهمُكانُيأخذ  .ُانتهى.

ُ ُيف ُ"النهاية"وقال ُانتهى: ار ُالَعش  ُوهو ُاملاكس  ها ُالتيُيأخذ  ُالْضيبة ُهو ُالسنة"ويفُ. ُ"رشح َأراَدُ:

سًاُباسمُالع رش واَُمك  ُمنُالت جارُإذاَُمر  ُالذيُيأخذ  س  ُامَلك   .انتهى.ُبصاحب 
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هاُهللُتعاىل؟ ُبنفس  ُ.جادت 

ُ.بابُرجمُاليهود،ُأهلُالذمة،ُيفُالزنى

ُُعنُالرباءُبنُ ُ- 97 ُمُ ُ:قالُ.ُعازب  ُعىلُالنبي  امًُُبيهودي ُُملسو هيلع هللا ىلصر  م  حم 
.ُجملوداًُُ( )

ُالزاينُيفُكتابكم؟ُقالواُ:فقالُملسو هيلع هللا ىلصفدعاهمُ فَدَعاُرجاًلُمنُُ.نعمُ:هكذاَُتدونُحد 

ُعلامئهم ُم وسىُ:فقال. ُعىل ُالتوراَة َُأنزَل ُالذي ُباهلل ك ُُ.َأنشد  ُحد  َُتدون َأهكذا

جمَُُ.ولوالَُأن كَُنشدَتنيُهبذاُملُأ خربك.ُالُ:الزاينُيفُكتاب كم؟ُقال هُالر  ولكن هُ.ُنجد 

نَاه ُترك  ُالرشيَف َُأخذنا ُإذا ن ا ُفك  ُيفَُأرشاف نا ُعليهُُ.كثَر َُأقمنا ُالضعيَف َُأخذنا وإذا

ُاحلدُ  ُوالوضيعُ:قلنا. يف ُالرش  ُعىل ه ُن قيم 
 
ُيشء ُعىل ع ُفلنَجَتم  ُتعالوا فَجَعل ناُ.

جم ُ.ُالت حميَمُواجللَدُمكاَنُالر 

ُاهللُ َُأماتوهُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُرسول  َُأمركُإذ َُمنَُأحيا ُإ ينَُأول  مَُُ.اللهم  ج  ُفر  ُبه .ُفأمر

ُ ُوجل  ُعز  ُاهلل  فر}ُ:فَأنزل ُالك  ُيف ُي سارعون نكُالذين ََُيز  ُال ُالرسول  ُأُّيا ُيا إىلُ.

ُفخذوهُ:قوله ُهذا ُأ وتيت م ُ]ُ{إن  ُ 7املائدة ُُ:يقول[ ُحممدًا َُأَمَركمُُملسو هيلع هللا ىلصائتوا فإن 

ُفخذوه واُوإنُ ُ.بالت حميمُواجللد  ُفاحَذر  ُ.َأفتاكمُبالرجم 

ُتعاىل ُاهلل ُالكافرون}ُ:فأنزل ُفأولئكُهم ُاهلل  َُأنزَل ُبام َُيكم ُمل املائدةُ]ُ{وَمن

77ُ ُفأولئكُهمُالظاملون}[. ُاهلل  َُأنزَل ُ]ُ{ومنُملَُيكمُبام 75ُاملائدة ومنُملُ}[.

ُكلُ [.72ُاملائدةُ]ُ{َيكمُبامَُأنزَلُاهلل ُفأولئكُهمُالفاسقون ار  ف  ُ.هايفُالك 

                                                           

هُباحل َمم.ُمنُالت حميمُ (7/82ُ )ُ"عونُاملعبود"قالُيفُ(ُ ) َدُوجه  و  ُاحلاء.ُأيُس  ُامليمُ .ُبضم  وهوُ.ُوفتح 

 .انتهى.ُالفحم
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بريُ ُ–977 ُُ:قالُاهللُُعبدُ ُبنُ ُعنُجابرُ ُعنُأيبُالز  ُالنبي  رجاًلُمنُُملسو هيلع هللا ىلصرجَم

ُ( ).ورجاًلُمنُاليهودُوامرأَتهُ،َأسلم

ُبابُتأخريُاحلدُعنُالنفساءُ

ُالرمحنُ-977 ُُ:قالُ.عنَُأيبُعبد  اُالناسَُأقيمواُعىلُُ:فقالُخطَبُعل  ياَُأُّي 

ائ كمُاحلدُ  َُأرق  ُمنهم. صنُ،َمنُأ حصَن ُاهللُُ.وَمنُملَُي  ُلرسول  َُأمًة ُُملسو هيلع هللا ىلصفإن  .ُزنت 

َُأجلَدها ُأن  ُبنفاسُ ُ.فَأمرين ُعهد  ُحديث  ُهي ُُ.فإذا ُُ،فخشيت  ُأن  ا ُجلَدهت  َُأنا إن 

ُ.َُأقت َلها ُذلكُللنبي  ُ.َأحسنَتُُ:فقال.ُملسو هيلع هللا ىلصفذكرت 

رُ ُ:يفُروايةُ اثَلُات  هاُحت ىُمت  ُ.ك 

ُبابُحدُاخلمرُ

977-ُُ ُمالك  ُبن  ُاهللُُ؛عنُقتادَةُعنَُأنس  ُنبي  ُُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُباجلريد  جلَدُيفُاخلمر 

ُجلَدَُأبوُبكرَُأربعيُ.والنعالُ  ُكانُعمرُ.ثم  َرى،ُُ،فلام  يفُوالق  ُمنُالر  وَدناُالناس 

ُالرمحنُبنُ ُ:قال ر؟ُفقالُعبد  ُاخلَم 
ُُ:عوفُماَُترونُيفُجلد  َُتعَلهاُكَأخف  َأرىُأن 

                                                           

ُآخرُعنُأيبُسلمةُعنُجابر(ُ 97 )ومواضعُأخرىُومسلمُ(7797ُ)أخرجُالبخاريُ(ُ ) ،ُمنُوجه 

"ُ ُرجاًلُمنَُأسلَمَُأتىُالنبي  هُالذيُفَأعرَضُ.ُإن هُقدُزنى:ُوهوُيفُاملسجدُفقالُملسو هيلع هللا ىلصأن  ىُلشق  عنهُفتنح 

هَُأربعُشهادات.َُأعرض نوٌن؟ُهلَُأحصنَت؟:ُفدعاهُفقال.ُفشهَدُعىلُنفس  فأمَرُ.ُنعم:ُقال.ُهلُبَكُج 

ُ ُي رجمُبامل صىل  تَلُ.ُأن  ُُجَزُحت ىُأ دركُباحلرةُفق  ُأذلَقت هُاحلجارة  ُ."فلام 

اُرجمُاليهوديُوامرأتهُ ُ.ُبرفلمَُأرهُيفُالب خاريُمنُحديثُجا.ُأم 

مرُُ ُع  ُابن 
 .وهوُحديٌثُمشهورٌُُوإنامَُأخرجهُالشيخانُمنُحديث 
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ُثامنيُ:قالُ.احلدودُ  ُ.فجلَدُعمر 

ُرواية ُُ:يف ُالنبي  ُأن  ُفجلَُملسو هيلع هللا ىلص ُاخلمَر ُرشَب ُقد ُبرجل  ُنحَوُأ يت َدتي ي  ُبَجر  َده

ُ( ).َأربعي

ضيُبنُ ُ-975 ُعثامَنُبَنُعفانُُ:قالُ.نذرَُأيبُساساناملُ ُعنُح  وأ يتُُشهدت 

َعتيُ،بالوليد ُالصبَحُرك  هاُُ:َأزيدكم؟ُفشهَدُعليهُرجالنُ:ثمُقالُ.قدُصىل  َأحد 

ران ُآخرُ.أن هُرشَبُاخلمرَُُ؛مح  ُيَتَقي أُ؛وشهَد ُرآه ُأنه ُحت ىُُ:فقالُعثامن. ُملُيتقيأ  إنه

هُ:فقال.ُرشهبا ُق مُفاجل د  هُ:فقالُعلُ ُ.ياُعل  ل د  ُُ:فقالُاحلسنُ .ُقمُياُحسنُفاج  ول 

هاُمَُ هاحار  ُقار  نُتوىل 
ُ.ُفكأنهُوجَدُعليهُ،( )

هُ:فقال ل د  ُق مُفاج  ُجعفر ُاهللُبَن ُعبَد ُيَُُ.فَجَلَدهُ.يا َُأربعيُ.عدُ وعل  .ُحتىُبلَغ

كُ:فقال َُأمس  ُقال. ُُ:ثم ُالنبي  َُأربعيُ.َأربعيُملسو هيلع هللا ىلصجلَد ُبكر َُأبو ُُ.وجلد وعمر 

ن ةٌُُ.ثامني ُس  ُإيلُ ُ.وكل    ( ).وهذاَُأحب 
                                                           

ُالبخاريُ(ُ ) ُ(7797ُ،ُ 779)أخرجه ُالوجهُخمترصًا ُ"منُهذا ُالنبي  ُباجلريدُُملسو هيلع هللا ىلصأن  رضَبُيفُاخلمر 

 ."وجلدَُأبوُبكرَُأربعي،ُوالن عال

(7ُ ُاملكروهُ:(7/778)ُ"الديباج"قالُالسيوطيُيفُ( ُالشديد  ُاحلار  ُالطيب، ُاهلنيء ُالبارد ُوالقار  وهذاُ،

ُالعرب اهَتا:ُقالُاألصمعيُوغريه،ُمثٌلُمنَُأمثال  َُهنيئهاُولذ  هتاُوَأوساَخهاُمنُتوىل  ُشد  .ُمعناهُول 

ُالنووي ُقال ُالواليةُ : َُأو ُاخلالفة  ُإىل ُعائٌد ُوالضمري ُنك. ُبتوىل  ُاخلالفَة ُعثامن  ُتوىل  ُكام دهاُأي

 .انتهى.ُوقاذوراهتا

روة(7797ُ)أخرجُالبخاريُ(7ُ) بيَدُاهللُبَنُعديُبنُاخليار،ُعنُع  ُع  ُاملسورُبنُخمرمةُوعبدُ،ُأن  أخربهُأن 

ُت كل َمُعثامَنُألخيهُالوليد":ُالرمحنُبنُاألسودُبنُعبدُيغوثُقاال ُفيه.ُماُيمنع كُأن  .ُفقدُأكثَرُالناس 

ُلعثامن ُفقصدت  ُوفيه.. ُأكث: ُالوليدوقد ُيفُشأ ن  ُالناس  ُعثامنُ.َر ُفقال ُوفيه :ُ ُشأ ن  ُمن ُذكرَت ُما ا أم 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

ُخاري ُعىلُالبُ ُمسلمُ ُزوائدُ 
115 

 األقضيةكتاب 
ُبابُالقضاءُباليميُوالشاهد

ُرسوَلُاهللُ ُ؛عنُابنُعباسُُ-977 ُوشاهدُ ُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُ.قىَضُبيمي 

والنهيُعنُمنعُوهات،ُوهوُ.ُبابُالنهيُعنُكثرةُاملسائلُمنُغريُحاجة

ه ُماُالَُيستحق  ُلزَمهَُأوُطلب  ُاالمتناعُمنُأداءُحق 

ُاهللُُ:قال.ُعنُأيبُهريرةُ-972 ُاهللَُيرََضُلكمُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول  ويكَرهُلكمُُ،إن 

ُتعبدوه.ُثالثاًُ ُاهلل ُُجيعًاُُ.والُت رشكواُبهُشيئاًُُ.فريََضُلكمُأن  واُبحبل  م 
َُتعتص  وأن 

ق وا ؤالُ.وَيكرهُلكمُقيَلُوقاَلُُ.والُتفر  ُ.وإضاعَةُاملالُ ُ.وكثرَةُالس 

ُلكمُثالثاًُُ:يفُروايةُ ُ.ُوَيسخط 

ُوردُحمدثاتُاألمورُ،بابُنقضُاألحكامُالباطلةُ 

ُُ:قال.ُإبراهيمُعنُسعدُبنُ ُ-978 ُلهُثالثة  دُعنُرجل  ُالقاسَمُبَنُحمم  سألت 

ُمنها.ُمساكن ُمسكن  ُكل  ُواحدُ ُ:قالُ.فَأوىَصُبث لث  ُذلكُكل هُيفُمسكن  ثمُُ.يمع 

ُرسولُاهللُُ؛َأخربتنيُعائشةُ:قال َلُعماًلُليسُعليهُأَُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصأن  ناُفهوُمرُ َمنُعم 

.ردُ 
( )ُ

_______________________ 

ُشاءُاهلل ُإن  ُفيهُباحلق  ُيلَده.ُالوليدُفسنأخذ  ُدعاُعليًاُفًأمرهُأن   ."فجلَدهُثامني.ُثم 

ناُهذاُماُليسُفيهُفهوُردُ "بلفظُآخرُ.ُمنُهذاُالوجه(7557ُ)أخرجهُالبخاريُ(ُ ) ُ."َمنَُأحدَثُيفَُأمر 
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ُبابُبيانُخريُالشهودُ

979-ُُ ُاجل هني
ُخالد  ُبن  ُزيد  ُُ؛عن ُالنبي  ُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُبخري  ُأ خربكم َأاَل

ُي سأهلا هُقبَلُأن 
ُالذيُيأ يتُبشهادت 

 
ُ.الشهداء

_______________________ 

ُ.ودونُفتوىُالقاسمُ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 كتاب اللقطة 
 

927-:ُُ ُش  ُسلمةَُعن ُعن هيلُبنُ ُعبة ُك  ُقالُ:قال. ُغَفَلة ُبَن ويَد ُس  ُ:سمعت 

نَُ ي  ُربيعةُغاز  ُبن  وحانُوسلامن  ُص  ُبن  ُأناُوزيد  ُفَأخذت ه.ُخرجت  َُسوطًا .ُفوجدت 

هُ:فقاالُيل ُ.ُدع  ف ه.ُالُ:فقلت  ُبه.ُولكن يُأ عر  ُاستمتعت  ُجاءُصاحبهُوإال  ُ:قال.ُفإن 

ُعليهام ُُ.فأبيت  ُيلَُأينُحججت  َ
ُرجعناُمنَُغَزات ناُق يض  ُاملدينةُ.فلام  ُُ.فَأتيت  فلقيت 

ام.ُُبَنُكعبأ يبُ  وطُوبقوهل  ُالس 
ُ.ُفأخربت هُبشأن 

ُرسولُ ُ:فقال ُعىلُعهد  ُدينار ُمائة ُفيها ًة ُُص   ُوجَدت  ُُإين ُملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُهباُ. فأتيت 

ُاهللُ ُحوالًُُ:فقال.ُملسو هيلع هللا ىلصرسوَل فها َُمنُيعرف هاُ:قالُ.عر  ُفلمَُأجد  فت ها هُتيتُ أَُُثمُ ُ.فعر 

ُيعرفهاُ:فقال َُمن َُأجد  ُفلم فت ها ُفعر  ُحوالً فها ُعر  ُفقالتيتُ أَُُثمُ . ُحوالًُُ:ه فها عر 

ُمنُيعرف ها ُجاَءُ.ُاحفظُيلُعدَدهاُووعاَءهاُووكاَءهاُ:فقالُ.فعرفت هاُفلمَُأجد  فإن 

ُفاستمتعُهبا ُهباُ.صاحب هاُوإال  ُ.فاستمتعت 

ُ.واحدُ َُأوُحولُ ُ،الَُأدريُبثالثةُأحوالُ ُ:فلقيت هُبعدُذلكُبمكةُفقال

َفهاُعامًاُواحداًُُ:فسمعت هُبعدُعرشُسنيُيقولُ:قالُشعبة ُ.عر 

ُسلمةُعنُسلمةَُ ُبن  ُُ:هيلكُ ُبنُ ُويفُحديثُسفيانُوزيدُبنَُأيبُأ نيسةُومحاد  فإن 

َكُبعدد هاُووعائ هاُووكائ ها رب  اه.ُجاَءَُأحٌدَُي  هاُإي 
ُ( ).فَأعط 

                                                           

ُ.منُهذاُالوجهُبه(7797ُ،7775ُ)أخرجهُالبخاريُ(ُ )

َكُبعدد هاُووعائ هاُووكائ ها:ُ)دونُقولهُ رب  ُجاَءَُأحٌدَُي  اه.ُفإن  هاُإي 
ُ(.ُفَأعط 
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ُبابُيفُلقطةُاحلاجُ

ُعُ ُالرمحنُبنُ ُعنُعبدُ ُ- 92 ُرسوَلُُ؛ثامنُالت يمي  قطةُهَنُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُأن  ىُعنُل 

ُ ُ.احلاج 

_______________________ 

ُذكَرُهذهُالزيادة(7/28ُ)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ َُأيبُداود:ُبعدُأن  اُقول  ُهذهُالزيادةُزادهاُ:ُوأم  إن 

ُبنُسلمة ُحمفوظة.ُمحاد  ،ُبلُهيُصحيحٌة،ُوقدُ.ُوهيُغري  كُهباَُمنُحاولُتضعيَفهاُفلمُي صب  فتمس 

ُعليها ُمحادًا ُوافق ُمن ُعرفَت ُشاذة، ُوليست  ُو. ُمالٌك ُبظاهرها ُأخذ ُحنيفةُوقد ُأبو ُوقال أمحد،

ُوالشافعي ُي صيبُ: ُقد ُألنه ُببينة، ربُعىلُذلكُإال  ُوالُي  ُإليه، ُيدفَع ُأن  ُجاَز هُصدق ه
ُوقعُيفُنفس  إن 

ُ.ُالصفة

الفت ها،ُوهيُفائدةُقوله:ُوقالُاخلطايبُ تُهذهُاللفظةُملَُيزُخم  ُصح  ُُ"إلخ..ُاعرفُعفاَصها":ُإن  وإال 

ُبالبينة،ُقالُفاالحتياطُمعَُمنُملُيَرُالردُ  لُقوله:ُإال  عىلُأن هَُأمَرهُبذلكُلئالُُ"اعرفُعفاَصها":ُويتأو 

عوىُفيهاُمعلومة.ُختتلَطُبامله ُ.ُأوُلتكوَنُالد 

ُالوعاءُُ ُعىلُحفظ  ُتنبيهًا ُفيه ُوأن  به، عيُمنَُكذ  ُاملد  ُيعرَفُصدَق ُأن  ُمنُفوائدُذلكَُأيضًا ه وذكرُغري 

ُبإ،ُوغريه ُالعادَةُجرت  ُألن  ُالوعاءُكانُفيهُتنبيٌهُعىلُحفظ  لقائهُإذاُأخذتُالنفقة،ُوأنهُإذاُنب هُعىلُحفظ 

ُ.ُاملالُمنُبابُاألوىل

ُُ ُإليها،ُوسيأيتُأيضًاُيفُحديثُزيدُبنُخالدُيفُآخرُأبوابُ:ُقلت  ُاملصري  تُهذهُالزيادةُفتعي  قدُصح 

ُفدفعَُ ُفأصاَب ُوصَفها ُإذا ُأنه ُمن هم ُبعض  ُبه ُاعتل  ُوما ُفوصَفهاُاللقطة، ُآخر ُشخٌص ُفجاَء ُإليه ها

ُفَأقامُ ُحينئذُكامُلوُدفَعهاُإليهُبالبينةُفجاَءُآخر  فَأصابُالَُيقتيضُالطعَنُيفُالزيادة،ُفإنهُيصريُاحلكم 

اُله،ُويفُذلكُتفاصيٌلُللاملكيةُوغريهم ُ.ُبينًةُأ خرىَُأهن 

ُالدفعُملنَُأصاَبُ:ُوقالُبعضُمتأخريُالشافعيةُ ملُوجوب  َُي  الوصَفُعىلُماُإذاُكانُذلكُُيمكنُأن 

ُقبلُالت ملك .ُ َُيتاج 
ُحينئذ  ُالتمل كُفإنه ُبعد ُبخالفُما ُثان، ُحق  ُيتعل قُبه ُمل ُضائٌع ُماٌل ُحينئذ ألنه

عيُإىلُالبينةُلعمومُقولهُ عي"ُ:ملسو هيلع هللا ىلصامل د  ُصورةُ:ُثمُقالُ"البينةُعىلُاملد  ُفتخص  تُالزيادة  اُإذاُصح  أم 

عيالبي ن"امل لتقطُمنُعمومُ  .انتهىُكالمُابنُحجر.ُواهللُأعلمُ"ةُعىلُامل د 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُاجل هنيُُ-927
ُخالد  ُبن  ُقالُ؛ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُعنُرسولُ ُ،عنُزيد  َمنُآوىُُ:أنه

ف ها عر  ُماُملُي  ُ.ضالًةُفهوُضال 

ُبابُالضيافةُونحوهاُ

ُاخل زاعيُُأيبُسعيدُ ُبنُ ُعنُسعيدُ ُ-927 يح  يُعنُأيبُرش  رب  قالُُ:،ُقالاملق 

امُ:ملسو هيلع هللا ىلصرسولُاهللُ ُأي  ُثالثة  يافة  ُوليلةٌُُ.الض  ُوالُُ.وجائزت هُيوٌم ُأن  سلم  ُم  ُلرجل  ََيل 

قيَمُعندَُأخيهُحت ىُي ؤثَمه ه؟ُقالُ.ياُرسوَلُاهللُ:قالوا.ُي  ُعنده،ُُ:وكيفُي ؤثم  قيم  ي 

هُبه قري  ُ( ).والُيشَءُي 

ُاستحبابُاملؤاساةُبفضولُاملالبابُُ

ُاخل دريُُ-927
ُقالأيبُسعيد  ،:ُُ ُمعُالنبي  ُيفُسفر  ُإذُجاَءُملسو هيلع هللا ىلصبينامُنحن  ،

ُله ُبرَصهُيمينًاُوشامالًُُ:قالُ.رجٌلُعىلُراحلة  ُ.فجعَلُيرصف 

ُاهللُ ُبهُعىلَُمنُالُظهَرُلهُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُرسول  ُفليعد  ُظهر  وَمنُُ.َمنُكانُمعهُفضل 

                                                           

ُيثويُعندهُحتىُ".ُمنُهذاُالوجهُبلفظ(ُ   5727ُ،5287ُ،7)أخرجهُالبخاريُ(ُ ) ُلهُأن  والَُيل 

رَجه ُ."َي 

ُ(.ُي قيمُعنده،ُوالُيشءُي قريهُبه:ُقال.ُوكيفُي ؤثمه؟.ُياُرسولُاهلل:ُقالوا)دونُقولهُُ

رَجهُيثويُعنده)وقعُيفُروايةُالبخاريُُ:تنبيهُ ُ(ُحتىَُي 

هملةُ (َُيرجه(:ُ)7/577 )ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُُ ُبحاءُم  ُجيمُمنُاحلرج، ُثم  وُ،ُوهوُالضيق.

عي.ُبالتخفيفُواملدُ (ُالثواء) ُم 
ُ.ُاإلقامةُبمكان  أيُي وقعهُيفُ(ُحت ىُي ؤثمه)قالُالنوويُيفُروايةُملسلم 

هُيغتاب هألن هُقدُ،ُاإلثم قام  ؤذيه،ُلطولُم  ُبهُظنًاُسيئاًُ،ُأوُيعرضُلهُبامُي   .انتهى.أوُيظن 
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نُزادُ  ُبهُعىلَُمنُالُزاَدُلهُكانُلهُفضٌلُم  د  ُ.فليع 

ُماُذكرَُُ:قال ُاملال  نَُأصناف  ُمن اُيفُفضلُ ُ،فذكَرُم  ُألَحد  ُ.حت ىُرَأيناَُأن هُالُحق 

ُبابُاستحبابُخلطُاألزوادُإذاُقل ت،ُواملؤاساةُفيهاُ

925-ُُ ُاألكوع ُبن  ُسلمَة ُُ:قالُعن ُاهلل ُرسول  ُمع نَا ُغزوة ُُملسو هيلع هللا ىلصخرج  يف

َُجهدٌُ ناُ.فَأصاَبنا ُظهر  ُبعض ُننحَر ُأن  نا م  َُهَ ُُ.حتى ُاهلل ُنبي  ناُُملسو هيلع هللا ىلصفأمَر فَجَمع 

دنا ُلهُن ط عاًُُ.مَزاو  نا ُالقومُعىلُالن َطعُ.فبَسط  ُأل حرَزهُ:قال.ُفاجتمَعُزاد  ُ.فتطاولت 

ُالعنز ُ.ونحنَُأربعُعرشَةُمائةُ.كمُهو؟ُفحزرت هُكربضة 

ُُجيعاًُُ:قال ُحت ىَُشبعنا ُج ُُ.فَأكل نا نا ُحَشو  َبنَاثم  ُر  ُاهللُ. فهلُمنُُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُنبي 

ُلهُ:وضوء؟ُقال ُبإداوة  ُرجٌل ُن طفةٌُُ،فجاَء ُُ.فيها ُيفُقدح  ناُ.فَأفَرَغها ُكل  أ نا ُ.فتوض 

فقةًُ هُدغ  ق  ف  ن دغ 
ُ.أربعُعرشةُمائة.ُ( )

ُُ:جاءُبعَدُذلكُثامنيٌةُفقالواُثمُ ُ:قال ور؟ُفقالُرسول  نَُطه 
فرَغُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُهلُم 

وء ُ.الَوض 

                                                           

ُ.ُأيُنصب هُصب ًاُشديداًُُ( )  .(7/77 )قالهُالنووي 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 اجلهاد والسريكتاب 
 

ُبابُتأمريُاإلمامُاألمراءُعىلُالبعوث،ُووصيتهُإياهمُبآدابُالغزوُوغريهاُ

ُاهللُُ:قالُ،ريدةُعنُبُ ُ-927 َُأوُسيةُ ُملسو هيلع هللا ىلصكانُرسول  رَُأمريًاُعىلُجيش  ُ،إذاَُأم 

ت هُبتقوىُاهلل ُ.ُوَمنُمعهُمنُاملسلميُخرياًُُ،َأوَصاهُيفُخاص 

واُ.قاتلواَُمنُكفَرُباهللُ.ويفُسبيلُاهللُ.اغزواُباسمُاهللُ:ثمُقال ل واُ،اغز  ُ،والَُتغ 

روا ث ل واُ،والُتغد  كُمنُاملرشكيُفادعهمُُ،والَُتقت لواُوليداًُُ،والُمت  وإذاُلقيَتُعدو 

ُخصالُ  ُثالث  ُخاللُ ُ،إىل ُمنهمُ.َأو ُفاقبل  َُأجابوك ُما تهن  ُعنهمُ،فَأي  ف  ُُ.وك  ثم 

ُأَُُ.ادعهمُإىلُاإلسالم ُعنهمُ،جاب وكُفاقبلُمنهمفإن  ف  ُُثمُ ُ.وك  ل  ادعهمُإىلُالت حو 

همُإىلُدارُاملهاجرين نُدار  ُفعل واُذلكُ.م  مُإن  مُماُللمهاجرينُ،وَأخربهمُأهن  ُ،فله 

ُ.ُوعليهمُماُعىلُاملهاجرين

ُمنها لوا ُيتحو  ُأن  َُأبوا ُُ،فإن  ُأهن  ُاملسلميفَأخربهم ُكَأعراب  ُيكونون َيريُُ.م

ُالذيُيريُعىلُاملؤمني ُاهلل  ُيشءٌُُوالُيكون.عليهمُحكم 
 
ُوالفيء .ُهلمُيفُالغنيمة 

ُمعُاملسلمي اهدوا ُي  ُأن  ُفَسل همُاجلزيةَُهمُأَُُفإنُ ُ.إال  مَُأجابوكُفاقُ ُ.بوا ُه  ُبَُفإن  ُل 

ُعنهمُ،منهم ف  َتع نُباهللُوقاتلهمُ.وك  ُهمَُأبواُفاس  ُ.فإن 

صنُ  َةُاهللُوذمَةُنبيهُ،وإذاُحاُصَتَُأهَلُح  َُتعَلُهلمُذم  فالَُتعلُُ.فَأرادوكُأن 

ُنبيه ةَُأصحاب كُ.هلمُذمَةُاهللُوذمَة َتكُوذم  م 
ُهلمُذ  رواُُ.ولكنُاجعل  ُختف  فإنكمُأن 

َةُاهللُوذمةُرسولهُ،ذممكمُوذَمَمَُأصحابكم ُختفرواُذم  نُأن 
ُم  ُ.َُأهون 
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ُحاُصَتُ ُاهللتُ ُرادوكُأنُ فأَُُ،صنُ حُ ُأهَلُُوإذا مُعىلُُ،نزهلمُعىلُحكم  فالُت نزهل 

ُاهلل ك.ُحكم  كم  مُعىلُح  هل  َُأنز  ُ.حكَمُاهللُفيهمَُأمُالَُتدريَُأتصيبفإن كُالُ.ُولكن 

نُ-922 قر  ُُعنُالنعامنُبنُم  ُ( ).نحوهُملسو هيلع هللا ىلصعنُالنبي 

ُبابُحتريمُالغدرُ

ُُ،عنُأيبُسعيدُُ-928 ُيوَمُُ:قال.ُملسو هيلع هللا ىلصعنُالنبي  ُعندُاست ه ُلواٌء ُغادر  لكل 

ُغدره.ُالقيامة رفعُلهُبقدر  ةَُأاَلُوالُ.ي  نَُأمريُعام 
ُ( ).غادَرُأعظمُغدرًاُم 

ُبابُكراهةُمتنيُلقاءُالعدو،ُواألمرُبالصربُعندُاللقاءُ

ُُ؛عنُأيبُالزنادُعنُاألعرجُعنُأيبُهريرةُ-929 ُالنبي  الُمَتن واُلقاَءُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصأن 

واُ.العدو رب   ُ( ).فإذاُلقيت موهمُفاص 

ُبابُاستحبابُالدعاءُبالنرصُعندُلقاءُالعدوُ

ُرسوَلُاهللُُ؛ُعنُأنسُ ُ-987 ُتشأ ،ُُ:كانُيقولُيوَمُأ حدُ ُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُإنكُإن  اللهم 

                                                           

ُ.ملُيذكرُلفظه.ُهذاُمنُكالمُمسلمُرمحهُاهلل(ُ )

ُ(275ُ )ومسلمُ(5877ُ)أخرجُالبخاريُ(7ُ) رفعُلهُلواءُيومُالقيامة"عنُابنُعمرُمرفوعًا ،ُالغادرُي 

ُفالن:ُيقال ُفالنُبن  رة  ُ.ُ"هذهَُغد 

َُمسعودُوأنسُنحوهُ  .وأخرجاُأيضًاُعنُابن 

ُالرمحنُعنُأيبُالزنادُبه:ُوقالُأبوُعامر(7877ُ)عل قهُالبخاريُُ(7) ُعبد  ُ.حدثناُاملغريةُبن 

ُأيبُأوىفُ(277ُ )ومسلمُ(7877ُ)جُالبخاريُوأخرُ  .مرفوعًاُمثلهُعنُابن 
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ُ.الُت عبدُيفُاألرض

ُ

ُبابُاألنفال

ُعنُأبيهُُ- 98 ُسعد  ُبن  ُُ:قالُ.عنُم صعب  ُآيات  َُأربع  ُيف  ُ.ُنزلت 

ُ ُسيفًاُفَأتىُبهُالنبي  ي هُ:فقال.ُملسو هيلع هللا ىلصَأصبت 
ن  ل  هُ:فقال.ُياُرسوَلُاهللُنف  ُقامَُُ،ضع  ُ.ثم 

ُ هُمنُحيثُأَُُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُلهُالنبي  ُقامُفقالُ.خذَتهضع  ني هُياُرسوَلُُ:ثم  ل  ُ:فقالُ.اهللُنف 

ه ُ.ضع 

ُرسوَلُُ:فقالُ.فقامَُ ني هُيا ل  ُاهللَُنف  .ُ ُله؟ُفقالُله َُأأ جعلُكَمنُالُغناَء ُ:ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

هُمنُحيثُأَُ ُهذهُاآليةُ:خذَتهُقالضع  ُُيسَألونكُعنُ }ُ:فنزلت  ُاألَنفال  ُقل  األَنفال 

ُ( ).{هلل ُوالرسول

ُاهللُُ-987 ُعنُعبد  ُاهللُُ؛عنُسامل  ُرسوَل ُبعَضُمنُُملسو هيلع هللا ىلصأن  ل  نف  ُي  ُكان قد

ُيبعثُمنُالرسايا ة. همُخاص 
ُاجليشُ.ألنفس  ُعامة  ُيفُذلكُُ.سوىُقسم  س  واخل م 

ُ( ).واجٌبُكل ه

ُبابُاستحقاقُالقاتلُسلبُالقتيلُ

                                                           

ُاألنفال.ُاقترصُاملصن فُعىلُواحدة ُمنُهذهُاألربع(ُ ) ُنزول  ُيفُ.ُوهيُسبب  ُاألَربع  ًاُبذكر  هُتام  وسيذكر 

ُ.ُكتابُالفضائل  .يفُفضائلُسعد 

ُ.منُهذاُالوجه(7799ُ)أخرجهُالبخاريُ(7ُ)

 ."الفتح"ونصُعىلُهذهُالزيادةُابنُحجرُيفُ(.ُواخل مسُيفُذلك،ُواجٌبُكله)دونُقولهُُ
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987-ُُ ُُبنُ ُعنُعوف  ُُ:قالُ.ُمالك  فأراَدُ.ُريُرجاًلُمنُالعدوُ قتلُرجٌلُمنُمح 

ُالوليدُ.ُسلَبه ُبن  ُبنُملسو هيلع هللا ىلصفأتىُرسوَلُاهللُُ-وكانُواليًاُعليهمُُ-فمنََعهُخالد  عوف 

ه.ُمالك ُت عطَيهُسلَبه؟ُقالُ:فقالُخلالدُ .ُفأخرَبَ هُياُرسوَلُاهللُُ:ماُمنعكُأن  ت  َثر  استك 

ُبردائ هُ:قال ُفجر 
ُخالٌدُبعوف  هُإليهُفمر  ُُ:ثمُقال.ُادفع  ُلكُماُذكرت  هلَُأنجزت 

ُاهللُملسو هيلع هللا ىلصلكُمنُرسولُاهللُ َبُُملسو هيلع هللا ىلص؟ُفسمعهُرسول  ُ.ُفاست غض 

ُالُت عطهُ.الُت عط هُ:فقال أ مرائ ي؟ُإنامُأناُهلَُأنتمُتاركونُيلُُ.ياُخالدُ.ياُخالد 

ُر مُومَثل همُكمثل  ُاسرتَعىُإباًلَُأوُغناًمُفرعَُمثل ك  َيها.ُاهاجل  ُسق  ُحتي  فَأورَدهاُُ.ثم 

ُفيهُ.حوضاًُ ُصفَوهُ.فرشعت  بت  ُكدَرهُ،فرش  هُلكمُ.وتركت  و  هُعليهمُ،فصف  ُ.وكَدر 

ُروايةُ ؤتةُ:قالُ:ويف ُم  َُغزوة ُيف ُحارثة، ُبن 
ُزيد  ُمع ُخرج َُمن ُمع .ُخرجت 

ُاليمن َُمَدد يُمن ُ.وراَفَقني ُعوٌفُُ:وفيه... ُُ:قال ُُ:فقلت  ُأن  ُعلمَت َُأَما ُخالد  يا

ُللقاتل؟ُقالُملسو هيلع هللا ىلصرسوَلُاهللُ لب  ت هُ.بىلُ:قىَضُبالس  ُ.ولكن يُاستكثر 

ثنيَُأيبُسلمةُ .ُسلمةُعنُإياسُبنُ ُ-987 وناُمعُغزَُُ:قالُ.ُاألكوعُ ُبنُ ُحد 

ُنتَضحُ ُ.هوازنَُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُ  ُاهللُُىفبيناُنحن  ُُملسو هيلع هللا ىلصمعُرسول  إذُجاءُرجٌلُعىلُُجل 

ُانتزَعَُطَلقًاُمنُحَقب هُ.فأَناَخهُ.أمحرَُ ثم 
ىُمعُالقومُ.فقي دُبهُاجلمَلُُ( ) مُيتغد  ُتقد  .ُثم 

ٌةُيفُالظهرُ.وجعَلُينظرُ  ق  شاة.ُوفيناَُضَعَفٌةُور  ناُم  فأتىُُجَلهُ.ُإذُخرجُيشتدُ ُ.وبعض 

ُقيَده ُأناَخُوقعدَُُ.فَأطلَق ُُ.فَأثاَرهُ.عليهُثم  ُبهُاجلمل  ُُ.فاشتد  ُعىلُناقة  َبَعهُرجٌل فات 

                                                           

ُوالقاف(ُ ) ُوالالم 
 
ُمنُجلدُ :ُبفتحُالطاء ُُ"منُحَقَبه".ُوهوُالعقال  ُامل هملةُوالقاف 

 
ُاحلاء وهوُحبٌلُ.ُبفتح 

ُالبعري ُعىلُحقو   (.7/758)قالهُالسيوطيُ.ُي شد 
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ُ.ورقاء

ُأشتدُ ُ:قالُسلمة كُالناقةُ.وخرجت  ُعندُور  ُ.ُفكنت  مت  ُتقد  ُعندُُ.ثم  حت ىُكنت 

ُاجلملُ  ك  ت هُ.ور  ُفَأَنخ  ُاجلمل  ُبخطام  ُحت ىُأخذت  مت  ُتقد  كبَتهُيفُُ.ثم  ُر  ُوضَع فلام 

ُالرجلُ  ُرأ َس ُسيفيُفْضبت  هُ.فنََدرَُُ.األرضُاخرتطت  ُأقود  ُباجلمل  ُجئت  ُ،ثم 

ه ُوسالح  ُرحل ه ُعليه .ُ ُاهلل ُرسول  َبَلني ُمعهُملسو هيلع هللا ىلصفاستق  ُقتلُُ:فقالُ.والناس  َمن

ُاألكوعُ:الرجَل؟ُقالوا ُ( ).لهُسَلب هَُأُجعُ ُ:قالُ.ابن 

ُألسارىبابُالتنفيلُوفداءُاملسلميُباُ

ُ.َُغزوناُفزارَةُوعليناَُأبوُبكرُ:قالُُاألكوعُ ُعنُسلمةُبنُ -985 رهُرسول  ُأم 

ُ.ُعليناُملسو هيلع هللا ىلصاهللُ سناُ،ُكانُبينناُوبيُاملاءُساعةفلام  ُالغارةَُُثمُ ُ.َأَمرناُأبوُبكرُفعر  ُ.شن 

ُمنُالناسُ.وَسَبىُ،فقَتَلَُمنُقتلُعليهُ.فورَدُاملاء ن ق  ُإىلُع  راريُ.وَأنظر  ُ.فيهمُالذ 

ُيسبقوينُإىلُاجلبل ُأن  ُبينهمُوبيُاجلبلُ.فخشيت  ُبسهم  ُرأواُالسهمُُ.فرميت  فلام 

ُ:قالُ-عليهاُق شٌعُمنَُأدمُُ.وفيهمُامرأةُمنُبنيُفزارةُ.فجئتُهبمَُأسوق همُ.وقفوا

ُمُ ُ-القشعُالن َطعُ ُهلا ُابنٌة ُهبمُأَُُ.العربُحسنُ نُأَُمعها ُبكفسقت همُحت ىُأتيت  رُبا

لنيُأبوُبكرُابنَتها ُهلاُثوباًُُ.مناُاملدينةدُ فقَُُ.فنف  ُ.ُوماُكشفت 

ُاهللُ ُيلُاملرأةُ:فقال.ُيفُالسوقُملسو هيلع هللا ىلصفلقينيُرسول  ُ.ُياُسلمةُهب  ُياُرسوَلُُ:فقلت 

ُهلاُثوباًُُ.واهللُلقدَُأعجبت نيُ.اهلل ُُثمُ ُ.وماُكشفت  منُالغدُيفُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُلقَينيُرسول 

                                                           

ُالوجهُخمترصاًُُمن(7887ُ)أخرجهُالبخاريُ(ُ ) ُ":ُهذا ُعٌيُمنُاملرشكيُوهوُيفُسفرُ ُملسو هيلع هللا ىلصأتىُالنبي 

ُ ث  ُانفتَلُ،ُفجلَسُعندَُأصحاب هُيتحد  ُ.ُثم  َلهُسَلَبه.ُواقت ل وه،ُاطلبوهُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُالنبي   .ُ"فقتََلهُفنف 
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ُيلُاملرأةُ:فقالُيلُ.السوق َُأبوكُ.ياُسلمةُهب  ُ.هيُلَكُياُرسولُاهللُ:فقلتُ.هلل 

ُهلاُثوباًُ ُُفبعَثُُ.فواهلل ُماُكشفت  ُمكةإىلُأَُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُهباُرسول  ففَدىُهباُناسًاُمنُُ.هل 

ةُ،امل سلمي واُبمك   
ُ.كانواُأ س 

ُبابُحكمُالفيءُ

وهاُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُعنُرسولُ ُريرةُنُأيبُهُ عُ-987 ُدخلت م 
امُقرية  وَأقمت مُُ،َأي 

كمُفيهاُ،فيها م  ُاهللُورسولهُ.فسه  ُعصت  امُقرية  ُُ،وأي  ُثم  ُولرسوله، ُهلل  َسها ُمخ  فإن 

ُ.هيُلكم

ُبابُاإلمدادُباملالئكةُيفُغزوةُبدر،ُوإباحةُالغنائمُ

ُاحلنفيعنُأيبُزُ -982 ثنيُعبدُ .ُميلُسامك  ُثنيُعمرُ حدُ ُ:عباسُقالُاهللُبنُ ُحد 

ُاهللُُ:قالُابُاخلطُ ُبنُ  ُ،إىلُاملرشكيُوهمَُألٌفُُملسو هيلع هللا ىلصمل اُكانُيومُبدر،ُنظَرُرسول 

ُعرَشُرجالًُ ُوتسعة ُثالثامئة ُاهللُُ.وَأصحاب ه ُنبي  هُ.القبلةَُُملسو هيلع هللا ىلصفاستقبَل ُيدي  ُمد  ُ.ثم 

ُبرب ه ُُّيتف  َتنيُ:فجعَل ُوعد  ُما ُيل َُأنجز َتنيُ.اللهم  ُوعد  ُما ُآت  ُُ.اللهم  ُإن  اللهم

ُمنُأ ُيفُاألرضهَتلكُهذهُالعصابة  ُ.هلُاإلسالمُالُت عبد 

ُبرب ه َُُّيتف  ُزال هُ،فام ُيدي  بلةُ،مادًا ُالق  ُعنُمنكبيهُ،مستقبَل ه ُرداؤ  ُ.حت ىُسقَط

نُورائهُ.فأخَذُرداَءهُفَألقاهُعىلَُمنكبيهُ.فأَتاهَُأبوُبكر ُالتَزَمهُم  ُاهللُُ:وقالُ.ثم  ياُنبي 

ناشدتك كذاكُم 
ُلكُماُوعَدكُ.كربُ ُ( ) ُ.فإنهَُسي نجز 

                                                           

( ُ ُالنشيد( ُمن ُمأخوذة ُالسؤال ُاملناشدة .ُ وت  ُالص  ُرفع  ُوهو ُم سلم. واة ُر  ُجلامهري  ُوقَع (ُكذاك)ُ.هكذا
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ُعزُ  ُاهلل  ُُفَأنزَل ُمنُُكمُفاستجاَبُإذُتستغيثونُربُ }ُ:وجل  كمُبألف  د  ُمم  لكمَُأين 

ردفي باملالئكةفأَُ[9ُاألنفالُ]ُ{املالئكةُم  هُاهللُ  ُ.مد 

ميل ثنيُابنُ ُ:قالُأبوُز  ُيفُُ:اسُقالعبُ ُفحد  ُيشتد  بينامُرجٌلُمنُاملسلميُيومئذ 

ُأماَمه ُاملرشكي ُمن ُرجل  ُفوقهُ.َأَثر  وط ُبالس  ُرضبًة ُسمَع ُُ.إذ ُالفارس  وصوَت

ومُ:يقول مُحيز 
ستلقياًُفنظرُإىلُاملرشكُأَُ.ُ( )َأقد  ُم  ُإليهُفإذاُهوُقدُُ.ماَمهُفخر  فنظَر

ه ط َمُأنف  وطُ،خ  ُالس 
هُكْضبة  ُوجه  ق  ُذلُ.وش  ُ.كُأُجعفاخْض 

ثُبذلكُرسوَلُ ُفحد  ُالسامءُذلكُمَُُ.صدقَتُُ:فقال.ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفجاءُاألنصاري  دد 

ُسبعيُ.الثالثة واُسبعي.ُفقتلواُيومئذ  ُ.وَأس 

ميل ُاألَسارىُ:عباسُقالُابنُ ُ:قالُأبوُز  َُأسوا ُاهللُُ،فلام  أليبُُملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول 

ُاألَسارى؟ُفقالُأبوُبكرُ:بكرُوعمر ُترونُيفُهؤالء ُُ:ما ُالعم  ُاهللُهمُبنو ُنبي  يا

يةًُُ.والعشرية ُف د  ُمنهم ُتأخَذ ُالكفارُ.َأرىُأن  ُعىل ُقوٌة ُلنا ُاهللُأنُُ.فتكون فعَسى

ُ.َُّيدُّيمُلإلسالم

ُاهللُ ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُرسول  واهللُماَُأرىُالذيُرَأىُ.ُالُ:ماُترىُياُابَنُاخلط اب؟ُقلت 

ُفنْضبَُأعناقهمولكن ُُ.أبوُبكر كن ا ُمت  ُمنَُعقيلُفيْضبُُ.يُأرىُأن  نُعليًا فتمك 

ُفالنُ.عنقه ُمن ُعُ ُ:ومتكن ي ُفَأرضب ُلعمَر فرُُ.هنقَُنسيبًا ُالك  ُأئمة  ُهؤالء فإن 

_______________________ 

همُ ُبمعنى،ُ(كَفاكَُ)ولبعض   .قالهُالنووي.ُوكل 

( ُ ُحتت( ُاملثناة ُوسكون ُامل هملة، ُاحلاء ُبفتح  ُالزاي، ُوضم  ُوميم، ُواو ُثم  ،ُ ُحيزون)ويفُرواية بالنونُ(

ُالنداء ُحرف  نادىُبحذف  ُ.ُم  ُامَلَلك  ُفرس  طم.ُ)وهوُاسم  ُعىلُ.ُباخلاءُامل عجمةُمنُاخلطم(ُخ  وهوُاألثر 

 (.7/779)قالهُالسيوطيُُ.األَنف
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ُاهللُ.ُوصناَديدها ُُ.ماُقالُأبوُبكرُملسو هيلع هللا ىلصفهوىُرسول  ُ.ُوملَُُّي َوُماُقلت 

ُاهللُ ُفإذاُرسول  ُجئت 
نَُيبكيانُملسو هيلع هللا ىلصفلامُكانُمنُالغد  ياُُ:قلت.ُوأبوُبكرُقاعَدي 

ُتبكيُأنتُوصاحبُ رسولُا
 
ُيشء نُأي 

ُُ.كهللَُأخربينُم  ُبكيت  ُبكاًء ُوجَدت  ُ.فإن 

ُلبكائكام ُ.وإنُملُأجدُبكاًءَُتباكيت 

ُ نُأخذهمُالفداءُبكيُللذيُعرَضُأَُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول  ُأصحاب كُم  لقدُُ.عل 

مَُأدنىُمنُهذهُالشجرة ُعذاهب  َضُعل 
ر  ُُقريبةٌُُشجرةٌُُ:ع  هللُ وأنزَلُاُ.ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُمنُنبي 

ُُعزُ  ثخَنُيفُاألرض}ُ:وجل  ُيكونُلهَُأسىُحت ىُي  ُأن  فكواُُ:إىلُقولهُ.ماُكانُلنبي 

ُاهلل ُالغنيمَةُهلم[79ُ-72األنفالُ]ُ{مماُغنمتمُحالالًُطي باًُ ُ.فأحل 

ُبابُإخراجُاليهودُوالنصارىُمنُجزيرةُالعربُ

ُعبدُاهللُقالُ-988 ُبن  ُاخلطابُُ:عنُجابر  ُبن  أنهُسمعُرسوَلُُ؛َأخربينُعمر 

ُ ُُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُإال  َُأدَع ُال ُالعربُحت ى ُجزيرة  ن ُم  ُوالنَصارى ُاليهوَد أل خرجن 

سلامًُ ُ.م 

بابُجوازُقتالُمنُنقضُالعهد،ُوجوازُإنزالُأهلُاحلصنُعىلُحكمُحاكمُُ

ُعدلُأهلُللحكم

ُسعدًاُُ؛يبُعنُعائشةخربينُأَُأَُُعنُهشامُ ُ-989 ُُ-قالُُأن 
 
ء هُللرب  رَُكل م  وحتج 

ُأنُليسُأَُُ:فقالُ- ُإنكُتعلم  ُأنُ اللهم  ُإيل  ُأحب  بواُكذُ ُمنُقومُ ُ،جاهدُفيكأُ ُحٌد

ُفإنُ ُ.وأخرجوهُملسو هيلع هللا ىلصُكرسولَُ ُفَأبقنيُُاللهم  ُيشٌء ُقريش  ُحرب  ُمن ُبقي كان

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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َُأن كُقدُوضعُ ُاللهمُ ُ.أ جاهدهمُفيك ُوبينهمفإينَُأظن  فإنُكنتُُ.َتُاحلرَبُبيننا

هاَُتُاحلرَبُوضعُ  ر  ُ.واجعَلُمويتُفيهاُ،بينناُوبينهمُفاف ج 

نُلب ته
ُم  ُمنُبنيُغفارُويفُُ-فلمُيرعهمُُ.فانفجرت  َُخيمٌة ُمعه ُُ-املسجد  إال 

َُيسيلُإليهم نُق َبل كمُياُأهَلُاخليمةُ ُ:فقالواُ.والدم  فإذاُسعٌدُُ.ماُهذاُالذيُيأ تيناُم 

ُدماًُ ذ  هَُيغ  ُ.منهاُفامَتُُ.جرح 

ُ ُ:الشاعرُ ُفذاكُحيُيقول 

ُسعدُبنيُمعاذاَلُأَُ ُقريظةُوالنضريُ*ُُياُسعد  ُفامُفعلت 

ُسعدُبنيُمعاذ بورُ*َُلعمركُإن  لواُهلوُالص  ُغداَةُحتم 

ُحاميٌةُتفور*ُتركت مُق دَركمُالُيشَءُفيهاُ ُالقوم  در 
ُوق 

ُأبوُحبابُ ُتسريواًُأقيمواَُقينقاعُوال*ُوقدُقالُالكريم 

مُث قاالًُوقدُ خورُ *ُُُكانواُببلدهت  ُب َمي طانُالص  لت  ُ( ).كامُثق 

بابُردُاملهاجرينُإىلُاألنصارُمنائحهمُمنُالشجرُوالثمرُحيُاستغنواُعنهاُُ

ُبالفتوح

ُشهُعنُابنُ ُ-997 ُُاب  ُمالك  ُبن  َمُاملهاجرونُمنُمكةُُ:قالُ.عنُأنس  مل اُقد 

ُاملدينة ُيشءٌُُ.إىل ُّيم د  ُبَأي  ُوليس وا م 
ُوالعقارُ ُ.قد  ُاألرض  َُأهَل ُاألنصار  ُ.وكان

ُعام ُكل  َُأمواهلم ُثامر  َُأن صاَف َُأعطوهم ُأن  ُعىل ُاألنصار  ُفقاَسَمهم ويكفوهَنمُ.

                                                           

ُ.ُمنُهذاُالوجه(7788ُ،7897ُ،ُ 75)ُ"صحيحه"أخرجهُالبخاريُيفُُ( )

 (الخ....ُفذاكُحيُيقولُالشاعر)دونُقولهُُ
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ُواملؤونةُ  ُ.العمل 

ُمالك ُأنسُبن ُسليمُ،وكانتُأم  ُأ م  ُت دعى ُأيبُُ،وهي ُبن ُاهلل ُعبد وكانتُأ م 

هُوكانُأَُُ-طلحةُ ُرسوَلُاهللُُ-خًاُألنسُأل م  ُأنس  ُأم  ُ.عذاقًاُهلاُملسو هيلع هللا ىلصوكانتَُأعطت 

ُاهللُفأَُ َُأيمنُموالَتهُملسو هيلع هللا ىلصعطاهاُرسول  ُزيدُ،أ م  ُأسامَةُبن  ُ.أ م 

ُُ:شهابُقالُابنُ  ُرسوَلُاهللُُبنُ ُفَأخربينُأنس  َُأهلُُملسو هيلع هللا ىلصمالك؛ُأن  نُقتال  ملاُفرَغُم 

ُاملدينةُ.خيرب ُإىل ُمنائَحهُ.وانرصَف ُاألنصار ُإىل ُاملهاجرون ُكانواُرد  ُالتي م

نُثامرهم مُم  ه  و  ُُ:قالُ.َمنح  ُرسول  يُعذاقَُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفرد  ُاهللُ.ُهاإىلُأ م  وَأعطىُرسول 

ُمنُحائط هُملسو هيلع هللا ىلص َُأيمنُمكاهنن  ُ.أ م 

َُأيمن،ُأمُأسامةُبنُزيد؛ُأهناُكانتُوصيفًةُُ:شهابُقالُابنُ  ُأ م 
وكانُمنُشأن 

ُرسوَلُاهللُ.ُوكانتُمنُاحلبشة.ُعبدُاملطلبُلعبدُاهللُبنُ  ُآمنة  ُولدت  ،ُبعدُملسو هيلع هللا ىلصفلام 

َُأبوه ُت ويف  ُأُ ُ،ما ُحتضن هُمُ فكانت ُُ،أيمن ُاهلل ُرسول  ُكرَب ُملسو هيلع هللا ىلصحتى َتَقها. ُفَأع  .ُ ثم 

ُاهللُُ.َأنكَحهاُزيدُبنُحارثة ُرسول  ُبعدُماُت ويف  ُت وف يت  َُأشهرُملسو هيلع هللا ىلصثم  ُ( ).بخمسة 

                                                           

ُ.منُهذاُالوجهُبتاممه(7782ُ)أخرجهُالبخاريُ(ُ )

َُأيمن:ُقالُابنُشهاب)ُدونُقولهُيفُآخرُاحلديثُ ُأ م 
ُ.وهذاُم رسل(ُالخ...ُوكانُمنُشأن 

ُ:ُتنبيهانُ

ُالتنبيهُاألولُ ُمنُاحلبشة)قولُابنُشهابُ: ُرسوَلُاهللُ":ُأخرَجُالشيخانُعنُعائشةُقالت(كانت  إن 

هُفقالُملسو هيلع هللا ىلص ُوجه  َُأسارير  ُمرسورًاُتربق  ُحارثةُوَأسامَةُ:ُدخلُعل  زًاُنظَرُآنفًاُإىلُزيدُبن  ز  ُجم  َأمَلُتريُأن 

ُزيد هاُمنُ:ُفقال.ُبن  ُبعض  ُهذهُاألقدام  ُ."بعضإن 

ُعنُأهلُالنسب:ُقالُأبوُداود(:7/52ُ )ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُُ ُصالح  مُكانواُ.ُنقَلُأمحدُبن  أهن 
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ُمُالغنيمةُيفُدارُاحلرببابُجوازُاألكلُمنُطعاُ

ُهاللُعنُعبدُاهللُبنُمُ ُ- 99 ُبن 
يد  لُعنُمح  ُمنُُ:قالُ،غف  ُجرابًا َأصبت 

ُيوَمُخيرب ُ.ُفالتزمت هُ:قالُ.شحم  ُشيئاًُُ:فقلت  نُهذا ُم  ُ:قال.ُالُأ عطيُاليومَُأحدًا

ُاهللُ ُفإذاُرسول  تبسامًُُملسو هيلع هللا ىلصفالتفت  ُ( ).م 

_______________________ 

ُأ سامة ونُيفُنسب  .ُوكانَُأبوهُزيدَُأبيَضُمنُالقطن،،ُألن هُكانَُأسوَدُشديَدُالسواد،ُيفُاجلاهليةُيقدح 

ُقالُ ُقالُالقائفُما ُالنبُ-معُاختالفُاللونُُ-فلام  ُس   ُفيهُُملسو هيلع هللا ىلصي  ُهلمُعنُالطعن  ًا ُكاف  بذلكُلكونه

ُأ سامةُ ُأ م  ُسريين،ُأن  ُالرزاقُمنُطريقُابن  وهيُأمُأيمنُموالةُُ-العتقادهمُذلك،ُوقدُأخرجُعبد 

حيحُعنُابنُشهابُ-ُملسو هيلع هللا ىلصالنبيُ ،ُوتزوجتُ..كانتُسوداَءُفلهذاُجاَءُأ سامةُأسود،ُوقدُوقعُيفُالص 

ُاحلَبيشُفولدتُ بيدًا ُع 
ُبهقبلُزيد  ن يت  ُفك  َُأيمَن ُله ُالظ باء،، ُأم ُوكانُيقالُهلا ُواشتهرتُبذلك، قالُ.

نكرواُسواَدُابن هاُأ سامة:ُعياض ُأيمَنُكانتُسوداءُملُي  ُأ م  ُأن  ُمنُاألبيضُ،ُلوُصح  وداءُقدُتلد  ُالس  ألن 

ُأسود ُقلت. ُكانتُصافيةًُ: تملُأهنا َُي  .ُ ُاإلنكار  ُفوقَع
ُالسواد  ُشديَد ُأ سامة  ُلذلكفجاء انتهىُكالمُ.

ُ.احلافظ

مٌُ.ُوعزاهُللطرباين،ُقوَلُابنُشهاب(8ُ 9/7)ُ"جممعُالزوائد"ذكرُاهليثميُيفُُ:التنبيهُالثاينُ .ُوهوُوه 

ُفيهُلكونهُم رسالًُ.ُفهوُعندُم سلمُكامُترى ُروايةُاملراسيل.ُولعل هُملُيبحث  سلم  ُ،ُوليسُمنُعادةُم  لكن 

ُم وصولةًُ ُاملراسيل َُيروي ُقد سلاًم ُهناُم  ُكام ُباملسانيد ُاحلديث. واة ُر  ُأحَد ل 
ُامل رس  ُكان ُإن  .ُخصوصًا

حايب هُمنُالص 
ُعطاءُيفُاحلجُيفُ.ُالحتاملُسامع  مُقول   (.بابُجوازُهبتهاُنوبتهاُلْضهتا)وكامُتقد 

ُالبخاريُ(ُ ) ُبلفظُ(89ُ 7987ُ،7922ُ،5)أخرجه ُالوجه اُصينُقرَصُخيربُفرَمىُ"منُهذا ُحم  نا ك 

ُفيهُشحمٌُ ُآلخَذه.ُإنساٌنُبجراب  ُ.ُفنزوت  ُفإذاُالنبي  ُمنهُملسو هيلع هللا ىلصفالتفت  ُ."فاستحييت 

نُهذاُشيئاًُ:ُفقلت.ُفالتزمته)دونُقولهُُ بتسامًُ)وقولهُ(ُالُأ عطيُاليومَُأحدًاُم  ُصَيةُُوروايةُم سلمُ(م 

لُللجراب ُ.ُواستئثارهُبهُدونُغريه،ُبأخذُابنُاملغف  ُإنكارُالنبي  ضا.ُعليهُملسو هيلع هللا ىلصوعدم  ُالر  مُعالمة  .ُفالتبس 

ُاالستداللُباحلديثُعىلُجوازُ ُيتم  ُاإلماموهبذا ُفيها.ُأكلُالطعامُيفُدارُاحلربُبغريُإذن  ُداموا .ُما
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ُُيدعوهمُإىلُاهللُعزُ لوكُالكفارُُ إلى م ملسو هيلع هللا ىلصتبُالنبيُبابُكُ ُ ُوجل 

ُعنُأَُُ-997 ُعنُقتادَة ُاهللُُ؛نس  ُنبي  وإىلُقيرص،ُُ،كتَبُإىلُك رسىُملسو هيلع هللا ىلصأن 

ُجب ارُيدعوهمُإىلُاهلل ُ،وإىلُالنجايش ُُ.تعاىلُوإىلُكل  ُالذيُصىل  وليسُبالنجايش 

ُ ُ.ملسو هيلع هللا ىلصعليهُالنبي 

ُبابُيفُغزوةُحنيُ

ُبنُ ُ–997 ُعباس  ُرسولُ ُ:قالُلبُاملطُ ُعبدُ ُعن ُمع ُُشهدت  يومُُملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ُنيح ُ ُبنُ . ُسفيان ُوأبو ُأنا ُاهللُُفلزمت  ُاملطلبُرسوَل ُملسو هيلع هللا ىلصاحلارثُبنُعبد فلمُ.

ُ.ُن فارقه ُلهُبيضاءُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُورسول  ُن فاثةُاجل ذاميُ.عىلُبغلة  ُبن  ُُ.َأهداهاُلهُفروة  فلام 

دبرينُ،التقىُاملسلمونُوالكفار ُاملسلمونُم  ُاهللُُ.وىل  ُعىلُيرُملسو هيلع هللا ىلصفطفَقُرسول  كض 

ار ف  ُاهللُُ:قالُعباس.ُبغلت هُق َبَلُالك  ُرسول  ُبغلة  هاُإ رادَةُأنُ.ُملسو هيلع هللا ىلصوَأناُآخٌذُبلجام  ف  َأك 

ُاهللُُ.الُت رسع ُرسول  ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصوأبوُسفيانُآخٌذُبركاب 

ُاهللُ رةُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُرسول  م  َُأصحاَبُالس 
ُناد  ُعب اس  وكانُرجاًلُُ:فقالُعباسُ.أي 

ُبَأعىلُصويتُ:صي تاًُ رة؟ُقالُ:فقلت  م  ُالس  َفَتهمُحيُُ:َأينَُأصحاب  َُعط  ُلكأن  فواهلل 

ُعىلَُأوالد ها واُصويتُعطفَةُالَبقر  ع 
ُ.ياَُلب يكُياُلبيكُ:فقالواُ.سم 

ُيفُاألنصار.ُفاقَتَتل واُوالكفارُ:قال ياُمعرشُاألنصارُياُمعرشُُ:يقولون.ُوالدعوة 

_______________________ 

هريُرمحهُاهللخالف.ُوهبذاُقالُاجلمهورُ .ُفيأكلونُمنهُقدَرُحاجت هم ُ."الفتح"كامُحكاهُاحلافظُيفُ.ًاُللز 

ُ.واهللُأعلم
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ُقال ُاحلارثُ:األنصار ُبني ُعىل ُالدعوة ت  ُق رص  ُاخلزرجُثم  ُبن  ُنبيُُ:فقالوا. يا

ُاخلزرج ُبن  ُاحلارث  ُبني ُيا ُاخلزرج ُبن ُُ.احلارث  ُاهلل ُرسول  ُعىلُُملسو هيلع هللا ىلصفنظَر وهو

م ُ.ُبغلته،ُكاملتطاولُعليهاُإىلُقتاهل 

ُ ُاهلل ُرسول  ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقال ُالوطيس  ُمَحَي ُحي ُ( )هذا ُاهللُُ:قال. ُرسول  ُأخَذ ثم 

ارملسو هيلع هللا ىلص ف  ُالك  ُوجوَه ُفَرَمىُهبن 
ُقال.ُحصيات  ُحممدُقالُ:ثم  ُورب  ُُ:اهنزموا فذهبت 

ُرماهمُبحصيات هُ:قال.ُأنظرُفإذاُالقتالُعىلُهيئت هُفيامُأ رى ُأن  فامُ.ُفواهللُماُهوُإال 

همَُكلياًلُ َُأرىُحد  زلت 
دبراًُ،ُ( ) ُ.وَأمَرهمُم 

ُن عامةُاجل ذاميُ:ويفُرواية واُ:وقالُ.فروةُبن  م  وا.ُاهنز  م  ُالكعبةُاهنز  ُ.ُورب  ورب 

ُُ:قالُ.حت ىُهزمهمُاهللُ:وزادُيفُاحلديثُ.ةالكعب ُإىلُالنبي  ُُملسو هيلع هللا ىلصوكأينَُأنظر  يركض 

ُ.خلَفهمُعىلُبغلت ه

ُُ:قالُ،عنُأيبُإسحاقُ-997
 
ُإىلُالرباء يت مُيومُُ:فقالُُجاءُرجٌل َأكنت مُول 

ني ُاهللُُ:فقالُ؟ياُأباُعامرة.ُح  ُعىلُنبي  ُُملسو هيلع هللا ىلصَأشهد  اءُمنُُ.ماُوىل  ولكن هُانطلَقَُأخف 

ُالناس،ُوح ُ ٌ ُمنُهوازنُرس  ماةٌُُ.إىلُهذاُاحلي  ُمنُنبلُ ُ.وهمُقوٌمُر  .ُفرموهمُبرشق 

                                                           

بزُ.ُشبهُالتنور:ُوقيلُ،هوُالتنور:ُقيل،ُوكرسُالطاءُامل هملة.ُبفتحَُأول ه(:7/785)قالُالسيوطيُ(ُ ) َي 

ه،ُفيه هاُحر  ُالتيُي شبهُحر  ةُاحلرب  ُمثالًُلشد  رةُإذاُمحتُملُ:ُوقالُاألَصمعي ُ،ُوي ْضب  هيُحجارٌةُمدو 

ُعليها ُيطأ َُيقدرُأحٌد ُيفُاحلرب:ُوقيل، ُالناس:ُوقيل،ُهوُالْضب  ُالذيُيطأ  ،ُأيُيدقهم.ُهوُالوطء 

ُو:ُقالوا ُالكالم  ُوهذهُاللفظةُمنُفصيح  ُقبلُالنبي 
هُالذيُملُي سمعُمنَُأحد 

 .ُانتهى.ُملسو هيلع هللا ىلصبديع 

(7ُ )ُ ُاجلوزيُيف ُابن حيحي"قال ُحديثُالص  ُمن 779ُ / )ُ"كشفُاملشكل مُ(: هت  ُوشد  ُبأسهم أي

ُ،ُضعيفًاُنابياًُ ُالسيف  قالُكل   .انتهى.ُإذاُنباُعنُالْضيبة،ُي 
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ٌلُمنُجراد ج  اُر  ُاهللُُ.فانكشفواُ.كأهن  ُإىلُرسول  وأبوُسفيانُبنُُ.ملسو هيلع هللا ىلصفَأقبَلُالقوم 

ُبهُبغلَتهُفنزَلُ ُ:وهوُيقولُ،واستنرَصُُ،ودعاُ،احلارثُيقود 

ُاملطلب*ُالنبيُالُكذبَُأناُ:ُ ُعبد  ُ.أناُابن 

ُنرَصكُاللهمُ  ل  ُنز 

ُنت قيُبهُ:قالُالرباء ُالبأ س  ن ا،ُواهللُإذاُامحر  اذيُبهُ.ك  ُالشجاَعُمن اَُللذيَُي  .ُوإن 

ُ( ).ملسو هيلع هللا ىلصيعنيُالنبيُ

ُبنُ ُعنُ-995 ُُ:قالُُاألكوعُ ُسلمة ُاهلل ُرسول  ُمع نيناًُُملسو هيلع هللا ىلصغزونا ُح  .ُ فلام 

ُ مت  ُتقد  ُالعدو  ُثنيةًُُ.واجهنا ُالعدوُ ُ.فَأعل و ُمن ُرجٌل َبَلني ُفاستق  ُبسهمُ . .ُفَأميه

ُيىُعن ُفتوارَُ ُصنع. ُما ُدريت  ُُ.فام ُطلعُ ُونظرت  ُقد ُهم ُفإذا ُإىلُالقوم ُثنية  ُمن وا

ُُ.خرىأُ  ُالنبي  ُهمُوصحابة  ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصفالتقوا ُالنبي  ُصحابة  ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصفوىل  نهزماًُوَأرجع  .ُم 

ُب ردتان ُوعل  ُبإ حداها. ت زرًا ُباأل خرىُ.م  رتديًا ُإزاريُ.م  فجمعت هامُُ.فاسَتطلق

ُعىلُرسولُ .ُُجيعاًُ ماًُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُومررت  نهز  ُ.ُهُالشهباءوهوُعىلُبغلت ُ.ُم 

ُاهللُ ُاألكوعُفزعاًُُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُرسول  ُغشواُرسوَلُاهللُُ.لقدُرأىُابن  نزَلُُملسو هيلع هللا ىلصفلام 

ُُقبَضُُثمُ ُ،عنُالبغلة ُاستقبلُبهُوجوَههمُ.منُاألرضُ ُقبضًةُمنُتراب  ُ:فقال.ُثم 

                                                           

ُ.هذاُالوجهُبهمنُ(7777ُُ–ُ 9ُ،7227ُ،7822ُ،777 7279ُ،72)أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ُنت قيُبه:ُقالُالرباء)دونُقولهُُ ُالبأس  ن اُواهللُإذاُامحر  اذيُبه.ُك  ُالشجاَعُمن اُلل ذيَُي  ُ.ُوإن  يعنيُالنبي 

ُعىلُهذهُالزيادةُابنُحجرُيفُ(.ُُملسو هيلع هللا ىلص ُ."الفتح"ونص 

ُ:ُ)قوله:ُقالُالسيوطيُ ُالبأس  مرة ُ(ُإذاُامحر  ُبح  ُاحلرب 
ة  ماءُاحلاصلةُفيهاُيفُالعادةهوُكنايةُعنُشد  ،ُالد 

ُاجلمر اُكامحرار  ُواشتعاهل   .انتهى.ُأوُالستَعارُاحلرب 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

ُخاري ُعىلُالبُ ُمسلمُ ُزوائدُ 
125 

ُالوجوهُ 
ُبتلكُالقبضةُ.شاهت  ُمأَلُعينيهُت رابًا ُإال  واُُ.فامُخلَقُاهللُمنهمُإ نسانًا فول 

دبرين ُُ.م  ُوجل  عز  ُاهللُُ.فهزَمهمُاهللُ  ُ.غنائمهمُبيُاملسلميُملسو هيلع هللا ىلصوقسَمُرسول 

ُبابُغزوةُبدرُ

ُرسوَلُاهللُُ،ُعنُأنسُ ُ-997 ُُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُ:قال.ُأيبُسفيانُشاوَرُحيُبلغهُإقبال 

ُعنه ُفأعرَض ُبكر َُأبو ُعنهُثمُ ُ.فتكل م ُفَأعرَض ُعمر  ُسعدُ ُ.تكل م بادةُعُ ُبنُ ُفقام

ُتريدُ ُ:فقال ُرسوَلُُإيانا ُأَُُيا ُلو ُنفيسُبيده ُوالذي ُالبحَرُاهلل؟ ي َضها
َُنخ  ُأن  مرتنا

نَاها ُنْضَبُ.ُألََخض  ُالغ امدُ أَُولوَُأمرَتناُأن  ك  كبادهاُإىلَُبر 
ُ.َُلفعلنا ( )

ُاهللُُ:قال ُالناَسُُملسو هيلع هللا ىلصفندَبُرسول  ُحتُ فانطلقُ . ُبدراًُوا ُعليهمُُ.ىُنزلوا ووردت 

اجُوفيهمُغالٌمُأسودُ ُ.رواياُقريش ُرسولُاهللُُ.فَأخذوه.ُلبنيُاحلج  فكانُأصحاب 

ُبأيبُسفيانُ:فيقولُ،يسألونهُعنُأيبُسفيانُوأصحابهُملسو هيلع هللا ىلص ولكنُهذاُُ.ماُيلُعلٌم

ُجهلُ  ُوَشُوعُ ُأبو ُوأُ تبة ُبنُ ميُ يبة ُذلكُرضبوهُ.خلفُة ُقال ُنعمُ:فقالُ.فإذا أناُ.

ُأبوُسفيانُ.أ خربكم وهُفسألوهُفقالُ.هذا ُترك  ولكنُ.ُماُيلُبأيبُسفيانُعلمٌُُ:فإذا

ُ.فإذاُقالُهذاَُأيضاُرضب وهُ.ميةُبنُخلفُيفُالناسُ يبةُوأُ تبةُوَشُوعُ ُهذاُأبوُجهلُ 

ُُملسو هيلع هللا ىلصورسولُاهللُ ُي صل  ُرأىُذلكُانرصَفُُ.قائٌم هُُ:وقالُ.فلام  والذيُنفيسُبيد 

وهُإذاُكَذَبكمُ.لتْضب وهُإذاُصَدَقكم ُ.وترتك 

ُاهللُُ:قال ُفالنُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُرسول  ُيَدهُعىلُاألرضُ:قالُ.هذاُمرصع  هاُُ،ويضع 

                                                           

ُالراء:ُبرك(:7/789ُ)قالُالسيوطيُ(ُ ) عجمٌةَُمكسورٌةُ(ُالغامد)،ُبفتحُالباءُوكرسها،ُوسكون  غٌيُم 

ُبناحيةُالساحل.ُومضمومةٌُ ُليال  ُمكةُبخمس 
 
 .انتهى.هجربَأقايصُ:ُوقيل،ُموضٌعُمنُوراء



 

ُخاري ُعىلُالبُ ُمسلمُ ُزوائدُ 
126 

ُاهللُُ:قالُ.وهاُهناُ،هنا ُرسول  همُعنُموضعُيد  ُ.ملسو هيلع هللا ىلصفامُأماَطَُأحد 

ُبابُفتحُمكةُ

ُُاهللُبنُ ُعنُعبدُ ُ-992 ُإىلُمعاويةُ:قالُريرةُعنُأيبُهُ ُرباح  ُوفوٌد .ُوفدت 

ناُلبعضُ ُفكانُيصنعُ ُ.وذلكُيفُرمضان ُفكانُأبوُهُ ُ.الطعامَُُبعض  ُأن  كثر  ريرةُمماُي 

ُرَُ ُإىل ُفأَُُ:فقلتُ.حل هيدعونا ُطعامًا َُأصنع ُفأََُأاَل ل؟ َُرح  ُإىل ُدعوهم مرت 

ُمنُالعيشُ.صنعيُ بطعامُ  ُهريرة ُأبا ُعنديُالليلةُ:فقلتُ.ثمُلقيت  عوة  ُ:فقالُ.الد 

َتني مُ.نعمُ:قلتُ.سَبق  ُمنُحديثكمُُ:فقالُأبوُهريرةُ.فدعوهت  كمُبحديث  َأاَلُأ عل م 

ةُ؟ياُمعرشُاألَنصار ُذكرُفتَحُمك  ُ.ثم 

ُاهللُُ:فقال .ُ( )تيفبعثُالزبرَيُعىلُإحدىُامل جن بَُ.ُحتىُقدمُمكةُملسو هيلع هللا ىلصَأقبَلُرسول 

ُاألخرى ُعىلُامل جن بة ُوبعثُخالدًا .ُ ُعىلُاحل رس  ُعبيدة وبعثُأبا
( )ُ ُبطنُ. فأخذوا

ُ.ُالوادي ُ.تيبةُ يفُكَُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُورسول 

ُُ:اهللُفقالُلبيكُياُرسوَلُُ:قلت.ُأبوُهريرةُ:فقالُ.رآينفنظرُفُ:قال الُيأ تينيُإال 

ُيلُباألنصارُُ:فقالُ:يفُرواية.ُ)ُأنصاري ُق ريٌشُُ.فَأطافواُبهُ:قال(ُاهتف  ووب شت 

أ صيبواُُوإنُ ُ.اُمعهمكن ُُكانُهلمُيشءٌُُفإنُ ُ.نقدمُهؤالءُ:فقالواُ.هلاُوأتباعاًُُ( )َأوباشاًُ

ئ لنا ُ.َُأعطيناُالذيُس 

                                                           

 .ويكونُالقلبُبينهام.ُوهاُامليمنةُوامليرسة.ُجانباُاجليش:ُأي(ُ )

 .أيُالذينُالُدروعُهلم(7ُ)

ُهلاُُجوعًاُمنُقبائلُشت ى:ُأي(7)  .واألَوباشُواألوشابُاألخالط،ُُجعت 
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ُ قالُبيديه،ُإحداهاُُثمُ .ُ؟ريشُوأتباعهمقُ ُوباشُ ترونُإىلُأَُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول 

ناُ:قالُ،حتىُتواف وينُبالصفاُ:ثمُقالُ.خرىعىلُاأل ُ ُُ.فانَطَلق  ُأن  ُمنا ُأحٌد فامُشاَء

ُقتله هُإليناُشيئاًُُ.يقتَلُأحدًاُإال  ُ.ُوماَُأحٌدُمنهمُي وج 

ُقريشُ:فجاءُأبوُسفيانُفقالُ:قال الُقريَشُبعدُ.ُياُرسولُاهللُأ بيحتُخْضاء 

ُاليوم ُقال. ُدارَُُ:ثم ُدخل ُآمنٌَُُمن ُفهو ُسفيان ُُ.أيب ُُرُ األنصاُفقالت  همُبعض 

ُأمُ :لبعض ُ.هبعشريت ُُ،ُورأفةٌُههُرغبٌةُيفُقريت ُدركتُ فأَُُاُالرجل 

ُُ:قالُأبوُهريرة ُالوحي  ُوجاء ُالََُيفىُعلينا. ُالوحي  ُجاء ُوكانُإذا ُجاءُ. فإذا

ُطرَفهُإىلُرسولُ  ُ.حتىُينقيضُالوحي ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفليسَُأحٌدُيرفع 

ُ ُقالُرسول  ياُرسولُ.ُلبيكُ:ياُمعرشُاألنصارُقالواُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفلامُانقىضُالوحي 

ُالرجلُفأَُأمُ ُ:قلتمُ:اهللُقال .ُكالُ:قال.ُقدُكانُذاكُ:قالوا؟ُيفُقريتهُهُرغبةٌُدركتُ ا

ُاهللُورسولُ  ُُ.هإينُعبد ُاهلل ُهاجرت  ُحَمياكمُ.وإليكمُإىل ُممات كمُ.واملحيا .ُواملامت 

ُباهللُوبرسولهُ:ويقولون،فَأقبلواُإليهُيبكون ن  ُالض  لناُإال  ُ.ُواهللُماُقلناُالذيُق 

ُ رانكمُاهللَُإنُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول  ذ  َقانكمُوَيع  ُُ:قالُ.ورسوَلهُي صد  فأقبَلُالناس 

ُأيبُسفيان ُأبواهَبُُ.إىلُدار  ُ.ُموَأغلَقُالناس 

ُُ:قال ُفاسَتَلمهُقبَلُحتىُأَُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُوأقبلُرسول  ُُثمُ ُ.إىلُاحلََجر  ُ:قال.ُطاَفُبالبيت 

ُإىلُجنبُالبيتُكانواُيعبدونه ُاهللُُ:قال.ُفأتىُعىلُصنم  ُرسول  .ُقوٌسُُملسو هيلع هللا ىلصويفُيد 

ُالقوس َية  ُب س  ُآخذ ُوهو ُأَُ. ُيفُعينهُتىُعىلُالصنمُ فلام  ُيطعن ه جاءُُ:ويقولُ.جعَل

ُ ُوزهَقُالباطل  ُفرغُمنُطوافهَُأتىُالصفاُفعالُعليهُ.احلق  ُ.حتىُنظَرُإىلُالبيت.ُفلام 



 

ُخاري ُعىلُالبُ ُمسلمُ ُزوائدُ 
128 

ه ُ.يدعوُأنُ ُفجعَلَُيمدُاهللُويدعوُبامُشاءَُُ.ورفعُيَدي 

داًُُ:خرىإحداهاُعىلُاأل ُُ،هثمُقالُبيديُ ُ:ويفُرواية وهمُحص  د  وقالُيفُُ.احص 

لناُ:قالواُ:احلديث ُاهللُ:ق  ُرسول ُيا ُذاك ُإذاًُُ:قال. ي م  ُاس  ُُ؟فام ُعبدُ كال  اهللُُُإين

ُ.هورسولُ 

ُُبنَُُفجعلُخالدَُ.ُالفتحُيومَُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُكناُمعُرسولُ ُ:ويفُرواية الوليدُعىلُامل جن بة 

بريَُ.ُالي منى ُالي رسىُوجعلُالز 
وبطنُُ( )بيدةُعىلُالبياذقةوجعلُأباُعُ ُ.عىلُامل جن بة 

ُ....ُالوادي

ُُ:وفيه وَمنَُألقىُالسالَحُُ،ُنُدخلُدارُأيبُسفيانُفهوُآمنٌُمَُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

اُالرجلُفقدُأخذت هُرَأفٌةُُ:فقالتُاألنصارُ،ُوَمنَُأغلَقُباَبهُفهوُآمنٌُُ،ُفهوُآمنٌُ أم 

ُ...ورغبٌةُيفُقريته.ُبعشريت ه

ُصربًاُبعدُالفتحُ ُق ريش  قتل  ُبابُالُي 

طيعُعنُأبيهُُ-998 ُُ:قالُعنُعبدُاهللُبنُم  ُالنبي  ُُ.يقولُملسو هيلع هللا ىلصسمعت  يوَمُفتح 

ُق ريٌشُصربًاُبعدُهذاُاليومُإىلُيومُالقيامةُ:مكةَُ قتل  ُ.الُي 

صاةُقريشُغريُمطيعوملُيكنُأَُُ:قال هُالعايصُ.سلَمَُأحٌدُمنُع  هُ.ُكانُاسم  فسام 

ُاهللُ ُ.مطيعاًُُملسو هيلع هللا ىلصرسول 

                                                           

الة(ُ ) ج  بة.ُهمُالر  عر  فةُحركت هم:ُوقيل.ُواللفظةُفارسيةُم  واُبذلكُخل  م  مُ،ُس  ل هموأهن  ث ق  .ُليسُمعهمُماُي 

 (.778/ )قالهُابنُاألثريُ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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لحُاحلديبيةُيفُاحلديبيةُ ُبابُص 

ُُ؛عنُأنسُُ-999 ُقريشًاُصاحلواُالنبي  هيلُبنُعمرو.ُملسو هيلع هللا ىلصأن  فقالُ.ُفيهمُس 

ُ هيلُ.اكتبُبسمُاهللُالرمحنُالرحيمُ:لعلُ ُملسو هيلع هللا ىلصالنبي  اُباسمُاهلل،ُفامُندريُُ:قالُس  أم 

اكتبُمنُُ:فقالُ.باسمكُاللهمُ ُ:ولكنُاكتبُماُنعرفُ.الرحيمُ ُماُبسمُاهللُالرمحنُ 

ُاهللُقالوا ُرسول  َُأن كُرسوٌلُالت بعناكُ:حممد  نَا ُكُواسمَُولكنُاكتبُاسمَُُ.لوُعلم 

ُُ.َأبيك ُعبدُاهللُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُالنبي  ُبن  ُمنُحممد  ُ.اكتب 

ُ ُالنبي  ُعىل ُعليكمُملسو هيلع هللا ىلصفاشرتطوا ه ُنرد  ُمل ُمنكم ُجاء ُمن ُمن اُُ.أن  ُجاَءكم وَمن

وهُعلينا مت  ُهذا؟ُقالُ:فقالوا.َُرَدد  إن هَُمنُذهَبُمناُإليهمُُ.نعمُ:ياُرسولُاهللَُأنكتب 

لهُفرجًاُوخمرجاًُُ.فأبعدهُاهلل ُاهللُ  ُ( ).وَمنُجاَءناُمنهمُسيجعل 

ُأنسُبنَُُ؛عنُقتادةُروبةأيبُعَُُبنُ ُسعيدُ ُعنُ-777  ُُأن  ثهمُقالُُمالك  ُ:حد 

ُليغفرُلكُاهلل}ُ:مل اُنزلت بينًا ُم  ُعظيامًُُ:إىلُقولهُ{إناُفتحناُلكُفتحًا الفتحُ.ُ]فوزًا

 -5ُ ُاحلديبية[ ُمن ُوالكآبةُ ُ.مرجَعه ُاحلزن  الط هم َُي  ُاهلديُُ.وهم ُنحَر وقد

نياُُجيعاًُُ:فقال.ُباحلديبية ُمنُالد  ُإيل  ُآيٌةُهيَُأحب  ُ( ).لقدُأ نزلتُعل 

                                                           

الًُ(ُ 758)أخرجُالبخاريُُ( ) ُاحلديبيةُمطو  لح  ُخَمرمةُومروانُقصَةُص  ُبن  ُاملسور 
وفيهُقصةُ.ُمنُحديث 

ُهذا َُأنس  هيلُبنَُعمروُنحَوُحديث  ُ.س 

دُأنٌسُُ وَمنُجاَءناُمنهمُسيجعلُ.ُإنهُمنُذهَبُمن اُإليهمُفَأبعَدهُاهلل)ُبقولهُيفُآخرُاحلديثُُوتفر 

 .(اهللُلهَُفَرَجًاُوخَمَرَجاًُ

عبةُعنُقتادةُعنُأنسُبنُمالكُ(7979ُ)أصلهُيفُالبخاريُُ(7) إناُفتحناُلكُفتحًاُ}"ُ:منُروايةُش 
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ُبابُالوفاءُبالعهد

ُاليامنُُ- 77  ذيفَةُبن  ُُ:قالُعنُح  َُأينُخرجت  ُأشهَدُبدرًاُإال  ماُمنعنيُأن 

سيل ُوَأيبُح  ُقريشُ:قالُ.َأنا ُكفار  ُفَأَخَذَنا ماُُ:إنكمُت ريدونُحممدًا؟ُفقلناُ:قالوا.

ُن ريده ُاملدينة. ُإال  ُنريد  ُإىلُاملدينةُ.ما ُلننرصفن  ُاهللُوميثاَقه ُعهَد ُمن ا وا ُوالُ،فَأخذ 

ُمعه ُُ.ن قاتل ُاهلل ُرسوَل ُاخلربَُُملسو هيلع هللا ىلصفَأتينا هم،ُُ.انرصفاُ:فقالُ.فَأخربَناه ُبعهد  ي َنف 

ُاهللَُعليهم ُ.ونستعي 

ُبابُغزوةُاألحزابُ

ذيفةُُ:قالُعنُأبيهُعنُإبراهيمُالتيمي ُُ-777  ُعندُح  لوُُ:فقالُرجٌلُُكن ا

ُرسوَلُاهللُ ُُملسو هيلع هللا ىلصأدركت  ُمعهُوَأبليت  ُذلك؟ُُ:فقالُحذيفةُ.قاتلت  أنَتُكنَتُتفعل 

ناُريٌحُشديدٌةُوقرُ ُ.حزاباألَُُليلةَُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُلقدُرأيت ناُمعُرسولُ  ُ.وَأخذت 

ُ ُمعيُيومُالقيامة؟ُُ،َأاَلُرجٌلُيأتينيُبخربُالقومُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول  جعَلهُاهلل 

بهُمن اُأحدٌُ.ُفسَكت نا جعَلهُاهللُمعيُيومُُ،َأاَلُبرجلُيأتيناُبخربُالقومُ:ثمُقالُ.فلمُي 

بهُمناُأحدٌُ.ُالقيامة؟ُفسَكت نا ُالقومُ:ثمُقالُ.فلمُي  ُيأ تيناُبخرب  جعَلهُاهللُ ُ،َأاَلُبرجل 

_______________________ 

ُُ}فامُلنا؟ُفأنزَلُاهلل ُ.َُهنيئًاَُمريئاًُ:ُقالُأصحابه.ُقالُاحلديبية.ُ{مبيناًُ لي دخَلُاملؤمنيُواملؤمناتُجنات 

ُهبذاُكل هُعنُقتادة:ُقالُشعبة.ُ"{َتريُمنُحتتهاُاألهنار ثت  ُالكوفَةُفحد  ُ،ُفقدمت  ُفذكرت  ُرجعت  ثم 

اُ:ُلهُفقال اُهنيئًاُمرئيًاُفعنُعكرمة،ُفعنُأنسُ .ُ{كإناُفتحناُل}أم  ُ."وأم 

ُُعنُعمرُ(7557ُ)وللبخاريُُ ُعليهُ"مرفوعًا ُمماُطلعت  ُإيل  ُالليلةُسورٌةُهليَُأحب  لقدُأ نزلتُعل 

 .ُ"{إناُفتحناُلكُفتحًاُمبينًاُُ}ثمُقرَأُ.ُالشمس

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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بهُمن اُأَُ.ُمعيُيومُالقيامة؟ُفسَكت نا ُ.ُحدٌُفلمُي 

ُأقومُفلمُأجدُ ُ.ياُحذيفةُفأ تناُبخربُالقومُ.قمُ:فقال ُإذُدعاينُباسمي،ُأن  ًا د  .ُب 

ُاذهبُ:قال ُفأتنيُبخربُالقوم. ُُ.والُت ذعرهمُعلُ . ُجعلت  ُمنُعنده يت  ُول  فلام 

َُأميشُيفُمحامُ  ُبالنارُ.همتيتُ ىُأَُحتُ ُكأن ام َُيصلُظهَره ُسفيان ُأبا ُفرأيت  .ُ فوضعت 

َُأرمَيهُ.كبدُالقوسسهاًمُيفُ ُأن  ُقوَلُرسولُاهللُ.فأردت  ُوالُت ذعرهمُعلُ ُ:فذكرت 

ُوأَُُ.ولوُرميت هُألَصبت ه ُُميشُيفُمثلُ ناُأَُفرجعت  ُ.ماحلام 

ُُ،فلامُأتي ت هُفَأخربت هُبخربُالقوم ُُ،وَفرغت  ت  ر  ر  ق 
ُاهللُ.ُ( ) منُُملسو هيلع هللا ىلصفَألَبسنيُرسول 

ُفيهاُفضلُ  ُي صل  ُكانتُعليه
ُُ.عباءة  ُحتىَُأصبحت  ُنائاًم َُأزل ُُ.فلم َُأصبحت  فلام 

ُ.ياُنومانُ.ق مُ:قال

ُبابُغزوةُأحد

 777-ُُ ُمالك  ُبن  ُرسوَلُاهللُُ،عنُأنس  ُيفُسبعةُ ُملسو هيلع هللا ىلصأن  منُُأ فرَدُيوَمُأ حد 

ُقالُ.ورجليُمنُق ريشُ.األنصار وه ق  ُره  ُأوُهوُُ:فلام  ُاجلنة، ُوله َمنُيرد همُعن ا

مُرجٌلُمنُاألنصار ت َلُُ،رفيقيُيفُاجلنة؟ُفتقد  وهُأيضاًُ.ُفقاتلُحتىُق  ق  ُره  ُ.ُثم 

ُاجلنةُ:فقال ُوله ُعن ا ُيرد هم ُاجلنةأَُُ،َمن ُيف ُرفيقي ُهو ُمنُُ؟و ُرجٌل م فتقد 

ت َلُ ت َلُالسبعةُ .ُاألنصار،ُفقاتَلُحت ىُق  ُاهللُفقاُ.فلمُيزلُكذلكُحتىُق  ُملسو هيلع هللا ىلصلُرسول 

ناَُأصحاَبناُ:لصاحَبي ه ُ.ماَُأنَصف 

                                                           

ُ:ُأي.ُبضمُالقافُوكرسُالراء( )  (.7/799)قالهُالسيوطيُ.َُبردت 
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 777-ُُ ُُعنُثابت  ُرسوَلُاهللُُ،عنُأنس  ُأ حدُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُرباعيت هُيوَم .ُك رست 

ُيفُرأسه ج  ُعنهُ.وش  ُالدَم ُيسلت  ُقومٌُُ:ويقولُ،فجعَل ُنبيهمُكيفُيفلح  وا ُ،شج 

ُرباعيته وا ُفأنزَلُُ،وشج  ُاهلل؟ ُإىل ُيدعوهم ُاألَُ}ُ:تعاىلُاهلل ُوهو ُمرُ ليسُلكُمن

ُ( )[.78 آلُعمرانُ]ُ{يشءٌُ

ُمن أذى المشركين والمنافقين ملسو هيلع هللا ىلصبابُماُلقيُالنبيُُ

ُمَُُودي ُيمونُاألَُمَُُمروُبنُ عنُعَُُ-775  ُُ:قالُسعودُعنُابن  اهللُُكانُرسول 

ُ( ).ثالثاًُُوإذاُسَأَلُسأَلُُ.اُثالثاًُعَُاُدَُعَُإذاُدَُُملسو هيلع هللا ىلص

ُبابُغزوةُذيَُقَرد ُوغريهاُ

                                                           

:ُعنُأنس:ُقالُمحيدُوثابتُ{..ليسُلكُمنُاألمرُيشء}بابُُ-9 ُل قهُالبخاريُيفُكتابُاملغازيع(ُ )

"ُ ُالنبي  ج  ُفقالُملسو هيلع هللا ىلصش  واُنبي هم:ُيوَمُأ حد  ُقوٌمُشج  ُ.ُ"{ليسُلكُمنُاألمرُيشء}فنزلتُ.ُكيفُي فلح 

يدُ (:2/777ُ)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ ُمح  اُحديث  ُ.ُأم  والرتمذيُوالنسائيُمنُط رقُعنُفوَصَلهُأمحد 

يدُبه  .مح 

ُاحلديثُجزٌءُمنُحديثُابنُمسعودُ:تنبيهُ(7) ،7ُ 772ُ،798ُ،7227ُ،77)أخرجهُالبخاريُ.ُهذا

ُالوجهُبه(7277ُ،ُ 777 ُ.ُمنُهذا ُالنبي  ُعىلُظهر 
ُسالُاجلزور  ةُوضعُأيبُجهل  ودعاءُُملسو هيلع هللا ىلصيفُقص 

ريشُ ال:ُثمُقال،ُفرفَعُرأ سه:ُوفيه.ُعليهمُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي ُ ُعليكُبق  ات.ُلهم  ُ.ثالَثُمر 

ُُ ُثالثاًُ)دونُقوله ُدعا ُدعا ُوكانُإذا ُسألُثالثاًُ. ُسَأَل ُُ(وإذا ُوالعيني  ُحجر ُابن  ُالزيادة ُعىلُهذه نص 

ُ.ُوالسيوطيُوغريهم

ُ.ُوأصلهُمتفٌقُعليه،ُرواهُمسلمٌُ(:7/799ُ)ُ"ختريجُأحاديثُاإلحياء"ولذاُقالُالعراقيُيفُُ

همُيفُالعزوُرمحةُاهللُعىلُاجلميعوهذاُمنُدقيقُ:ُقلتُ  .نظر 
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ثنيُأَُُسلمةُبنُ ُعنُإياسُ ُ–777  ناُاحلديبيةُمعُرسولُ ُ:قالُيبُحد  م 
اهللُُقد 

وُّياُ.ونحنُأربعُعرشَةُمائة.ُملسو هيلع هللا ىلص فقعَدُرسولُاهللُُ:قالُ.وعليهاُمَخسونُشاًةُالُت ر 

كي ةُملسو هيلع هللا ىلص عىلَُجَباُالر 
اُدعاُ.( ) اُبَسَقُفيهاُ،فإم  ُُ:قالُ.وإم  ُ.ُفَسَقي ناُواسَتَقي نا.ُفجاشت 

ُُ:قال ُاهلل ُرسوَل ُإن  ُأصلُ ُملسو هيلع هللا ىلصثم  ُيف ُللبيعة ُالشجرةُدعانا لُُ:قال. ُأو  فبايعت ه

قالُُ.ياُسلمةُعُ بايُ ُ:قالُ.منُالناسُحت ىُإذاُكانُيفُوسطُ .ُبايَعُوبايعَُُثمُ .ُالناس

لُالناس.ُقدُبايعتكُ:قلت ُ.وأيضاًُُ:قال.ُياُرسولُاهللُيفُأو 

ُُ:قال الًُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُورآينُرسول  ُُ:قالُ-ُمعهُسالٌحُُيعنيُليسُ-َعز  فَأعطاينُرسول 

َُأوَُدَرقةًُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُ ُبايع.َُحَجَفًة عنيُياُُ:الناسُقالُحتىُإذاُكانُيفُآخرُ .ُثم  باي  َأاَلُت 

ُُ:قالُ؟سلمة ُقدُبايعت كُ:قلت  لُالناس. ُرسولُاهللُيفُأو  .ُالناسُ ُويفُأوسطُ ُ،يا

ُ.ُفبايعت هُالثالثةُ:وأيضًاُقالُ:قال

ُُ:ثمُقالُيل ُياُرسوَلُُ:ياُسلمةَُأينَُحَجَفت كُأوَُدَرَقت كُالتيَُأعطيتك؟ُقالُقلت 

الًُ َُعز  يُعامٌر ُاهللَُلقينيُعم  ُإياها. ُفًأعطيت ه ُاهللُُ:قال. ُرسول  ُ:وقالُملسو هيلع هللا ىلصفضحَك

ُ نُنفيسُ:إنكُكالذيُقالُاألول  ُم  ُإيل  َُأبغنيُحبيبًاُهوُأحب  ُ.ُاللهم 

لحُثمُ  ُاملرشكيُراسلوناُالص  ناُيفُبعض.ُإن  نا.ُحتىُمَشىُبعض  ُ:قال.ُواصَطَلح 

ُبنُ  ُلطلحة َُتب ي عًا ُاهللعُ ُوكنت  ُبيد ُفرَسه. هُ،َأسقي وَأحس 
ه( ) م 

د  ُوَأخ  ُمنُُ.، وآكل

                                                           

ُاجليمُ (ُجبا(:ُ)779/ )ُ"املشارق"قالُعياضُيفُ(ُ ) (ُوالركية)ُ.والباءُمقصورُهوُماُحولُفمها.ُبفتح 

ذريُ،ُالبري ُالركية"ورواهُالع  ُداخل ها،ُوهوُوهمٌُ.ُ"جب  ُ.انتهى.ُواجلب 

 .وهيُلغة.ُأيُبصق(ُبسق)قولهُُ

َرهُ(7ُ) ُظه  بارأيُأحك  ةُأل زيلُعنهُالغ   (.7/775.)قالهُالسيوطي.ُبامَلحس 
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ه َُأهلُومايلُمهاجرًاُإىلُاهللُورسول ُ.ُطعام  ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصهُوتركت 

ُمكةُ:قال ُوأهل  ُنحن  نا َطَلح  ُاص  ُُواختلطَُُ،فلام  ُببعضبعض  ُشجرةُُ،نا أتيت 

ُشوكها ت  ُيفُأَُُ.فَكَسح  نُأهلُُ:قالُ.صلهافاضجعت  ُمنُاملرشكيُم  فَأتاينُأربعٌة

ُمكة ُيفُرسولُ . ُيقعوَن ت همُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفجعلوا ُأخرىُ.فَأبغض  ُإىلُشجرة  لت  .ُفتحو 

واُسالحهم ُمنُأَُُ.واضطجعواُ.وعل ق  ُ:الواديُسفلُ فبينامُهمُكذلكُإذُنادىُمناد 

َني م ُز  َلُابن 
ت  هاجرينُق  ُ.ُياَُلل م 

َُسيفيُ:قال ُرقودٌُُ.فاخرتطت  ُوهم ُأولئكُاألَربعة ُعىل ُشددت  ُُ.ثم  فَأخذت 

ُيفُيديُ.سالَحهم ثًا غ  ُُ:قالُ.فجعلت هُض  ُُ:ثمُقلت  ُالُيرفع 
ُحممد  مُوجَه والذيُكر 

ُالذيُفيهُعيناه ُرضبت  ُهبمَُأسُ:قالُ.َأحٌدُمنكمُرأ َسهُإال  ُجئت  ُثم  وقهمُإىلُرسول 

ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُ

ُبرجلُمنُالَعَبالتُُ:قال يُعامٌر َرزُ-وجاءُعم  ك  قالُلهُم  هُإىلُرسولُ ُ-ي  ُيقود 

ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصُاهلل  ف ف  ُجم  ُاهللُُ.يفُسبعيُمنُاملرشكيُ( )عىلُفرس  ُإليهمُرسول  ُملسو هيلع هللا ىلصفنظَر

وهمُ:فقال ُوث نَاهُ.دع  ُالف جور  يكنُهلمَُبدء 
( )ُ .ُ ُعنهمُرسول  ُوأنزَلُُ.ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفعفا

َُأظَفركمُ}ُ:اهلل  ةُمنُبعدُأن  ُمك  َُأيدَُّيمُعنكمُوَأيدَيكمُعنهمُببطن  وهوُالذيُكف 

ُ.اآليةُكلها[77ُالفتحُ]ُ{عليهم

                                                           

فاف:ُأي(ُ )  
ُيقيهُاألََذى.ُعليهَُت  كُعىلُالفرس  َ رت  هُاإلنسانَُأيضاًُ.ُوهوُيشءُمنُسالحُي  هُ،ُوقدُيل بَس  وُجع 

 (.299/ )قالهُابنُاألثريُ.ََُتافيف

ه:َُأي(7ُ) ر 
 (.77/ )ُ"اللسان"قالهُيفُ.َُأّول هُوآخ 
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ُاملدينةخرج ُُثمُ ُ:قال ُراجعيُإىل ُمَُفنزلُ ُ.نا ُجبٌلُُ.نزالًُنا يان ُوبيُبن يُحل  .ُبينَنا

ُاهللُ.ُ( )وهمُاملرشكون ُاجلبَلُالليلةُملسو هيلع هللا ىلصفاستغفرُرسول  كأن هُطليعٌةُُ.ملَنُرقيُهذا

ُ ُوأصحابهُملسو هيلع هللا ىلصللنبي  ُسلمة. ُثالثاًُُ:قال ُأو تي ُمر  ُالليلة ُتلك ُقدمناُُ.فرقيت  ثم 

ُاملدينة .ُ ُاهلل ُرسول  ُُملسو هيلع هللا ىلصفبعَث ُاهلل ُرسول  الم  ُغ  ُرباح  ُمع ه ُمعهُملسو هيلع هللا ىلصبظهر  .ُوَأنا

ُطلحة ُمعهُبفرس  هُمعُالظ هرُ.وخرجت  ي  ُ.ُأ َند 

ُاهللُ ُرسول  ُالرمحنُالفزاريُقدُأغاَرُعىلُظهر  ُأصبحناُإذاُعبد  فاسَتاقهُ.ُملسو هيلع هللا ىلصفلام 

ُُ.وقتَلُراعيهُ.أُجعَُ بيدُاهللُ:قالُفقلت  هُطلحَةُبَنُع  ل غ  ُهذاُالفرسُفَأب  ُخذ  .ُياُرباح 

ُرسوَلُاهللُ ُاملرشكيُقدُأَُُملسو هيلع هللا ىلصوَأخرب  هأن  ح  ُ.غارواُعىلُس 

ُفاستُثمُ ُ:قال َُأَكَمة  ُعىل ُاملدينةقمت  ُثالثاًُُ.قبلت  َُصَباحاهُ:فناديت  ُُ،يا ثم 

مُبالنبل َُأرمي ه  ُيفُآثارُالقوم  ُ:أقول.ُوَأرَتز.َُخرجت 

عُ*ُأناُابنُاألكوع ض  واليومُيومُالر 
( )ُ

ُرجاًلُمنهم ُسهاًمُيفُرحل هُ.فأحلق  ه.ُفأصك  ُإىلَُكتف  ُالسهم  .ُحتىُخلَصُنصل 

هاُ:قالُقلت ذ  ُخ 

                                                           

هيهذهُالل(ُ ) َُضبطوهاُبَوج  ها:ُذكرهاُالقايضُوغريه.ُفظة  ،ُوهمُاملرشكونُعىلُاالبتداءُواخلرب.َُأحد 

ُوالثاين ُاملرشكون: ُوهم  .ُ ُالنبي  وا ُوأصحاَبهُملسو هيلع هللا ىلصأيُه  ُغائلتهم، ُوخافوا نيُاألمرُ . ُيقالُه  ني. ،ُوَأه 

نيَُأذابني ني،ُوقيلُه  ُاملرشك:ُوقيلُمعناه،ُوأهنيَُأغم  ُأمر  ُهم  رهبمُُملسو هيلع هللا ىلصيُالنبي  بي ت وهمُلق  خوَفُأنُي 

 .قالهُالنووي.ُمنهم

قال،ُأيُيومُهالكُاللئام(:525ُ/ )ُ"املشارق"قالُعياضُيفُ(7ُ) ُاللبَنُ:ُي  لئيٌمُراضٌعُإذاُكانُيرضع 

ُمنهُالل بن،ُمنَُأخالفُإبله ُفي طلب  ُاحللب   .انتهى.ُوالَُيلبُلئالُي سمعُصوت 
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ع*ُوأناُابنُاألكوعُ ض  ُواليومُيومُالر 

َُأرميهمُ:قال ُزلت  ُما ُهبمُ،فواهلل  ُشجرًةُُ.وَأعقر  َُأتيت  ُفارٌس ُإيل  ُرجَع فإذا

َُأصل ها ُيف ُفجلست  ُرميت ه. ُثم  ُبه. ُفعقرت  ُيفُ. ُدخلوا ُاجلبل  ُتضايَق ُإذا حتى

ه ُاجلبَلُُ،تضايق  مُباحلجارةُ.علوت  ُّي 
َُأرد  ُ.ُفجعلت 

ُرسولُ ُفامُزلتُكذلكَُأتبعهمُحتىُماُ:قال ُمنُظهر  ُمنُبعري  ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُخلَقُاهلل 

ُخل فت هُوراَءُظهري ت همُأَُ.ُوخلواُبينيُوبينهُ.إال  بع  ُات  لقواُأكثَرُمنُحتىُأَُ.ُرميهمثم 

حماًُُردةًُثالثيُبُ  ون.ُوثالثيُر  ف  ُعليهُآرامًاُمنُ.َُيستخ  ُجعلت  والُيطرحونُشيئًاُإال 

ُاهللُ.ُاحلجارة ُ.ُصحابهوأَُُملسو هيلع هللا ىلصَيعرف هاُرسول 

ُبنُبدرُالفزاري تضايقًاُمنُثنيةُفإذاُهمُقدَُأتاهمُفالن  فجلسواُ.ُحتىُإذاَُأتواُم 

ونُ ُعىلُرأسُقرن(ُيعنيُيتغدونُ)ُيتضح  ماُهذاُالذيُُ:قالُالفزاري.ُوجلست 

َحُُ:َأرى؟ُقالوا لقيناُمنُهذاُالرَب 
َُغَلسُ .ُ( ) ُُ.واهللُماُفاَرَقنَاُمنذ  يرميناُحتىُانتزعُكل 

ُ.ُأيديناُيشءُيف

ُمنهمُأربعٌةُيفُاجلبلُ:قالُ.فليقمُإليهُنفٌرُمنكمُأربعةٌُُ:قال ُُ:قال.ُفصعَدُإيل  فلام 

أناُُ:وَمنُأنت؟ُقالُقلت.ُالُ:هلُتعرفوين؟ُقالواُ:أمكنوينُمنُالكالمُقالُقلت

ُكوعاألَُُبنُ ُسلمةُ  .ُ ُحممد  مُوجَه ُأدركت هُملسو هيلع هللا ىلصوالذيُكر  ُمنكمُإال  ُرجاًل ُ.الَُأطلب 

ُ.ُفرجعواُ:قالُ.َأناَُأظنُ ُ:قالُأحدهم.ُيطلبنيُرجٌلُمنكمُفي دَرَكنيُوال

ُاهللُ ُفوارَسُرسول  ُمكاينُحتىُرأيت  فإذاُُ:قال.ُيتخل لونُالشجرُملسو هيلع هللا ىلصفامُبرحت 

                                                           

ة:ُأي.ُهوُبفتحُالباءُواسكانُالراء(ُ )  (.29ُ /7 )قالهُالنوويُ.ُشد 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

ُخاري ُعىلُالبُ ُمسلمُ ُزوائدُ 
137 

مُاألخرمُاألسدي هل  وعىلُأثرهُاملقدادُبنُاألسودُُ.عىلُأثرهُأبوُقتادةُاألنصاريُ.أو 

ُاألَخرمُ:قالُ.الكندي ُبعنان  ُمدبرينُ:قالُ.فأخذت  وا ُفول  .ُ َُأخرمُُ:قلت  يا

ُاهللُُ.احذرهم ُرسول  ُحت ىُيلحَق ُُ:قالُ.وَأصحاب هُملسو هيلع هللا ىلصالُيقتطعوَك ُإن  ُسلمة يا

ُبينيُوبيُ ُفالُحَت ل  ُوالناَرُحق  ُاجلنَةُحق  كنَتُت ؤمنُباهللُواليومُاآلخر،ُوتعلمُأن 

ُالشهادة ُفخل يتهُ:قال. ُالرمحن. ُفالتقىُهوُوعبد ُُ:قال. .ُالرمحنُفرسهُبعبدُ فعقَر

لُعىلُفرسهُ.هالرمحنُفقتلَُُوطعنَهُعبدُ  ُ.وحتو 

ُرسولُاهللُ ُفارس  ُأبوُقتادة َق ُالرمحنُملسو هيلع هللا ىلصوحَل  ُبعبد  ُهلَُتَُنهُفقَُفطعَُ. َمُ. فوالذيُكر 

ُ جلُحتىُماَُأرىُورائُ ُملسو هيلع هللا ىلصوجَهُحممد  ُات بعتهمَُأعدوُعىلُر  ُحممد  ُملسو هيلع هللا ىلصيُمنَُأصحاب 

ُفيهُماءٌُ.ُوالُغبارهمُشيئاًُ عب  ُالشمسُإىلُش  يقالُلهُذوُُ.حتىُيعدلواُقبلُغروب 

طاٌشُُ.َقَرد ُ.ُليرشبواُمنهُوهمُع 

َُأعدوُورائهمُفحل يتهمُعنهُ:قال ُإيل  ُمنهُُ.يعنيُأجليتهمُعنهُ:فنظروا فامُذاقوا

ونُيفُثنيةُ ُ:قالُ.قطرة ََقُرجالُمُ:قالُ.وَيرجونُفيشتد  واُفَأحل  هُ.ُنهمفَأعد  فأصك 

ه ُكتف  ذهاُوأناُابنُاألكوعُ:قالُقلت.ُبسهمُيفُن غض  ُ:قال.ُواليومُيومُالرضع.ُخ 

ُأمه ُثكلته ُب كرَة؟ُ.يا ه أكوع 
( )ُُ كُبكرةَُُ.نعمُ:قالُقلت  َُأكوع  ه

ُنفس  ُعدو  ُ:قالُ.يا

َُسُرَُفَُُ( )دوارُ وأَُ ُُ:قال.ُةُعىلُثنيُ ي  ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُهبامَُأسوقهامُإىلُرسولُ ُفجئت 

                                                           

ُالنهار:ُهوُبرفعُالعي(ُ ) ُهذا وبكرَةُمنصوٌبُغريُ،ُنعم:ُوهلذاُقال،ُأيُأنتُاألكوعُالذيُكنَتُبكرَة

ُمنون ُقالُأهلُالعربية، ُمُ : ُغري  ُيفُيوم  ُباكرًا َُأن كُلقيَته ُأردَت ُبالتنوينُإذا ُبكرًة َُأتيت ه ُعييقال قالهُ.

 (. 8 /7 )النوويُ

همُباملعجمة،ُروايةُاجلمهورُبالدالُامل هملة:ُقالُالقايض(:ُ 8 /7 )قالُالنوويُ(7ُ) :ُقال،ُورواهُبعض 
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ُمنُلبنُ ُ:قال َُمذقٌة ُفيها ُبسطيحة  َقنيُعامٌر ُماءٌُُ.وحَل  ُفيها أتُُ.وسطيحة  فتوض 

ُ ُُثمُ ُ.ورشبت  مُمنهُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسوَلُُأتيت  ُُ.وهوُعىلُاملاءُالذيُحأَل هت  اهللُُفإذاُرسول 

ُيشءُاستنقذت هُمنُاملرشكيُ.خَذُتلكُاإلبلقدُأَُُملسو هيلع هللا ىلص ُوب ردةُ ُ.وكل  ُرمح  وإذاُُ.وكل 

ُمنُالقومباللُنحَرُناقًةُمنُا ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُوإذاُهوَُيشويُلرسولُ .ُإلبلُالذيُاستنقذت 

ها هاُوسنام  ُ.ُمنَُكب د 

ُ ُرجلُ ُ:قالُقلت  ُمائَة ُمنُالقوم ُرسولُاهللَُخلنيُفَأنتخب  ُيا ُالقومُفالُ. بع  فَأت 

ُقتلت ه رٌبُإال  ُاهللُُ:قال.ُيبقىُمنهمُخم  ُُملسو هيلع هللا ىلصفضحَكُرسول 
 
ُنواجذهُيفُضوء حتىُبدت 

ُُ:فقال.ُالنهار إهنمُُ:فقالُ.كرمكوالذيُأَُ.ُنعمُ:ياُسلمةَُأتراَكُكنَتُفاعال؟ُقلت 

َرون اآلنُلي ق 
ُ.ُغطفانُيفُأرضُ ُ( )

ُجلَدهاُُ.هلمُفالٌنُجزوراًُُنحرَُُ:فقال.ُفجاءُرجٌلُمنُغطفانُ:قال َُكشفوا فلام 

باراًُ واُهاربي.َُأتاكمُالقومُ ُ:فقالواُ.رَأواُغ  ُ.ُفخرج 

ُأَُ ُُ،صبحنافلام  ُرسول  ُُقال ُقتادةُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُأبو ُاليوم ُفرسان نا ُخري  ُُ.كان وخري 

ُسلمة ُُثمُ ُ:قال،رجالت نا ُاهلل ُرسول  ُالفارسُ ُ:ميهُ َسُُملسو هيلع هللا ىلصَأعطاين ُُ،سهم  وسهم 

اجل ُ.فجمعهامُيلُُجيعاًُُ.الر 

ُاهللُ ُأردفنيُرسول  ُعىلُالعضباءُملسو هيلع هللا ىلصثم  فبينامُُ:قالُ.راجعيُإىلُاملدينةُ.وراَءه

_______________________ 

ُاملعنى تقارب  ُم  ُوكالها ُخل فوها. ُمعناه ُفباملعجمة ،ُ
 
ُمنُكلُيشء ُوالرذيُالضعيف  وباملهملةُمعناهُ،

ُالفارَسَُأسقَطت ه.ُومنهُالرتدية،ُوهاَأهلكوهاُوَأتعبوهاُحتىَُأسقطوهاُترك ُالفرس  َدت   .انتهى.ُوَأر 

 .والقريُالضيافة.ُي ضي فون:ُأي(ُ )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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اًُُ:قالُ.نحنُنسري ُشد  ُمنُاألنصارُالُي سَبق  َأاَلُُ:فجعلُيقولُ:قالُ،وكانُرجٌل

ُذلك عيد ُي  ُفجعل سابق؟ ُهلُمنُم  ُإىلُاملدينة؟ سابٌق ُكالمهُُ:قالُ.م  ُسمعت  فلام 

مُكريامًُُ:قلت ُاهللُ.ُالُ:قالُ؟هَتابُرشيفاًُُوالُ،َأَماُت كر  ُيكوَنُرسول  ُأن  قالُ.ُملسو هيلع هللا ىلصإال 

ُرسوَلُُ:قلت ُأَُاهللُبأَُُيا ُالرجَلُمُ وأُ ُنَتُيب ينُفأل سابق َُذر  ُشئتُ:قالُ.ي قالُُ،إن 

ُأُ:قلت ُُ.إليكُذهب  ت  ُرجلُفَطَفر  وثنيت 
( )ُُ ُ.ُفعدوت 

فًاُأوُرشفيَُأسَتب قيُنَُُ:قال ُعليهُرَشَ ُفَُفربطت  ُيفُإثره.ُ( )يس  ُعدوت  ُ.ُثم  فربطت 

ََقه.ُعليهُرشفًاُأوُرشفي ُحتىَُأحل  ُإينُرفعت  هُبيَُكتفيهُ:قال.ُثم  ُ:قالُقلت.ُفَأصك 

ُ ُ.ُفسبقت هُإىلُاملدينةُ:قال.َُأناُأظنُ:واهللُقال.ُقدُسبقت 

ُثالثُليالُحتىُخرجناُإىلُخيرَبُمعُرسولُ ُ:قال ُ:قال.ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفواهلل ُماُلبثناُإال 

ُبالقوم يُعامٌرُيرَتز  ُ:فجعلُعم 

قُُ*ُديناــــــتاهللُلوالُاهلل ُماُاهت ُوالُصل يناناُـــوالُتصد 

ُاألَقُُ*ونحنُعنُفضلكُماُاستغنيناُ ُدامُإنُالقيناــفثب ت 

ُ.ُسكينةُعليناُلنُ زُ نُ وأَُ ُأناُعامرُ:َمنُهذا؟ُقالُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول  غفَرُُ:قال.

ُاهللُُوماُاستغفرَُُ:قالُ.لكُرب ك دَُُملسو هيلع هللا ىلصرسول  ُاست شه  هُإال  ََُيص 
ُُ.إلنسان 

                                                           

ُ:ُأي(ُ ) ُوقفزت   .قالهُالنووي.ُوثبت 

ُ)معنىُ(7) يُالشديدُ (ُربطت  َُنَفيسُعنُاجلَر  ف)وُ،ُحبست  َأسَتب قيُ)وقولهُ،ُماُارتفَعُمنُاألرض(ُالرش 

ُ(ُ.7/757 )قالهُالنوويُ.ُالب هرلئالَُيقطعنيُ(ُنَفيس

م(ُ:577ُ/ )ُ"النهاية"قالُابنُاألثريُيفُُ رُهوُبالض  ُالب ه  :ُ يُالشديد  ع  ُعندُالس  يُاإلنساَن
رَت  َُيع  ما

يج ُمنُالن ه  و   .انتهى.ُوَتَتاب عُالن َفس.ُوالَعد 
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ُبنُ فنادَُُ:قال ُاهللُلوالُماُمت عتناُبعامرُ ُ:لهُعىلُُجلُ اب،ُوهوُاخلطُ ُىُعمر  ُ.ياُنبي 

ُقدُ ُ:قال ُبسيفهُ:ناُخيربُقالمُ فلام  َُيطر  همُمرحب  ُ:ويقولُ.خرجُملك 

ُ ُأينُمرحب  ُخيرب  ُُ*ُقدُعلمت  ُُالحُبطٌلُشاكيُالس  رب  ُجم 

ُإذاُاحلروبُأَُ ب  ُقبلتُتله 

يُعامٌر،ُفقالُ:قال ُ:وبَرَزُلهُعم 

ُأينُعامرٌُ ُخيرب  غامرُ *ُُقدُعلمت  ُشاكيُالسالحُبطٌلُم 

ُمرحبُيفُت رسُعامرُ.فاختلفاُرضبتيُ:قال ُُ.فوقَعُسيف  ل  وذهبُعامٌرَُيسف 

هُعىلُنفسه.ُله ُ.ُ( )فقطَعَُأكحَلهُ.فرجعُسيف  هُفكانت  ُ.فيهاُنفس 

ُُ:قالُسلمةُ  ُفإذاُنفٌرُمنُأصحاب  ُُفخرجت  ُعامرُ ُ:يقولونُملسو هيلع هللا ىلصالنبي  .ُبطَلُعمل 

ُرسوَلُُ:قال.ُقتلُنفَسه ُُ.بكيناُأَُوأَُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفأتيت  ُُ.اهللُياُرسوَلُُ:فقلت  بطَلُعمل 

ُ.ُعامر؟ ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  ُ:قال.ُناٌسُمنَُأصحابكُ:َمنُقالُذلك؟ُقالُقلت 

تيُ.كذَبَُمنُقالُذلك ُ.بلُلهَُأجرهُمر 

ُأَُُثمُ  ُعل  ُإىل ُأَُُ-رسلني رمدُ وهو
ُاهللُُعطيُ أل ُُ:فقالُ-ُ( ) ب  َُي  ُرجاًل الراية

                                                           

ُ،ُبفتحُهز(ُ ) ُكاف  هملة،ُوسكون  ُم 
 
ُاليدرُ وهوُعُ :ُقالُاخلليل،ُعرقُاحلياة.ُوحاء ،ٌُقُمعروٌفُيفُوسط 

قالُعُ ،ُومنهُي فصد ُالبدن:ُوي قال،ُهنرُاحلياة:ُوقيل،ُرقُاألَكحلُ والُي  ُشعبٌةُمنه،ُهنر  ُعضو  .ُويفُكل 

 (.7/777 )ُ"املرقاة"قالهُالقاريُيفُ

ُابنُ ُ(7) ُُحجرُ ُقال ُ(52 /7 )ُ"الفتح"يف َمد: ُالر  ُوامليمُ .
 
ُالراء ُُ.بفتح  ُالطبقة  ُيف ُيعرض  ُحار  ورٌم

ُمنُالعي ُاألخالط.ُامل لتحمة  ُأحد  هاُالظاهر،ُوسبب هُانصباب  ُمنُامَلع دة ُ.ُوهوُبياض  َأوَُأبخرةُتصعد 

ماغ َُأحدَثُ،ُإىلُالد  كامُ،ُأوُإىلُالعي  ُاندفَعُإىلُاخلياشيمَُأحدَثُالز 
 .انتهى.ُالخ...ُدَُمَُالرُ ُفإن 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُقالُ،ورسوله ه ُاهللُورسول  ب ه َُي  ُُ:أو ه َُأقود  ُبه ُفجئت  ُعليًا ُُ-فأتيت  ُأرمد ُ-وهو

ُبهُرسوَلُ ُُ.وَأعطاهُالرايةَُُ.َقُيفُعي نَي هُفربأََُسُفبَُ.ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُحتىُأتيت  وخرَجُمرحب 

ُ:فقال

ُ َُأينُمرحب  ُخيرب  ُ*ُقدُعلمت  ُشاكيُالسالحُبطٌلُجمرب 

ُ ُأَُُإذاُاحلروب  ُتلهُ ُقبلت  ُب 

يُحيدرهُ:فقالُعلُ  يُأ م 
ت ن  هُاملنظرهُ*َُأناُالذيُسم  َُكري 

ُغابات  ُكليث 

ُ ندرهُاعُكيَلُأ وفيهمُبالص  الس 
( ).ُ

ُفقتَلهُفْضَبُُ:قال ُعىلُيديهُثمُ ُ.رأَسُمرحب  ُ.كانُالفتح 

َُأيدُّيمُعنكم}ُ:بابُقولُاهللُتعاىلُ ُاآلية.ُ{وهوُالذيُكف 

ُأنسُ ُ-772  ُُبنُ ُعن ُأهلُ ُ؛ُمالك  ُمن ُرجاًل ُثامني ُعىلُُأن  ُهبط وا مكة

ُ ُاهلل تسل حيُملسو هيلع هللا ىلصرسول  ُم  ُالتنعيم ُجبل ُُ.من ُالنبي  ة ُغر  ريدون ُ.وأصحاب هُملسو هيلع هللا ىلصي 

ل امًُ َياهمُ.فأخذهمُس  ُوجلُ.فاسَتح  ُعز  ُاهلل  ُأيدَُّيمُعنكمُ}ُ:فأنزَل وهوُالذيُكف 

مُعليهم ُأظفَرك  ُمكةُمنُبعدُأن  مُعنهمُببطن  َيك  ُ[.77الفتحُ]ُ{وأيد 

ُبابُغزوةُالنساءُمعُالرجالُ

                                                           

ُأَُ( ) ُقتاألَُُثقتلأي ُالعَُُ:وقيلُ.واسعٌُُمكياٌلُُ(السندرة)وُ،ذريعاًُُواسعاًُُالًُعداء ُأَُُ.جلةهي قتلهمُأي

ُيُ ُقويةٌُُوهيُشجرةٌُُ.درةنمنُالس ُُمأخوذٌُُ:وقيلُ،عاجالًُ ُُعمل  ُالنبل  (7/772ُ)الديباجُ.ُوالقيس ُُمنها

 .للسيوطي
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نيُخنجراًُُ؛ُعنُأنسُ ُ-778  ُيوَمُح  ليمُاختذت  ُس  ُأم  فرآهاُ.ُفكانُمعهاُ.أن 

ليمُمعهاُخنجرٌُُ.اهللُياُرسوَلُُ:فقال.ُأبوُطلحة ُس  ُ.ُهذهُأ م  ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُهلاُرسول 

ت هُ:ماُهذاُاخلنجر؟ُقالت ُبهُبطنَه.ُاختذ  ت  ُدناُمن يُأحٌدُمنُاملرشكيُبَقر  فجعَلُ.ُإن 

ُاهللُ ُُملسو هيلع هللا ىلصرسول  ُ.ُيضحك 

ُرسوَلُُ:قالت ُبكُيا وا ُاهنَزم  ُمنُالط لقاء َُمنُبعدنا ت ل  ُاهللُُ.اهللُاق  فقالُرسول 

ُاهللَُقدُكَفىُوَأحَسنَُُ:ملسو هيلع هللا ىلص ليمُإن  ُس  ُ.ياُأ م 

 779-ُُ ُأنس  ُُ:قالُعن ُاهلل ُرسول  ليمُملسو هيلع هللا ىلصكان ُس  ُبأ م  ُيغزو ُمنُ. ونسوة 

ق يُاملاءُ.األنصارُمعهُإذاُغزا حىُ،فَيس  داوينُاجلَر  ُ.وي 

ُوالُي سَهم والنهيُعنُقتلُصبيانُأهلُُ.بابُالنساءُالغازياتُي رضخُهلن 

ُاحلرب

ُاحلَُُ؛رمزهُ ُعنُيزيدُبنُ ُ-7 7  ُبَنُعامر  ُنجدَة ُعباسُُكتَبُروريُأن  إىلُابن 

ُ ُُخالل هُعنُمخس  ُأَُُ:عباسُفقالُابنُ ُ.يسَأل  ُإليهمُعُ كتُ لوالُأن  ُ.ُلاًمُماُكتبت 

اُبعدُ:إليهُنجدةُكتَبُ ُفأَُ.ُأم  ُخ  ُرب  غزوُبالنساء؟ُوهلُيَُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُينُهلُكانُرسول 

ُ ُاليتيم؟ُوعنُُكانَُيْضب  ت م  بيان؟ُومتىَُينَقيضُي  ُالص  ؟ُوهلُكانُيقتل  ُبسهم  هلن 

ُ.اخل مسُملنُهو؟

ُابنُ  نيُ:عباسُفكتبُإليه ُاهللُُ.كتبَتُتسَأل  وُبالنساء؟ُُملسو هيلع هللا ىلصهلُكانُرسول  يغز 

ُهبنُ  ُيغزو ُكان َحىُ.وقد ُاجلر  ُالغنيمةُ.في داويَن ُمن َن ي 
ُفلمُُ.وََيذ  م  ُبسه  ا وَأم 

ُُملسو هيلع هللا ىلصرسوَلُاهللُُوإنُ .ُيْضبُهلنُ  ُالص  َُيقتل  بيانفالُتَُ.ُبيانملُيكن  ُالص  ُ.ُقتل 
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ُحليت هُ:نيلُ وكتبَتَُتسأَُ ُالرجَلُلَتن ب ت  ريُإن  ُاليتيم؟ُفَلَعم  تم  هُُ،متىَُينقيضُي  وإن 

ُاألخذُ  ُالعطاءُمنهاُ.هلنفس ُُلضعيف  ُُ.ضعيف  ُيأ خذ  نُصالحُما هُم  ُلنفس  َُأخَذ فإذا

ُ.فقدُذهَبُعنهُالي تمُ ُ،الناس

ُلنقول ُكن ا ُملنُهو؟ُوإنا نيُعنُاخل مس  ناُُ.هوُلناُ:وكتبَتَُتسَأل  ُقوم  فَأَبىُعلينا

ُ.ذاك

بيانُ:ويفُرواية ُالص  ُتقتل  ُاخلَُُ.فال ُعلَم ُما ُتعلم  ُتكون ُأن  ُإال   
بيُْض  ُالص  ُمن

ّيزُامل ؤمنُ،تلالذيُقَُ ُ.وتدَعُاملؤمنُ،فتقتَلُالكافرَُُ.ومت 

ُ ُليزيدُ:روايةويف ُاكتبُإليهُ:فقال ُإليه. ُكتبت  ُما ُأ محوقة ُيف ُيقع ُأن  ...ُفلوال

شدٌُُ:وفيه ُر  ُوي ؤنَسُمنه ُالي تمُحتىُيبلَغ ُاسم  ُتسألنيُعنُُ.الَُينقطعُعنه وكتبَت

ربى،َُمنُهم؟ُوإن اُزعمناَُأن اُهم ناُ.ذويُالق  ُ.فَأَبىُذلكُعليناُقوم 

ُاألنصاريةُ-  7  ُعطي ة ُأ م  ُعن .ُ ُُ:قالت  ُاهلل ُرسول  ُمع سبَعُُملسو هيلع هللا ىلصغزوت 

ُ ُيفُرحاهلُ ُ،غزوات  ُالطعامَُُ.مَأخلفهم ُهلم ُعىلُُ،وأ داويُاجلَرَحىُ،فَأصنع  وَأقوم 

ُ.امَلرََضُ

ُملسو هيلع هللا ىلصبابُعددُغزواتُالنبيُ

بريُ–7 7  ُُ:يقولُعبدُاهللُُبنَُُأنهُسمَعُجابرَُُ؛عنُأيبُالز  ُمعُرسول  غزوت 

ُبدراًُملُأَُُ:قالُجابرُ.تسَعُعرشةُغزوةُملسو هيلع هللا ىلصاهللُ ت َلُُ.منَعنيَُأيبُ.والُأ حداًُُ،شهد  ُق  فلام 

ُاهللُ ُملَُأختل فُعنُرسول  ُاهللُيوَمُأ حد  ُ.يفُغزوة ُقطُملسو هيلع هللا ىلصعبد 

سيُبنُ ُ–7 7  ُُ:قالُ،ريدةُعنُأبيهبُ ُاهللُبنُ ُعنُعبدُ ُواقدُ ُعنُح  ُرسول  غزا
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ُمنهنُ ُ.تسَعَُعرشَةُغزوةًُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُ
ُ( ).قاتَلُيفُثامن 

ُبابُكراهةُاالستعانةُيفُالغزوُبكافرُ

 7 7-ُُ ُالنبي  ُاهللُُخرَجُُ:أهناُقالتُ؛ملسو هيلع هللا ىلصعنُعائشةُزوج  .ُبدرُ ُق َبَلُُملسو هيلع هللا ىلصرسول 

ةُ  ُبحر  ُكان ُرجٌلُُ( )ةرَُالَوبَُُفلام  ُونجدةًُُ.َأدرَكه رَأة ُج  ُمنه ُي ذكر ُكان ففرَحُُ.قد

ُاهللُ ُرسول  ُألَُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُهُقالُلرسولُ دركَُفلامُأَُُ.حيُرَأوهُملسو هيلع هللا ىلصَأصحاب  ُ،بعكتُ جئت 

ُ.ُوأ صيَبُمعك .ُفارجعُ:قال.ُالُ:ت ومنُباهللُورسول ه؟ُقالُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُلهُرسول 

رشكُ  َُأستعَيُبم  ُ.فلن 

ُكن ُحتُ ُ.مىَضُُثمُ ُ:قالت ُبالشجرةىُإذا ُُ( )ا ُالرجل  َلُُ.َأدركه فقالُلهُكامُقالَُأو 

ة ُ.ُمر  ةُملسو هيلع هللا ىلصفقالُلهُالنبي  َلُمر  رشكُ ُفارجعُ ُ:قالُ.كامُقالُأو  ُ:قالُ.فلنَُأستعَيُبم 

ُُثمُ 
 
َركهُبالَبيداء ُباهللُورسول ه؟ُقالُ:ةمرُ ُفقالُلهُكامُقالُأوَلُُ.رجَعُفَأد  .ُنعمُ:ت ؤمن 

                                                           

مسُعنُابنُ (7ُ 8 )ومسلمُ(7777ُ)ُ"صحيحُالبخاري"أصلهُيفُ(ُ ) ب ريدةُعنُُخمترصًاُمنُروايةُكه 

وةًُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُغزاُمعُرسولُ ":ُأبيهُقال ُعرشَةَُغز  ُ.ُ"ست 

ُمنهنُ :ُ)دونُقولهُ
ُ(.قاتلُيفُثامن 

ُ.ُعارضةُبيُالروايتيوالُمُ ُ ُالنبي 
ُيفُعددُغزوات  ُمسلم  ُب ريدةُُ،ملسو هيلع هللا ىلصفرواية 

وروايةُكهمسُيفُغزوات 

ُ ُ.ملسو هيلع هللا ىلصمعُالنبي 

ُ(:777ُ/ )ُ"املشارق"قالُعياضُيفُ(7)
 
ُالباء َُأيضاًُبفتح 

 
وضبطهُ،ُكذاُضبطناهُيفُكتابُمسلم.ُوالراء

َُأميالُمنُاملدينة.ُبعضهمُبإسكانُالباء ُ.انتهى.ُوهيُعىلُأربعة 

ةُالغربيةُللمدينة:ُقلتُ ىُاآلنُاحلر   .ُوت سم 

يتُبه.ُأيُبذيُاحلليفةُ(7)  .وكانُهباُشجرةُفسم 
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ُ ُ.قفانطل ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُلهُرسول 

ُ 
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 كتاب اإلمارة
 

ُبابُالناسُتبعُلقريشُواخلالفةُيفُقريش

ُُ:قالُاهللُُعبدُ ُبنُ ُعنُجابرُ ُ-5 7  ُيفُُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُالنبي  ريش  ُلق  ُتبٌع الناس 

ُ ُ.اخلريُوالرش 

صيُ ُ-7 7  ُُ:قالُرةُسمُ ُبنُ ُعنُجابرُ ُعنُح  ُمعَُأيبُعىلُالنبي  .ُملسو هيلع هللا ىلصدخلت 

ُثمُ ُ:قالُ.نقيضُحتىَُيميضُفيهمُاثناُعرشُخليفةإنُهذاُاألمَرُالُيَُُ:فسمعت هُيقول

ُخفَيُعلُ  ُُ.تكل مُبكالم  ُ.همُمنُقريشكلُ ُ:ماُقال؟ُقالُ:يبألَُُقالُفقلت 

ُرواية ُُ:يف ُيزال  ُعرشُخليفةُال ُاثني ُإىل ُمنيعًا ُعزيزًا ُالدين  ُكلمًةُُ.هذا فقال

ُ نيهاُالناس  ُ( ).صم 

ُسعدُ ُ-2 7  ُبن  ُإىلُجابرُبنَُسُُ:قالُ.أيبُوقاصُ ُبنُ ُعنُعامر  رةُمعُمُ كتبت 

الميُنافع ُاهللُُ:غ  ُسمعَتهُمنُرسول 
 
َُأخربينُبيشء ُُ:يلُفكتَبُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصأن  سمعت 

ُاهللُ ُاألَسلميُ،يومُُجعةُ ُملسو هيلع هللا ىلصرسوَل م  َُرج  ُحتىُُ:يقولُ،عشي ة ُقائاًم ُالدين  الُيزال 

ُعليكمُاثناُعرشُخليفة.ُتقوَمُالساعة ُ.كل همُمنُقريشُ.أوُيكون 

                                                           

ُامللكُ(7297ُ)البخاريُأخرجهُ(ُ ) رةخمترصًاُمنُروايةُعبد  ُجابرُبَنُسم  ُالنبي ُ:ُقال.ُسمعت  ُسمعت 

ها.ُيكونُاثناُعرشَُأمرياًُ":ُيقولُملسو هيلع هللا ىلص ُ.ُ"كلهمُمنُقريش:ُفقالَُأيبُإنهُقال.ُفقالُكلمًةُملَُأسمع 

ُماُأ هبمُيفُروايةُالب خاريُاملخترصةُ ُتفسري  ُفيهاُبيان  ُاملقصوَدُماُعليهُاالثنىُعرشُ،ُوروايةُمسلم  وأن 

ُاالختالفاتُوالفرقة.ُبوجود ُهؤالءُاإلثنيُعرش.ُومتانتهُخليفةُمنُقوة ُاإلسالم ُتظهر  ُ.ُثم 

  .وانظرُماُبعدهُ
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ونُالبيَتُاألبيضُ:وسمعت هُيقول ح 
صي بٌةُمنُاملسلميَُيفَتت  أوُُ.بيَتُكرسىُ.ع 

ُ.ُآلُكرسى

وهمُ:وسمعت هُيقول َذر  ابيُفاح  ُبيُيديُالساعةُكذ  ُ.ُإن 

ُبيت هُ:وسمعتهُيقول هُوأهل  َأحَدكمُخريًاُفليبدأ ُبنفس  ُ.ُإذاَُأعطىُاهللُ 

ُعىلُاحلوضُ ُ:وسمعتهُيقول ُ.َأناُالَفرط 

ُبابُاالستخالفُوتركه

مرُُ-8 7  ُع  ُعىلُحفصةُ:قالُعنُسامل ُعنُابن  َأعلمَتُُ:فقالتُ.دخلت 

؟ُقالُقلت ستخل ف  ُم  ُأباكُغري  ُُ.ماُكانُليفعلُ:أن  ُُ:قالُ.إن هَُلفاعٌلُُ:قالت  فحلفت 

هُيفُذلكأَُ ُحتُ ُ.ينُأ كل م  ُفسكت  هُ.ىُغدوت  ي نيُُ:قالُ.وملُأكل م 
ُبَيم  ُكأن امَُأمحل  فكنت 

ُعليهُ.جبالًُ ُفدخلت  ُالناسُ.حتىُرجعت  ُ.ُخربهوأناُأُ .ُفسَأَلنيُعنُحال 

ُالناَسُيقولونُمقالةًُُ:ثمُقلتُلهُ:قال ُأقوهلاُلكُ.إينُسمعت  ُأن  واُ.ُفآليت  زعم 

ُ ستخل ف  ُم  َُأوُراعيُغنمُ ُ.أنكُغري  ُجاَءكُوترَكهاُُ،وإن هُلوُكانُلكُراعيُإبل  ثم 

ُقدُضي ع َُأشدُ .ُرأيَتُأن  ُالناس  ُ.فواَفَقهُقويلُ:قالُ.فرعاية 

ُدينَهُ:لفقاُ.ثمُرفعهُإيلُ ُ،فوضَعُرأ َسهُساعةًُ َُيفظ  ُوجل  ُاهللُعز  وإينُلئنُالُُ.إن 

ُ ُُ.َأستخلف  ُاهلل ُرسوَل ُُملسو هيلع هللا ىلصفإن  َُيستخلف  ُقدُُ.مل ُبكر ُأبا ُفإن  َُأستخلف وإن 

ُ.استخلَفُ

ُذكَرُرسوَلُاهللُُ:قال ُأن  َُأن هُملُيكنُليعدلُُ.روَأباُبكُملسو هيلع هللا ىلصفواهلل ُماُهوُإال  فعلمت 
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ُاهللُ ُُ.َأحداًُُملسو هيلع هللا ىلصبرسول  ستخل ف  ُم  ُ( ).وَأن هُغري 

ُبابُكراهةُاإلمارةُبغريُرضورةُ

ُُ:قالُُعنُأيبُذرُ ُ-9 7  مل ني؟ُقالُ:قلت  فْضَبُُ:ياُرسولُاهللَُأاَلَُتسَتع 

هُعىلَُمنكبي اَُأمانةٌُُ.ياَُأباُذرُإن كُضعيٌفُُ:ثمُقالُ.بيد  ٌيُُ.وإهن  ز 
اُيوَمُالقيامةُخ  وإهن 

هاُ.وندامةٌُ َُمنَُأَخَذهاُبحق  ُ.وأد ىُالذيُعليهُفيهاُ،إال 

َُأراكُضعيفاًُُ.ياَُأباُذرُ:ويفُرواية ُلنفيس.ُإين  ُلكُماُأ حب  ُأ حب  ُُ.وإين  الُتَأمرن 

ُماَلَُيتيمُ ُ.عىلُاثني ُ.والُتولي 

والنهيُُ،واحلثُعىلُالرفقُبالرعيةُ،وعقوبةُاجلائرُ.بابُفضيلةُاإلمامُالعادلُ

ُعنُإدخالُاملشقةُعليهم

ُُ:قالَُعمروُُاهللُبنُ ُعنُعبدُ ُ-777  ُامل قسطيُعندُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  إن 

ُُ.عىلُمنابَرُمنُنورُ ُاهلل  ُوجل  محنُعز  هَُيميُ.عنُيميُالر  الذينُيعدل ونُُ؛وكلتاُيدي 

وا همُوَأهليهمُوماَُول  م  ك  ُ.يفُح 

امسةُ- 77  ُش  ُبن  ُالرمحن ُعبد  ُيشءُ:قالُ.عن ُعن ا َُأسَأهل  ُعائشة .ُأتيت 

                                                           

ُآخرُ(877ُ )ومسلمُ،ُواللفظُله(7297ُ)ُ"صحيحُالبخاري"أصلهُيفُ(ُ ) روةُمنُوجه  خمترصًاُعنُع 

مرُقال ُع  مر":ُعنُابن  ؟ُقال:ُقيلُلع  َُأستخلفُفقدُاستخلَفَُمنُهوُخريٌُ:َُأاَلُتستخلف  منيَُأبوُُإن 

ُاهللُ،ُبكر َُأتركُفقدُترَكَُمنُهوُخرٌيُمن يُرسول  ُ.ُراغٌبُوراهٌبُ:ُفقال.ُفَأثنواُعليهُ.ملسو هيلع هللا ىلصوإن  وددت 

ُمنهاُكفافًاُالُيل ُنجوت  ل هاُحي ًاُومي تاًُ.َُأين  ُالَُأحتم  ُ."والُعل 

َُأيبُحيُأ صيب:ُوملسلمُ  ...ُحْضت 
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ُُ:فقالت كيفُكانُصاحب كمُلكمُُ:فقالت.ُرصمُ ُهلُ رجٌلُمنُأَُُ:مم نَُأنَت؟ُفقلت 

ُللرجلُمن اُالبعريُفي عطيهُُ.ماُنقمناُمنهُشيئاًُُ:كمُهذه؟ُفقاليفُغزات ُ ُكانُليموت  إن 

ُفي عطيهُالعبدُ،البعري ُإىلُالنفقةُفي عطيهُالنفقةُ.والعبد  ُ.وَيتاج 

ُإنهُالُيَُمَُأَُُ:فقالت ُأَُُبنُ ُمنعنيُالذيُفعَلُيفُحممدُ ا ُأ خربكُماُأيبُبكر ُأن  خي،

ُمنُرسولُ  ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُسمعت  ُيقول  تيُشيئًاُُ:يفُبيتيُهذاُ، ُأ م  نَُأمر 
َُمنُويلُم  اللهم 

ُعليه ق  ُعليهم،ُفاشق  تيُشيئاًُُ.فشق  ُأ م  نَُأمر 
ُ.فرَفَقُهبمُفارف قُبهُوَمنُويلُم 

ُعائَذُبَنَُعمروُُ؛احلسنُ ُعنُ–777  ُاهللُُ-أن  ُرسول  ُ-ملسو هيلع هللا ىلصوكانُمنُأصحاب 

ُاهللُبنُزياد بيد  ُرسوَلُُ:فقالُ.دخلُعىلُع  ُب نيُإينُسمعت  ُُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُأي  ُرش  إن 

ُاحل طمة
 
عاء الر 

ُتكوَنُمنهم.ُ( ) ُ.فإياكُأن 

فإن امُأنَتُمنُن خالةُ ُ.اجلسُ:فقالُله
( )ُُ ُحممد  وهلُكانتُُ:فقال.ُملسو هيلع هللا ىلصَأصحاب 

ُبعدهم.ُ؟هلمُن خالةٌُ ُ.ويفُغريهمُ،إنامُالن خالة 

ُحتريمُهداياُالعاملُ:باب

ُالك ُُبنُ ُدي ُعنُعَُُ-777  ُرسوَلُُ:قالُُندي َُعمرية ُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُسمعت 

ُفوقه ُفام يطًا ُخم  ُفَكَتَمنا ، ُعمل  ُعىل ُمنكم ُاستعملناه ُيومُُ،َمن ُبه ُيأيت لوالً ُغ  كان

ُالقيامة ُأَُُ:قال. ُمنُاألنصارفقامُإليهُرجٌل ُرسوَلُُ:فقالُ.نظرُإليهينُأَُكأَُُ.سود  يا

                                                           

ها،ُسوقهاُوَمرعاهااليرفقُهباُيفُ.ُهوُالعنيفُيفُرعي ته(ُ )  .قالهُالنووي.ُبلَُيطم 

ُمنهم(7ُ) ُاملَراتب  لامئهمُوأهل  نُف ضالئهمُوع 
نُسَقط هم،ُيعنيُلسَتُم  نُ،ُبلُم  ُم  والن خالةُهناُاستعارٌة

قيق  .قالهُالنووي.ُوالن خالةُواحل فالةُواحل ثالةُبمعنىُواحد،ُوهيُق شوره،ُن خالةُالد 
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ُعن يُعَمَلكُ.اهلل ُ.ُسمعت كُتقولُكذاُوكذاُ:وماَلك؟ُقالُ:قالُ.اقبل 

هُاآلنُ:قال َُأقول  هُ.وَأنا ي ل هُوكثري 
ُبَقل  ئ 

ُفلَيج  فامُُ.َمنُاستعملناهُمنكمُعىلُعمل 

ُمنهَُأخذَُ َ ُ.ُوماُهن  َيُعنهُانتهىُ.أ ويت 

ُبابُوجوبُطاعةُاألمراءُيفُغريُمعصية،ُوحتريمهاُيفُاملعصيةُ

ُُ:قالُ.عنُأيبُهريرةُ-777  ُيفُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  ُوالطاعة  عليكُالسمع 

كُ.ع رسكُوي رسك ُ.وَأثرة ُعليكُ.وَمنشط كُومكره 

امتُعنُأيبُذرُ ُ–775  ُالص  ُاهللُبن 
ُُ:قالُُعنُعبد  ُخليلَُأوصاينُأن  إن 

عُاألَُُ.َأسمَعُوأ طيع د  ُكانُعبدًاُحبشيًاُجم  ُوإن  ُ( ).طراف 

ُاحل صيُ-777  ُأ م  ته ُجد  ُعن صي ُح  ُبن  َُييى ُعن ُتقولُ:قال. ُ:سمعت ها

ُاهللُ ُمعُرسول  ةُالوداعُملسو هيلع هللا ىلصحججت  ُُ.حج  ُاهللُُ:قالت  ُ.ُقوالًُكثرياًُُملسو هيلع هللا ىلصفقالُرسول 

ُيقولُثمُ  عٌُُ:سمعت ه د  ُجم  ُعليكمُعبٌد َر ُأ م  ُُ-ُإن  ُقالتَُأسود يقود كمُُ-حسبت ها

ُاهلل واُله.ُبكتاب  واُ،فاسمع  ُ.وَأطيع 

ُبابُوجوبُالوفاءُببيعةُاخللفاء،ُاألولُفاألولُ

ُالكعبةُ-772  ُرب 
ُعبد  ُالرمحنُبن  ُاملسجَدُفإذاُعبدُ ُ:قال.ُعنُعبد  اهللُُدخلت 

ُالكعبةُُالعاصُ ُبنَُعمروُبنُ  ُجمتمعونُعليهُ.جالٌسُيفُظل  .ُفَأتيت همُ.والناس 

                                                           

( ُ 777ُ)روىُالبخاريُ( ُأيب( ُُالتي احعن ،ُ ُمالك  ُبَن ُأنَس ُسمَع ُأنه :ُ ُالنبي  ُأليبُذرُملسو هيلع هللا ىلصقال ُاسمع":

ُرأ َسهُزبيبةٌُ،ُوأطع ُكأن  ُ."ولوُحلبيش 
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ُإليه ُاهللُُ:فقالُ.فجلست  ن اُمعُرسول  فمن اَُمنُي صلحُُ.فنزلناُمنزالًُُ.يفُسفرُ ُملسو هيلع هللا ىلصك 

ُومناُمنُيَُُ.هخباءَُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُإذُنادىُمناديُرسولُ .ُ( )هرَشُنُهوُيفَُجُومناُمَُُ،نتضل 

ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفاجتمعناُإىلُرسولُ .ُجامعةُالصالةَُ

هُهلمُ:فقال ُماُيعلم  تهُعىلُخري  ُأ م  ُيدل  ُكانُحقًاُعليهُأن  ُ،إنهُملُيكنُنبٌيُقبلُإال 

ُهلم ه ُيعلم  ُما ُرش  نذَرهم هلاُ.وي  ُأو  ُيف ُعافيت ها َل
ع  ُج  ُهذه تكم ُأ م  ُُ.وإن  وسي صيب 

ُفتنةٌُُ.وَأموٌرُت نكروهناُ،آخَرهاُبالءٌُ هاُبعضاًُُوَتيء  ُبعض  ُالفتنةُفيقولُُ.فريق ق  وَتيء 

هل َكتيُ:املؤمنُ  ُُ.هذهُم  َُتنكشف  ُالفتنةُ ُ.ثم  ن.وَتيء  ُامل ؤم  ُ.ُهذهُهذهُ:فيقول 

ُالنار ُعن  ُي زحزَح ُأن  َُأحب  ُباهللُُ،فَمن ُي ؤمن ُوهو ُمني ت ه ه
ُفلَتأ ت  ُاجلنة وي دخَل

ُي ؤتىُإليهُ.واليومُاآلخر ُأن  ب  ُالذيَُي  ُإىلُالناس  ُ.ُوليأت 

ُصفقةَُُ،وَمنُبايعُإماماًُ ُقلب هُفَأعطاه ُوثمرَة ه ُإنُ ُ،يد  ُجاءُُ.استطاعُفلي طعه فإّن 

نَقُاآلخر هُفارضب واُع  نازع  ُي  ُ.آخر 

ُمنه ُاهللُُ.َأنشدكُاهللُ:فقلتُ.فدنوت  ؟ُفأهوىُملسو هيلع هللا ىلصآنَتُسمعَتُهذاُمنُرسول 

ُ.ووَعاهُقلبيُ،سمعت هُأ ذنايُ:وقالُ.بيديهإىلُأ ذنيهُوقلب هُ

ُبالباطلُ:فقلتُله ُبيننا َُأمواَلنا ُنأكَل ُأن  نا ُيَأمر  كُمعاوية  ُعم  ُابن  ونقتَلُُ.هذا

ُأنفَسنا ُ}ُ:واهللُيقول. ُأن  َُأمواَلكمُبينكمُبالباطلُإال  ُالُتأكل وا ُالذينُآمنوا ا ُأُّي  يا

ُمنكم ُاهللَُكانُبكمَُرحيامًُوالُتقتلواُأنفَسُُ،تكوَنَُتارًةُعنُتراض  ُالنساء]ُ{كمُإن 

                                                           

ُ)قولهُ(:7/777ُ )قالُالنوويُ(ُ ) ُبالنشاب،ُهوُمنُاملناضلة(َُينتضل  هوُ(َُجرشه:ُ)قوله،ُوهيُاملراماة 

 .انتهى.ُمكاهناوَتبيتُ.ُوهيُالدوابُالتيُترعى،ُبفتحُاجليمُوالشي
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ُاهللُ:ثمُقالُ،فسكَتُساعةُ:قال[.79ُ هُيفُطاعة  ُاهلل.َُأطع  هُيفُمعصية  ص  ُ.واع 

ُبابُيفُطاعةُاألمراءُوإنُمنعواُاحلقوقُ

ُاحلْضمي ُُ-778  ُوائل  ُبن  ُعلقمَة ُأبيهُعن ُيزيدُُ:قالُ.عن ُبن  ُسلمة  سأَل

ُ ُاهلل ُرسوَل ُملسو هيلع هللا ىلصاجل عفي ُُ:فقال. ُقامت  ُإن  َُأرأيَت ُاهلل ُنبي  ُيسَألوناُُيا ُأ مراء  علينا

هم ناُ،حق  وناُحق  ُسَأَلهُفَأعرَضُعنهُ.فامُتأمرنا؟ُفَأعرَضُعنهُ،ويمنع  ثمُسَأَلهُُ.ثم 

ُالثالثة ُيف ُأو ُالثانية ُقيس،يف ُبن  ُاألَشعث  ُفجَذَبه ُاهللُ. واُُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُرسول  اسَمع 

وا ت مُ،وافإن امُعليهمُماُمح  لُ ُ.وَأطيع  ُ.وعليكمُماُمح  ل 

وحتريمُ.ُبابُوجوبُمالزمةُُجاعةُاملسلميُعندُظهورُالفتن،ُويفُكلُحالُ

ُاخلروجُعىلُالطاعةُومفارقةُاجلامعة

مُمَمُُ-779  ُاليامنُُ:يشُقالطورُاحلبَُعنُأيبُسال  ُبن  ُُ:قالُحذيفة  ياُُ:قلت 

ُُ.اهللُرسوَلُ ؟ُُ.فنحنُفيهُ.فجاَءُاهللُبخريُ.إن اُكن اُبرش  ُرش  نُوراءُهذاُاخلري  فهلُم 

ُخرٌي؟ُقالُ:قلتُ.نعمُ:قال نُوراءُذلكُالرش  ُ.نعمُ:هلُم 

؟ُقالُ:قلت ُرش  ُذلكُاخلري 
 
نُوراء ُُ.نعمُ:فهلُم  يكونُبعديُُ:كيف؟ُقالُ:قلت 

ُهب داي ُالَُُّيتدون ن تيُ،َأئمٌة ُبس  ُوالَُيستن ون .ُ ُقلوب  م ُقلوهب  ُفيهمُرجاٌل وسيقوم 

ُإنسُ  ثامن  ُ.الشياطيُيفُج 

ُ ُقلت  ُرسوَلُُ:قال ُيا َُأصنع  ُقالُكيف ُذلك؟ ُأدركت  ُإن  ُُ:اهلل ُوتطيع  تسمع 

ُوَأطعوأَُ.ُرضَبُظهَركُوإنُ .ُمريلألَُ ُ.خَذُماَلكُفاسَمع 
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ُوفارَقُُ،َمنُخرَجُمنُالطاعةُ:أنهُقالُ؛ملسو هيلع هللا ىلصُريرةُعنُالنبي ُعنُأيبُهُ ُ-777 

ُجاهليةُ،فامتُاجلامعةَُ يتٌة ي ةُ.ماَتُم  ُلعَُُ،وَمنُقاتَلُحتتُرايةُعم  َيغضب 
أوُُ،صبةُ 

ت َلٌةُجاهليةٌُ( )صبةأوُينرصُعَُُ،صبةيدعوُإىلُعَُ ت َلَُفق  ُ.ُ،ُفق 

تيرَُوَمنَُخُ هاُوفاجَرهاُ،َجُعىلُأ م  ؤمن هاُ.يْضبُبر  نُم 
ُفييَُُوالُ،والَُيتحاَشُم 

ُعهَده ُمنهُ،فليسُمن يُ،لذيُعهد  ُ.ولست 

ُعبدُاهللُالَبَجلُعنُج ُُ- 77  ُبن  ُُ:قالُندب  تَلُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  َمنُق 

ية ُعصبيةًُُ،َيدعوُعصبيةًُُ،حتتُرايةُعم  ت َلٌةُجاهليةٌُُ،َأوُينرص  ُ.فق 

ُاهللُبنُ ُ:قالُ.عنُنافعُ ُ-777  طيععُ ُجاءُعبد  ُاهللُبنُم 
حيُكانُُ،مرُإىلُعبد 

ُأَُ ُكانمن ُما ة ُاحلر  ُمعاويةُ،مر  ُبن ُيزيد اطرح ُُ:فقالُ.زمن
ُعبدُ  ُأليَب الرمحنُُوا

ُرسوَلُاهللُُ.إينُملُآتَكُألَجلَسُُ:فقال.ُوسادةًُ ث كُحديثًاُسمعت  ُملسو هيلع هللا ىلصَأتيت كُألحد 

ُ.يقوله

ُرسولُاهللُ ُمنُطاعةُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصسمعت  ُيدًا ُالقيامةُالُُ،َمنُخلَع ُيوم لقيُاهللَ

يتةًُوُ.ةُلهجُ ح ُ نقهُبيعٌةُماَتُم  ُ.جاهليةًَُُمنُماتُوليسُيفُع 

َقَُأمرُاملسلميُوهوُجمتمعُ ُبابُحكمُمنُفر 

                                                           

مي ة(:7/778ُ )قالُالنوويُ(ُ ) هاُلغتانُمشهورتان:ُع  ُالَعيُوكرس  دة،ُهيُبضم  شد  َُمكسورةُم  ،ُوامليم 

دةَُأيضاًُوالياءُ شد  ه:ُقالوا.ُم  ُوجه  ُاألَعمىُالَُيستبي  ُحنبلُواجلمهورُ .ُهيُاألمر  ،ُكذاُقالهُأمحدُبن 

يغضبُلَعصبةُأوُيدعوُإىلَُعصبةُ":ُملسو هيلع هللا ىلصقولهُ.ُلعصبيةهذاُكتقاتلُالقومُل:ُقالُإسحاقُبنُراهوية

ُامل هملتي.ُ"أوُينرصَُعصبة ُوالصاد  ُيفُن سخُ.ُهذهُاأللفاظُالثالثةُبالعي  ُاملعروف  هذاُهوُالصواب 

هُوغضب هُهلا،ُبالدناُوغريها ُلشهوة ُنفس   .انتهىُبتجوز.ومعناهاُأنهُيقاتل 
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ُرسوَلُُ:قالُرفجةُعنُعَُُ–777  إنهُستكونَُهنَاٌتُُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُسمعت 

ة.ُ( )وَهنَاٌتُ َقُأمَرُهذهُاأل م  فر  ُي  يف،ُكائنًاُُ،وهيُُجيعٌُُ،فَمنَُأراَدُأن  ب وهُبالس  فارض 

ُ.منُكان

ُواحدُ ُ،َمنُأتاكمُ:ويفُرواية مُُجيٌعُعىلُرجل  مُ،وَأمرك  ُعصاك  ُيشق  ُأن  ريد  أوُُ،ي 

قُُجاعَتكمُفاقتل وه ُ.يفر 

ُبابُإذاُبويعُخلليفتيُ

ُاخل دريُُ-777 
ُ،إذاُب ويَعُخلليَفَتيُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسولُاهللُُ:قالُعنُأيبُسعيد 

ُ.فاقتل واُاآلخَرُمنهام

بابُوجوبُاإلنكارُعىلُاألمراءُفيامَُيالفُالرشعُوتركُقتاهلمُماُصلوا،ُُ

ُونحوُذلك

 775-ُُ ُالنبي  ُزوج  ُسلمة ُأم  ُُملسو هيلع هللا ىلصعن ُالنبي  ُقالُ؛ملسو هيلع هللا ىلصعن ُي ستعملُُ:أنه إنه

هُفقدُبرَئُُ.فَتعرفوَنُوت نك رونُ.عليكمُأ مراءُ  ولكنُُ.وَمنَُأنكرُفقدُسل مَُُ.فَمنَُكر 

هُُ:أيُ.ماُصل وا.ُالُ:َأاَلُن قاتل هم؟ُقالُ.ياُرسولُاهللُ:قالواُ،َمنُريَضُوتابعَُ َمنَُكر 

ُ.وَأنكَرُبقلب هُ،بقلب ه

ُ

                                                           

ُوأمُ (:ُ 5/75)قالُابنُاألثريُ(ُ ) ظامٌُأيَُشدائد   .ُوٌرُع 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُبابُخيارُاألئمةُورشارهم

ُاألَُُ-777  ُبنُمالك  ُرسوَلُاهللُُ:لاقُُشجعي ُعنُعوف  ُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصسمعت 

ب ونكم ب وهنمُوَي  ًُأئمتكمُالذينُحت  يار 
ُُ.وي صل ونُعليكمُ.وت صل ونُعليهمُ.خ  ورشار 

ونكم بغض  وهنمُوي  كمُالذينُت بغض 
ُ.وتلعن وهنمُوَيل عن ونكمُ.َأئمت 

ُقلنا ُقالُ:قالوا ُذلك؟ ُعند هم ُن نابذ  َُأفال ُاهلل ُرسوَل ُالُ:يا ُفيكمُ. َُأقاموا ما

فرآهُيأيتُشيئًاُمنُمعصيةُُ،َأاَلَُمنُويلُعليهُوالُ ُ.الُماَُأقامواُفيكمُالصالةَُُ.الصالةَُ

ُاهللُ،اهلل َرهُماُيأيتُمنُمعصية  ُيدًاُمنُطاعةُ ُ،فلَيك  ُ.والَُينزعن 

وبيانُبيعةُالرضوانُُ.بابُاستجبابُمبايعةُاإلمامُاجليشُعندُإرادةُالقتال

ُحتتُالشجرة

ُالزُ ُ-772  ُأيب ُجابرُ ُبريُ عن ُوأربعامئةُ:قالُُعن َُألفًا ُاحل ديبية ُيوَم نا ُ.ك 

هُحتَتُالشجرةُ،فبايعناه ُآخٌذُبيد  رةُ.وعمر  ُ.وهيُسم 

ُُ.وبايعناهُعىلَُأنُالُنفرُ ُ:وقال هُعىلُاملوت  ُ.وملُن بايع 

ناهُ:يفُرواية ُاألنصاري.ُفباَيع  ُقيس  ُبن  هُ.غرَيُجد  ُبعري  ُ.اختبَأُحتَتُبطن 

ُعنُأيبُالزُ ُ-778  ُُ:بري؛ُأنهُسمَعُجابرًاُي سأل  بذيُاحلليفة؟ُُملسو هيلع هللا ىلصهلُبايَعُالنبي 

ُهبا.ُالُ:فقال ُصىل  بايعُعندَُشجرةُ ُ.ولكن  ُالشجرةُالتيُباحل ُُوملُي  ُ.ديبيةإال 

ُُ:يفُرواية ُاحلديبيةُملسو هيلع هللا ىلصدعاُالنبي  ُ.عىلُبئر 

ُاهللُبنُ رُ عنَُعمروُبنُمُ ُ-779  ثنيُعبد  ُُ:قالُوىفُيبُأَُأَُُةُحد  كانُأصحاب 
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ُث منَُ.ُالشجرة َُألفًاُوثالثامئة ُ( ).املهاجرينُوكانتَُأسلم 

ُيسارعنُمَُُ-777  ُبن  جرةُ:قالُُعقل  ُُ،لقدُرأيت نيُيوَمُالش  ُُملسو هيلع هللا ىلصوالنبي  بايع  ي 

ُعنُرأسهُ،الناس ُمنَُأغصاهنا صنًا ُغ  ُرافٌع ُمائةُ،وأنا ملُُ:قالُ.ونحنُأربعُعرشَة

هُعىلُاملوت ُ.ولكنُبايعناهُعىلُأنُالُنفرُ.ن بايع 

الُهجرةُُوبيانُمعنىُ.واجلهادُواخلريبابُاملبايعةُبعدُفتحُمكةُعىلُاإلسالمُ

ُ.بعدُالفتح

 77 -ُُ
 
ُاهللُُ:قالتُ.عنُعائشةُعنُعطاء ئ َلُرسول  ُ:فقالُ،عنُاهلجرةُملسو هيلع هللا ىلصس 

واُ.ولكنُجهاٌدُونيةٌُُ.الُهجرَةُبعدُالفتح ر 
ت مُفانف  ر 

ُ( ).وإذاُاست نف 

ُ.بابُالنهيُأنُيسافرُباملصحفُإىلُأرضُالكفارُإذاُخيفُوقوعهُبأيدُّيمُ

 777-ُُ مرُُعنُعبدُ ُعنُنافعُ ُعنُمالك  أنهُُ؛ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُعنُرسولُ ُاهللُبنُع 

                                                           

( ُ ُالبخاري( ُُعل قه 7977ُ)ُ"صحيحه"يف ُعبيدُ ( ُمعاذُوقال ُبن ُاهلل :ُ ُش  ُعن ُأبيه ُعَُعن ُعن .ُمروعبة

ُ.فذكره

ُاهللُبنُمعاذوُ ُُ.وهوُشيخُمسلمُفيه.ُعبيد 

 للحافظُابنُحجر(ُ 7/77)ُ"تغليقُالتعليق"وانظرُ

ُعائشةُمعُ":ُعنُاألوزاعيُعنُعطاءُبنُأيبُرباحُقال(7758ُ)ُ"صحيحُالبخاري"أصلهُيفُ(7ُ) زرت 

ُعنُاهلجرة مريُفسَأهَلا بيدُبنُع  ُع  ُفقالت. ُاليوم: همُبدينهُإىلُاهللُوإىلُ.ُالُهجرة َُأحد  ُيفر  كانُاملؤمن 

فتَنُعليهُملسو هيلع هللا ىلصرسول هُ ُي  ُ.ُخمافَةُأن  اُاليومُفقدَُأظهَرُاهلل  ُرب هُحيثُشاء.ُاإلسالمفأم  ُيعبد  ولكنُ،ُفاملؤمن 

ُ.وظاهرهُالوقف.ُ"جهاٌدُونيةٌُ

 .وقدُأخرجُالشيخانُعنُابنُعباسُمرفوعًاُمثلُحديثُالبابُ
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ُي سافَرُبالقرآنُإىلَُأرضُالعدوُ  ُيناَلهُالعدوُ ُ.كانَُينهىُأن  ُ.خمافَةُأن 

ُ:ُيفُرواية ُيناَلهُالعدوُ .ُالُت سافرواُبالقرآن:ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  ُأن  ُ( ).فإينُالُآمن 

مُبهُ،فقدُناَلهُالعدوُ ُ:قالُأيوب وك  ُ.وخاَصم 

ُبابُاخليلُمعقودُيفُنواصيهاُاخلريُإىلُيومُالقيامةُ

ُاهللُُ-777  ُعبد  ُبن  ُرسوَلُاهللُُ:قالُعنُجرير  ُُملسو هيلع هللا ىلصرأيت  َيلويُناصيَةُفرس 

ُيقولُ،بإصبعه ُالقيامةُ:وهو ُيوم ُإىل ُاخلري  ُبنواصيها ُمعقوٌد ُُ.اخليل  األَجر 

 ( ).والغنيمةُ 

                                                           

ُ."هنىُأنُي سافرُبالقرآنُإىلُأرضُالعدو"ُمنُهذاُالوجهُخمترصاًُ(7878ُ)أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ُ.(خمافةُأنُينالهُالعدو)دونُقولهُُ

ُُ–وهذهُالروايةُاألخريةُُ(الخ..ُينُالُآمنفإ:ُ)وقولهُ ُُ-وهيُمنُروايةُأيوبُعنُنافع  فيهاُالترصيح 

ُالعلَةُمنُالنهيُ ُالعدوُمرفوعٌُبأن  ُمنُنيل  درج،ُاخلوف  ُ.ُوليسُبم 

ُعنُنافع(7ُ 77)فقدُرواهُأبوُداودُ.ُبخالفُروايةُمالكُ :ُوفيهُقالُمالٌكُ.ُعنُالَقعنبيُعنُمالك 

ُيناَلهُالعدوُ  َُييىُعندُم سلمُهنا.ُأراهُخمافةُأن  سلمُ .ُورواهَُييىُبن  ُكروايةُم 
َُييىُعنُمالك  .ُوكذاُغري 

ُعنُنافعُعندُمسلمَُأيضاًُ ُ.ُوتابَعهُالليث 

ُ(:77ُ /7)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ هُفجَعَلهُمنُتفسري  ُيفُرفع  ُصارُيشك  ُبه،ُثم  ُمالكًاُكانُيزم  ولعل 

ه  ."نفس 

دُ(827ُ )ومسلمُ(7792ُ)أخرجُالبخاريُ(7ُ) روةُبنُاجلَع  ُ.ُمرفوعًاُمثلهُعنُع 

مرُوأنسُمثلهُ ُع  ُ(.ُاألجرُواملغنم)دونُقولهُ.ُوَأخرجاهُعنُابن 

 .وانفردُبهُمسلٌمُعنُجريرُبنُعبدُاهللُُ
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ُبابُماُيكرهُمنُصفاتُاخليل

ُاهللُُ:قالُعنُأيبُهريرةُُ-777  كاَلُمنُاخليلُ َيكُ ُملسو هيلع هللا ىلصكانُرسول  ُ.َرهُالش 

ُالي منىُبياٌضُ ه
ُالفرسُيفُرجل  ُيكوَن ُأن  كال  ُاليُ ُ،والش  ه

ُيفُيدُ ُ.رسىويفُيد  هُأو

هُالي رسىُ.الي منى
ُ.(1)ورجل 

ُبابُفضلُالشهادةُيفُسبيلُاهللُتعاىلُ

ُبنُ ُ-775  ُالنعامن ُبَُُعن ُاهللُُ:قالُشري ُرسول  ُمنرب  ُعند ُملسو هيلع هللا ىلصكنت  فقالُ.

ُُ:رجٌلُ َُأسقيُاحلاج  ُأن  ُالَُأعمَلَُعماًلُبعدُاإلسالمُإال  ماُُ:وقالُآخرُ ُ.ماُأ بايلُأن 

َرُاملسجَدُاحلرامَُ َُأعم  ُأن  ُُ:وقالُآخرُ.أ بايلُأنُالَُأعملُعماًلُبعدُاإلسالمُإال  اجلهاد 

ُمم اُقلت م ُاهللُأفضل  ُ.يفُسبيل 

مرُ فزجَرهمُ ُاهللُُ:وقالُ،ع  ُرسول  َُأصواَتكمُعندُمنرب  وهوُيومُُ.ملسو هيلع هللا ىلصالُترفعوا

ُفاستفتيت هُفيامُاختلفتمُفيهُ.اجلمعة ُاجلمعةُدخلت  فأنزَلُاهلل ُعزُُ.ولكنُإذاُصل يت 

ُاآلخر}ُ:وجل ُآمنُباهللُواليوم  َُكمن  ُاحلرامُ 
ُوعامرَةُاملسجد  ُ{َأجعلت مُسقايَةُاحلاج 

ُ.خرهااآليةُإىلُآ[9ُ التوبةُ]

                                                           

ُالوهذاُ:ُقالُالنوويُ( ) ُ:وقالُأبوُعبيدُوُجهورُأهلُاللغةُوالغريبُ.كالتفسريُهوُأحدُاألقوالُيفُالش 

ُُهوُأنُ  ُُيكونُمنهُثالث  ُُتشبيهاًُُ.وواحدةُمطلقةُ.لةجُ قوائمُحم  فإنهُُ.كالُالذيُتشكلُبهُاخليلبالش 

ُ ُههُألنُ رُ إنامُكَُُ:وقالُالعلامءُ.غالباًُُقوائمُ ُيكونُيفُثالث  ُُ:وقيلُ،كولهُعىلُصورةُالش  يكونُُتملُأنُ َي 

ُُ.ابةٌُجَُقدُجربُذلكُاجلنسُفلمُيكنُفيهُنَُ ُإذاُكانُمعُذلكُأَُُ:العلامءُقالُبعض  ُراهةُ الكَُُغرُزالت 

ُُلزوالُ  ُش   .انتهىُبتجوز.ُكالبهُالش 
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ُبابُفضلُالغدوةُوالروحةُيفُسبيلُاهللُ

 777–ُُ ُاهللُُ:قالُعنُأيبُأيوَبُاألنصاري  َغدوٌةُيفُسبيلُُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول 

أوَُروحةٌُ ُُ،اهللُ  ُعليهُالشمس  ُُ،خرٌيُمماُطلعت  ُ( ).وغربت 

ُ.بابُبيانُماُأعدهُاهللُتعاىلُللمجاهدُيفُاجلنةُمنُالدرجاتُ

ُاخل ُُ-772 
ُرسوَلُُ،دريُعنُأيبُسعيد  َُمنُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُأن  ُسعيد َُأبا يا

ُرباًُ ُباهلل ُديناًُُ،ريَض ُاجلنةُ،نبياًُُوبمحمدُ ُ،وباإلسالم ُله ُأبوُُ.وجبت  ُهلا َب فعج 

ُياُرسولُاهللُ:فقال.ُسعيد هاُعل  د 
ُ.فَفَعَلُُ.َأع 

ُيفُاجلنةُ:ثمُقال ُمائَةُدرجة  ُهباُالعبد  رَفع  ُدرَجَتيُكامُبيُُ.وأ خرىُي  ماُبيُكل 

ُيفُسبيلُاهللُ:وماُهَيُياُرسولُاهلل؟ُقالُ:قالُ.السامءُواألرض ُيفُُ.اجلهاد  اجلهاد 

ُ.سبيلُاهلل

ينبابُمنُقُ ُ ُتلُيفُسبيلُاهللُكفرتُخطاياه،ُإالُالد 

ُاهللُبنُ ُ-778  ُعنُرسولُ ُ؛أيبُقتادةُعنُأيبُقتادةُُعنُعبد  ث  د  ُأنهُسمَعهَُي 

ُ ُهلمُ؛ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُفذكَر ُفيهم ُقام ُاهللُ:أن ه ُسبيل ُيف ُاجلهاَد ُُ،أن  ُأفضل  ُباهلل واإليامَن

ُفقالُ.األعامل ُرسوَلُُ:فقامُرجٌل ُيفُسبيلُ ُاهللَُأرأيَتُإنُ ُيا تلت  ُعن يُُق  ر  اهللُت كف 

                                                           

( ُ)ُ ُ.عنُأيبُهريرةُمرفوعًاُمثله(887ُ )ومسلمُ،ُواللفظُله(7777ُ)أخرجُالبخاري 

ُ.نحوهُمرفوعاًُُوسهلُبنُسعدُ.ُوأخرجاهُعنُأنسُبنُمالكُ

 .وانفردُمسلمُفيهُعنُأيبُأيوبُُ
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ُخطاياي؟ .ُ ُاهلل ُرسول  ُله ُسبيلُ ُ.نعمُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقال ُيف ت ل َت ُق  ُصابٌرُُ،اهللُإن  وأنَت

تسٌبُ قبٌلُغُ،حم  دبرُ م  ُم  ُ.ري 

ُُمُ ثُ  ُيفُسبيلُاهللأَُُ:كيفُقلَت؟ُقالُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  لت 
ت  ُق  ُُ.رأيَتُإن  فر  َأت ك 

ُاهللُ تسٌبُوأنَتُصاُ.نعمُ:ملسو هيلع هللا ىلصعن يُخطاياي؟ُفقالُرسول  ُمدبرُ ُ،بٌرُحم  قبٌلُغري  ُُم  إال 

ُجربيَلُعليهُالسالمُقالُيلُذلكُ.ينالدُ  ُ.فإن 

ُاهللُُ؛عنُعبدُاهللُبنَُعمروُبنُالعاصُُ-779  ُرسوَل غفَُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُي  ر 

ُالدُ  ُإال  ُذنب  ُكل  ُ.ينللشهيد 

ُالدُ ُ:يفُرواية ُإال 
 
ُيشء ُكل  ر  كف  ُيفُسبيلُاهللُي  ُ.ينالقتل 

ُوأهنمُأحياءُعندُرهبمُيرزقون.ُبابُبيانُأنُأرواحُالشهداءُيفُاجلنةُ

ُ:عنُهذهُاآليةُُسعودُ مَُُهوُابنُ ُ:سألناُعبَدُاهللُ:قالُ.رسوقعنُمَُُ-757 

ُي رزقون} م ُرهب  ُعند َُأحياٌء ُبل َُأمواتًا ُاهلل ُيفُسبيل  ل وا
ت  ُق  ُالذين آلُ]ُ{والُحتسبن 

ُ.َُأَماُإن اُسَألناُعنُذلكُ:قال[79ُ عمرانُ

ْض ُأَُُ:فقال ُخ  ُطري  همُيفُجوف  عل قٌةُبالَعرش.ُرواح  ُم  ُمنتَُُ.هلاُقناديل  اجلنةُُرسح 

ُ ُتأ ويُإىلُتلكُالقناديلُ.حيثُشاءت  مُاطالعةُ.ثم  ُإليهمُرهب  هلُُ:فقالُ.فاط لَع

ئنَاُ:َتشتهونُشيئًا؟ُقالوا ُمنُاجلنةُحيثُش  ُنرسح  َُنشتهي؟ُونحن 
 
ُيشء ففعلُ.َُأي 

ات ُي سألواُ.ذلكُهبمُثالَثُمر  واُمنُأن  ُرأواُأهنمُلنُي رتك  ُُ:قالواُ،فلام  ُن ريد  ياُرب 

ةُأ خرى كُمر 
َُأرواَحناُيفَُأجساد ناُحت ىُن قتَلُيفُسبيل  َُترد  ُرَأىُأنُليسُهلمُُ.أن  فلام 

وا ُ.حاجٌةُت رك 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُبابُفضلُاجلهادُوالرباطُ

ُهلمُ:أنهُقالُ؛ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُعنُأيبُهريرةُعنُرسولُ ُ- 75  ُالناس  َُمعاش  نُخري  ُ،م 

هُيفُسبيلُاهلل سٌكُعناَنُفرس  ُعىلُمتن هُ.رجٌلُمم  كل امُسمَعَُهيعًةُأوَُفزعًةُطارُُ.َيطري 

ُ.ُيبتغيُالقتَلُواملوَتُمظان هُ.عليه

ُ عف  ُمنُهذهُالش  َُشعفة  ُيفُرأس  نيمة  ُواد ُمنُهذهُاألوديةُ.أوُرجٌلُيفُغ  ُ.َأوُبطن 

ُالصالةَُ قيم  كاةُ،ي  ُاليقيُ.ويؤيتُالز  ُحت ىُيأتَيه ُرب ه ُيفُُ.وَيعبد  ُإال  ليسُمنُالناس 

ُ.خري

عابُ:يفُرواية ُمنُهذهُالش  عبة  ُ.يفُش 

دُ ُسد  ُبابُمنُقتلُكافرًاُثم 

ُرسوَلُاهللُُ؛عنُأيبُهريرةُ-757  ُوقاتل هُيفُالنارُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُكافٌر الَُيتمع 

ُ.َأبداًُ

ُقالُ-757  ريرة ُاهللُُ:عنُأيبُه  ُاج ُُالَُيتمعانُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول  امعًاُتَُيفُالنار 

هاُاآلخرَُ َُأحد  د.ُمؤمٌنُقتَلُكافرًاُُ:قالُ؟اهللَُمنُهمُياُرسوَلُُ:قيلُ.يْض  ُسد  ُ.ثم 

ُبابُفضلُالصدقةُيفُسبيلُاهلل،ُوتضعيفها

ُاألَُُسعودُ عنُأيبُمَُُ-757  ُخَمُ:ُقالُُنصاري  :ُفقال.ُ( )طومةُ جاءُرجٌلُبناقة 

                                                           

طامٌُ:ُأى(ُ )  .قالهُالنووي.ُوهوُقريٌبُمنُالزمام.ُفيهاُخ 
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ُيفُسبيلُ  ُاهلل ُهذه ُاهللُ. ُرسول  ُناقةُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقال ُسبعامئة  ُالقيامة ُيوَم كل هاُُ.لكُهبا

ُ.خَمط ومة

ُبابُفضلُإعانةُالغازيُيفُسبيلُاهللُبمركوبُوغريه،ُوخالفتهُيفُأهلهُبخري

ُاألنصاري ُعنُأيبُمَُُ-755 
ُُ:قالُُسعود  ُُ:فقالُملسو هيلع هللا ىلصجاءُرجٌلُإىلُالنبي  إ ين 

أ بُ 
ُعنديُ:فقالُ.يبُفامح  ل نيُ( )عَُدُ  ُرسوَلُُ:فقالُرجٌلُُ.ما ُعىلَُمنُُيا ه ل  َُأد  اهللَُأنا

ُاهللُُ.َيمل ه ُعىلُخريُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُرسول  ُفاعل هَُمنُدل  ُأجر  ُ.فلهُمثل 

ُمالكُُ-757  ُبن  ُفتًىَُمنُأسلَمُقالُ؛عنُأنس  اهللُإينُأ ريدُُياُرسوَلُُ:أن 

زُ ُ.الغزو ضُ:قالُ.وليسُمعيُماَُأَته  َزُفَمر  ُفالنًاُفإن هُقدُكانَُته 
ُ:فأَتاهُفقالُ.ائت 

ُرسوَلُ ئ كُالسالمُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُإن  قر  زَتُبهُ:ويقولُ،ي  ُ.َُأعطنيُالذيَُته 

ُبهُ:قال زت  َُأعطي هُالذيَُته  ُالُحَتبيسُمنهُُ.والُحَتبيسُعنهُشيئاًُُ.ياُفالنة  فواهلل 

ُ.شيئًاُفي باركُلكُفيه

ُاخل ُُ-752 
ُاهللُُ؛دريُعنُأيبُسعيد  ُرسوَل ُبنيُحلُ ُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُ:يانبعثُإىل

ليُرجٌلُ ُرج  ُمنُكل  ُقالُللقاعدُ ُ،ليخرج  َفُاخلارَجُيفُأهل هُومال هُلََُأي كمَُخُُ:ثم 

ُأَُُبخريُ  ُنصف  ُاخلارج ُكانُلهُمثل  ُ.جر 

ُفيهنُ ُ ُبابُحرمةُنساءُاملجاهدين،ُوإثمُمنُخاهنن 

                                                           

ُفاعله(ُ ) ُعىلُماُملُي سم 
ُاهلمزة  هم،ُبضم  ُبهُ:ُقالُبعض  ُهذهُاللفظةُفيَمنُوقفت  ُالعرب 

هكذاُاستعملت 

 (.52ُ / )مشارقُاألنوارُ.ُدابت ه

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُُعنُ–758  ُُ:قالُب ريدة ُاملُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 
 
ُنساء رمة  جاهدينُعىلُح 

مالقاعدينُ هاهت  َُأم 
رمة  ُرجاًلُمنُامل جاهدينُُ.كح  نُالقاعدينََُيلف  ُم  وماُمنُرجل 

ُفيهم ُفيخونه ُأهل ه، ُشاءُ،يف ُما ُعمل ه ُمن ذ ُفيأ خ  ُالقيامة ُيوم ُله ق َف ُو  فامُُ.إال 

ُ.كم؟ظن ُ

نُحسناتهُماُشئَتُُ:فقالُ:يفُرواية ُم  ذ  ُاهللُُ.فخ  فامُُ:فقالُملسو هيلع هللا ىلصفالتفَتُإليناُرسول 

ُ.ظن كم؟

ُثبوتُاجلنةُللشهيدبابُُ

ُُبنُ ُعنُأنسُ ُ-759  ُُبعَثُُ:قالُُمالك  ُماُُ( )سةيُ ب َسُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  عينًاُينظر 

ُأَُ ُعري  ُصنعت  ُُفجاءَُُ.فيانيبُس  ُاهللُُحٌدُغرييُوغريُ أَُُوماُيفُالبيت  ُ:قالُ.ملسو هيلع هللا ىلصرسول 

ثهُاحلديَثُُ:قالُ.الَُأدريُماُاستثنىُبعَضُنسائه ُ.فحد 

ُاهللُُ:قال ُلناَُطل َبةُ:فقال.ُفتكل مُملسو هيلع هللا ىلصفخرَجُرسول  هُحارضًاُ.ُ( )إن  فَمنُكانُظهر 

ُمعنا ُاملدينةُ.فلريكب  َُمنُ.ُالُ:فقالُ.فجعَلُرجاٌلَُيستأ ذ ن ونهُيفُظ هراهنمُيفُعلو  إال 

هُحارضاًُ ُ.ُكانُظهر 

ُاهللُ ُوجاءُاملرشكونُملسو هيلع هللا ىلصفانطلقُرسول  واُاملرشكيُإىلُبدر  .ُوَأصحاب هُحت ىُسبق 

                                                           

ُالن سخ:ُقالُالقايض:ُقالُالنوويُيفُرشحُمسلم(ُ ) ُالسريةُ.ُقال.ُهكذاُهوُيفُُجيع  تب  ُيفُك  واملعروف 

َُعمرو ُبسبسُبن  ُويقال، :ُ ُبرشابن  ُمنُاخلزرج. ُمنُاألنصار ُويقال، ُحليٌفُهلم: .ُ أيُاإلمامُ)قلت 

ُالل فظيُاساًمُله(:ُالنووي ُلقباًُ،ُيوزُأنُيكوَنُأحد   .انتهى.ُواآلخر 

َلةُبمعنىَُمفعولة.ُأيُشيئًاُنطل به.ُبكرسُالالم(:777ُ/ )ُ"املشارق"قالُعياضُيفُ(7ُ)  .انتهى.ُفع 
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ُاهلل ُحت ىَُأكوَنَُأناُدوَنهُ:ملسو هيلع هللا ىلصُفقالُرسول 
 
َُأحٌدُمنكمُإىلُيشء ُ.الُيقدمن 

ون ُاملرشك  ُُ.فَدَنا ُاهلل ُرسول  ُملسو هيلع هللا ىلصفقال ُإ: وا ُالسامواتُق وم  ها ُعرض  ُجن ة ىل

ُواألرض ُاحل ُُ:قال. ُبن مري ُع  ُاألنصارييقول  ُاهللُ:اَمم ُرسوَل ُيا هاُ. ُعرض  جن ٌة

ُُ:قالُ.نعمُ:قالُ!السامواتُواألرض؟ ُبخ  ُ.ُبخ 

ُاهللُ ُبخ ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُرسول  واهللُياُرسوَلُاهللُ.ُالُ:قالُ؟ماََُيمل كُعىلُقولكُبخ 

ُرجاءَُ ُأَُإال  ُمن َُأكوَن ُأن  ُهاهل ُة َُأهل هاُ:قال. ُقرن هُ.فإن كُمن ُمن ُمترات  .ُفَأخرَج

ُمنهنُ  ُحت ىُآكَلُمترايتُهذهُ:ثمُقالُ.فجعَلُيأكل  اُحَلياٌةَُطويلةٌُُ،لئنَُأناَُحي يت  ُ.إهن 

ت َلُ.ُمىُبامُكانُمعهُمنُالتمرفرَُُ:لقا ُقاتَلُحت ىُق  ُ.ُثم 

ُاهللُبنُ ُعنُأيبُبكرُ ُ-777  ُعبد  ُقالُقيسُ ُبن  َُأيبُُ:عنَُأبيه وهوُُ-سمعت 

ُ ُالعدو 
ُُ:يقولُ-بحْضة  ُأبواُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  يوفإن  ُحتَتُظاللُالس 

.َُبُاجلنة 

ُاهليئةُفقامَُ يقولُهذا؟ُُملسو هيلع هللا ىلصياَُأباُموسىُآنَتُسمعَتُرسوَلُاهللُُ:فقالُ.رجٌلُرث 

ُإىلُأَُُ:قالُ.نعمُ:قال المُ:فقالُ،صحاب هفرجَع ُعليكمُالس  ُ( )فنَُكرَسَُجُُثمُ ُ.َأقرأ 

َقاه هُفَأل  هُإىلُالعدوُ مَشُُثمُ ُ.سيف 
ت َلُُ.ىُبسيف   .فْضَبُبهُحت ىُق 

ُبابُمنُقاتلُللرياءُوالسمعةُاستحقُالنارُ

ُعنُأيبُهريرةُ:قال.ُساريَُُعنُسليامنُبنُ ُ- 77  َقُالناس  ُ.ُتفر  فقالُلهُناتل 

ُالشام ُُ:( )أهل  ُاهلل ُرسول  ُمن ُسمعَته ُحديثًا ثنا ُحد  ُالشيخ  ا ُملسو هيلع هللا ىلصأُّي  .ُنعمُ:قال.

                                                           

( ُ)ُ
 
ُالفاء ُوسكون  ُاجليم  مده،ُبفتح   (ُ.7/795)قالهُالسيوطيُ.ُأيُغ 

ُ)يفُروايةُأخرىُعندُمسلمُ(7ُ) ُالش  ُناتٌل ل هُيفُهوُبالنونُ (ُامي ُفقالُله َُأو  ثناةُفوق، ُم  .ُوبعدُاأللفُتاٌء
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ُ ُُرسوَلُُسمعت  ُعليهُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُالقيامة ُيوم ُي قىض ُالناس  ُأوَل رجٌلُُ.إن 

فهُنعَمهُفعَرَفهاُ.است شهد ُفيكُحتُ ُ:فامُعملَتُفيها؟ُقالُ:قال.ُفأتىُبهُفعر  ىُقاتلت 

ُ َدت  ُكذبَتُُ:قالُ.است شه  قالَُجريءٌُ. ُي  ُألن  ُولكن كُقاتلَت ُقيل. ُفقد ُبهُُمُ ثُ . أ مر

َبُعىلُوجهُ  ح  ُ.ُهُحت ىُأ لقيُيفُالنارفس 

ُالقرآنَُُ،ورجٌلُتعل مُالعلَمُوعل مه فهُنعَمهُفَعَرَفهاُ.فأ يتُبهُ.وقرَأ فامُُ:قال.ُفعر 

ُقال ُفيها؟ ُوعل مت هُ:عملَت ُالعلَم ُالقرآنُ،تعل مت  ُفيك ُوقرَأت  كذبَتُُ:قال.

ُأ مرُ.ُفقدُقيَلُُ.وقرأَتُالقرآَنُلي قالُهوُقارٌئُُ.ولكن كُتعل متُالعلَمُلي قالُعاملٌُ ثم 

هُحت ىُأ لقيُيفُالنار َبُعىلُوجه  ح  ُ.ُبهُفس 

ُا ع ُوس  ُعليهورجٌل ُكل هُ،هلل ُاملال َُأصناف  ن ُم  ُنعَمهُُ.وَأعطاه فه ُفعر  ُبه فَأَتى

ُفعَرَفها ُقالُ:قال. ُفيها؟ ُعملَت ُُ:فام ُإال  ُفيها نفق ُي  ُأن  ب 
ُحت   ُسبيل  ُمن ُتركت  ما

ُفيهاُلك ُأ مرُبهُ.ُفقدُق يلُ.ولكن كُفعلَتُلي قالُهوُجواد.ُكذبَتُُ:قال.َُأنفقت  ثم 

َبُعىلُوجهه ح  ُ.يُيفُالنارثمُأ لقُ .ُفس 

ُبابُبيانُقدرُثوابُمنُغزاُفغنمُومنُملُيغنمُ

_______________________ 

ُالشا ُاحلزامي  ُقيس  ُبن  نُأهلُفلسطيوهوُناتل  ُم  وكانُناتٌلُكبرَيُ،ُوكانَُأبوهَُصحابياًُ.ُي ُوهوُتابع.ُمي 

ُ(.7/57 )النوويُقالهُ.ُقومه

ُُ:فائدةُ ُآخرُعنُ(778ُ)وابنُحبانُ(7787ُ)وابنُخزيمةُ(7787ُ)روىُاحلديَثُالرتمذي  منُوجه 

ُاألصبحيُعنُأيبُهريرةُنحوه في  ُاهللُُثمُ "وزادُيفُآخرهُ.ُش  كبتيُملسو هيلع هللا ىلصرضَبُرسول  باُياُأَُ:ُفقال.ُعىلُر 

ُهبمُاهُ  ر  ُاهلل ُت سع 
َُخل ق  ل  ُأو   ."لنارُيومُالقيامةريرةُأ ولئكُالثالثة 
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ُاهللُُ:قالُاهللُبنَُعمروُُعنُعبدُ ُ-777  ُأوُُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول  نَُغازية  ُم  ما

ُكانُ  ُإال  ُوَتسلم  نَم  ُفَتغ  و َُتغز 
همسية  ل َثيُأ جور  ُث  لوا ُتعج  ُقد ُأوُُ.وا نُغازية  ُم  وما

هم ُأ جور  ُتم  ُإال  ُوت صاب  ق 
ف  ُخت  ُ.سية 

ُبابُاستحبابُطلبُالشهادةُيفُسبيلُاهللُتعاىلُ

 777-ُُ ُمالك  ُبن  ُاهللُُ:قالُُعنُأنس  هادَةُُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول  ُالش  َمنُطلَب

ُ.صادقًاُأ عطيها،ُولوُملُت صب ه

ُُبنُ ُعنُسهلُ ُ–777  نيف  ُُح  ُالنبي  ،ُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصأن  هادةُبصدق  َمنُسَأَلُالش 

هداء هُ.بل غهُاهلل ُمنازَلُالش  ُ.وإنُماَتُعىلُفراش 

ُبابُذمُمنُماتُوملُيغز،ُوملَُيدثُنفسهُبالغزوُ

ُاهللُُ:عنُأيبُهريرةُقالُ-775  ُبهُُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول  ث  د  ،ُوملَُي  َمنُماتُوملَُيغز 

ُ ُمنُن فاق  عبة  ُ.نفَسه،ُماَتُعىلُش 

ُاهللُُ:املباركقالُعبدُاهللُبنُ ُرسول  ُذلكُكانُعىلُعهد  ُ.ملسو هيلع هللا ىلصفن رىُأن 

ُبابُثوابُمنُحبسهُعنُالغزوُمرضُأوُعذرُآخرُ

ُقالُ-777  ُُ:عنُجابر  ُباملدينةُلَُُ:فقالُ.يفَُغزاةُ ُملسو هيلع هللا ىلصكن اُمعُالنبي  ُماُإن  رجاالً

ُ ُكانواُمعكمُ،سرياًُمُمَُتُ س  ُُ.والُقطعت مُواديًا،ُإال  مُاملرض  ُ.حبَسه 
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وكمُيفُاألَجرُ:يفُرواية ُرشك  ُ( ).إال 

ُبابُفضلُالرباطُيفُسبيلُاهللُعزُوجلُ

 772-ُُ ُاخلري  ُُ:قالُعنُسلامن ُاهلل ُرسوَل ُيومُ ُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصسمعت  ُرباط 

ُمنُصيامُ  ُخرٌي ُهوقيامُ ُشهرُ ُوليلة  ُالذيُكانُيعمل ه،ُ. ُماَتُجَرىُعليهُعمل ه وإن 

َنُالَفت انَُُ،وأ جرَيُعليهُرزق ه ُ.وَأم 

ُبيانُالشهداءبابُُ

هيلُبنُ ُ-778  ُعنُأبيهُعنُأيبُهريرةُعنُس  ُاهللُُ:قال.ُأيبُصالح  قالُرسول 

هيَدُفيكم؟ُقالواُ:ملسو هيلع هللا ىلص ونُالش  ُاهللُفهوُشهيدٌُُ:ماَُتعد  ت َلُيفُسبيل  .ُياُرسوَلُاهللَُمنُق 

تيُإذًاُلقليلُ:قال هداَءُأ م  ُش  ُ.فَمنُهمُياُرسولُاهلل؟ُ:قالواُ،إن 

ُاهللُفهوُشهيدٌُُ:قال ُاهللُفهوُشهيدٌُُ.منُق تلُيفُسبيل  وَمنُُ.وَمنُماَتُيفُسبيل 

ُشهيدٌُ ُفهو ُالط اعون  ُشهيدٌُُ.ماتُيف ُفهو ُالَبطن  ُيف ُماَت ُفهوُُ.وَمن َق َُغر  ومن

ُ( ).شهيدٌُ

ُبابُفضلُالرميُواحلثُعليه،ُوذّمَُمنُعل مهُثمُنسَيه

قبةُبنُ ُ-779  ُاهللُُ:قالُُعامرُ ُعنُع  ُرسوَل ،ُوهوُعىلُاملنرب،ُملسو هيلع هللا ىلصسمعت 

                                                           

 .حَبَسهمُالعذر:ُلكنُقال.ُمرفوعًاُمثلهُمنُحديثُأنسُ(ُ 7 7)أخرجُالبخاريُ(ُ )

ُعنُأيبُصالحُعنُأيبُهريرةُخمترصًاُ(7ُ 9 )ومسلمُ(777ُ)ُ"البخاري"أصلهُيفُ(7ُ) مي  منُروايةُس 

ُمخسةٌُ"مرفوعًاُ  ."والشهيدُيفُسبيلُاهلل،ُوصاحبُاهلدم،ُوالغرق،ُواملبطون،ُاملطعون.ُالشهداء 
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ُقوةو}ُ:يقول ُمن ُاستطعت م ُما ُهلم وا ُالرميُ.{َأعد  ُالقوَة ُإن  َُأاَل ُالقوةُ. ُإن  َأاَل

ُالقوَةُالرمي.ُالرمي ُ.َأاَلُإن 

ُعُ ُ-727  ُبنُ عن ُُعامرُ ُقبة ُرسوَلُُ:قال. ُُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُسمعت  ست فتح 

هُ.وَيكفيكمُاهلل.ُعليكمَُأرضون م  ه  ُيلهوُبَأس  كمُأن  َُأحد  ُ.فالَُيعجز 

يُ؛( )الرمحنُبنَُشامسةُعنُعبدُ ُ- 72  م  ُالل خ  قياًم ُف  ُُ.أن  ُعامر  ُبن  قالُلعقبَة

:ُُعليك؟( )خَتتلفُبيُهذينُالَغَرَضي قبةُ .ُ،ُوأنَتُكبرٌيُيشق  لوالُكالٌمُُ:قالُع 

ُالبنَُشامسةُ:قالُاحلارثُ.( )ملُأ عان يهُملسو هيلع هللا ىلصسمعت هُمنُرسولُاهللُ وماُذاك؟ُُ:فقلت 

َُعََصُ.َُمنُعلَمُالرمَيُُ:إنهُقالُ:قال ُترَكهُفليسُمن ا،َُأوُقد  ُ.ثم 

همُمنُُ:ملسو هيلع هللا ىلصبابُقولهُ الُتزالُطائفةُمنُأمتيُظاهرينُعىلُاحلقُالُيْض 

ُخالفهم

 727-ُُ ُثوبان ُُ:قالُعن ُاهلل ُرسول  تيُُ:ملسو هيلع هللا ىلصقال ُأ م  ن
ُم  ُطائفٌة ُتزال  ال

ُ همَُمنُخَذهَلمُ.ظاهرينُعىلُاحلق  ُاهللُوهمُكذلكُ.الَُيْض  ُ.ُحت ىُيأيتَُأمر 

ُبنُ ُ-727  ُُرةُسمُ ُعنُجابر ُقالُ؛ملسو هيلع هللا ىلصعنُالنبي  ُالدُ ُ:أنه ُهذا ُينُ لنُيربَح

                                                           

هاُ( ) ُالشيُوضم   .قالهُالنوويُ.هوُبفتح 

ُالَغيُامل عجمةُ(7) عجمة.ُالَغَرضُبفتح  ُبعدهاُضاٌدُم 
 
ُباإلصابة.ُوالراء ماة  هُالر  قالهُاملنذريُ.ُهوُماَُيقصد 

 (.87 /7)ُ"الرتغيبُوالرتهيب"يفُ

هاُُويف،ُالن سخُملُأ عانيةُبالياءُمعظمُ ُهكذاُهوُيف(7ُ) ُ.ُبحذفها(ُملُأ عانه)بعض  ُلغٌةُ،ُوهوُالفصيح  ل  واألَو 

ُ.َُمعروفةٌُ   (.7/75 )قالهُالنووي 
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قات ُُ،قائامًُ ُعليهُع صابٌةُمنُاملسلميُحت ىُتقوَمُالساعةي  ُ.ل 

ُبنُ ُ–727  ُرسوَلُُ:قالُاهللُُعبدُ ُعنُجابر  ُُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُسمعت  الُتزال 

ُ قاتلونُعىلُاحلق  تيُي  ُ.ظاهرينُإىلُيومُالقيامةُ،طائفٌةُمنُأ م 

امسةُاملهريُالرمحنُبنُ ُعنُعبدُ ُ-725  ُعندُمَُُ:قال.ُش  ُ،لدسلمةُبنُخَمُكنت 

ُاهللُبنُعَُ ُعبد  ُبنُ وعنده ُاهللُالعاصُُمرو ُعىلُُ:فقالُعبد  ُإال  ُالساعة  الُتقوم 

ُُرشارُ  ُمنُأهلُ ُ.اخللق  هُعليهمُونُاهللَعُ الُيدُ ُ.اجلاهليةُهمُرش  ُرد  ُ.بيشءُإال 

ُ ُعامر  ُبن  ُعقبة  َُمسلمةُ ُفبينامُهمُعىلُذلكُأقبَل ُماُُ:فقالُله ُاسمع  قبة  ُع  يا

ُاهلل ُيقولُعبد  قبةُ . ُهوَُأعلمُ:فقالُع  ُاهللُ. ُرسوَل ُفسمعت  ُأنا ا الُُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصوَأم 

ُاهلل َُأمر  ُعىل قاتلون ُي  تي ُأ م  ن
ُم  ُعصابٌة َُمنُُ،تزال  هم ُيْض  ُال هم، َعدو 

ُل  قاهريَن

اعة َيهمُالس 
ُ.ُوهمُعىلُذلكُ،خاَلَفهم،ُحت ىُتأ ت 

ُاهلل ُاملسكُ.َأجلُ:فقالُعبد  ُكريح  ُاهللُرَيًا ُيبعث  ُثم  ُاحلرير. ُمس  ها ُمس  فالُ.

ُقبضت ه ُمنُاإليامنُإال  ُيفُقلب هُمثقاَلُحب ة  ُنفسًا ُعليهمُُ.ترتك  ُالناس  ُيبَقىُرشار  ثم 

ُالساعة ُ.تقوم 

 727-ُُ ُأيبُوق اص  ُبن  ُاهللُُ:قالُعنُسعد  ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول  ُأهل  الُيزال 

ُحت ىُتقوَمُالساعةُ  ُظاهريَنُعىلُاحلق  ُ.الغرب 

ُبابُمراعاةُمصلحةُالدوابُيفُالسري،ُوالنهيُعنُالتعريسُيفُالطريق

ُاهللُُ:قالُُريرةعنُأيبُهُ ُ-722  ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول  ب  ُسافرت مُيفُاخلَص  إذا
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ُاإلبَلُطُ عُ فأَُ ُاألَُُوا ُمن ُرضُ حظ ها نَة. ُالس  ُيف ُسافرت م وإذا
ُيفُعُ فَأس  ُُ( ) ُعليها وا

ري ست مُبالليل،ُفاجتنبواُالط ريَقُ.ُالس  ُبالليل.ُوإذاُعر  ُ.فإهناُمأ وىُاهلوام 

ُُ:يفُرواية َيهاُةُ نَُوإذاُسافرت مُبالس  ُ( ).فبادرواُهباُن ق 

ُملنُورَدُمنُسفرُ ُ،بابُكراهةُالطروق،ُوهوُالدخولُليالًُُ

 728-ُُ ارب  فيانُعنُحم  ُاهللُُ:قالُُعنُجابرُ ُعنُس  ُيطرَقُُملسو هيلع هللا ىلصهَنىُرسول  أن 

ُأهَلهُليالًُ مُ.الرجل  هن  مُ،يتخو  ُعثراهت  ُ.َأوَُيلتمس 

ُسفيان ُالُ:قال َُأم ُاحلديث ُهذا ُيف َُأدري ُال هَنمَُيعني. ُيتخو  ُيلتمَسُُ،أن  َُأو

م  ( ).عثراهت 

                                                           

ُ:ُأي(ُ )  .وقّلةُاألمطار،ُيفُاجلدب 

(7ُ ُالنونُ ب( ُكرس ،ُ ُاملخ  ُالقاف ُأيُ.وسكون  ُترعاه: ُما ُلفقد  ُيذهَب ُأن  ُقبل َُأسعوا ُالسيوطيُ. قاله

(7/5 5.) 

اربُبنُدثارُبه(5ُ 2)ومسلمُ(7975ُ)أخرجهُالبخاريُُ(7) ُ.منُروايةُشعبةُعنُحم 

ُعثراهتمُ،ُيتخوهنم)ُدونُقولهُُ ُ.لكنُذكرهاُالبخاريُيفُتبويبهُ(.أوُيلتمس 

ُطرق ه،ُ(:9/777ُ)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ ُالذيُأوَرَدهُيفُالبابُيفُبعض  هذهُالرتُجةُلفظُاحلديث 

ه ُعىلُ.ُلكنُاخت لفُيفُإدراج  ،ُفقدُ،ُالقدرُاملت فقُعىلُرفع هفاقترصُالبخاري  واستعملُبقي تهُيفُالرتُجة 

ُقالُ ُعنُجابر  ُعنُسفيانُالثوريُعنُحمارب  ُاهللُ"جاَءُمنُروايةُوكيع  ُُملسو هيلع هللا ىلصهنىُرسول  ُيطرَقُالرجل  أن 

م.ُأهَلهُليالًُ هنمَُأوُيطلبُعثراهت  سلٌمُعنُأيبُبكرُبنُأيبُشيبةُعنه.ُ"يتخو  وأخرجهُالنسائيُ،ُأخرجهُم 

ُآخَرُعنُسفيانُكذلك،ُوأخرجهُمنُر وايةُأيبُن عيمُعنُسفيانُكذلك،ُوأخرجهُأبوُعوانةُمنُوجه 

ُالرمحنُبنُ مُ  ُعبد  الَُأدريُهذاُيفُ:ُقالُسفيان"لكنُقالُيفُآخرهُ،ُمهديُعنُسفيانُبهُسلٌمُمنُرواية 

هنمَُأوُيطلبُعثراهتم"يعنيُُ"احلديثَُأمُال عب.ُ"يتخو  سلمُمنُروايةُش  ُساقهُم  قترصًاُثم  ُم  ةُعنُحمارب 
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_______________________ 

 .انتهى.ُكروايةُالبخاري.ُعىلُاملرفوع
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 كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان  
ُ

ُ.بابُإذاُغابُعنهُالصيدُثمُوجده

 729-ُُ ُنُ ُبنُ ُبريُ ج ُعن ُعن ُفري ُثعلبة ُُعنُ َُأيب ُرميَتُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصالنبي  إذا

كُفغاَبُعنك نتنُ،بسهم  ل هُماُملُي  َتهُفك  َرك  ُ.فَأد 

ُُ:يفُرواية نتنُ:يفُالذيُي دركُصيَدهُبعدُثالث.ُملسو هيلع هللا ىلصعنُالنبي  ل هُماُملُي  ُ.فك 

ُوقالُيفُالكلُ ُ:عنُمكحولُعنُأيبُثعلبةُويفُروايةُ  ُُ:ب  ُأن  ُإال  ُثالث  ل هُبعَد ك 

ه نتَنُفَدع  ُ( ).ي 

ُ.بابُحتريمُأكلُكلُذيُنابُمنُالسباعُوكلُذيُخملبُمنُالطري

ريرةُ-787  ُُعنُأيبُه  ُمنُالسباعُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصعنُالنبي  ُذيُناب  ل هُحرامٌُكل  ُ.فَأك 

ُابنُ ُ- 78  ُُاسُ عبُ ُعن ُاهللُُ:قال. ُرسول  ُمنُُملسو هيلع هللا ىلصهَنَى ُذيُناب  عنُكل 

باع ُمنُالطريُ ُ.الس  لب  ُذيُخم  ُ.وعنُكل 

ُ.بابُإباحةُميتاتُالبحر

                                                           

ُآخرُعنُأيبُإدريسُاخلوالينُقال(22ُ 27ُ،5 5،ُ 7 5)أخرجُالبخاريُ(ُ ) ثنيُأبوُ:ُمنُوجه  حد 

ُقال ُاخلشني ُثعلبة :"ُ ُالنبي  ُملسو هيلع هللا ىلصأتيت  ...ُ ُقال ُملسو هيلع هللا ىلصوفيه ُأنكُبأرضُصيدُ : ُذكرَت ُما ا ُأم  ُصدَتُ. فام

ل.ُبقوسك ل،ُفاذكرُاسَمُاهللُوك  ُاسَمُاهللُوك  وماُصدَتُبكلب كُالذيُ،ُوماُصدَتُبكلب كُامل عل مُفاذكر 

ل ه ُفأدركَتُذكاَتهُفك  عل م  ُ.ُ"ليسُبم 

ُأيضًاُُ  .منُهذاُالوجه(977ُ )وهوُيفُمسلم 
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بريُ-787  ُاهللُُ:قالُُعنُجابرُ ُعنُأيبُالز  ُرسول  َُأباُُملسو هيلع هللا ىلصبعَثنَا رُعلينا وأم 

بيدة ريشُ.ع  ُلق  ىُعريًا ُمنُمترُملَُيدُلناُغريهُ.نتلق  دناُجرابًا فكانُأبوُعبيدةُُ.وزو 

ُمترةًُ ُمترًة ُي عطينا ُفقلت. ُقالُ:قال ُهبا؟ ُتصنعون ُُ:كيفُكنت م ُيمص  ُكام ها نمص 

ُاملاءُ.الصبي ُ ُمن ُعليها ُالليلُ.ثمُنرشب  ُإىل ُيوَمنا ينا ف  ُبعصي ناُُ.فَتك  ُنْضب  وكن ا

ُن.ُ( )اخلبط لهثم  ُ.ُبل هُباملاءُفنأ ك 

ُالبحرُ ُ:قال ُساحل  ُعىل نَا ُُ.وانطَلق  ُالكثيب  ُكهيئة  ُالبحر  ُساحل  ُعىل ُلنا ف َع فر 

خم ةُت دعىُالعنربُ.الض  ُهيُداب  فأتيناهُفإذا
ُ:ثمُقالُ.َميتةُ:قالُأبوُعبيدةُ:قالُ.( )

ُاهللُ.ُال ُرسول  ل وا.ُويفُسبيلُاهللُ،ملسو هيلع هللا ىلصبلُنحنُرسل  ُ.ُوقدُاضط ررت مُفك 

ناُعليهُشهراًُُ:قال ن اُ.فَأَقم  ُمائةُحتىَُسم  ُُ:قالُ.ونحنُثالث  ولقدُرَأيت ناُنغرتف 

ُعين هُبالقاللُالدهن َدرَُ.ُمنَُوق ب  ُالف  ُمنه ونقتطع 
ُُ:كالثورُ( ) ُفلقد  ُالثور  ر  أوُكَقد 

ُرجالًُ ُعرَش ُثالثَة ُعبيدة ُأبو ُمن ا َُأخَذ ُعين ه. ُيفُوق ب  ُمنُُ.فَأقعَدهم َلعًا ُض  وَأخَذ

ه ُفَأَقاَمهاُ.َأضالع  ُمعنا. ُبعري  َُأعظَم ل ُرح  ُثم  ُحتتها. ن ُم  ُفمر  هُ. ُحلم  ُمن نا د  وتزو 

ُ.وشائَقُ

                                                           

( ُ مر( ُالس  ُورق
 
ُوالباء

 
ُاخلاء ُبفتح  ُليسقطَُ، ُبالعصا ُرضَب ُواختبَط ُذلكُبه، ُفعلنا ُواختبطناه ُيفُ. قاله

 (.757/ )ُ"املشارق"

ُُفإذاُحوٌتُ"ُكيسانُعنُجابرُ ُمنُروايةُوهبُبنُ (ُ 775)ويفُروايةُللبخاريُ(7ُ) بُمثل  ُ."الظ ر 

ُ:ُ(8/29)ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُُ ُالسمك،ُوقيلُاحلوت  ُجلميع  ُجنس  هوُخمصوٌصُ:ُفهوُاسم 

 .انتهى.ُاجلبلُالصغري:ُبفتحُاملعجمةُاملشالة،ُوبكرسُالراءُبعدهاُموحدةُ(بالظ رُ )،ُومُمنهابامُعظُ 

 (.7/82 )قالهُالنوويُ.ُهيُالق طع:ُبكرسُالفاءُوفتحُالدال(7ُ)
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ُاهللُ َُأتيناُرسوَل ُاملدينَة منا ُقد  ناُذلكُله.ُملسو هيلع هللا ىلصفلام  هوُرزٌقَُأخرَجهُُ:فقالُ.فَذَكر 

ُلكم ُقالُ.اهلل ونا؟ م 
ُفت ط ع  ُيشٌء ه ُحَلم  ن ُم  ُمعكم ُاهللُ فأَُُ:فهل ُرسول  ُإىل رسلنا

ُ( ).فَأَكَله.ُمنهملسو هيلع هللا ىلص

                                                           

ُالبخاريُ(ُ ) ُدينارم(975ُ )ومسلمُ(25ُ 27ُ،5 77ُ،5 77ُ،7 7)أخرجه َُعمروُبن  ،ُنُرواية

ُكيسانُكالهاُعنُجابرُ(975ُ )ومسلمُ(77ُ 7،ُ 775،ُ 787)ُالبخاريو ُبن  ُوهب  منُرواية 

ُ.ُنحوه

ُُ ُ.وإنامُذكرُبعضُاالختالفُعنُباقيُالروايات.ُوملُيذكرُمسلٌمُروايَةُوهب 

ريجُعنَُعمرو(77ُ 7)وللبخاريُُ ُج  ُجريج..ُمنُروايةُابن  أنهُسمَعُ،ُبوُالزبريفَأخربينُأ:ُقالُابن 

ُ:ُقالُأبوُعبيدة":ُجابرًاُيقول مناُاملدينةُذكرناُذلكُللنبي 
ُقد  ل واُرزقًاَُأخرَجهُاهلل:ُفقالُملسو هيلع هللا ىلصكل واُفلام  ،ُك 

ُكانُمعكم ُفَأَكَله.َُأطعموناُإن  ُ.ُ"فأتاهُبعضهمُبعضو 

ُوليسُعندُالبخاريُيفُُجيعُطرقهُ .ُ ُقوله ُقال) ُبالقاللُالدهنَُ: ُعين ه ُمنُوقب  ُنغرتف  .ُولقدُرأيتنا

َدرُكالثور ُمنهُالف  ُالثور:ُونقتطع  ر  ُ.ُفلقدُأخَذُمن اَُأبوُعبيدةُثالثَةُعرَشُرجالًُ،ُأوُكَقد  فَأقعدهمُيفُوقب 

ُ(.ُعينه

ُ.لكنُهذهَُأبرزها،ُوثمتُزياداتُأ خرىُ

ُتنبيهُ ُالبابُ: ُشهراًُ)وقعُيفُرواية ُعليه نا ُ(فَأقم  ُكيسان، ُوهبُبن  ُ)ويفُرواية ُثامنُ. ُالقوم  ُمنه فأكَل

ُ(.فأكلناُمنهُنصفُشهر.ُ)ويفُروايةَُعمروُبنُدينار(.ُعرشةُليلة

ُالذيُقال(:8/87ُ)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ معُبيُهذاُاالختالفُبأن  ضبَطُماُملُ(ُثامنُعرشة:ُ)وي 

ه َُمنُقالُيضبط هُغري  جرَبُ(ُشهراًُ)وهوُثالثةُأيام،ُومنُقالُ.َُأل غىُالكرسُالزائد(ُنصفُشهر)،ُوأن 

بريُمل َاُفيهاُ،ُالكرَسُ ُروايةَُأيبُالز  حُالنووي  مُاحلوتُإليها،ُورج 
ةُالتيُكانتُقبلُوجداهن  ُبقي ةُاملد  أوُضم 

ُ"اثنيُعرشُيوماًُ"ُعُيفُروايةُاحلاكمووق.ُانتهى.ُإحدىُالروايتيُوهم:ُمنُالزيادة،ُوقالُابنُالتي

ُروايةُأيبُمحزةُاخلوالينُ ذوذًا ُمنهاُش  ة،ُوأشد  ُيفُ.ُعنُجابرُ وهيُشاذ  َُأيبُعاصم  ُ"األطعمة"عندُابن 

ُاجلمَعُالذيُذكرت هَُأوىل(.ُفأقمناُقبلهاُثالثاًُ)  .انتهىُكالمه.ُواهللُأعلم.ُولعل 
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ُ.بابُيفُأكلُحلومُاخليل

ُاهللُ-787  ُبَنُعبد  بري؛ُأنهُسمعُجابَر َأكلناُزمَنُخيرب،ُُ:يقولُعنُأيبُالز 

ُُ.اخليَلُومحَرُالوحش لُملسو هيلع هللا ىلصوهناناُالنبي  ُاألَه  ُ( ).عنُاحلامر 

ُ ُبابُإباحةُالض  ُ.ب 

ُيزيدَُُ-787  ُاألَصمُ ُبنُ ُعن ُباملدينةُ:قال. ُعروٌس ُثالثَةُُ.دَعانا بُإلينا فقر 

ُوتاركٌُُ.عرَشُضب اًُ ُعباسُ ُ.فآكٌل ُابَن ُالغدُ ُُفلقيت  ُُ.فأخربت هُ.من ُالقوم  فأكثَر

ُُ:حوَلهُحتىُقالُبعضهم هُ،والَُأهنىُعنهُ،هالُآكلُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  م  ُ.والُأ حر 

ُاهللُُ.بئسُماُقلت مُ:فقالُابنُعباس َثُنبي 
ع  ماًُُملسو هيلع هللا ىلصماُب  ر  ًُوحم  ال  ُحم  ُ.ُإال 

ُاهللُ ُرسوَل ُميمونةُملسو هيلع هللا ىلصإن  ُعند ُهو ُبنُُ،بينام ُعباسُوخالد  ُبن  ُالفضل  وعنده

وانٌُُ.الوليدُوامرأٌةُأخرى َبُإليهمُخ  ر  إذُق 
ُُ.عليهُحلمٌُ ( ) َُأراَدُالنبي  ُيأكَلُُملسو هيلع هللا ىلصفلام  أن 

ُلهُميمونة ُُ:قالت  ُضب  ُُ.إن هُحلم  ُ.هيدَُُفكف 

لواُ:وقالُهلمُ.هُقطُ ملُآكلُ ُهذاُحلمٌُُ:وقالُ ُبنُالوليدُُ.ك  ُوخالد  فَأكلُمنهُالفضل 

ُ.واملرأةُ 

                                                           

( ُ)ُ ُ(5777ُ،ُ 7987ُ،577)أصلهُيفُالبخاري  ُعنُ(ُ 97 )ومسلم  ُعل 
ُآخرُعنُحممدُبن  منُوجه 

ُاهللُ ُعبد  ُبن  ُاهللُ":ُقالُجابر  ومُاحلمرُاألهليةُملسو هيلع هللا ىلصهنىُرسول  صُيفُاخليل،ُيومُخيربُعنُحل  ُ.ُ"ورخ 

رُالوحش)دونُقولهُُ ُ(أكلناُمح 

ه(:7ُ  / )قالُابنُحجرُيفُمقدمةُالفتحُُ(7) َُأولهُوضم  ُلأَلكلُ .ُبكرس  ة   انتهى.ُهوُاملائدةُاملعد 
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ُاهللُُ:وقالتُميمونة ُمنهُرسول  ُيشٌءُيأكل  ُإال 
 
نُيشء ُ( ).ملسو هيلع هللا ىلصالُآكلُم 

                                                           

( ُ ُالبخاريُ( ُيف 5727ُ)أصله ،5785ُ ،57 2ُ )ُ 975ُ )ومسلم )ُ ُبن  ُسهل  ُبن  ُأمامة ُأيب ُرواية من

نيف ُعباسَُأخربه،ُح  ُابن  ُخالدُبنُالوليدُ:ُأن  أنهُدخَلُمعُ"،َُأخرَبهُ-الذيُي قالُلهُسيفُاهللُُ-أن 

ُاهللُ ُعباسُُ-ميمونةُُعىلُملسو هيلع هللا ىلصرسول  ُابن  ُبهُأ خت هاُُ-وهيُخالت هُوخالة  َمت 
فوجَدُعندهاَُضب ًاُحَمنوذًاَُقد 

فيدةُبنتُاحلارثُمنُنجدُ  ُاهللُ.ُح  ُلرسول  ُالضب 
مت  ثُُ-ُملسو هيلع هللا ىلصفقد  د  ُحت ىَُي  مُيَدهُلطعام  وكانُقل امُي قد 

ىُله،ُبه ُاهللُ.ُوي سم  ُُملسو هيلع هللا ىلصفأَهوىُرسول  نُالن سوةُاحلضورفقالتُام.ُيَدهُإىلُالضب  َأخربَنُرسوَلُ:ُرأٌةُم 

ُلهُملسو هيلع هللا ىلصاهللُ ُقدمتن  ُما ُاهلل: ُرسوَل ُيا ُهوُالضب  ُاهللُ. ُرسول  ُُملسو هيلع هللا ىلصفرفَع ُعنُالضب  ُيَده .ُ ُبن  فقالُخالد 

ُالوليد ُرسولُاهلل؟ُقال: ُيا ُالضب  َُأحراٌم ينَُأعاف ه،ُال: د  ُبَأرضُقوميُفَأج  :ُقالُخالد.ُولكنُملُيكن 

هُفَأكلت ه ت  ُاهللُُ،فاجرتر  ُإيلُ ُملسو هيلع هللا ىلصورسول  ُ."ينظر 

ةُ ماًُُ...إىلُقوله....ُدَعاناُعروٌسُباملدينة)وهوُقولهُ.ُدونُالقص  ر  ًُوحم  ال  ُحم  ُ(.إال 

ُاهللُ:ُوقالتُميمونة)ودونُقولهُُ ُمنهُرسول  ُيشٌءُيأكل  ُإال 
 
نُيشء ُ(.ملسو هيلع هللا ىلصالُآكلُم 

ُالوليدُ ُعباسُمعُخالدُبن  ُ.وليسُعندُالبخاريُدخولُالفضلُبن 

ُ:ُفوائدُ

بُإليناُثالثَةُعرَشُضب ًاُ)ُُ:الفائدةُاألوىلُ ُ.(فقر 

هذاُحلٌمُملُ"ُيزيدُبنُاألصميفُروايةُ(ُملُيكنُبأرضُقومي)قولهُ(:9/775ُ)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ

ُعىلُهذهُاللفظةُ:ُقالُابنُالعريب.ُ"آكلهُقط ُالناس  ُقوميُ)ُاعرتضُبعض  باَبُ(ُملُيكنُبأرض  ُالض  بأن 

ُقالُابنُالعريبُكثريةٌُ ُبأرضُاحلجاز، ُليسُبأرضُ: ُفإنه ُهو، ُفقدُكذَب ُاخلرَب ُتكذيَب َُأراَد ُكان فإن 

تُلهُبغريُاسمها ر 
ك  ُمنهاُيشٌء،ُأوُذ  ُعبدُالربُوَمنُتبع هُأنُ،ُاحلجاز  ُبعدُذلك،ُوكذاُأنكرُابن  أوُحدثت 

ُ.ُيكونُببالد ُاحلجازُيشٌءُمنُالضباب

ُإىلُيش(:ُاحلافظ)قلتُُ ُءُمنُهذاوالَُيتاج  ُبقول هُ، ُقوميُملسو هيلع هللا ىلصبلُاملراد  ُقريٌشُفقطُبأرض  .ُ فيختص 

ُتكونُموجودًةُبسائرُبالدُاحلجاز،ُوقدُوقعُيفُروايةُيزيدُ ُذلكُأن  ُبمكةُوماُحوهلا،ُوالُيمنع  النفي 

ُوتاركٌُ"ُاألصمُعندُمسلمبنُ ُفآكٌل ُثالثةُعرَشُضبًا، بُإلينا ُفقر  ُعروٌسُباملدينة ُدعانا ،ُ"احلديث..

اُبتلكُالديارفبهذاُ ُعىلُكثرة ُوجداهن  ُ.انتهى.يدل 
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ُُ:قالُاهللُُعبدُ ُبنُ ُعنُجابرُ ُ–785  ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُأ يتُرسول  ُيأكلُُ.بضب  فأبىُأن 

_______________________ 

ُالثانيةُ ُالفائدة :ُ ُيف ُاحلافظ 9/777ُ)ُ"الفتح"قال ُأ(: ُاألصم ُبن ُيفُحديثُيزيد ُابَنُ"وقع َُخربت 

ُحولهُحت ىُقالُبعضهم ُاهللُ:ُعباسُبقصةُالضب،ُفأكثرُالقوم  الُآكلهُوالُأهنىُعنهُُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول 

مه،ُفقالُابنُعباس ل الًُبئسُ:ُوالُأ حر  مًاَُأوُحم  ر  ُحم  ُاهللُإال  َثُنبي 
ع  ُ.أخرجهُمسلمُ."ماُقلتم،ُماُب 

ُالذيَُأخربُبقولهُ:ُقالُابنُالعريبُ ُعباسُأن  ُابن  ُ،ُفأنكرُعليه.ُأرادُالُأ حله.ُ"الُآكله"ُ:ملسو هيلع هللا ىلصظن  ألن 

ُاحلالل اٌلُُخروَجهُمنُقسم  ناُيف.ُواحلرامُحم  بهُشيخ  ُاليشءَُُ:رشحُالرتمذيُوتعق  إذاُملُيت ضحُإحلاقهُُبأن 

ُباحلاللُأوُاحلرامُيكونُمنُالشبهات ُكامُقالُ. ُالرشع،ُواألصح  ُقبلُورود
 
ُاليشء كم  فيكونُمنُح 

ُوالُحرمةُ ،ُالنووي ُعليهاُبحل  َكم  ُ.ُأن هُالَُي 

ُإنامُهوُإذاُتعارَضُاحل ُ(:ُاحلافظ)قلتُُ ُهذا ُالنوعُنظٌر،ُألن  ُكمُعىلويفُكونُمسألةُالكتابُمنُهذا

املجتهد،ُأمُ 
ئ َلُعنُواقعةُ  ُيذكرُفيهاُاحل كمُالرشعيُاُالشارعُإذاُس  ُأن  ُ،ُفالُبد  وهذاُهوُالذيُأرادهُابن 

ُعباسُعليه.ُالعريب ُابن  ُكالم  ُمنُروايةُمسلم.ُوجعلُحمط  ُيفُاحلديثُزيادةُلفظًةُسقطت  ُوجدت  ،ُثم 

ُابنُعباس هُإنكار 
ُا،ُوهباُيت ج  ُابن  ُأباُبكرُبنُأيبُ،ُلَعريبُالُآكلهُبالُأحلهوي ستغنىُعنُتأويل  وذلكُأن 

ُفقالُيفُروايتهُ"مسنده"َأخرجهُيفُُ-وهوُشيخُم سلمُفيهُُ-شيبةُ الُ"ُبالسندُالذيُساقهُبهُعندُمسلم 

ه،ُوالُأ حل ه،ُوالُأهنىُعنه،ُآكله م  ُذلكُملُيقعُيفُ.ُ"والُأ حر  وذها،ُألن  سلاًمُحَذَفهاُعَمَدًاُلشذ  ُم  ولعل 

ُيش ُالنبي  َُمنَُروىُعن ُوَأشهر  ُعباسُوالُغريه، ُالط رقُالُيفُحديثُابن  ُمن ُوالُ"ُ:ملسو هيلع هللا ىلصء الُآكله

مه ُعنهُبأنهُحالٌلُُ،الُأ حل هُابنُعمرُكامُتقدم،ُوليسُيفُحديثه.ُ"أ حر  ُهذهُ.ُبلُجاءُالترصيح  فلمُتثبت 

ل ه"ُوهيُقوله.ُاللفظة ُكانتُمنُروايةُيزيدُبنُاُ-ألهناُُ"الُأ ح  لكن هَُأخرَبُهباُُ-ألصمُوهوُثقةُوإن 

ُعباس ُكانواُعندُابن  ُاألصمُ .ُعنُقوم  ُبن  ،ُوملُيقلُيزيد 
مُصحابٌةُحت ىُ،ُفكانتُروايًةُعنُجمهول  إهن 

ُتسميتهم غتفَرُعدم  ُ.انتهى.ُي 

ُلهُميمونة)قولهُيفُروايةُالبابُُ:الفائدةُالثالثةُ ُ:ُقالت  ُضب  به(ُإن هُحلم  حيحيُم  فقالتُ)اًمُوقعُيفُالص 

ُياُرسولُاهللُملسو هيلع هللا ىلصَأخربَنُرسوَلُاهللُ:ُامرأٌةُمنُالن سوةُاحلضور ُله،ُهوُالضب  ُ(.ُبامُقدمتن 

وايةُاأل خرى،ُوعندُالطرباينُيفُ(:9/777ُ)قالُاحلافظُُ ُالتيُأ هبمتُيفُالر  رفُهبذهُالروايةُاسم  وع 

ُُ"األوسط" ُآخَرُصحيح    .انتهىُكالمهُ."ماُهوُملسو هيلع هللا ىلصهللَُأخربواُرسوَلُا":ُفقالتُميمونةُ ُمنُوجه 
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رونُالتيُم سختُ.الَُأدريُ:وقال.ُمنه ُ.لعل هُمنُالق 

ُالزُ ُ-787  ُأيب ُبريعن ُفقالُ:قال. ؟ ُالضب  ُعن ُجابرًا وهُ:سألت  ُتطَعم  ُ.ال

َره ُاخلطابُ:وقال.ُوقذ  ُبن  ُُ:قالُعمر  ُالنبي  مهُملسو هيلع هللا ىلصإن  ر  ُ.ُملَُي  ُينفع  ُوجل  ُعز  ُاهللَ إن 

عاءُمنهُ.فيهُغريُواحد ةُالر  ُعام  ُ.ولوُكانُعنديُطعمت هُ.فإنامُطعام 

ُعنُأيبُسعيدُ ُ-782  ة ُأيبَُنْض  ُُعن ُرجٌلُُ:قال. ُرسوَلُُ:قال اُُيا اهللُإن 

َُمَضب ةُ  ُقالُ.بأرض  ي نا؟
فت  ُت  ُفام ُأو رنا؟ ُتأ م  ُأَُُ:فام ُيل ك َر ُإسائيَلُذ  ُبني ُمن ًة ُأ م  ُن 

ر ُفلمُيأ م  ُ.وملَُين هُ،م سخت 

ُقالُعمرُ ُ:قالُأبوُسعيد ُذلك، ُكانُبعد ُاهللَُ:فلام  ُغرَيُُإن  ُفيه ُلينفع ُوجل  عز 

عامُ ُطعامُ وإن هُلَُ.ُواحدُ 
ُاهللُُ.هولوُكانُعنديُلطعمتُ .ُعاءهذهُالرُ ُةُ  إنامُعاَفهُرسول 

ُ.ملسو هيلع هللا ىلص

َُأتىُرسوَلُاهللُُ:يفُرواية َُأعرابيًا َُمَضب ةُ:فقالُملسو هيلع هللا ىلصأن 
ُُ.( )إ ينُيفُغائط  وإن هُعامة 

َُأهل ب هُ:قالُ.طعام  هُ:فقلناُ.فلمُي  د  بهُثالثاًُُ.عاو  ُ.فعاَوَدهُفلمُي 

ُاهللُ ُناداهُرسول  َُأعرايبُ:فقالُ.يفُالثالثةُملسو هيلع هللا ىلصثم  َبُعىلُُ.يا َُأوَُغض  ُاهللُلعَن إن 

ُمنُبنيُإسائيل ُُ.سبط  ب ونُيفُاألرضُفمسخهمُدواب  ُهذاُُ.َيد  فالَُأدريُلعل 

ُآكل هاُ.منها ُ.والَُأهنَىُعنهاُ،فلست 

ُ.بابُاألمرُبإحسانُالذبحُوالقتل،ُوحتديدُالشفرة

                                                           

ُمنُاألَرضُ (ُ:7/727ُ)ُ"املشارق"قالُعياضُيفُ(ُ ) ُامل نخفض  ُ،ُالغائط  يُاحلدث  م  مُكانواُ،ُوبهُس  ألهن 

بابُالكثرية.ُوامَلضب ة،َُيسترتونُبه،َُيقصدوَنهُبذلك ُالض   .انتهى.ُذات 
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ادُبنُ ُ-788  ُُعنُشد  ُاهللُُ:قالُأوس  ُ:قال.ُملسو هيلع هللا ىلصثنتانُحفظت هامُعنُرسول 

ُيشء ُكل  ُعىل ُاإلحساَن ُكتَب ُاهلل ُإن  تلة. ُالق  نوا ُفَأحس  ُقتلت م ُفإذا ُذبحت مُ. وإذا

بح نواُالذ  ُ.ُفَأحس  كمُشفرَتهولي حد  حُذبيحَتهُ.َأحد  ُ.فلري 

ُ.بابُالنهيُعنُصربُالبهائم

ُابنُ ُ-789  ُُ؛ُعباسُ ُعن ُالنبي  وحُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُالر  ُفيه ُشيئًا وا َُتت خذ  ال

ُ.( )َغَرَضاًُ

ُاهللُ-797  ُعبد  ُبن  ُاهللُُ:قالُُعنُجابر  ُمنُُملسو هيلع هللا ىلصهَنَىُرسول  قتَلُيشٌء ُي  أن 

ُصربًاُ الدواب 
( ).ُ

                                                           

ُامل عجمةُ(:595ُ/ )ُ"املشارق"قالُعياضُيفُ(ُ ) ُالَغي  ميُ:ُأي.ُوالراءبفتح  وٌحُللر  ُي نصَبُماُفيهُر  أن 

ُعنُاملصب ورة.ُبالسهام
 .انتهى.ُوامل جث مة،ُكنهيه 

وحُيشٌءُحي اًُ(7ُ) ُحت ىَُيموَتُ،ُهوُأنُي مسكُمنُذواتُالر 
 
ُي رَمىُبيشء قالهُالعينيُيفُعمدةُالقاريُ.ُثم 

(77/ 77.) 
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 .كتاب األضاحي
ُ.بابُسنُاألضحية

ُاهللُُ:قالُُعنُجابرُ ُ- 79  سن ةُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول  ُم  ُإال  وا بح  ُُ.الَُتذ  ُأن  إال 

أنُ،َيعرَسُعليكم واُجذعًةُمنُالض  فتذبح 
( ).ُ

ُاهللُ-797  ُعبد  ُبن  ُُ:قالُُعنُجابر  ُالنبي  ُبنا ُالنحرُباملدينةُملسو هيلع هللا ىلصصىل  ُ.يوَم

وا ُفنََحر  مُرجاٌل ُُ.فتقد  ُالنبي  ُأن  ُمَُفأَُُ.قدُنحرَُُملسو هيلع هللا ىلصوَظن وا ُالنبي  َمنُكانُنحَرُُملسو هيلع هللا ىلصَر

ُآخر عيدُبنحر  ُي  ُُ.قبَلهُأن  واُحت ىُينحَرُالنبي  ُ.ملسو هيلع هللا ىلصوالَُينَحر 

ُ.بابُاستحبابُالضحية،ُوذبحهاُمبارشةُبالُتوكيل،ُوالتسميةُوالتكبري

ُرسوَلُاهللُُ؛عنُعائشةُ-797  َُأقرنَُُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُيفُسوادُ ُ،َأمَرُبكبش  ُويربكُ ُ،يطأ 

ُبه.ُ( )يفُسوادُ ُوينظرُ ُ،يفُسوادُ  َ يُامل ديةُ:فقالُهلاُ.فأ يت  ياُعائشةَُهل م 
ُ:قالُثمُ ُ.( )

                                                           

( ُ ُ(5 /7 )ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُ( ُالتحكَُ: ُيُعنُالداودي ُىُابن  ،ُ ُالتيُسقطت  ُامل سنة سناهناُأَُُأن 

ُلُ دَُللبَُ ُالذيُيُ ُالثني ُُسنُ امل ُُ:اللغةُ،ُوقالُأهل  ُن ُلقيُس  ُاخل ُُهُ،ُويكونُيفُذات  ُُف  ويفُُ.نةُالسادسةيفُالس 

.ُومسنٌُُإذاُدخلُولدُالشاةُيفُالثالثةُفهوُثني ُ:ُالسنةُالثالثة،ُوقالُابنُفارسُيفُُذاتُالظلفُواحلافرُ 

ُُ-ُوهمُاجلمهورُ ُ-ُمنُالضأنُ ُواختلفُالقائلونُبإجزاءُاجلذعُ  هُماُأكملُأنُ ُ:أحدها:ُهُعىلُآراءُن ُيفُس 

ُُ.ودخلُيفُالثانيةُ،سنة ُُ:اللغة،ُثانيهاُعندُأهلُ ُوهوُاألشهرُ ُ.عندُالشافعيةُوهوُاألصح  قولُُ.نصف 

 .انتهى.ُالخ..ُاحلنفيةُواحلنابلةُ

ُقوائَمهُ(7ُ)  (.5/77)قالهُالسيوطيُ.ُوبطنَهُوماُحوَلُعينَي هَُأسودمعناهُأن 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُّياُبحَُ َحذ  ُُ.رُ جَُاش  َُأَخَذهاُ.ففعلت  َجَعهُوَأخَذُالكبَشُُ،ثم  ُذَبَحهُ.فَأض  ُ.ثم 

ُمنُحممُ .ُاهللُباسمُ ُ:ثمُقال ُتقب ل  اللهم 
ُحممدُ  ُوآل  ُحممدُ ُ.د  ة  نُأ م 

ىُُ،وم  ُضح  ثم 

ُ.به

.ُبابُبيانُماُكانُمنُالنهيُعنُأكلُحلومُاألضاحيُبعدُثالثُيفُأولُاإلسالم

ُ.وبيانُنسخهُوإباحتهُإىلُمتىُشاء

ُاهللُبنُ ُ-797  ُاهللُُ:قالُ.واقدُ ُعنُعبد  حاياُُملسو هيلع هللا ىلصهَنىُرسول  ُالض  ُحلوم  عنَُأكل 

ُاهللُبنُ .ُبعَدُثالث ُذلكُلَعمُ ُ:أيبُبكرُ ُقالُعبد  ُ.رةفذكرت 

ُ ُتقولُ.صدَقُُ:فقالت  ُعائشة ُحْضَةُُ:سمعت  ُالبادية ُمن َُأبيات  َُأهل  دف 

ُاهللُ ُاهللُ.ُملسو هيلع هللا ىلصاألَضحى،ُزمَنُرسول  ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُرسول  ق واُبامُُ.واُثالثاًُرُ اد خ  ُتصد  ثم 

ُقالواُ.بقي ُذلك ُبعد ُكان ُرسوَلُُ:فلام  ُمنُُ.اهللُيا ُاألَسقيَة ون ُيت خذ  ُالناَس إن 

ل ونُمنهاُالوَُُ،ضحاياهم م  ُ.( )كدَُوي 

ُاهللُ ُُ:وماُذاك؟ُقالواُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُرسول  حاياُبعدُثالث  ُالض  ُت ؤكَلُحلوم  ُ.هنيَتُأن 

افُ يتكمُمنُأَُإن امُهَنُُ:فقال ُالد  ُجل  واُ.ةُالتيُدف ت  ر 
خ  ل واُواد  ق واُ،فك  ُ( ).وتصد 

_______________________ 

ُالدُ ُ،امليمُ ُبضمُ ( ) ُواحدةُ ساكن ُُ.املدىُال ُالس  ُوويُ ُ،كاكيوهي ُأَُاقالُيف ُبفتح ُمَُُ.يضاًُحدها ُامليمُ ُدية

ُويُ ُ،ديةُبكرسهاومُ  ُ(ُ.275/ )ُ"املشارق"قالهُعياضُيفُ.ُأيضاًُُمعُبالكرس ُدىُيفُاجلَُمُ ُقال 

دُّيا(ُاشحذُّيا):ُوقولهُُ   .أيُحد 

ملون)قولهُ(7ُ) ُامل ذاب(ُالودك)وُ.ُأيُيذيبون(ُي  حم  ُمنُالش   .الدهنُاخلارج 

ُأَُ(7) ُ(5757ُ)هُيفُصحيحُالبخاريُلُ ص  ُالرمحنُعنُعائشةُقالتخمترصًا ُعبد  ُ":ُعنَُعمرةُبنت  حية  الض 
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ُاهللُُ:قال.ُدريُاخل ُُعنُأيبُسعيدُ ُ-795  ياَُأهَلُاملدينةُالُُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول 

ُأيام ُثالثة ُاألَضاحيُفوَق ُحلوَم ل وا ُاهللُُ.تأ ك  ُإىلُرسول  َُعَياالًَُُُ.ملسو هيلع هللا ىلصفشَكوا ُهلم أن 

واُ،لواكُ ُ:فقالُ.وَحَشاًمُوَخَدماًُ م 
واُ،وَأطع  واأَُُ،واحبس  ر 

خ  ُ.ُوُاد 

 797-ُُ ُثوبان ُُ:قالُعن ُاهلل ُرسول  ُثوبانُ ُ:قالُثمُ ُ،ضحي تهُملسو هيلع هللا ىلصذبَح ُيا

هَأصل ُ ُحلَمُهذ  َمُاملدينةُ.ح  ُأ طعمهُمنهاُحت ىُقد  ُ.فلمَُأَزل 

ُاهللُُ:يفُرواية ُالوداعُملسو هيلع هللا ىلصقالُيلُرسول  ة  ُ.ُ.َأصلحُهذاُالل حمُ:يفُحج 

ُُ:قالُعنُب ريدةُُ-792  ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  بور  ُالق  ُهَنيت كمُعنُزيارة  كنت 

وها ور  ُُ.فز  ُثالث  ُفوَق ُاألَضاحي ُحلوم  ُعن ُلكمُ،وهَنيت كم ُبدا ُما وا ك  ُ.فَأمس 

ُ
 
ُيفُسقاء ُكل هاُ،وهَنيت كمُعنُالنبيذُإال  ُ.والَُترشب واُم سكراًُ.ُفارشب واُيفُاألَسقية 

منُُبابُهنيُمنُدخلُعليهُعرشُذيُاحلجة،ُوهوُمريٌدُالتضحية،ُأنُيأخذ

ُ.شعرهُأوُأظفارهُشيئاًُ

ُُبنُ ُعنُسعيدُ ُ-798  ُأُ ُاملسيب  ُُ؛سلمةُمُ عن ُالنبي  ُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُدخلت  إذا

ُ يُ،العرش  ُيضح  كمُأن  هُشيئاًُُ،وَأراَدَُأحد  هُوبرش  نُشعر  ُ.فالُيمسُم 

_______________________ 

ُمنها ن اَُنملح  ُ.ُك  ُثالثةُأيامالُ:ُفقال.ُباملدينةُملسو هيلع هللا ىلصفنقدمُبهُإىلُالنبي  لواُإال  ُولكنُ ،ُوليستُبعزيمة.ُتأك 

ُن طعمُمنه ُواهللُأعلمُ.ُ"َأراَدُأن 

ُُ 72ُ 5)وللبخاريُأيضًا ُقال( ُربيعة ُبن  ُعنُعابس  :"ُ ُلعائشةُقلت  َُأهَنُ: ُُملسو هيلع هللا ىلصىُالنبي  وم  ُحل  ُت ؤكَل أن 

؟ُقالت ُفيه:ُاألَضاحيُفوَقُثالث  ُيفُعامُجاَعُالناس  ُيُ .ُماُفعَلهُإال  ُالفقريَُفأراَدُأن  ُ."طعَمُالغني 

ُكتابُُ ُعىلُالبخاري)وهذاُاحلديثَُأهلهُصاحب  ُ(ُإرشادُالقاريُإىلُزوائدُمسلم  كعادتهُيفُحذفُأي 

ُيفُمسلم ُمنهُجزءًاُقليالًُ.ُحديث  مة.ُإذاُروىُالبخاري  ُإىلُذلكُيفُاملقد   .كامَُأرشت 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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هُ:يفُرواية َُيذبح  ٌح ب 
ُذ  ُأَُُ،َمنُكانُله ةفإذا ج 

ُذيُاحل  ُهالل  ُفالُيأُ ُ،هل  ُمنُخ  ذن 

ه يُ،شعر  هُشيئًاُحتىُي ضح  ُ.والُمنَُأظفار 

ُ.بابُحتريمُالذبحُلغريُاهللُتعاىل،ُولعنُفاعله

ُُ:قالُواثلةُُبنُ ُعامرُ ُفيلعنُأيبُالطُ ُ–799  ُبنُ ُكنت  ُأَُُعندُعل  .ُيبُطالب 

ُُ:تاهُرجٌلُفقالفأَُ ُإليك؟ُقالُملسو هيلع هللا ىلصماُكانُالنبي  ُُ:وقالُ.فغضَبُُ:ي رس  ماُكانُالنبي 

هُالناسُملسو هيلع هللا ىلص ُشيئًاُيكتم  ُإيل  ُُ.ي رس  ثنيُبكلامت  ُ.ُربعأَُُغرَيُأن هُقدُحد 

ُياُأمريَُُ:قالُفقال َُمنُلعنُوالَدهُ:قالُ؟املؤمنيُماُهن  َُمنُُ.لعَنُاهلل  ولعَنُاهلل 

دُ ُ.ذبَحُلغريُاهلل َمنُآوىُحم  ُمناَرُاألرضُ.ثاًُولعَنُاهللُ  َمنُغري  ولعَنُاهللُ 
( ).ُ

َلُعلُ ُ:يفُرواية
ئ  ُاهللُُ:س  مُرسول  ك  ُاهللُُ:بيشء؟ُفقالُملسو هيلع هللا ىلصَأخص  ناُرسول  ماُخص 

ُهذاُملسو هيلع هللا ىلص ُسيفي ُق راب  ُيف ُكان ُما ُإال  ُكافًة ُالناَس ُبه َُيعم  ُمل
 
فَأخرَجُُ:قالُ.بيشء

ُ.فذكره.ُ.لعَنُاهللُ:صحيفًةُمكتوٌبُفيها

 
ُ 

                                                           

ينُجعَُمنارةُوهيُ:ُامَلنار(:5/775ُ)قالُابنُاألثريُ(ُ )  .العالمةَُت  علُبيُاحلد 
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 .كتاب األشربة
 

ُ.بابُحتريمُختليلُاخلمر

ُُ؛ُأنُ عنُأنسُ ُ-77   ُُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  س 
ًُُ.عنُاخلمرَُلُئُ  ُخال  ت خذ  ُ.الُ:فقالُ؟ت 

ُ.بابُحتريمُالتداويُباخلمر

ُاحلَُُ- 7   ُوائل  ُبن  ُعنُعلقمَة ُطارَقُُ؛ميُْض  ُُبنَُُأن  س 
عفيُسأَلُاجل ُُويدُ 

ُ ر؟ُفنهاهُملسو هيلع هللا ىلصالنبي  َُيصنََعهاُ،عنُاخلم  هُأن  هاُللدُ ُ:فقالُ.أوَُكر  ُ:فقالُ.واءإنامَُأصنع 

ُ
 
ُ.ولكن هُداءٌُُ.إنهُليسُبدواء

ُ.بابُبيانُأنُُجيعُماُينبذ،ُمماُي تخذُمنُالنخلُوالعنب،ُي سمىُمخرا

ُاهللُُ:عنُأيبُهريرة،ُقالُ-77   َجَرتيُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول  ُمنُهاتيُالش  ُ:اخلمر 

ُوالعنبةُ  ُ.النخلة 

ُ.بابُكراهةُانتباذُالتمرُوالزبيبُخملوطي

  77-ُُ
 
ُُبنُ ُعنُعطاء ُُأيبُرباح  ُعبدُاهللُاألنصاري  ُبن  ُاهللُُعنُجابر  عنُرسول 

ُُجيعاًُُ؛ملسو هيلع هللا ىلص ُوالزبيب  نبَذُالتمر  ُي  ُوالبرسُُجيعاًُُ.َأن هُهَنىُأن  طب  نبَذُالر  ُ( ).وهَنَىُأ نُي 

                                                           

( ُ )ُ ُالبخاري 5729ُ)أخرجه ُخمترصاًُ( ُالوجه ُهذا ُ"ُمن ُالنبي  ُوالتمرُ ُملسو هيلع هللا ىلصهنى بيب  ُالز  ُعن والب رسُ،

ُ.ُ"والرطب

ُباملرادأَُُسلمُ وروايةُمُ ُ ُ.ُوضح 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُاهللُهَنُُ:قالُعنُأيبُسعيدُ ُ-77   ُبتمرُ ُملسو هيلع هللا ىلصاناُرسول  ُنخلَطُب رسًا َأوُزبيبًاُُ.أن 

ُ.َأوَُزبيبًاُبب رسُ.بتمرُ 

َبهُمنكمُ:وقال داًُُ.منُرَش  ُ( ).َأوُب رسًاُفرداًُُ.َأوُمترًاُفرداًُُ.فليرشب هُزبي بًاُفر 

ريرةُ-75   ُاهللُُ:قال.ُعنُأيبُه  ُوالتمرُ ُملسو هيلع هللا ىلصهَنىُرسول  ُُ.عنُالزبيب  والب رس 

ُمنهامُعىلُحَدت هُ:وقال.ُوالتمر ُواحد  ُكل  نبذ  ُ.ي 

ُعب اسُ-77   ُُ:قالُ.عنُابن  لطُالتمرُوالزبيبُُجيعاًُُملسو هيلع هللا ىلصهَنىُالنبي  َُي  ُُ.أن  وأن 

ُُجيعاًُ ُوالتمر ُالب رس لَط ُأَُُوكتَبُُ.َي  َرشُ ُهلُ إىل ج 
( )ُُ ُالتمر  ُخليط  ُعن َينهاهم

ُ بيب  ُ.والز 

ُكانُيقولعُ ُعنُابنُ ُ-72   ُأنه ُُجيعاًُُ:مر؛ ُوالرطب  ُالب رس  نبَذ ُأنُي  .ُقدُهن  َي

ُُجيعاًُ ُوالزبيب  ُ.والتمر 

يفُاملزفتُوالدباءُواحلنتمُوالنقري،ُوُبيانُأنهُمنسوخ،ُبابُالنهيُعنُاالنتباذُ

ُ.وأنهُاليومُحالل،ُماُملُيرصُمسكرا

ُُ:قالُعنُأيبُهريرةُُ-78   باءُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  واُيفُالد  والُيفُُ،الَُتنتبذ 

ُُ.امل زف ت ُ.واجتنب واُاحلَناتمَُُ:ريرةبوُهُ أَُُثمُيقول 

_______________________ 

 .وانظرُماُبعدهُ

ُ.ُمرفوعًاُنحوهُأخرجُالشيخانُعنُأيبُقتادةُ(ُ )

 .وانظرُماُقبلهُ

(7ُ)ُ ُالراءبضم  ُوفتح   (.5/57)قالهُالسيوطيُ.ُبلدٌةُباليمن.ُاجليم 
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ُُ:يفُرواية ُُملسو هيلع هللا ىلصعنُالنبي  ُ.والنقريُ،واحلَنتمُ،أن هُهَنىُعنُامل زف ت 

ُاخل ْضُ:ماُاحلَنتم؟ُقالُ:قالُقيلُأليبُهريرة ُ.اجلرار 

ُرواية ُُ:ويف ُالنبي  ُالقيسُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُعبد  ُلوفد  باءُ:قال ُالد  ُعن ُ،واحلَنتمُ،َأهناكم

ك هُ-واحلَنتمُاملزادةُاملجبوبةُُ-والنقريُواملقريُ كُوَأو 
ُ.ولكنُارشبُيفُسقائ 

شرييُ-79   نُالق  ُحز  ُبن  ُعائشةُ:قالُ.عنُث اممَة ؟ُُ.لقيت  ت هاُعنُالنبيذ  فسَأل 

ثتني ُُ؛فحد  واُعىلُالنبي  م 
ُالقيسُقد  ُوفَدُعبد  ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصأن  ؟ُُملسو هيلع هللا ىلصفسَألواُالنبي  عنُالن بيذ 

باء َُينتبذواُيفُالد  ُ( ).واحلَنتمُ،تزفُ واملُ ُ،والنقريُ،فنهاهمُأن 

ُرسوَلُاهللُُ،ُعنُأيبُسعيدُ ُ-7    نبَذُفيهُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُي  ُأن  ُ.هَنىُعنُاجلر 

ُُأنُ ُ:يفُرواية ُ.باءُواحلَنتمُوالنقريُواملزفتيفُالدُ ُينتبذَُُىُأنُ هَنُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُنبي 

ُبريج ُُبنُ ُعنُسعيدُ ُ-     ُعُ ُ:قال. ُابَن ؟ُفقالُمرُسألت  ُاجلر 
ُ:عنُنبيذ 

ُ مُرسول  ُاجلرُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُحر  ُُ.نبيَذ ُُ.ابَنُعباسُفأتيت  ُُ:فقلت  ُابن  ُيقول  ُما َُتسمع  َأاَل

ُُ:عمر؟ُقال ؟ُقلت  ُاهللُُ:قالُ:وماُيقول  َمُرسول  ُُ:فقال.ُاجلرُ ُنبيذَُُملسو هيلع هللا ىلصحر  صدقُابن 

ُاهللُُ:عمر مُرسول  ُ.ُنبيَذُاجلرُ ُملسو هيلع هللا ىلصحر  ؟ُفقالُ:فقلت  َُنبيذُاجلر 
 
ُيشء ُُ:وأي 

 
ُيشء كل 

ُ.ي صنعُمنُاملدر

                                                           

ُالبخاريُ(ُ ) ُإبراهيم(5727ُ)أخرجه ُآخرُمنُرواية ُمنُوجه  ُلألسود. ُقلت  :"ُ ُأم  هلُسألَتُعائشة

نتبَذُفيه؟ ُي  ُي كرهُأن  ُ.ُنعم:ُفقال.ُاملؤمنيُعام  ُ:ُقلت  ُهنىُالنبي  ُاملؤمنيُعم  نتبذُفيه؟ُقاُملسو هيلع هللا ىلصياُأ م  ُي  :ُلتَأن 

باءُوامل زف ت.ُهناناُيفُذلكُأهَلُالبيت ُننتبَذُيفُالد  ُ.ُأن  ُواحلنتَم؟ُقال:ُقلت  ُاجلر 
ث كُ:َُأَماُذكرت  إنامُأ حد 

ثُماُملُأسمعُ؟،ُماُسمعَتُ ُ."َأفأ حد 

ثتُبهُبعدُذلكُ.دونُالنهيُعنُاحلنتمُوالنقريُ ُالصحابةُفحد   .ُولعل هاُسمعت هُمنُأحد 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُنافعُ ُ-7    ُابنُ ُعن ُرسوَلُُ؛مرعُ ُعن ُُأن  ُُملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُبعض  ُيف ُالناَس خطَب

ُُ:قالُابنُعمرُ.مغازيه ُأَُُ.نحَوهُفأقبلت  ُُ.هغَُبلُ فانرصَفُقبَلُأن  ماذاُقال؟ُُ:فسألت 

ُُ:قالوا
 
باء نتبَذُيفُالد  ُي  ُ.واملزفتُ،هَنىُأن 

ُعنُزاذانُ–7    ُُ:قال. ُهَنُُ:البنُعمرُقلت  ثنيُبام ُحد  ُالنبي  منُُملسو هيلع هللا ىلصىُعنه

َغت ناُ.األرشبةُبَلَغت َكُ هُيلُبل  ُلكمُلغًةُسوىُلغت ناُ.وفرس   ُ.فإن 

ُاهللُُ:فقال ُرسول ُُ-ُ،عنُاحلَنتمُملسو هيلع هللا ىلصهَنَى باءُ-وهيُاجلرة ُالد  وهيُُ-ُ،وعن

ُوهيُالنخلةُتُ ُ-ُ،وعنُالنقريُ-وهوُاملقريُُ-ُ،وعنُاملزف تُ-القرعةُ حاًُُنسح  ُ،نس 

ُنقراًُ نقر  نتبذُيفُاألسقية.ُوت  ُي  ُ.وَأمرُأن 

ُالزبريعنُأيبُُ–7    ُاهللُيقولُ:قال، ُبَنُعبد  ُجابَر ُُ:سمعت  اهللُُهَنىُرسول 

ُوالنقريُ ُملسو هيلع هللا ىلص ُوامل زف ت  ُُ.عنُاجلر  ُلهُفيهُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُوكانُرسول  نتبذ  ُشيئًاُي  ب َذُُ،إذاُملُيد  ن 

جارة ُمنُح  ُ.لهُيفُتور 

ُلرسولُ ُ:قالُبريُعنُجابرُ عنُأيبُخيثمةُعنُأيبُالزُ ُ-5    نتبذ  ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُكانُي 

ُمنُحجارةُ.يفُسقاء ب َذُلهُيفُتور  ُ.فإذاُملُيدواُسقاًءُن 

نُب رام؟ُقالُ:يبُالزبريألَُُ-وأناُأسمعُُ-فقالُبعضُالقومُ نُب رامُ:م  ُ.م 

ُُ:قالُريدةُعنُبُ ُ-7    ُهنيتُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 
 
ُيفُسقاء ُإال  ُ.كمُعنُالن بيذ 

ُ.والُترشبواُم سكراًُُ.هافارشبواُيفُاألَسقيةُكلُ 

ُالظ روفُُ.روفيتكمُعنُالظُ هَنُُ:ويفُرواية ُُ-وإن  ُشيئاًُُ-أوُظرفًا ل  ُوالُ،الَُي 

ه م  ر  ُحرامٌُُ.َي  ُم سكر  ُ.وكل 
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ُهنيتكمُعنُاألَُُ:ويفُرواية كنت 
ُُ.دميفُظ روفُاأل ُُرشبةُ  ُ..وعاءُفارشبواُيفُكل 

ُ.بابُبيانُأنُكلُمسكرُمخر،ُوأنُكلُمخرُحرام

َمُمنُجيشانُُ؛ُعنُجابرُ ُ-2    ُرجاًلُقد  فسأَلُُ-وجيشانُمنُاليمنُُ-أن 

ُ رةُُملسو هيلع هللا ىلصالنبي  همُمنُالذ  َُيرشبونهُبَأرض  ُُ-رُزُ يقالُلهُامل ُُ-عنُرشاب  ُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُالنبي 

ُ.نعمُ:َأَوُم سكٌرُهو؟ُقال

ُاهللُ ُحرامُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول  ُم سكر  ُعهداًُُ.كل  ُوجل  ُعىلُاهللُعز  ملنُيرشبُُ،إن 

ُي سقيهُمنُطينةُ  ُُ:اخلبال؟ُقالُوماُطينةُ ُ.ياُرسولُاهللُ:قالواُ،اخلبالُامل سكرُأن  عَرق 

ُالنار ُالنار.َُأهل  ُأهل  صارة  ُ.َأوُع 

ُاهللُُ:قال.ُمرعُ ُعنُابنُ ُعنُنافعُ ُ-8    ُمخرُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول  ُم سكر  ُُ.كل  وكل 

ُحرامٌُ نياُفامَتُُ.م سكر  دمن هاُُ-ُوَمنُرشَبُاخلمَرُيفُالد  اُُ،بملُيتُ ُ-وهوُي  ملَُيرشهب 

ُ( ).يفُاآلخرة

ُ.بابُإباحةُالنبيذُالذيُملُيشتدُوملُيرصُمسكرا

ُأيبُعُ ُ-9   
بيد  ُعب اسُيقولُ:قالُ،مرُالَبهراينعنَُييىُبنُع  ُابَن ُ:سمعت 

ُاهللُ نتبذُلهُيفُأولُ ُملسو هيلع هللا ىلصكانُرسول  َُأصبَحُُالليلُ ُي  ُإذا ُذلكُ،فيرشبه والليلَةُُ،يوَمه

                                                           

ُمنها،ُمنُرشَبُاخلمَرُيفُالدنيا"منُهذاُالوجهُخمترصًاُ(5757ُ)أخرجهُالبخاريُُ( ) ُملُيتب  رمهاُ.ُثم  ح 

ُ."يفُاآلخرة

 .دونُصدرُاحلديثُ
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ُ؛فإنَُبقيُيشٌءُسقاهُاخلادمُ.والغَدُإىلُالعرصُ،والليلَةُاأل خرىُ،والغدَُُ،َتيءُالتي

ُ ب  ُ.أوَُأمَرُبهُفص 

ُاهللُُ:يفُرواية ُُملسو هيلع هللا ىلصكانُرسول 
 
قاء ُيفُس  ُله نتبذ  ُاالثنيُ.ي  ُيومُُ،منُليلة فيرشبه

ُ.االثنيُوالثالثاءُإىلُالعرص

ُورشائُ ُ:يفُرواية ُعنُبيعُاخلمر ُعب اس  ُابَن سألُقوٌم
ُوالتجارةُ  ُفقالُها ُ:فيها؟

هافإنُ:قالُ.نعمُ:نتم؟ُقالواَأمسلمونُأَُ ُبيع  هاوالُُ،هُالُيصلح  ُوالُالتجارةُ ُ،رشاؤ 

ُُخرَجُُ:فسَأل وهُعنُالنبيذ؟ُفقالُ:قالُ.فيها رجعُوقدُُثمُ ُ.يفُسفرُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُ
 
ُودباء ُ.فأمَرُبهُفأ هريقُ.نبَذُناٌسُمنَُأصحابهُيفُحناتَمُونقري 

َلُفيهُزبيٌبُوماءٌَُُأمرَُُثمُ  ع  ُفج 
 
ع َلُمنُالل يلُفَأصبَحُُ.بسقاء بُمنهُيومَُُ.فج  هُفرَش 

ُاملُ ذلكُوليلتَُ ُحت ىَُأمَسىُ.ستقبلةه ُبامُُ.فرشَبُوسَقىُ.ومنُالغد  فلامَُأصبحَُأمَر

ُ.َبقيُمنهُفأ هريق

ُبنُ ُ–77   شرييُقالُعنُث اممة نُالق  ُعائشةُ:َحز  ُعنُالنبيذ؟ُُ.لقيت  فسألت ها

ُجاريًةُحبشيةًُ ُعائشة  ُاهللُُ.سلُهذهُ:فقالتُ.فدعت  ُلرسول  اُكانتُتنبذ  ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصفإهن 

ُُ:فقالتُاحلبشية
 
قاء ُيفُس  ُله هُ.منُالليلُكنتَُأنبذ  ق  ُوأ عل  َُأصبَحُُ.وأ وكيه فإذا

ُ.رشَبُمنه

ُاحلسنُ ُ- 7   ُأُ ُعن هعن ُعائشةُم  ُُ:قالتُ.عن ُاهلل ُلرسول  َُننبذ  يفُُملسو هيلع هللا ىلصكن ا

ُ
 
الءُ.ي وكىَُأعاله.ُسقاء ولهَُعز 

دوةُفيرشبهُعشاءًُ.ُ( ) هُغ  هُُ.ننبذ  شاًءُفيرشب  هُع  وننبذ 

                                                           

ُامل هملة(ُ ) ُالعي  ُالزاى،ُهيُبفتح  ُ.ُوباملدُ ،ُوإسكان  ُالذيُيكون  ربةُ ُيفوهوُالثقب  ُاملزادة ُوالق  قالهُ.ُأسفل 
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دوةًُ ُ.غ 

ُأنسُ ُ-77   ُعن ُثابت  ُهذاُ:قالُ،ُعن ُبقَدحي ُاهلل ُرسوَل ُسقيت  ُ،لقد

ُ( ).والل بنَُُ،واملاءَُُ،والنبيذَُُ،العسَلُ.ُالرشاَبُكل ه

ُ ُ.بُالنبيذُوختمريُاإلناءبابُيفُرش 

ُالزُ ُ–77   ُأيب ُسمعَُُ؛بريعن ُيقولُعبدُ ُبنَُُجابرَُُأنه يدُُ:اهلل ُمح  ُأبو َأخربين

ُُ:الساعديُقال ُالنبي  ُمنُالن قيعُملسو هيلع هللا ىلصأتيت  ُلبن  راًُُ.بقدح  م  ُ.َأاَلُمخ رَتهُ:فقالُ.ليسُخم 

ُ.ولوُتعرَضُعليهُعوداًُ

َرُباألَُُ:قالُأبوُمحيد ُإنامُأ م  غَلَقُليالًُُ.ت وكَأُليالًُسقيةُأن  ُت  ُ( ).وباألَبوابُأن 

ُص–77   ُأيب ُاهللعن ُعبد ُبن  ُجابر  ُعن ُُ:قالُ.الح  ُاهلل ُرسول  ُمع ُملسو هيلع هللا ىلصكن ا

_______________________ 

 (.27 /7 )النوويُ

( ُ ُاألحول(5ُ 57)البخاريُُأخرج( ُقالُعنُعاصم  :"ُ ُالنبي  ُقدَح ُُبنُ ُعندُأنسُ ُملسو هيلع هللا ىلصرأيت  ُ-ُمالك 

ُ ة  َسَلهُبفض  ُجيٌدُعريٌضُمنُن َضار:ُقالُ-وكانُقدُانصدعُفسل  ُ:ُقالُقالُأنس.ُوهوُقدح  لقدُسقيت 

نُكذاُوكذاُملسو هيلع هللا ىلصرسوَلُاهللُ ُأكثَرُم   .ُ"يفُهذاُالقدح 

فيانُعنُجابرُقال(5787ُ)أخرجُالبخاريُُ(7) ُ":ُمنُروايةُأيبُصالحُوأيبُس  يدُبقدح  منُجاءَُأبوُمح 

ُمنُالن قيع ُاهللُ.ُلبن  وداًُ.َُأاَلُمَخ رَتهُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُلهُرسول  ُتعرَضُعليهُع  ُ.ُ"ولوُأن 

ُت وكَأُليالًُ:ُقالُأبوُمحيد:ُ)دونُقولهُ َرُباألسقيةُأن  ُتُ .ُإنامُأ م  ُ(.غلَقُليالًُوباألَبوابُأن 

ُُ-وهيُروايةُأيبُالزبريُُ-روايةُالبابُ:ُتنبيهُ سندُأيبُمح  اعديتعتربُمنُم  ُ،ُيدُالس  ُالب خاري  اُرواية  أم 

سندُجابرُ ُ.ُفهيُمنُم 

 .وانظرُماُبعدهُ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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َقى ُفاسَتس  ُرسولُاهللُأَُُ:فقالُرجٌلُ. ُفقالاَلُيا ُالن بيذ؟ فخرَجُُ:قالُ.بىلُ:َُنسقيَك

ُفيهُنبيذٌُ َُيسَعىُفجاَءُبقدح  ُ.الرجل 

ُاهللُ وداًُُ،َأاَلُمخ رَتهُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُرسول  ُ( ).فرشبُ:قالُ.ولوُتعرَضُعليهُع 

.ُبابُاألمرُبتغطيةُاإلناءُوإيكاءُالسقاءُوإغالقُاألبوابُوذكرُاسمُاهللُعليها

ُ.وكفُالصبيانُواملوايشُبعدُاملغرب.ُوإطفاءُالرساجُوالنارُعندُالنوم

ُاهللُُ:قالُ:عنُجابرُ ُعنُأيبُالزبريُ ُ-75   الُت رسلواُفواشَيكمُُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول 

ُحتُ  ُالشمس  ُالع شاءوصبياَنكمُإذاُغابت  ُإذاُُ.ىُتذهَبَُفحمة  ُالشياطيَُتنبعث  فإن 

ُالعشاء ُالشمسُحت ىُتذهَبُفحمة  ُ( ).ُغابت 

                                                           

مُيفُالتعليقُالسابق(5787ُ)أخرجهُالبخاريُ(ُ ) ُ"ُ:لكنُقال.ُخمترصاًُ.ُكامُتقد  ُ."منُلبنُ بقدح 

ُ...(َأاَلُنسقيكُالنبيذ)دونُقولهُُ

يد(:7/27ُ )ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ ُقصَةُالل بنُكانتُأليَبُمح  ُأن  ها،ُ،ُوالذيُيظهر  ُجابرًاَُحَْضَ وأن 

يد ُعنَُأيبُمح  ُجابٌر ُمحَلها
ُالنبيذ  ُقصَة ُوأن  تمل، ُوَي  يدُصاحَبها، ُمح  ُأبو ُوَأهبم ُمحيدُ: َُأبا ُيكونُهو أن 

ُيلراوُّياَُأهبمُنفَسه،ُ تملُأنُيكوَنُغريه،ُوهوُالذيُيظهر   .انتهىُكالمه.ُواهللُأعلم.ُوَي 

منُ(7ُ 77)ومسلمُ(5972ُ،5978ُ،ُ 78ُ،5777ُ،577 78ُ،7 77ُ،7 7)أخرجهُالبخاريُ(7ُ)

ُ
 
ُآخرُعنُعطاء ُالليل"ُبلفظُعنُجابرُ ُوجه  نح  ُكانُج  واُصبياَنكم،ُإذا ف  ُالشياطيُُ.َأوَُأمسيت مُفك  فإن 

ُحين ُساعٌةُمنُالل يلُفخل وهم.ُئذُ َتنترش  ُ."احلديث...ُوأغلقواُاألبواب.ُفإذاُذهبت 

ُاملوايشُ ُ.ُوفيهاُدليٌلُعىلُأنُاألمرُليسُخاصًاُبالبرش.ُدونُاألمرُبكف 

ُ(ُفواشيكم:ُ)قوله(:5/77ُ)ُقالُالسيوطيُيفُرشحُمسلمُ
 
ُ،ُعجمةُُجعُفاشيةواملُ ُبالفاء

 
ُيشء وهيُكل 

نترش ُ هاُم  ُوغري  ُالبهائم  ُوسائر  ُوالغنم  ُكاإلبل  ُاملال  ُمن و، ُتفش  ا ُألهن  ُأي. ُ)َتنترشُيفُاألرض: حمةُفَُ.

ُ.ُظ لمت هاُوسواد ها:ُأي(ُالعشاء
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ُعبدُاهللُقالُ-77   ُبن  ُحكيمُعنُجابر  ُبن  ُرسوَلُُ:عنُالقعقاع  اهللُُسمعت 

ُُ.َغط واُاإلناءَُُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلص ُالس  ُيفُالسنةُليلًةُُ.قاءوَأوكوا ُ[ُمًاُويفُروايةُي]ُفإن  ينزل 

ُليسُعليهُغطاءٌُُ.فيهاُوباءٌُ
 
ُبإناء ُنزَلُفيهُمنُُ،َأوُسقاٌءُليسُعليهُوكاءٌُُ،الُيمر  إال 

ُ.ذلكُالوباءُ 

ُ ُعندناُيت قونُذلكُيفُكانونُاألولُ:بنُسعدقالُالليث  ُ( ).فاألعاجم 

ُ.بابُآدابُالطعامُوالرشابُوأحكامهام

ُُ:قالُذيفةُعنُح ُُ-72   ناُمعُالنبي  َُأيدَيناُملسو هيلع هللا ىلصكناُإذاُحْض  ُ،طعامًاُملُنضع 

ُاهللُ ُيدهُملسو هيلع هللا ىلصحت ىُيبدَأُرسول  ناُمعهُمرًةُطعاماًُُ.فيضع  ُجاريةٌُُ.وإن اُحْض  ُفجاءت 

ُت دفعكأَُ ُيفُالطُ ُ.هنا ُيَدها ُلتضَع ُاهللُُفأخذَُُ،عامفذهبت  هاُملسو هيلع هللا ىلصرسول  ُجاَءُُ.بيد  ثم 

ُكأن امُي دفع ُ.فأخذُبيدهُ.َأعرايب 

ُاهللُ ُالطعاَمُأنُالُي ذكرُاسمُاهللُعليهُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُرسول  ُالشيطاَنَُيستحل  وإنهُ.ُإن 

ُهبا ُليستحل  ُاجلارية  ُهبذه ُجاَء ها. ُبيد  ُبهُ.فأخذت  ُليستحل  ُاألَعرايب  ُهبذا .ُفجاَء

                                                           

منُروايةُأيبُالزبريُ(7ُ 77)ومسلمُ،ُمنُروايةُعطاء(7ُ 77)ومسلمُ(77ُ 7)أخرجُالبخاريُ(ُ )

ُمرفوعاًُ ُعنُجابر  ُكالها .ُ
 
ُاإلناء ُبتغطية ُُاألمر

 
ُسقيةاألَُُوإيكاء ُطويلُ . ُحديث  ُضمَن ُيفُ. ُذكره م تقد 

ُ.التعليقُاملايض

ُفيهاُوباءٌُ)دونُقولهُُ ُيفُالسنةُليلًةَُينزل  ُبإناء.ُفإن  ُبهُ(الخ....ُالُيمر  سلم  دُم  .ُوهذاُاللفظُمشهوٌرُبتفر 

ًُ ستقال  ُحديثا ُم  ُ.ُفهوُي عترب 

اًُُ ُصاحَبُكتابُ،ُومنُالغريبُحق  ُالبابُإذا.ُحَذَفه(ُالقارئإرشادُ)أن  ُُجيع  ُبناًءُعىلُمنهجهُبحذف 

زءًاُمنُاحلديثُ ُج  مةُالكتاب!!.ُرَوىُالبخاري  ُهذاُيفُمقد   .كامُذكرت 
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ُبيده هاُ.فأخذت  ُيَدهُيفُيديُمعُيد  ُ.والذيُنفيسُبيدهُإن 

ُُ:وزادُيفُآخرُاحلديث..ُ.كأنامُت طردُ:ويفُاجلاريةُ،كأنامُي طردُ:قالُ:يفُرواية ثم 

ُ.وَأكَلُُ،ذكَرُاسَمُاهلل 

ُعبدُاهللُ-78   ُبن  ُُ؛عنُجابر  ُبيَتهُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصأنهُسمَعُالنبي  ُإذاُدخَلُالرجل 

هوعندُطُ،فذكَرُاهللَُعندُدخول ه ُ.والُعشاءُ،الُمبيَتُلكمُ:طانقالُالشيُ،عام 

ُاهللُعندُدخول ه ُُ.َأدركت مُاملبيَتُُ:قالُالشيطانُ،وإذاُدخَلُفلمُيذكر  وإذاُملُيذكر 

ه ُ.َأدركت مُاملبيَتُوالعشاءَُُ:قالُ،اهللُعندُطعام 

ُاهللُُُعنُجابرُ ُ-79   املُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصعنُرسول  ُالشيطاَنُُ،الُتأ كل واُبالش  فإن 

امل ُبالش  ُ.يأ كل 

بيدُاهللُبنُعَُُ-77   ُع  مرعنُأيبُبكرُبن  ُابنُ ُبدُاهللُبنُع  ه ُعُ ُعنُجد  ُأن  مر؛

ُاهللُ ُأَُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصرسوَل ُبيمين هإذا كمُفليأكل  َُأحد  ُبيمين هُ.كَل َبُفليرشب  ُرش  ُ.وإذا

ُبشامل ه ُالشيطانُيأكل  ُبشامل هُ،فإن  ُ.ويرشب 

ُرسوَلُاهللُُ؛عنُأبيهُعنُسامل ُُ- 7   ُأَُكُ الُيأُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُ.حٌدُمنكمُبشاملهلن 

ُهبا ُالشيطانُيأُ ُ.والُيرشبن  ُبشاملهكُ فإن  ُهباُ،ل  ُ.ويرشب 

ُفيهاُ:قال ُهباُ:وكانُنافعُيزيد  ُ.ُوالُي عطيُهباُ،والُيأ خذ 

ُاهللُُ،ُاألكوعُ ُبنُ ُسلمةَُُعنُ–77   ُرجاًلَُأكَلُعندُرسول  .ُبشاملهُملسو هيلع هللا ىلصأن 

ُبيمين كُقالُ:فقال ل  ُالك ربُ.الُاستطعَتُُ:قالُ.الَُأستطيعُ ُ:ك  فامُُ:قالُ.ماُمنعهُإال 

ي هُ 
ُ.رفَعَهاُإىلُف 
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ُ.بابُكراهيةُالرشبُقائام

ُُ؛ُعنُقتادةُعنُأنسُ ُ-77   ُالنبي  بُقائامًُُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُ.زجَرُعنُالرش 

ُقائامًُُ:يفُرواية ُيرشَبُالرجل  لناُ:قالُقتادةُ.أن هُهَنىُأن  ؟ُفقالُ:فق  ذاكُُ:فاألكل 

ُ َُأوَُأخبث  ُ.َأرش 

ُُ؛ُُدرياخل ُُعنُأيبُسعيدُ ُ-77   ُالنبي  بُقائامًُُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُ.زجَرُعنُالرش 

ُقالُ-75   ُاهللُُ:عنُأيبُهريرة ُمنكمُقائامًُُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول  ُأحٌد ُ.الُيرشبن 

ُ ُ.فَمنُنيَسُفليستقئ 

ُ.واستحبابُالتنفسُثالثًاُخارجُاإلناءبابُكراهةُالتنفسُيفُنفسُاإلناء،ُ

ُاهللُُ:قالُ.عنُأنسُ ُعنُأيبُعصامُ ُ-77   ُُملسو هيلع هللا ىلصكانُرسول  اب  ُيفُالرش  يتنف س 

ُ.ُوَأمرأُ ُ،وَأبرأُ ُ،إنهَُأروىُ:ويقولُ،ثالثاًُ

ُفأَُُ:قالُأنس ُيفُالرشاب   ( ).ثالثاًُُناُأتنف س 

                                                           

ُاهللُقال(5778ُ)أخرجهُالبخاريُ(ُ ) ُعبد  ُآخرُعنُث اممةُبن  تيُ":ُمنُوجه  ُيفُاإلناءُمر  كانُأنٌسُيتنف س 

ُ،ُأوُثالثاًُ ُالنبي  ُثالثاًُُملسو هيلع هللا ىلصوزعَمُأن  ُ."كانُيتنف س 

ُ(.وَأمرأُ ،ُوَأبرأُ ،ُإنهَُأروى:ُويقول)دونُقولهُُ

ُ.ثاممة:ُوقيل،ُاسمهُخالدُبنُعبيد:ُقيل.ُهوُالبرصي:ُأبوُعصامُ

هوُُ(َأروى:ُ)وقولهُ"أروى"بدلُقولهُُ"أهنأ"ُويفُروايةُأيبُداود(:7/97ُ )ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ

ي شاكلة،ُوُ:ُأي،ُبكرسُالراءُغريُمهموز.ُمنُالر  ُيقرأُمهموزًاُللم  ًا،ُويوزُأن  باهلمزُمنُُ(أمرأُ )أكثرُري 

ُمنُالرباءةُ(َأبرأ)ويوزُكرسهاُصارُمريًا،ُوُ،ُبفتحُالراءَُيمرأُبفتحها.ُاملراءة،ُيقالُمرَأُالطعام ُ،باهلمز 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

ُخاري ُعىلُالبُ ُمسلمُ ُزوائدُ 
195 

وأكلُاللقمةُالساقطةُبعدُمسحُماُُ،بابُاستحبابُلعقُاألصابعُوالقصعة

ُ.وكراهةُمسحُاليدُقبلُلعقهاُ،يصيبهاُمنُأذى

  72-ُُ ُمالك  ُبن  ُُ:قالُُعنُكعب  ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُكانُرسول  ُبثالث  .ُ( )أصابعُيأكل 

َُيمسَحها ُيَدهُقبلُأن  ُ.ويلعق 

ُُ؛عنُجابرُ-78   ُالنبي  حُ عُ أمَرُبلَُُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُاألَصابعُوالص  ق 
إنكمُالُُ:وقالُ.فةُ 

هُالربكةَُ نُيفُأي  ُ.َتدرو 

ُاهللُُ:قالُعنُجابرُ ُ-79   هاُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول  كمُفليأ خذ  قمةَُأحد  ُل  .ُإذاُوقعت 

لها هاُللشيطانُ.فلي مطُماُكانُهباُمنَُأَذىُوليأ ك  ُيَدهُباملنديلُُ.والُيدع  والَُيمسح 

هُالربكة.ُحتىُيلعَقَُأصابعه ُطعام  ُ.فإنهُالَُيدريُيفَُأي 

_______________________ 

ء اًُباهلمزُمنُاهلنء،ُواملعنىُأنهُُ(َأهنأ)وُ.ُأيُي ربئُمنُاألذىُوالعطشُ :ُأوُمنُالرب  .ُيصريُهنيئًاُمريًاُبري 

ُأي ُمنُمرضُ : ربيًا ُم  ُأو ُساملًا َُأذى. ُأو ُعطش  َُأو ُللعطش. َُأقمع  ُمنُذلكَُأن ه ُويؤخذ وَأقوىُعىلُ،

ُاهلضم ُاألَعضاء، ُيفُضعف  َُأثرًا ُوأقل  ُاملعدة، ُوبرد  .ُ ُأن  ُعىل ُيدل  ُهذا ُيف ُالتفضيل َُأفعَل واستعامَل

ُامل  .انتهى.ُذكورللمرتيُيفُذلكُمدخاًلُيفُالفضل 

( ُ ُُ.فائدة( ُيف ُاحلافظ 9/529ُ)ُ"الفتح"قال :)ُ ُكعب  ُحديث ُيف ُيفُُبنُ ُوقع ُالطرباين ُعند جرة ع 

ُ"صفةُلعقُاألصابعُولفظهُُ."األوسط" هُالثالثُملسو هيلع هللا ىلصرسوَلُاهللُُرأيت  ُبأصابع  باإلهبامُوالتيُ:ُيأكل 

َُأصابَعهُالثالثُقبلُأنَُيمسحها ُرأيت هُيلعق  ُاإلهبامُالوسطى،ُثمُ :ُتليهاُوالوسطى،ُثم  .ُ"التيُتليها،ُثم 

ُيفُقالُشيخُ  ُ"رشحُالرتمذي"نا ُتلويثاًُ: ُالوسطىُأكثر  ُأن  ُفيه ُالرس  ُكأن  ُمنُ، ُفَيبقىُفيها ُأطول  ألهَنا

ُيفُالطعام،ُوََيتملُالطعامُأكثرُ  ُماُتنزل  اُلطوهلاُأول  هُ:ُمنُغريها،ُوألهن  ُكف  ُبطن  ُيكون  أنُالذيُيلعق 

َُيمينه ُعىلُجهة  سطىُانتقلُإىلُالسبابة  ه،ُفإذاُابتدَأُبالو   .وكذلكُاإلهبام،ُواهللُأعلم.ُإىلُجهةُوجه 
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َعَقهاُ:روايةويفُ َقهاُ،حتىَُيل  ل ع  ُ.أوُي 

نُشأ ن هُ:ويفُرواية ُم 
 
ُيشء ُأحَدكمُعندُكل  ُالشيطانَُيْض  هُعندُُ.إن  َ حتىََُيْض 

ه ُ...فإذاُسقطتُ.طعام 

ُرسوَلُاهللُُ؛عنُأنسُ ُ-77   .ُطعامًاُلعَقَُأصابَعهُالثالَثُُكَلُكانُإذاُأَُُملسو هيلع هللا ىلصأن 

ُُ:وقالُ:قال ُسقطت  ُأَُُإذا قمة  ُل  كم ُاألَُحد  هاُُ.ل هاكُ وليأُ ُ.ىذَُفلي مطُعنها ُيدع  وال

عةَُُ.للشيطان ُنسلَتُالَقص  رونُيفُأَُُ:قالُ.وَأمرَناُأن  ُطعامُ فإنكمُالَُتد  ُ.كمُالربكةي 

ُُ،عنُأيبُهريرةُ- 7   َُأصابَعهُ:قالُ.ملسو هيلع هللا ىلصعنُالنبي  كمُفليلَعق  ُ.إذاُأكَلَُأحد 

ُالربكةَُ هن 
 .فإن هُالَُيدريُيفَُأيت 

الضيفُإذاُتبعهُغريُمنُدعاهُصاحبُالطعام،ُواستحبابُإذنُبابُماُيفعلُ

ُصاحبُالطعامُللتابع

ُُ،منُاألنصارُكانُرجٌلُُ:قالُُعنُجابرُ ُ–77   قالُلهُأبوُش  وكانُُ-عيبي 

وَيكُُ:المهفقالُلغُ ُ.فعرَفُيفُوجههُاجلوعَُُملسو هيلع هللا ىلصفرأىُرسوَلُاهللُُ-لهُغالٌمُحل اٌمُ

ُُ.اصنعُلناُطعامًاُخلمسةُنفرُ  َُأدعوُالنبي  ُأن  ُ.مخسةُ ُخامَسُُملسو هيلع هللا ىلصفإينُأ ريد 

ُأَُُثمُ ُ.فصنعَُُ:قال ُالنبي  ُخامَسُُملسو هيلع هللا ىلصُتى ُرجٌلُُ.مخسةُ ُفدعاه ُبلغُُ.واتبعهم فلام 

ُُ.الباَبُ َبَعناُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُالنبي  ُهذاُات  ُتأذَنُلهُ.إن  ُشئَتُأن  ُشئَتُرجعَُُ.فإن  ُ:قالُ،وإن 

ُ( ).بلُآذنُلهُياُرسوَلُاهللُ.ال

                                                           

ُعنُأيبُمسعودُ(7777ُ)ومسلمُ(75ُ 8ُ،5  925ُ،7777ُ،5 )أخرجُالبخاريُ(ُ ) عنُأيبُوائل 

ُ.مثله.ُاألنصاريُ
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ُلرسولُ ُ؛عنُأنسُ ُ-77   ُجارًا ُُ.فارسياًُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُأن  ُاملرق  فصنَعُُ.كانُطي َب

وهُ.ملسو هيلع هللا ىلصلرسولُاهللُ ُجاءُيدع  ُاهللُ.ُالُ:فقال.ُوهذه؟ُلعائشةُ:فقالُ.ثم  فقالُرسول 

وه.ُالُ:ملسو هيلع هللا ىلص ُُ.فعاَدُيدع  ُاهللُ.ُالُ:وهذه؟ُقالُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول  .ُال:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول 

ُ.ُيدعوهُعادَُُمُ ثُ  فقاماُيتَداَفَعانُُ.يفُالثالثةُ.نعمُ:وهذه؟ُقالُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول 

ُ.حت ىَُأَتياُمنزَله

بابُجوازُاستتباعهُغريهُإىلُدارُمنُيثقُبرضاهُبذلك،ُويتحققهُحتققاُتاما،ُ

ُواستحبابُاالجتامعُعىلُالطعام

ُاهللُُ:قالُ.عنُأيبُهريرةُ-77   ُهوُُ.وُليلةُ أَُُيومُ ُذاَتُُملسو هيلع هللا ىلصخرَجُرسول  فإذا

ُوعُ  ُبكر ُمربأيب ُقاالُ:فقال. ُالساعة؟ ُهذه ُب يوتكام ن
ُم  َُأخرجكام ياُُ.اجلوعُ:ما

ام.ُناوأَُُ:رسولُاهللُقال واُُ.والذيُنفيسُبيدهُألَخرَجنيُالذيَُأخرَجك  واُفقام  قوم 

ُ.ُمعه

ُاألنصار ُمن ُرجاًل ُبيتهُ.فأتى ُليسُيف ُهو ُقالتُ.فإذا ُاملرأة ُرَأت ه مرحبًاُُ:فلام 

ُُ.وأهالًُ ُلناُمنُاملاءُ:ينُفالن؟ُقالتأَُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُهلاُرسول  إذُُ.ذهَبَُيستعذب 

ماَُأحٌدُاليومُُ.احلمدُهللُ:ثمُقالُ.وصاحبيهُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُإىلُرسولُ ُجاَءُاألنصاريُفنظرَُ

ُ.َأكرَمَُأضيافًاُمني

ُفانطلقُفجاءهمُبعُ ُ:قال طٌبُُذق  خذُوأَُُ.كلواُمنُهذهُ:فقالُ.فيهُب رٌسُومتٌرُور 

_______________________ 

ُأيبُمسعود.ُحديثُجابرُ:تنبيهُ ُحديث  ُبسند  هُمقرونًا أيُ.ُقالُهبذاُاحلديثُثمُ ،ُأخرجهُمسلٌمُبسند 

َُأيبَُمسعودُيف.ُسقُمتنَهوملُيَُ.ُبحديثُأيبُمسعود ُمتَنُحديث   .البابُفذكرت 
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ُ.ُ( )ديةاملُ  ومنُ.ُفَأكل واُمنُالشاةُ.فذبَحُهلمُ.إياكُواحللوَبُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُلهُرسول 

ُ ق  ُ.ورشبواُ.ذلكُالع ذ 

ُ ُوَرَووافلام  وا ُشبع  ُاهللُُ،ُأن  هُُ:مرأليبُبكرُوعُ ُملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول  والذيُنفيسُبيد 

ُالقيامة ُيوَم ُالنعيم ُعنُهذا ن  ُاجلوعُ ُ.لت سَأل  ُمنُبيوتكم واُثُ ُ.َأخرَجكم ُترجع  ُمل م 

ُ.ُحت ىَُأصابكمُهذاُالنعيم

بوُىُأَُرأَُُ:قالُ.مالكُبنُ ُيبُطلحةُعنُأنسُ أَُُاهللُبنُ ُعبدُ ُمروُبنُ عنُعَُُ-75  

ُاهللُُطلحةَُ ُيفُاملسجدُملسو هيلع هللا ىلصرسوَل ُُىُأمُ تَُفأَُُ.لبطنُ ُيتقل بُظهراًُُ.م ضطجعًا ُ.ليمس 

ُاهللُُ:فقال ُرسوَل ُيفُاملسجدُملسو هيلع هللا ىلصإينُرأيت  ُلبطنُ.م ضطجعًا ُظهرًا وَأظنهُُ.يتقل ب 

ُ.ُوساقُاحلديث.ُجائعاًُ

ُفيه ُُثمُ ُ:وقال ُاهلل ُرسول  ُمالكُملسو هيلع هللا ىلصأكَل ُبن ُوَأنس  ليم ُس  ُوأم  ُطلحة ُ.وأبو

ُفضلةٌُ ُ.فَأهديناهُجلريان ناُ.وفضلت 

ُاهللُبنُ ُ-77ُ   ُعبد  ُُبنُ ُنسُ عنُأَُُأيبُطلحةُاألَنصاري ُُعنُيعقوبُبن  ُمالك 

ُرسوَلُاهللُُ:قال ثهمُ.يوماًُُملسو هيلع هللا ىلصجئت  د  وقدُعصَبُُ،فوجدت هُجالسًاُمعُأصحابهَُي 

ُ ُبعصابة ُأُ ُ-بطنَه ُأَُوأَُُ:سامةقال ُنا َُحُُ-شك  ُُ.رجَُعىل ملُُ:لبعضُأصحابهُفقلت 

ُاهللُ ُإىلُأيبُطلحةُ.ُنُاجلوعمُ ُ:بطنَه؟ُفقالواُملسو هيلع هللا ىلصعصَبُرسول  ُُ-فذهبت  ُوهوُزوج 

ُُمُ أُ  ُملحان ُبنت ليم ُُ-س  ُرسوَلُُ:فقلت  ُرأيت  ُقد َُأبتاه ُُيا ُبطنَُُملسو هيلع هللا ىلصاهلل هُعصَب

                                                           

ُامليمُ (:725ُ/ )قالُعياضُ(ُ ) هاُ،ُوهيُالسكاكي.ُواحدةُامل دى.ُساكنُالدال.ُبضم  ويقالُيفُواحد 

ديةُبكرسها،ُبفتحُامليم.َُأيضاَُمدية دىُيفُاجلَمعُبالكرسَُأيضاًُ،ُوم   .انتهى.ُويقالُم 
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ُبعَضَُأصحابهُُ.بعصابةُ  ُ.نُاجلوعمُ ُ:فقالوا.ُفسألت 

ي نُيشء؟ُفقالتُ:فقال.ُفدخلُأبوُطلحةُعىلُأ م  ُمنُُ.نعمُ:هلُم  رَسٌ
عنديُك 

ُومترات بز  ُُ.خ  ُاهلل ُرسول ُجاءنا َُأشبعناهُملسو هيلع هللا ىلصفإن  ُُ.وحَده ُقل  ُمعه ُآخر  ُجاء وإن 

ُُسائرَُُذكرَُُثمُ ُ.عنهم ت هُاحلديث  ُ( ) .بقص 

                                                           

ُآخرُعنُ(7777ُ)ومسلمُ(7ُ 7ُ،7785ُ،5777ُ،77 7)أخرجهُالبخاريُ(ُ ) إسحاقُبنُمنُوجه 

ُصوَتُُ:قالُأبوطلحةُألمُسليم"أنهُسمعُأنسُبنُمالكُيقولُ،ُعبدُاهللُبنُأيبُطلحة لقدُسمعت 

ُ ُاهلل ُاجلوعُملسو هيلع هللا ىلصرسول  ُفيه ُأعرف ُضعيفًا ُشعري. ُمن ُأقراصًا ُفأخرجت  ُيشء؟ ُمن ُعندك ُفهل ثمُ،

ُمخارًاُهلاُفلف تُاخلبَزُببعضه تهُحتتُثويب،ُأخرجت  ُدس  ُأَُ،ُوردتنيُببعضه،ُثم  ُاهللُثم  رسلت نيُإىلُرسول 

ُرسوَلُاهللُ:ُقالُملسو هيلع هللا ىلص ُبهُفوجدت  ُاهللُ.ُيفُاملسجدُملسو هيلع هللا ىلصفذهبت  ُعليهمُفقالُيلُرسول  ُفقمت  ومعهُالناس 

ُ.َُأرسلكَُأبوُطلحة؟ُ:ملسو هيلع هللا ىلص ؟:ُنعمُقال:ُفقلت  ُاهللُ.ُفقلتُنعم:ُقال.ُبطعام  :ُملنُمعهُملسو هيلع هللا ىلصفقالُرسول 

ُأباُطلحة.ُقوموا ُبيَُأيدُّيمُحتىُجئت  ُ:ُفقالُأبوُطلحة.ُفانطلقُوانطلقت  ُسليمُقدُجاءُرسول  ياُأم 

هَُأعلمُ :ُفقالت.ُبالناسُوليسُعندناُمنُالطعامُماُنطعمهمُملسو هيلع هللا ىلصاهللُ فانطلقُأبوُطلحةُ:ُقال.ُاهللُورسول 

ُاهللُ.ُملسو هيلع هللا ىلصحت ىُلقَيُرسوَلُاهللُ ُاهللُ.ُحتىُدخالُملسو هيلع هللا ىلصفأقبَلُأبوُطلحةُورسول  يُياُُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُرسول  هل م 

ُعندك ليمُما ُس  ُأ م  ُفأ. ت  ُفف  ُبه ُفأمَر ُبذلكُاخلبَز ُتت  ُفَأدمته، ُهلا ة ُعك  ليم  ُس  ُأم  ُوعرصت  ُقالُفيهُ، ثم 

ُاهللُ ُيقولُملسو هيلع هللا ىلصرسول  وا.ُفأذَنُهلم.ُائذنُلعرشةُ :ُثمُقال،ُماُشاءُاهللُأن  وا،ُفَأكلواُحتىُشب ع  ُخرج  ثمُ،ُثم 

ُقال ُائذنُلعرشة: ُحت ىُشبعوا. ُهلمُفَأكلوا ُفَأذ َن ُخرجوا، ُثم  ُثمُقال، ُائذنُلعرشة: ُهلمُفَأكلواُ. فَأذ َن

وا وا،ُحت ىُشب ع  ُخرج  َُأذ َنُلعرشة ُفأكلُالقومُكل همُوشبعوا،ُثم  ُ.ُ"والقومُثامنونُرجالًُ.ُثم 

حيحيُ ُ.هذاُبلفظهُمتامًاُيفُالص 

ُ.وليسُعندهاُالتقل بُظهرًاُلبطنُ ُ

بُبطنهُالرشيفُُ ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصوالُعص 

ُقولهُُ ُاهللُ)وكذا َُأكَلُرسول  ُفضلةٌُ.ُوأبوُطلحةُوأمُسليمُوأنسُبنُمالكُملسو هيلع هللا ىلصثم  ناهُ.ُوفَضَلت  فَأهَدي 
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بابُاستحبابُوضعُالنوىُخارجُالتمر،ُواستحبابُدعاءُالضيفُألهلُ

ُالطعام،ُوطلبُالدعاءُمنُالضيفُالصالح،ُوإجابتهُلذلك

ُاهللُُ:قال.ُاهللُبنُب رسُعنُعبدُ ُ-72   بناُإليهُُ:قالُ.عىلَُأيبُملسو هيلع هللا ىلصنزَلُرسول  فقر 

ُووطبةًُ ُمنهاُ.طعامًا ُيأُ ُ.فأكَل ُفكان ُبتمر ُأ يت ُالنوىُبيُإصبعيهُ،هكلُ ثم  ل قي ُ،وي 

ُالسبابةُوالوسطى ُُ:وَيمع  ُشاَءُاهللُ.يهوُظن ُ:عبةقالُش  ُالن وىُُ،وهوُفيهُإن  إلقاء 

َبهُ.بيُاإلصبعي ُفرش  ُناوَلهُالذيَُعنُيمينهُ.ثمُأ يتُبرشاب  ُ.ُثم 

تهُُ-قالُفقالُأيبُ ُداب  ُبلجام  ُلناُ:-وَأخَذ ُباركُهلمُيفُماُُ:فقال.ُادعُاهللَ اللهم 

مُ.رزقَتهم محه  ُهلمُوار  ُ.ُواغفر 

ُبابُاستحبابُتواضعُاآلكل،ُوصفةُقعوده

ُُبنُ ُعنُأنسُ ُ-78   ُُ:قالُ.مالك  ُالنبي  قعياًُُملسو هيلع هللا ىلصرأيت  م 
ُمتراًُُ،( ) ُ.يأكل 

ُُيتَُأُ ُ:ويفُرواية ُ.ُبتمرُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  زٌُُملسو هيلع هللا ىلصفجعَلُالنبي  َتف  هُوهوُحم  ُُ.يقسم  ُيأكل 

ُ.ُكاًلُذريعاًُمنهُأَُ

ُبابُيفُإدخالُالتمرُونحوهُمنُاألقواتُللعيال

_______________________ 

ُ(.جلريان نا

ا،ُملُيذكرُمسلٌمُسياقُهاتيُالروايتيُ:تنبيهُ ُاهللُالتيُذكرهت 
ُعبد   .وإنامَُأحاهلامُلروايةُإسحاقُبن 

ُعىلَُأليَتي هُ (:7/772ُ )قالُالنوويُ(ُ ) ُساَقي هُأيُجالسًا ُناصبًا تفز)وُ. ُحم  ُهوُبالزاي( َأيُم ستعجٌلُ:

ه ل وس  ُيفُج  ن  ستوفٌزُغرَيُمتمك  قعياًُ.ُم   .انتهى.ُوهوُبمعنىُقولهُم 
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ُُ؛عنُعائشةُ-79   ُالنبي  ُعندهمُالتمرُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُبيت  َُأهل  ُ.الُيوع 

ُُ:قالتُ.عنُعائشةُ-57   ُالُمتَرُفيهُجياعٌُُياُعائشةُبيٌتُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

ُ.تي،ُأوُثالثاًُقاهلاُمرُ ُ-أوُجاَعَُأهل هُُ-هُهلُ أَُُفيهُجياعٌُُالُمترَُُياُعائشةُبيٌتُُ.ههلُ أَُ

ُبابُفضلُمترُاملدينة

ُيفُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسوَلُُأنُ ُ؛عنُعائشةُ- 5   َأوُإ هناُُ،جوةُالعاليةُشفاءًُعَُإن 

أولُالب كرةُ،ت رياق
( ).ُ

ُومداواةُالعيُهباُ،بابُفضلُالكمأة

ريثُعنُسعيدُ ُ-57   ُاهللُُ:قالُُزيدُ ُبنُ ُعنَُعمروُبنُح  ُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول 

ُمنُاملنُ  هاُشفاٌءُللعيُ ُ.تبارَكُوتعاىلُعىلُبنيُإسائيلُاهلل ُالذيَُأنزَلُُالكمأة  ُ.وماؤ 

عىلُم وسىُ:ويفُرواية الذيَُأنزَلُاهللُ 
( ). 

                                                           

( )ُُ ُالقاريُيف ُ"املرقاة"قال ُوي ضمُ ُ(ترياق):
 
ُالتاء ُبكرس  م. ُالس  ُألنواع  ُينفع  ُمعروٌف ُمعجوٌن وقالُ.

غتان،ُويقال:ُالنووي ُل  ها ُوضم 
 
ُالتاء ُدرياقَُأيضاًُ:ُهوُبكرس  ُالبكرة:ُ)وقوله. دةُُ:(أوَل ُاملوح  بضم 

بحُيفيدُكالرتياق:ُأي.ُظرف  .انتهى.َُأكلهاُيفَُأولُالص 

ُ.هذاُالوجهُمن(ُ 7778ُ،7777ُ،578)أخرجهُالبخاريُ(7ُ)

ُ.ُ(موسى..ُوقوله...الذيُأنزلُاهللُتباركُوتعاىلُعىلُبنيُإسائيل)دونُقولهُُ

ُواحداًُ:ُقالُالقايض ُملُيكنُطعامًا ُاملن  ُأن  .ُومنهُالكمأة،ُوإن امُكانَُأنواعاًُ،ُكامُيقولهُاملفرسون.ُفأفاَد

ُماجه ُيفُحاشيةُابن  ُ.ذكرهُالسندي 

بُالبخاريُيفُالتفسريُُ ُوالسلوى،ُابُوظل لناُعليكمُالغاممَُب)وبو  ُ(ُيظلمون..ُوَأنزلناُعليكمُاملن 
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ُبابُفضيلةُاخلل،ُوالتأدمُبه

ُُأنُ ُ؛عنُعائشةُ-57   مُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  نعمُاأل د 
ُ.اخلل( )

ُنافعُ ُبنُ ُعنُأيبُسفيانُطلحةَُُ–57   ُعبدُاهللُقالُ:قال. ُبَن ُجابَر ُ:سمعت 

ُجالسًاُيفُداري ُاهللُُ.كنت  ُيبُرسول  ُإليهُ.إيلُ ُشارَُفأَُ.ُملسو هيلع هللا ىلصفمر  ُ.فَأخَذُبيديُ.فقمت 

ُنسائه َجر  ُاحلجابُعليهاُ.يلَُأذنَُُثمُ ُ.فدخَلُُ.فانطلقناُحت ىَُأتىُبعَضُح  .ُفدخلت 

فأخَذُ.ُ( )بيعىلُنَُُضعنَُفوُ ُ.فأ يتُبثالثةَُأقرصةُ ُ.نعمُ:فقالوانُغداء؟ُهلُمُ ُ:فقال

ُاهللُ ثمُأخَذُُ.وَأخَذُق رصًاُآخرُفوَضَعهُبيُيديُ.ق رصًاُفوَضَعهُبيُيديهُملسو هيلع هللا ىلصرسول 

هُباثني ُُ،فجعَلُنصَفهُبيُيديهُ.الثالَثُفكرَسَ ُ.ونصَفهُبيُيدي 

نُأ د م؟ُقالواُ:ملسو هيلع هللا ىلصثمُقالُ
ُ.ُالُ:هلُم  ُيشٌءُمنُخل  َمُاأل دمُفن ُ.ُهاتوهُ:قال.ُإال  ع 

_______________________ 

ُذكَرُزيادَةُم سلم(77ُ /8)قالُاحلافظُُ ُ:ُبعدُأن  ُعىلُاخلط ايب  هُيفُالتفسري،ُوالرد  ُمناسبةُذكر  وبهُتظهر 

ُهذاُاحلديثُهنا:ُحيثُقال اُ:ُقال،ُالُوجَهُإلدخال  ُاملنزلُألنهُليسُاملرادُيفُاحلديثُأهن  نوٌعُمنُاملن 

هاُمنُغريُ،ُعىلُبنيُإسائيل ُبنفس  اُشجرٌةُتنبت  ُعليهمُكالرتنجبيل،ُواملرادُأهن  ُذاكُيشٌءُكانُيسقط  فإن 

ُماُذكرهُاخلطايب،ُواهللُأعلم.ُانتهى.ُوالُمؤنة.ُاستنبات هُهنا،ُولوُكانُاملراد 
ُإدخال  َفُوجه  ر   .وقدُع 

ُامل هملة(:7/772ُ )ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُ(ُ ) ُاهلمزةُوالدال  ،ُوقيل،ُبضم  :ُويوزُإسكاهنا،ُُجعُإ دام 

ُاجلمع،ُهوُباإلسكانُامل فرد َُأمُال.ُواجلمهورُأن هُماُي ؤكلُبهُاخلبزُبامُي طي ب ه.ُوبالضم  .ُسواءُكانُمرقًا

 .انتهى

َُمفتوحةُ ،ُ"َنبي"هكذاُهوُيفَُأكثرُاأل صولُ(:7/8ُ )قالُالنوويُ(7ُ) ثمُ،ُمُباٌءُموحدٌةَُمكسورةث.ُبنون 

ُحتتُمشددة ثناة ُم  ُياٌء وص. ُخ  ُمن ُبامئدة  وه ُوفرس  واة، ُالر  ُمن ُكثري ُعن ُالقايضُعياٌض ُونقل أوُ،

ُاألكثرين ،ُ ُ"بت ي"أنه ُمنَُوَبرُ . ُوالبتُك ساٌء ،ُ َُأوُصوف  ُالطعام. ُهذا ُوضعُعليه نديٌل ُم  ُفلعل ه :ُقال،

ن ي"ورواهُبعضهمُ ُ:ُقالُالقايضُالكناين،ُ"ب  وصُ .ُهذاُهوُالصواب   اهـ.ُوهوُطبٌقُمنُخ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُ.هو

ُاهللُُ:قالُجابرُ:يفُرواية ُمنُنبي  ُمنذُسمعت ها ُاخلل  ُأ حب  وقالُ.ُملسو هيلع هللا ىلصفامُزلت 

ُمنذُسمعتُ ُ:طلحة ُاخلل  ُأ حب  ُ.ُهاُمنُجابرُ ماُزلت 

ُناهبابُإباحةُأكلُالثوم،ُوأنهُينبغيُملنُأرادُخطابُالكبارُتركه،ُوكذاُماُيفُمع

  55-ُُ ُُ،عنُأيبُأيوَبُاألَنصاري  ُالنبي  ُ.ُعليهُنزَلُُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُملسو هيلع هللا ىلصفنزَلُالنبي 

فل لوُ.يفُالس  ُُ:فقالُ.فانَتبهَُأبوَُأيوبُليلةًُُ:قال.ُوأبوُأيوَبُيفُالع  َنميشُفوقُرأس 

واُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُ  ُُثمُ ُ.فباتواُيفُجانبُ.فتنح  ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصقالُللنبي 

ُ ُأَُُ:ملسو هيلع هللا ىلصُفقالُالنبي  ُالسفل  ُأنَتُحتتهاُ:فقالُ.رفق  قيفًة ُُ.الَُأعلوُس  ُالنبي  َل فتحو 

فلُ،يفُالعلوُملسو هيلع هللا ىلص ُ.وأبوُأيوبُيفُالس 

ُ ُللنبي  ُُ.صابعهأَُُعنُموضعُ ُبهُإليهُسأَلُُفإذاُجيءَُ.ُطعاماًُُملسو هيلع هللا ىلصُفكانُيصنع  فيتتب ع 

ُإليهُسأَلُعنُموضعُأَُُ.فصنعُلهُطعامًاُفيهُثومٌُ.ُموضَعَُأصابعه د  ُر  ُفلام  ُالنبي  صابع 

ُإليهُ.لملُيأكُ ُ:فقيلُلهُ.ملسو هيلع هللا ىلص ُُ:فقالُ.ففزَعُوصعَد ُهو؟ُفقالُالنبي  .ُالُ:ملسو هيلع هللا ىلصَُأحراٌم

ُ.ُأوُماُكرهَتُُ،فإ ينَُأكرهُماَُتكرهُ:قالُ.كرههولكنيُأَُ

ُُ:قال ُ( ).ؤتىيُ ُملسو هيلع هللا ىلصُوكانُالنبي 

ُبابُإكرامُالضيفُوفضلُإيثاره

  57-ُُ ُاملقداد  ُيلُ:قالُعن ُوصاحبان َُأنا ناُُ.أقبلت  َُأسامع  ُذهبت  وقد

                                                           

 .تأتيهُاملالئكةُللوحي:ُأيُ( )



 

ُخاري ُعىلُالبُ ُمسلمُ ُزوائدُ 
214 

ُمنُاجلهد نا ُاهللُُ.وَأبصار  ُرسول  ُعىلُأصحاب  َُأنفسنا ُنعرض  فليسُ.ُملسو هيلع هللا ىلصفجعلنا

ُيقبلُ َحُأَُ ُمنهم ُفأَُُ.ناٌد ُالنبي  ُأَُُفانطلَقُُملسو هيلع هللا ىلصتينا ُإىل َُأعنزُ ُ.ههلُ بنا ُثالثة  فقالُُ.فإذا

ُ.احتل بواُهذاُاللبَنُبينناُ:ملسو هيلع هللا ىلصالنبي ُ

ُمن اُنصيبهُ:قال ُإنسان  ُكل  ُفيرشب  ُ.ُفكن اُنحتلب  ُللنبي  ُ:قال.ُنصيَبهُملسو هيلع هللا ىلصونرفع 

ُاليقظان.ُفيجيٌءُمنُالليلُفي سل مَُتسلياًمُالُي وقظُنائامًُ ُ.ُوي سمع 

ُيأيتُاملسجَدُفيُ ُثمُ ُ:قال ُيأيتُرشابَُُ.صل  ُذاَتُليلةُ فأَُُ.هُفيرشبثم  ُ،تاينُالشيطان 

ُنصيبي ُوقدُرشبت  ُبهُُ.وي صيبُعندهمُ،يأيتُاألنصارُفي تحفونهُمدٌُحمُ:فقال. ما

ُيفُبطنيُ.فَأتيت هاُفرشبت هاُ.حاجٌةُإىلُهذهُاجلرعة ُوغلت  ُأن  ُأنهُليسُُ،فلام  وعلمت 

منيُالشيطانُ:قالُ.إليهاُسبيٌلُ د؟ُُ:فقالُ.ند  م  وَيكُماُصنعَت؟َُأرشبَتُرشاَبُحم 

وُعليكُفتهلك ع  هُفيد  ُشملة.ُكاكُوآخرتُ فتذهبُدني.ُفيجيءُفالُيد  إذاُ.ُوعل 

وجعلُالُ.ُوإذاُوضعت هاُعىلُرأيسُخرَجُقدَمايُ،وضعت هاُعىلُقدميُخرجُرأيس

اُصاحبايُفناماُ.َييئنيُالنوم ُُ.وأم  ُ.ُوملَُيصنَعاُماُصنعت 

ُُ:قال ُُمُ ثُ ُ.فسل مُكامُكانُي سل مُملسو هيلع هللا ىلصفجاءُالنبي  ُأتىُرشاَبهُُ.َأتىُاملسجَدُفصىل  ثم 

ُشيئاًُ ُفيه ُيد  ُفلم ُالسامءُ.فكشفُعنه ُإىل ُرأ َسه ُُ:فقلتُ.فرفع ُعل  ُيدعو اآلن

َُأطعمَُمنُأطعمنيُ:فقال.ُفأهلك َُمنَُأسقاين.ُاللهم  ُ.وَأسق 

ُُ:قال ُإىلُالش  ُفعمدت  هت  ُفشَدد  ُعلُ ملة ُالشفرةَُوأَُُ.ا ُُخذت  زُعن ُإىلُاألَُُفانطلقت 

َُأسمنُ  ا ُُأُّي  ُاهلل ُلرسول  ُملسو هيلع هللا ىلصفَأذبحها ُحافلةٌُ. ُهي ُح ُُ.فإذا ُهن  ُكل هنفُ وإذا ُ.ٌل

ُآللُحممدُ 
 
ُإىلُإناء ُ.تلبواُفيهََيُُونُأنُ عمطماُكانواُيَُُملسو هيلع هللا ىلصُفعمدت 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُُ:قال غوةٌُُفحلبت  ُر  ُعلت ه ُحتى ُرسولُ ُ.فيه ُإىل ُُفجئت  مَُأرشبتُ ُ:فقالُملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ُرشابَُ ُقلت  ُقال ُالليلة؟ ُرسوَلُُ:كم ُُيا ُناولنيُ.فرشَبُُ.اهللُارشب  ُُ.ثم  ياُُ:فقلت 

ُ ُُ.ناولنيُثمُ ُ.فرشَبُُ.رسولُاهللُارشب  ُعرفت  ُُفلام  ُالنبي  ُُ،قدَُروىُملسو هيلع هللا ىلصأن  وَأصبت 

ُإىلُاألرضُ،دعوَته ُحتىُأ لقيت  ُ.ُضحكت 

ُ ُالنبي  ُفقال ُمقدادُ:ملسو هيلع هللا ىلصقال ُُ.إحدىُسوآتكُيا ُرسوَلُُ:فقلت  ُمنُُيا اهللُكان

ُكذا.َُأمريُكذاُوكذا ُ.ُوفعلت  ُرمحٌةُمنُاهللُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُالنبي  َأفالُكنَتُُ.ماُهذهُإال 

ُفيُ ُ،آذنتني ُأ بايلُُ:فقلتُ:قالُ؟صيبانُمنهافن وقظُصاحبينا ُما والذيُبعثكُباحلق 

ُ.صاهباُمنُالناسنُأَُمَُُ،هاُمعكهاُوَأصبتُ إذاَُأصبتَُ

ُعنُعبدُ ُ-52   ُأيبُعثامن ُاجل ريريُعن ُبنُ ُعن ُيبُبكرأَُُالرمحن نزَلُُ:قال.

ُلنا َُأضياٌف ُعلينا ُأَُُ:قال. ُرسولُ وكان ُإىل ث ُيتحد  ُُيب ُالليلُملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُ:قالُ.من

راهمُ:قالُ.ضيافكياُعبدُالرمحنُافرغُمنُأَُُ:وقالُ.فانطلق ُجئناُبق  َُأمسيت  .ُفلام 

ُفأبواُ:قال ُفَيطعمُمعناُحتىُييءَُُ:فقالوا. لنا ُمنز  ُُ.أبو ُرجٌلُُ:هلمُقالُفقلت  إنه

ُي صيبنيُمنهَُأذىُوإنكمُإنُملُ.حديدٌُ ُأن  ُ.ُوابَُفأَُُ:قال.ُتفعلواُخفت 

ُ ُأولُمنهمفلام  ُبيشء ُملُيبدأ  ُُجاء .ُالُ:َأفرغتمُمنُأضيافكم؟ُقالُقالواُ:فقال.

ُعنهُ:الرمحن؟ُقالُأملُآمرُعبدَُُ:قال.ُواهللُماُفرغنا يت  ياُعبدُالرمحنُُ:فقال.ُوتنح 

ُفتنحُ ُ:قال ُفقالُ.يت  نُ:قال ُغ  ُُ( )ُ ثريا ُإال  ُصويت ُتسمع ُكنَت ُإن  ُعليك أقسمت 

                                                           

( ُ ُالغيُ ( ُعجمةاملُ ُبضم  ُالنون. ُوسكون  ُوَمضمومة. َُمفتوحة ثل ثة ُم  ُثم  .ُ ُالثقيل  ُالوخمُوهو :ُوقيل،

ُاجلاهل ُوقيل، فيه: ُالس  ُوقيل، ُاللئيم: ُوقيل، َُأزرق: ُذباٌب ُهو ُو. ُالعي  ُبفتح هم ُبعض  ،ُالباءوضبَطه
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ُُ:قالُ.جئَتُ ُُفجئت  ُيلُذنٌبُُ:فقلت  َُأضياف كُفسل همُ.واهللُما َُأتيت همُُ.هؤالء قد

ُيطعمواُحتىََُتيء راهمُفأبواُأن  ُ.ُبق 

ُفقال مُ:قال ُق َراك  ُعن ا ُتقبلوا َُأاَل ُلكم ُبكر.؟ما ُأبو ُفقال فواهللُالَُأطعمهُُ:قال

هُحتىَُتطعمهفواُ:قالُفقالوا.ُالليلة ُكالليلةُقطُ:قال.ُهللُالُنطعم  ُكالرش  .ُفامُرأيت 

ُتَُ ُال ُأن ُلكم ُما ُثمُ ويلكم ُقال راكم؟
ُق  ُعن ا ُاأل وىلُفمنُ ُ:قالُقبلوا ا .ُالشيطانَُأم 

م واُق راك  ىُفَأكَلُُ:قال.ُهلم  ُفسم  ُ.ُوَأكل واُ،فجيَءُبالط عام 

ُأَُُ:قال ُفلام ُالنبي  ُعىل ُغدا ُُ:فقالُملسو هيلع هللا ىلصصبَح ُوحنثت  وا ُبر  ُاهلل ُرسوَل ُيا ُ:قال.

همُ:فقالُ.خربهفأُ  همُ،بلُأنَتَُأبر  ُ.وَأخري 

ُ( ).وملُتبلغنيُكفارةُ:قال

_______________________ 

ُفوقَُمفتوحتي ثناة ُوم  هملة ُم 
ُبعي  ُوآخرون ُقالوا. باب: ُالذ  ُوهو ُوقيل، ُمنه: ُاألزرق  ُهو ُبهُ. شب هه

يوطيُيفُ.ُحتقريًاُله  (.77 /5)ُ"الديباج"قالهُالس 

ُ.منُهذاُالوجهُبه(5289ُ)أخرجهُالبخاريُُ( )

ُ:ُقال)ُدونُقولهُُ َُأصبحُغداُعىلُالنبي  واُياُرسوَلُ:ُفقالُملسو هيلع هللا ىلصفلام  ُُ.اهللُبر  :ُفأخربهُفقال:ُقال.ُوحنثت 

هم هم.ُبلُأنَتُأبر  ُ(.وملَُتب ل غنيُكفارةٌُُ:قال.ُوَأخري 

ُهذهُالزيادة(7/599ُ)ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُُ ُذكَر وسقَطُذلكُمنُروايةُاجل ريريُعندُ:ُبعدُأن 

ُسبَبُحذف هُهلذهُالزيادة ُفيهاُإدراجًاُبي نت هُرو،ُالبخاري،ُوكأن  ُجاءُفيهاأن  ُأيبُداودُحيث  ُ"ُاية  فأ خربت 

ُُ-بضمُاهلمزةُُ- هم:ُ)وقولهُ،"إلخ..ُ.ملسو هيلع هللا ىلصَأنهَُأصبحُفغداُعىلُالنبي  طاعة،ُ:ُأي.ُاًُرُ كثرهمُب ُأَُ:ُأي(ُأبر 

ُ)وقوله ُوخريهم: ُأي( ُيَُ: ُيف ُمطلوباًُألنكُحنثَت ُإليه ُمندوبًا ُهبذاُُ.مينكُحنثًا ُمنهم ُأفضل  فأنَت

ُ.االعتبار

نيُكفارةوملُ:ُ)وقولهُ ُيبل غ  ةُ( ج  ُالكفارةُيفُيميُاللجاجُوالغضب،ُوالُح  ُبهُعىلَُأن هُالَُتب  استدل 
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فضيلةُاملواساةُيفُالطعامُالقليل،ُوأنُطعامُاالثنيُيكفيُالثالثة،ُونحوُُ:باب

ُذلك

ُاهللُقال-58   ُعبد  ُبن  ُرسوَلُاهللُُ:عنُجابر  ُُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصسمعت  ُالواحد  طعام 

ُاالثنيَُيكفيُاألَربعةُ.َيكفيُاالثني ُاألَربعةَُيكفيُالثامنيةُ.وطعام  ُ.وطعام 

ُرواية ليُ:ويف ُرج  َُيكفي جل  ُالر  َُأربعةًُُ.طعام  َُيكفي لي ُرج  ُُ.وطعام  وطعام 

َُيكفيُثامنيةًُ ُ( ).َأربعة 

ُبابُاملؤمنُيأكلُيفُمعىُواحد،ُوالكافرُيأكلُيفُسبعةُأمعاء

ُاهللُُ،ُعنُجابرُ ُ-59   ُرسوَل ُواحدُ املُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصأن  َعًى ُيفُم  ُيأ كل  .ُؤمن 

ُ ُ( ).معاءأَُُيفُسبعةُ ُوالكافرُيأكل 

_______________________ 

كُبعمومُقوله،ُفيه ُيتمس  ارةُأن  َُأثبَتُالكف  ُمنُعدمُالذكرُعدمُالوجود،ُفلمن  ولكنُ}:ُألنهُالُيلزم 

ُمساكي ُعرشة ُإطعام ُفكفارته ُاأليامن دت م ُعق  ُبام ُ{يؤاخذكم ُيك، ُأن  تمل ُقبلُوَي  ُوقع ُذلك ون

ُعليهُحديثُعائشة ر  ُحت ىُ"،ُمرشوعيةُالكفارةُيفُاأليامن،ُلكنُي عك  ُأباُبكرُملُيكنَُينثُيفُيمي  أن 

ارة ُالكف  ُ]"نزلت  7ُ 77البخاري ُالنووي[. ُوقال ُقوله: ُكفارة: ُتبلغني ُومل ُقبلُ. ر ُيكف  ُمل ُأنه َيعني

ُالكفارةُفالُخالَفُفيه،ُكذاُقا اُوجوب  تملُأنُيكونُأبوُبكرُملاُحَلَفُ:ُوقالُغريه.ُلاحلنث،ُفأم  َي 

عي ناًُ ُم  هَُأضمَرُوقتًا هُمعكم.ُأنُالَُيطعم  ُ.ُأوُصفًةُخمصوصًة،ُأيُالَُأطعم  أوُعندُالغضب،ُوهوُمبني 

ُاليمي ُالتقييدُيفُالنفسُأمُال؟.ُعىلُأن  واهللُ":ُوقولُأيبُبكر.ُوالَُيفىُماُفيهُمنُالتكل ف.ُهلَُتقبل 

هَُأبداًُالَُأطع دةٌُُ"م  ؤك  ُالكالم.ُيمٌيُم  ُتكوَنُمنُلغو  ُأن  ُالل سان،ُوالُحَتتمل  انتهىُكالمُ.ُوالُمنُسب ق 

 .ابنُحجر

 .وملُيذكرُالثامنية.ُمنُحديثُأيبُهريرةُمثله(7758ُ)ومسلمُ(5722ُ)أخرجُالبخاريُ(ُ )

ُ.ُعنُابنُعمرُمرفوعًاُمثله(7777ُ)ومسلمُ(5728ُ)أخرجُالبخاريُ(7ُ)
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ُُىوَسُعنُأيبُمُ ُ-77   ُواحدكُ املؤمنُيأُ ُ:قال.ُملسو هيلع هللا ىلصعنُالنبي  عًى ُيفُم  ُ.ل 

ُيفُسبعةُ  ُيأكل  ُ.معاءأَُُوالكافر 

ُرسوَلُاهللُُ؛عنُأيبُهريرةُعنُأيبُصالح ُُ- 7   وهوُُ-ضاَفهُضيٌفُُملسو هيلع هللا ىلصأن 

ُمَُفأَُُ-كافرُ ل َبتُملسو هيلع هللا ىلصاهللَُُرُلهُرسول  ُفح 
ُأ خرىُفرشَبهُ.فرشَبُحالهَباُ.بشاة  ُُ.ثم  ثم 

َبه ُشياهُ.أ خرىُفرَش  ُُ.إن هَُأصبحُفَأسلمَُُثمُ ُ.حتىُرشَبُحالَبُسب ع  فأمَرُلهُرسول 

بُحالهَباُملسو هيلع هللا ىلصاهللُ َ
هابأُ ُمرَُثمُأَُُ.بشاة ُفرش  م 

ُ.خرىُفلمَُيسَتت 

ُ ُفقال ُواحدُاملؤمنُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  عًى ُيفُم  ُيرشب  ُيفُسبعةُ. ُيرشب  والكافر

ُ( ).أمعاء

ُ 

_______________________ 

 .وانظرُماُبعدهُ

ُ،ُمنُروايةُاألعرج(5778ُ)أخرجهُالبخاريُُ( ) ُ-واللفظُلهُُ-منُروايةُأيبُحازمُ(5779ُ)وُأيضًا

َُأكاًلُكثريًاُفأسلمَُ"كالهاُعنُأيبُهريرةُخمترصًاُ ُرجاًلُكانُيأكل  َُأكاًلُقليالًُ.ُأن  ك َرُذلكُ.ُفكانُيأكل  فذ 

ُ ُاملؤمن:ُفقالُملسو هيلع هللا ىلصللنبي  ُ."فذكره.ُإن 

عًىُواحد:ُ)قولهُ ُالعيُبعدهاُحتتانية،ُ(ُم  ُحكاهاُيفُامل حكمُبسكون  ُمقصوٌر،ُويفُلغة  امل َعىُبكرسُامليم 

ُالقطاميُبلفظُاإلفرادُيفُاجلمعُ .ُوهيُاملصارين.ُواجلمعَُأمعاٌءُممدود ُ.ُوقدُوقعُيفُشعر  فقالُيفُأبيات 

عًىُجياعاًُُ-ُحكاهاُأبوُحاتمُ-لهُ زرًاُوم  ُغ   (.9/572)حجرُقالهُابنُُ.حوالب 
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 كتاب اللباس والزينة
بابُحتريمُاستعاملُأواينُالذهبُوالفضةُيفُالرشبُوغريه،ُعىلُالرجالُ

ُوالنساء

ُُالرمحنُبنُ ُعبدُ ُاهللُبنُ ُعنُعبدُ –77   ُالنبي  ُسلمةُزوج  ُملسو هيلع هللا ىلصأيبُبكرُعنُأم 

ُ ُفإنامُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالتُقالُرسول  ة ُوالفض  هب  ُالذ 
ُيفُآنية  ُأوُيرشب  ُالذيُيأ كل  إن 

ُيفُبطن هُناَرُجهن م رجر  ُ( ).ي 

ُُبابُحتريمُاستعاملُ 
 
ُُإناء جالُوالنساء،ُوخاتمُالذهبُةُعىلُالرُ الذهبُوالفض 

                                                           

ُاهللُبنُعبدُ(ُ  57)أخرجهُالبخاريُ(ُ ) ُبنُعبدُاهللُعنُعبد  ُعنُزيد  ُأنسُعنُنافع  منُروايةُمالكُبن 

ُيفُبطن هُناَرُجهن م"ُبلفظ.ُالرمحن رجر  ةُإنامُي  ُالفض 
ُيفُآنية  ُ."الذيُيرشب 

ُاألكلُ ُ ر  ُ.ُوكذاُالذهب،ُدونُذ ك 

ُ(7775ُ)وقدُرواهُمسلٌمُُ قبةُُمنُطريقُمالك  ُع  ُسعيدُوموسىُبن  ُسعدُوأيوبُوَييىُبن  ُبن 
والليث 

اجُكلهمُعنُنافع ُالرمحنُالرس  ُ.وعبد 

ُثمُقالُ ُهؤالءُعن: ُبإسناد هُعنُنافعُكل  َُأنس  ُمالكُبن  ُبمثلُحديث  ُنافع  ُبنُ، ُيفُحديثُعل  وزاَد

بيدُاهللُ سهرُعنُع  ُ)م  هب  ُوالذ  ُالفضة  ُيفُآنية  ُأوُيرشب  ُالذيُيأكل  ُ(ُأن  ُمنهمُذكر 
َُأحد  وليسُيفُحديث 

سهراألكلُ ُابنُم 
ُيفُحديث  هبُإال  ُ.انتهى.ُوالذ 

ُُ ُرواه ُسلمة(7775ُ)ثم  ُالرمحنُعنُأ م 
ُعبد  ُاهللُبن  ةُعنُعبد  ر  .ُفذكرُالذهَبُ.ُمنُطريقُعثامنُبنُم 

ُ.دونُاألكل

سهر:ُقلتُ ُم  ُلزيادةُابن  ُ.ُويشهد 

ُالبخاريُُ ُأخرجه 7ُ  5)ما )ُ 7772ُ)ومسلم )ُ ُُمنُحديثُحذيفة ُ"مرفوعًا ُيفُآنية  الُترشب وا

هبُوالفضة لواُيفُصَحاف ها،ُالذ  نيا.ُوالُتأ ك  اُهلمُيفُالد   ."ولناُيفُاآلخرة،ُفإهن 
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للرجل،ُماُملُيزدُعىلُمُونحوهُلَُالعَُُوإباحةُ .ُهُللنساءل،ُوإباحتُ ج ُواحلريرُعىلُالرُ 

ُ.أربعُأصابع

ُُ:قالُ.مرعُ ُعنُابنُ ُعنُنافعُ ُ-77   ُالت ميمي  طاردًا ُع  وقُُرأىُعمر  ُبالس  قيم  ي 

ل ًةُسرياءُ ُويُ ُ،وكاَنُرجاًلَُيغَشىُامللوكُ-ح  اهللُُياُرسوَلُُ:فقالُعمرُ ُ-منهمُُصيب 

ُرأَُ ُإين ُس  ل ة ُح  وق ُالس  ُيف قيم  ُي  طاردًا ُع  ُلوفود ُُ.( )رياءيت  ُفلبسَتها ُاشرتيَتها فلو

واُعليك م 
ُإذاُقد  ُ.ولبسَتهاُيومُاجلمعةُ:وَأظن هُقالُ،العرب 

ُاهللُ نياَُمنُالُخالَقُلهُيفُاآلخرةُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُلهُرسول  ُاحلريَرُيفُالد  ُ.إن امُيلبس 

ُاهللُ ُكانُبعدُذلكُأ يتُرسول  ُسرياءُملسو هيلع هللا ىلصفلام  َلل  ةُ ُ.بح  مرُبحل  ىلُوبعَثُإُ.فبعَثُإىلُع 

ُبنُ  ل ةُزيدُ ُأ سامة ُعلُ وأَُُ.بح  ُأَُُبنَُُعطى ُطالب  ُقُ شقُ ُ:وقالُ.ةًُلُ ح ُُيب ُمخ  ُبيُها رًا

                                                           

ُُ:(7/72 )قالُالنوويُُ( ) رياء)قوله ُس  ُرأىُحلًة َُمكسورة( هملة  ُم 
ُمنُحتتُ،ُهيُبسي  ثناة ُم  ثمُياٌء

ُسرياءُصفةٌُ.ُوضبطواُاحل ل ةُهناُبالتنوين.ُثمُألٌفُمَمدودة،ُثمُراء،َُمفتوحة ُعىلُ.ُعىلُأن  وبغريُتنوين 

تقنوُالعربي ةََُيتارونُاإلضافة،ُوهاُوجهانُمشهوران.ُاإلضافة قونُوم  ُ:ُيبويهقالُس.ُواملحق  ملُتأت 

ن ون.ُفعالءُصفة ل ةُسرياء:ُقالُاخلطايب.ُوأكثرُاملحدثيُينو  هيُب رودُ:ُقالوا،ُكامُقالواُناقةُعرشاء.ُح 

ُيفُاحلديثُ.ُوهيُم ضل عةُباحلرير.َُيالطهاُحريرٌُ ها ُفرس  ُ.ُسننَُأيبُداودُيفوكذا ُقالهُاخلليل  وكذا

ُ:ُقالوا.ُواألصمعيُوآخرون ُخ  ب هت  اُش  ُبالستوركأهن  هيُثيابُمضلعٌةُ:ُوقالُابنُشهاب،ُطوطها

ُاأللوانُ :ُوقيل،ُبالقزُ  تلفة  ُمنُحريرُ :ُوقال،ُهيُخم  ٌ اُحريٌرُحمٌضُ:ُوقيل،ُهيُويش  وقدُذكرُمسلٌمُ،ُإهن 

ُ ُاأل خرى ُالرواية ُإستربق"يف ُمن ُ"حلٌة .ُ ُاأل خرى ُحرير"ويف ُأو ُديباج ُ"من .ُ ُرواية حلةُ"ويف

ُ.ُ"سندس ُهذهُاحل ل ةُكانتُحريرًاُحمضاًُُفهذهُاأللفاظُتبي  ُبهُ.ُأن  ُالقول  ُالذيُيتعي  حيح  وهوُالص 

مة،ُيفُهذاُاحلديثُُجعًاُبيُالروايات اُهيُامل حر  ُأنُ.ُوألهن  ُإال  هُفالَُيرم  ُوغري  اُامل ختلطُمنُحرير  أم 

َُأكثَرُوزناًُ  .انتهى.ُواهللُأعلم.ُيكونُاحلرير 
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ُ.ُنسائك

ُبحُ ُ:قال ُعمر  ََُيمل هافجاء ت ه ُهبذهُ:فقالُ.ل  ُإيل  ُاهللُبعثَت ُرسوَل ُقلَتُُ.يا وقد

طاردُماُقلَتُ ُع 
ة  ل  ُيفُح  َبَسهاُ:فقالُ.باألَمس  ُهباُإليكُلتل  ُُ.إينُملَُأبعث  ولكن يُبعثت 

ُ.هباُإليكُلت صيَبُهبا

ت ه ل  اُأ سامةُفراَحُيفُح  ُاهللُُ.وأم  ُرسوَلُاهللُُملسو هيلع هللا ىلصفنظَرُإليهُرسول  ُملسو هيلع هللا ىلصنظرًاُعرَفُأن 

ُهباُياُرسوَلُُ:فقالُ.قدَُأنكَرُماُصنعَُ ؟ُفأنَتُبعثَتُإيل  إينُملُُ:فقال.ُاهللُماُتنظرُإيل 

ُإليكُلتل َبسها قهاُمخ  رًاُبيُنسائك.َُأبعث  ُهباُإليكُلت شق  ُ( ).ولكنيُبعثت 

ُأيبُبكرُُ-77   ُاهللُموىلَُأسامءُبنت  ُ:قالُ-عطاءُُولدُ ُوكانُخاَلُُ-عنُعبد 

ُاهللُبنُ نيُأَُتُ رسلَُأَُ ُإىلُعبد  ُأشياَءُثالثةُ:فقالتُ.مرعُ ُسامء  م  ر  يفُُالَعَلمَُُ:بلَغنيَُأنكُحت 

يثرةَُُ،الثوب اُماُذكرَتُمنُُ:اهللُفقالُيلُعبدُ ُ.رجبُكل هُوصومَُُ،األ رجوانُوم  َأم 

ُاألَبدُ،رجب نُيصوم 
ُ.ُفكيفُبم 

                                                           

ُ.منُطرقُعنُنافعُبه(877ُ،7727ُ،5577ُ)أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ُ.ُدونُقصةُأسامةُبنُزيدُُ ُ.ُوعل 

ُ.ُوإنامُاقترصُالبخاريُعىلُإهداءُاحلل ةُلعمرُ

ُُ ُأيضًا ُالبخاري  998ُ )وأخرجه )ُ 7778ُ)ومسلٌم ُسامل ُ( ُمنُرواية .ُ َُأيضًا 5777ُ)والبخاري  منُ(

مرُفق.ُروايةُعمروُبنُدينارُكالهاُعنُابنُعمر ُ.طفذكرُقصَةُع 

ةُعلُُ ُقص  ا ُأم  .ُ ُالبخاري  ُ(7727ُ)فأخرَج ُ(ُ 772)ومسلٌم ُعنُعل 
ُوهب  ُبن  :ُقالُعنُزيد 

"ُ ُالنبي  ل ةُسرياءُفلبست هاُملسو هيلع هللا ىلصَأهَدىُإيل  ُ"فذكره...ُح 

ُآخرُيفُمسلمُ ُ ُ.سأذكرهاُإنُشاءُاهلل.ُوفيهُزيادة.ُوسيأيتُمنُوجه 

ُمنهم،ُوكاَنُرجاًلَُيغَشىُامللوك)ليسُعندُالبخاريُقولهُعنُعطاردُُ:تنبيهُ  (.ويصيب 
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ُالعلمُ  ُمن ُذكرَت ُما ا ُُوأم  ُالثوب  ُيقولُ،يف ُاخلط اب ُبَن ُعمَر ُسمعت  ُ:فإين

ُرسوَلُاهللُ ُاحلريَرَُمنُالُخالقُلهُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصسمعت  ُأنُيكوَنُُ.إنامُيلبس  فخفت 

ُمنه اُميثرةُاأل رجوان.ُالعلم  ُاهللُ،وأم  ُعبد  يثرة  وانُ،فهذهُم  ُ.فإذاُهيُأ رج 

ُ ُإ ىلَُأسامءُفخربهت  ُرسولُ ُ:اُفقالتفرجعت  ُجبةُ.ُملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُهذهُجب ة  ُإيل  فَأخرجت 

ُكرسوانيُ  ُ( )ةطيالسة ُديباج. ب نَة 
ُل  يباجُ.هلا ُبالد  وفي ُمكف  َجي ها هُهذُ:فقالتُ.وفر 

ُحتُ  ُعائشة ُعند ُق بضتكانت ُقبضت هاُ.ى ُق بضت ُُ.فلام ُالنبي  هاُملسو هيلع هللا ىلصوكان ُ.يلبس 

ُ.رَضُي ستشفىُهباهاُللمَُفنحنُنغسلُ 

ثامنُ-75   ُع  ُأيب ُعن ُاألَحول ُعاصم  ُونحنُُ:قالُ.عن ُعمر  ُإلينا كتَب

ُبنُفرقدُ:بَأذربيجان ُعتبة كُ،يا ُليسُمنُكد  َُأبيكُوالُ،إن ه نُكد  ُُ،م  والُمنُكد 

ُمنهُيفُرحل ُاملسلميُيفُرحاهلُ ُعُ فَأشب ُُ.أ م ك َُتشبع  اكمُوالتنعمَُُ،كمُمما ُُ،وإي  وزي 

ك ُالرش  ُ.ولب وَسُاحلريرُ،َأهل 

ُرسوَلُاهللُ ُاحلَريرُملسو هيلع هللا ىلصفإن  بوس  ُهكذاُ:قالُ.هَنىُعنُل  ُاهللُُ.إال  ورفَعُلناُرسول 

هامُملسو هيلع هللا ىلص ُ.إصبَعيهُالوسطىُوالسبابةُوضم 

ُ( ).ورفعُزهرٌيُإصَبَعي هُ:قالُ،هذاُيفُالكتابُ:قالُعاصمُ:قالُزهري

                                                           

( ُ ها( ُوفتح  ُالكاف  ُبكرس  ُالفرس، ُملك ُك رسى ُإىل ُنسبًة
 
ُالراء ُوفتح  ُالسي  ُوسكون  ُروايةُ، ويف

يوطيُ.ُوهيُبمعناه.ُ"خرسوانية"  (.75 /5)قالهُالس 

ُ.منُهذاُالوجه(5797ُ،ُ 5797ُ،579)أخرجهُالبخاريُ(7ُ)

ُُ ُعمر ُقول ُبنَُ)دون ُعتبَة ُفرقدُيا ك، ُكد  ُليسُمن ُإن ه َُأبيكُوال، ُكد  ن ُم  ُأ م ك، ُكد  ُوالُمن فأشبعُ.

ُأهلُالرشك،ُولبوسُاحلرير ُ(.املسلميُيفُرحاهلمُمماُتشبعُمنهُيفُرحلك،ُوإي اكمُوالتنعَم،ُوزي 
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ويدُبنُغَفَلةُ-77   ُعمرَُُ؛عنُس  ُباجلابَيةُابُاخلطُ ُبنَُُأن  ُ:فقالُ.خطَب

ُاهللُ ُموضعُإ صَبعيُ.عنُل بسُاحلريرُملسو هيلع هللا ىلصهنىُنبي  ُُ،إال  ُ( ).َأوَُأربعُ ُ،أوُثالث 

_______________________ 

ُهذهُالزيادة(7/782ُ )ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ َُأبوُعوانةُيفُ:ُبعدُذ كر  آخرُُمنُوجهُ ُ"صحيحه"وبي 

ُعُ  ُفيهاَُخبيٌصُ"مرُذلكُفعندهُيفُأولهُسبَبُقول  ُلهُبسالل  مرُمعُغالم  ُبَنُفرقدُبعَثُإىلُع  تبَة ُع  أن 

ُالل بود ُقال.ُعليها ُرآهُعمر  نُهذا؟ُقال:ُفلام  مُم  ُاملسلمونُيفُرحاهل  َُأيشبع  ه:ُفقالُعمر.ُال: .ُالُأ ريد 

ك:ُوكتبُإىلُعتبة ُ.هىانت.ُ"احلديث.ُ.إنهُليسُمنُكد 

تُفائدٌةُأ خرىُيفُروايةُمسلمُ :ُقلتُ ُ.ُوثم  ُالنبي  ُبرفع  يفيُملسو هيلع هللا ىلصوهيُالترصيح  وماُجاءُ.ُإلصبعيهُالرش 

ُلإلصابع ُإشارة ُ.ُيفُرفعُأيبُعثامنُوعاصم  ُصفة  ُ.كامُقالُاحلافظُيفُالفتحُ.ملسو هيلع هللا ىلصإنامُهوُبيان 

حيحي(ُ ) ثامنُعنُ.ُأصلهُيفُالص  مركامُيفُالتعليقُالسابقُعنُأيبُع  ُاأل صبعي،ُع  هُبقدر  ُ.لكنُخصًّ

اُروايةُسويدُبنُغفلةُففيهاُقدٌرُزائٌدُعىلُإباحةُاحلريرُعىلُاإلصبعيُ ُ.وهيُالثالثُواألربع.ُأم 

حيحيُيفُاستثناءُماُيوزُمنُ(:7/788ُ )ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ وملُيقعُيفُروايةُأيبُعثامنُيفُالص 

ُذكرُاإلصبعي،ُلك ُاألحولُيفُلبسُاحلريرُإال  ُسلمةُعنُعاصم  نُوقعُعندُأيبُداودُمنُطريقُمحادُبن 

ُ"هذاُاحلديثُ ُالنبي  ُماُكانُهكذاُوهكذاُإصبعيُوثالثةُوأربعةُىُعنُاحلريرُ هَنُُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُُ،"إال  وملسلم 

ُ ُعمَرُخطَبُفقالُ-عجمةُوالفاءُوالالمُاخلفيفتيبفتحُاملُ -ةُلَُفَُغَُُويدُبنُ منُطريقُس  ُ":ُأن  هنىُرسول 

ُأربعُملسو هيلع هللا ىلصاهللُ ُموضعُإصبعيُأوُثالثُأو ُإال  ُ"عنُل بسُاحلرير .ُ ُأو)و ُوقدُ( ُللتنويعُوالتخيري، هنا

ُالوجهُبلفظ ُهكذاُوهكذاُوهكذا"ُأخرجهُابنُأيبُشيبةُمنُهذا ُمنهُإال  ُاحلريرُالُيصلح  يعنيُ.ُ"إن 

ُوأربعاًُ ُاحلليميُ.أ صبعيُوثالثًا ُوجنَح .ُ ُقدر  ُيفُكل  ُيكون ُأن  ُمسلم ُيفُرواية ُوقع ُبام ُاملراد ُأن  إىل

ويدُ ُيفُروايةُس  ُعندُالنسائي  ُوقدُوقَع ُمنُسياقُاحلديث، ُبعيٌد ُوهوُتأويٌل صُيفُ"إصبعي، ملُيرخ 

َُأصابع ُيفُموضعُأربعة  ُ.انتهى.ُ"الديباجُإال 

ُملُُويفُهذهُالروايةُإباحةُ (:7/78ُ )ُ"رشحُمسلم"وقالُالنوويُيفُُ ُيفُالثوبُإذا ُمنُاحلرير  العَلم 

َُأصابعُ  ُعىلُأربع  ُاجلمهور.ُيزد  ُروايٌةُبمنع ه،ُوهذاُمذهب ناُومذهب  َُأصحاب هُ،ُوعنُمالك  وعنُبعض 

َُأصابعُ  ُبأربع  ُالعَلمُبالُتقدير  ُبإباحة ُروايٌة ُبلُقال، ُعظ م: وهذانُالقوالنَُمرد ودانُهبذاُ.ُيوزُوإن 
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ُعبدُ ُ-72   ُبن  ُجابر  ُُعن َُُسُب ُلَُُ:قالُاهلل ُُملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ُديباج  ُمن ُقباًء يومًا

ُأَُ.ُأ هديُله ُثم  ُنَزَعهُوشك  قدَُأوشكُُ:فقيلُله.ُاخلطابُفَأرسَلُبهُإىلُعمرُبنُ ُ.أن 

ُُ:فقالُ.اهللُماُنزعَتهُياُرسوَلُ ُياُرسوَلُُ:فقال.ُفجاَءهُعمرَُيبكيُ.هناينُعنهُجربيل 

ي هاهللُكرهَتُأَُ
ُوَأعطيَتن  ُ.إن امَُأعطيت كهُتبيعهُ.هُلتلبسهإينُملُأ عطكَُُ:فامُيل؟ُقالُ.مرًا

َفيُدرهم ُ( ).فباَعهُبَأل 

ُاحلَُُ-78   ُأ كيدرُد ومةُعنُعلُ ُفينَُعنُأيبُصالح  ؛ُأن 
( )ُُ َأهدىُإىلُالنبي 

ُ.قهُمخ  رًاُبيُالفواطمشقُ ُ:فقالُ.فَأعطاهُعلياًُ.ُثوَبُحريرُ ُملسو هيلع هللا ىلص

ُ ُ:ويفُرواية ُ( ).ًاُبيُالنساءرَُمخ 

_______________________ 

يح ُالرص   .انتهى.ُأعلمُواهلل.ُاحلديث 

حيحيُ( ) مُمنُحديثُابنُعمرُ.ُأصلهُيفُالص  ُ.ُكامُتقد 

 (.77  )انظرُرقمُُ

ُشاملُرشقُمدينةُد مشقُ:دومةُ(7) ُعنهاُ.ُمدينةُتقع  ُ.كيلوُتقريبا7ًُُ وتبعد 

ُ ُالنووي 7/57ُ )قال َُمشهورتان(: غتان ُل  ُوفتحها ُالدال  ُبضم  ُهي ُاجلوهري. ُقال :ُ ُاحلديث  أهل 

ُبالضمُ  ُيقولوهنا َُيفتحوهنا، ُد وما،ُوأهلُاللغة ُأيضًا قالُهلا ُوي  ُهلاُحصٌنُعادي ُ. وهيُيفُ.ُوهيُمدينٌة

َُيسقونُبالنواضح ُوزرع  َُنخل  ةُيفُأرض  همُالشعريوغال.ُوحوهَلاُعيوٌنُقليلةٌُ.ُبري  ُ.ُبَُزرع 

اُ ُ(ُأ كيدر)وأم  ُالكاف  ُاهلمزة ُوفتح  ُعبدُامللكُالكندي.ُفهوُبضم  ُبن  قالُاخلطيبُالبغداديُ.ُوهوُأ كيدر 

ُ ُ"املبهامت"يفُكتابه ُكانُنرصانياًُ: ُأسلمَُ. ُثم  ُقال. ُوقيلُبلُماَتُنرصاني اًُ: ُوأبونعيمُ، ُمنده وقالُابن 

ُاُ"كتابيهام"األصبهاينُيفُ ُلصحابةيفُمعرفة َُأسلمَُ: ُهذا ُأ كيدرًا ُإن  ُاهللُ. حلًةُُملسو هيلع هللا ىلصوَأهدىُإىلُرسول 

اُاإلسالمُفغلطٌُ:ُ"معرفةُالصحابة"قالُابنُاألثريُيفُكتابهُ.َُسرياء ُبيُ:ُقال.ُأم  ألنهُملُي سلمُبالُخالف 

ريُ  ُالس    .انتهىُبتجوز.ُالخ..ُأهل 

ُعنُمنُوج(7727ُ)ومسلمُ(5577ُ،ُ 7727ُ،575)أخرجهُالبخاريُ(7ُ) ُوهب  ُبن  ُآخرُعنُزيد  ه 
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ُأنسُ ُ-79   ُُبنُ ُعن ُُبعَثُُ:قالُُمالك  ُاهلل ُعُ ُملسو هيلع هللا ىلصرسول  ُإىل ب ة  ُبج  مَر

سُ  ند  ُإيلُ ُ:فقالُعمر.ُس  ُقلَت؟ُقالُ،بعثَتُهبا ُما ُهباُإينُملُأَُُ:وقدُقلَتُفيها بعث 

َبَسها ُهباُإليَكُلتنتفَعُبثمنها.ُإليكُلتل  ُ.وإنامُبعثت 

ُرسوَلُُ،عنَُأيبُأ مامةُُ-27   نيا،ُملُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُأن  َمنُلبَسُاحلريَرُيفُالد 

هُيفُاآلخرة ُ.يلبس 

ُبابُالنهيُعنُلبسُالرجلُالثوبُاملعصفر

ُاهللُُ:قالُالعاصَُُعمروُبنُ ُاهللُبنُ ُعنُعبدُ ُ- 2   ُُملسو هيلع هللا ىلصرأىُرسول  عل 

_______________________ 

ُ ُ":ُقالُعل  ُالنبي  هُفشققت هاُبيُنسائيُملسو هيلع هللا ىلصأهَدىُإيل  ُالغضَبُيفُوجه  ل ًةُسرياءُفلبست هاُفرأيت  ُ."ح 

ُ.ويفُروايةُمسلمُزيادتانُ

ُ:ُالزيادةُاألوىلُ ُ.وأنهُأ كيدُدومة،ُملسو هيلع هللا ىلصبيانُامل هديُللنبي 

ُيفُُ ُابنُحجر 7/792ُ )ُ"الفتح"قال ُالزيادة(: ُهلذه ُذ كره ُبعد :ُ ُللطحاوي  ُ"ويفُرواية َأهدىُأمري 

ُ هُضعيفُ"حلةُمسريةُبحريرُملسو هيلع هللا ىلصَأذربيجانُإىلُالنبي  ُ.انتهى.ُوسند 

ُ.كامُقالُاحلافظُيفُالفتح(.ُنسائي)وهيُتفسرٌيُلقولهُُ(بيُالفواطم)قولهُ:ُالزيادةُالثانيةُ

ُ:ُبنُقتيبةُقالُأبوُحممد(:7/792ُ )قالُاحلافظُُ وفاطمةُبنتُ.ُملسو هيلع هللا ىلصاملرادُبالفواطمُفاطمةُبنتُالنبي 

ُمحزةُبنُعبدُ،ُوذكرُأبوُمنصورُاألزهري.ُوالَُأعرفُالثالثة،ُأسدُبنُهاشمُوالدةُعلُ  ُبنت  أهناُفاطمة 

ُ"املبهامت"ُيفوعبدُالغنيُبنُسعيدُُ"كتابُاهلدايا"ُوقدُأخرجُالطحاويُوابنُأيبُالدنياُيف.ُاملطلب

ُعنُأيبُفاختةُعنُهبريةُبنَُيريمُ َُأيبُزياد  ل ه-وابنُعبدُالربُكلهمُمنُطريقُيزيدُبن  ُ.ُبتحتانيةُأو  ثم 

ُراء ُعظيم. ُقالُ-وزن ُالقصة ُهذه ُنحو ُيف ُعل  ُعن ُأمخرة": َُأربعة ُمنها قت  ُ"فشق  ُالثالثُ. فذكر

ُالرابعة:ُاملذكورات،ُقال ُلعلُ :ُفقالُعياٌضُ.ُونيسُيزيد  ُأيبُطالب  ُبن  وهيُبنتُ.ُهاُفاطمةُامرأةُعقيل 

 .انتهىُبتجوزُقليل.ُبنتُالوليدُبنُعتبة:ُبنتُعتبةُبنُربيعة،ُوقيل:ُشيبةُبنُربيعة،ُوقيل
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ارُ:فقالُ.ثوَبيُم عصفرين ُهذهُمنُثيابُالكف  هاُ،إن  ُ.فالُتلبس 

ُُ:يفُرواية عصَفرينُملسو هيلع هللا ىلصرأىُالنبي  ُم  ُثوَبي  َُأأ مُ ُ:فقال.ُعل  ُ:كَُأمرت كُهبذا؟ُقلت 

هُ بلَُأحرُ ُ:قال.ُامهُ لُ غس ُأَُ ُ.امق 

ُبنُ ُ-27   ُعل  ُأَُُعن ُطالب  ُُيب ُهَنُُ:قال. ُاهلل ُرسول  ُالتخت مُُملسو هيلع هللا ىلصاين عن

ُلُ ُ،بالذهب ُُباسُ وعن جودُ،الَقيس  ُوالس  كوع ُالر  ُيف
ُالقراءة  ُُ،وعن باس  ُل  وعن

ُ.امل عصَفر

التواضعُيفُاللباس،ُواالقتصارُعىلُالغليظُمنهُواليسري،ُيفُاللباسُبابُ

ُوالفراشُوغريها،ُوجوازُلبسُالثوبُالشعر،ُوماُفيهُأعالم

ُُخرَجُُ:قالت.ُعنُعائشةُ-27   ٌلُرُ وعليهُمَُُ،ذاَتُغداةُ ُملسو هيلع هللا ىلصالنبي  َرح  طُم 
( )ُ

ُ.سودأَُُمنُشعرُ 

روةُعنُأبيهُعنُعائشةُ-27   ُع  ُ.ُعنُهشامُبن  ُاهللُ ُ:قالت  ُرسول  كانُوسادة 

هاُل يٌفُملسو هيلع هللا ىلص ُحشو  نَُأَدم 
ُعليها،ُم  ئ 

ُ( ).،ُالتيَُيت ك 

                                                           

( ُ ُ)97 /5 )قالُالنوويُ( ُاملرط(: ُامليمُ ( ُبكرس  ُالرُ ُوإسكانُ .
 
ُاء ُكساءٌُ، وفُوهو ُمنُص  ،ُيكونُتارًة

ُ َُأوُوتارًة َُأوُكتان  ر  اُقولهُ،ُهوُكساءُي ؤتزرُبه:ُقالُاخلطايب.ُخزُ منُشع  ل)وأم  ُ(ُمرح 
 
.ُفهوُبفتحُالراء

ُ
 
ُاحلاء دةُوفتح  ُالذىُرواهُاجل مهور.ُامل هملةُاملشد  ،ُوحكىُالقايض.ُهُامل تقنونطَُبَُوَضُ،ُهذاُهوُالصواب 

ُبعَضهمُرواهُباجليم ورُالرجال:ُأى.ُأن  ُاألول،ُعليهُص  ُاإلبلُ ُومعناهُعليهُصورةُ .ُوالصواب  ،ُرحال 

ُاحليوان،ُوالُبأسُهبذهُالصور ُتصوير   .انتهى.ُوإن امََُيرم 

ُالوجهُعنهاُقالت(7787ُ)ومسلمُ(ُ 779)أخرجُالبخاريُ(7ُ) ُاهللُ":ُمنُهذا ُرسول  ُملسو هيلع هللا ىلصكانُفراش 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُبابُكراهةُماُزادُعىلُاحلاجةُمنُالفراشُواللباس

ُجابرُ ُ-25   ُُ؛اهللُعبدُ ُبنُ ُعن ُاهلل ُرسوَل ُلهُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُللرجلُ ُ:قال ُ.فراٌش

ُللضيفُ.وفراٌشُالمرَأته ُللشيطانُ.والثالث  ُ.والرابع 

ُالثوبُخيالء،ُوبيانُحدُماُيوزُإرخاؤهُإليه،ُوماُيستحبُبابُحتريمُجر

ُابنُ ُ-27   ُُ:قالُ،ُمرعُ ُعن ُاهلل ُرسول  ُعىل ُإزاريُُ،ملسو هيلع هللا ىلصمررت  ويف

ُاهللُ:فقالُ.اسرتخاءٌُ ُعبَد ُإزاَركُ.يا ُُ:قالُثمُ ُ.فرفعت هُ.ارفع  ُفزدت  د  ُُ.ز  ُزلت  فام

اهاُبعدُ  ُُ.َأحَتر  اقيُ:إ ىلَُأين؟ُفقالُ:القومُفقالُبعض  ُالس  ُ.َأنصاف 

ُبنُ ُ–22   ريرةُ:قالُزيادُ ُعنُحممد  ُه  َُأبا ُإزاَرهُ.سمعت  ُير  اًل ُ،ورَأىُرج 

ُاألرَضُبرجلهُ ُ.جاَءُاألمريُ ُ:وهوُيقولُ-حرينُمرٌيُعىلُالبَُوهوُأَُُ-فجعَلُيْضب 

ُاهللُُ.جاءُاألمريُ  ُ.هُبطراًُإزارَُُنُيرُ إىلُمَُُنظرُ الُيَُُاهللَُإنُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول 

ُيَُُ:روايةيفُ َُأباُهريرةكانُمروان  ُ.ستخلف 

ُكانُأَُُ:ويفُرواية ُ( ).عىلُاملدينةُبوُهريرةُي ستخلف 

ُبابُحتريمُخاتمُالذهبُعىلُالرجال،ُونسخُماُكانُمنُإباحتهُيفُأولُاإلسالم

_______________________ 

ُُ."وحشوهُمنُليف،ُمنَُأَدمُ 

ُ.ُفحديثُالبابُيفُالوسادة.ُوهاُمتغايرانُ ُ.ُوكالهاُحمفوظان.ُالنومُخاريُيفُفراشُ الب ُُوحديث 

 .مثلُحديثُالبابُعنُعمرُ(7777ُ)وقدُأخرجُالبخاريُُ

ُآخَرُعنُاألعرجُعنُأيبُهريرةُباملرفوعُفقط(ُ 575)أخرجهُالبخاريُ(ُ ) ُ.منُوجه 

 .دونُقصةُأيبُهريرةُ
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ُاهللُبنُ ُ-28   ُرسوَلُاهللُُ؛ُُعباسُعنُعبد  ُيفُُملسو هيلع هللا ىلصأن  رَأىُخامتًاُمنُذهب 

ُرجلُ  ُفطَرَحهُ.يد  ُمنُنارُ ُ:وقالُ،فنزَعه كمُإىلُُجرة  َُأحد  هُيعمد  ُيفُيد  ُ.فيجعل ها

لُ  ُاهللُُ،فقيلُللرج  ُبهُ:ملسو هيلع هللا ىلصبعدماُذهَبُرسول  ُخامَتكُانتفع  ذ  ُالُ.ُالُ:قال.ُخ  واهلل 

ُاهللُ.ُآخذهُأبداًُ ُ.ملسو هيلع هللا ىلصوقدُطرَحهُرسول 

هُحبيٌشُ ُبابُيفُخاتمُالورقُفص 

  29-ُُ ُمالك  ُبن  هابُعنُأنس  ُش  ُرسوَلُاهللُُ؛عنُابن  ُُملسو هيلع هللا ىلصأن  لبسُخاتَمُفضة 

ُحَبيشُ.يفُيمين ه هُ.فيهُفص  هُمماُيلُكف  ُفص  ُ( ).كانُيعل 

                                                           

ُ(5577ُ)أخرجُالبخاريُ(ُ ) يدُعنُأنس  ُ"ُعنُمح  ُالنبي  ةُملسو هيلع هللا ىلصأن  هُمنهوكانُ،ُكانُخامت هُمنُفض  ُ."فص 

الًُعنُ(75ُ)وأيضًاُ،ُمنُروايةُالزهري(ُ 557)وقدُأخرجهُالبخاريُُ طو  ترصًاُوم  منُروايةُقتادةُحم 

ُ"،ُأنس ُالنبي  ُ."اختَذُخامتًاُمنُفضةُملسو هيلع هللا ىلصأن 

ُ(.ُيفُيمينه)قولهُ.ُوليسُعندُالبخاريُمنُُجيعُطرقهُعنُأنسُ

مرُيفُُ ُع  ُمنُحديثُابن  ُأيضاًُ(.5578ُ)البخاريُوإنامُجاءُالتخت مُبالَيمي  ُُ.ومسلم 

ُاآليت ُ.وانظرُحديَثَُأنس 

ُالنوويُُ ُُ(: 7/2 )قال ُحبشياًُ)قوله ه ُفص  ُوكان ُالعلامء( ُقال ُحبشياًُ: ُيعنيُحَجرًا ُأى. ُمنُ: ًا فص 

ُ.ُجَزعُ  ُواليمنُ .ُأوَُعقيق  ُمعَدهَنامُباحلَبَشة  وجاءُيفُصحيحُالبخارىُ.َُأىَُأسود.ُلونهُحبيٌشُ:ُوقيل،ُفإن 

َُأيضًاُمنُ يدُعنُأنس  هُمنه"روايةُمح  ُالرب.ُ"فص  ُعبد  ُ:ُقالُابن  .ُكالهاُصحيٌحُ:ُهوقالُغريُ ،ُهذاَُأصح 

ُاهلل ُ هُمنهُيفُملسو هيلع هللا ىلصوكانُلرسول  ُخاتٌمُفص 
هُحَبيٌشُ،ُوقت  ُخاتٌمُفص 

هُمنُ.ُوىفُوقت  ُآخرُفص 
ويفُحديث 

ُ.ُانتهىُكالمُالنووي.ُعقيق

ُالنووي ُن(7/777ُ )يفُالفتحُُوكذاُقالُاحلافظ  ُ.حَوُكالم 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُبابُيفُلبسُاخلاتمُيفُاخلنرصُمنُاليد

ُعنُأنسُ ُ-87   ُُ:قالُ،ُعنُثابت  ُالنبي  وَأشاَرُإىلُُ.يفُهذهُملسو هيلع هللا ىلصكانُخاتم 

هُالي رسى
نُيد  ُ( ).اخلنرصُم 

ُسطىُوالتيُتليهامُيفُالوُ بابُالنهيُعنُالتختُ 

                                                           

( ُ)ُ هيبُعنُأَُ(5577ُ)أخرجُالبخاري  ُص  ُالعزيزُبن 
ُعنُعبد  ُ":ُقالُنس  ُ:قالخامتًاُُملسو هيلع هللا ىلصصنَعُالنبي 

ُعليهَُأحدٌُُإن ا ش  ناُفيهُنقشًاُفالُينق  ناُخامتًاُونقش  ه:ُقال.ُاختذ  نرَص  ُ.ُ"فإينُألََرىُبريَقهُيفُخ 

ُ.وليسُفيهُتعييُاليدُالي رسىُ

ُآخرُقبلهُ ُمنُوجه  ُأنس  مُحديث  ُ".ُوقدُتقد  ُالنبي  ُ"ختت مُبيمينهُملسو هيلع هللا ىلصأن  وكذاُيفُحديثُابنُعمرُيفُ.

حيحي ُالص  ُالشامل. ا ُأم  ُهذا. َُأنس  حيحيُسوىُحديث  ُيفُالص 
ُفلمُيأت  َُأحاديثُيفُ. وقدُوردت 

حيحي ُالص  ُغري ُيف ُُجيعًا ُاألمرين .ُ ُيف ُاحلافظ ُ(7/772 )ُ"الفتح"ذكرها ُيفُو، لامء ُالع  ُكالَم ذكَر

ُُ.اجلمعُبينها

ُكانُُ:ثمُقالُ ،ُوإن  َُأفضل  ُكانُالل بسُللتزّينُبهُفاليمي  ُباختالفُالقصد،ُفإن  ُذلكَُيتلف  ُيلُأن  ويظهر 

ُفالَيسارَُأوىل ُللتخت مُبه ُباليمي، ُتناولهُمنها ُألنهُكامل ودعُفيها،ُوَيصل  .ُ ح  ُويرتج  ُفيها، ُوضعه وكذا

ُيفُا ُليميُمطلقاًُالتخت م ُت صيبهُ، ُأن  ُعن ُاليمي  ُيف ُكان ُإذا ُاخلاتم  ُفي صان  ُاالستنجاء ُآلة  ُاليسار ألن 

ُإليهُمنُالتناول ُيفُاليسارُبامَُأرشت  حُالتختم  ُإىلُاستواءُاألمرين.ُالنجاسة،ُويرتج  ُطائفٌة ،ُوَجنَحت 

ُأبوُداودُحيثُتر ُوإىلُذلكَُأشار ُاألَحاديث، ُبذلكُبيُخمتلف  وا بابُالتختمُيفُاليميُ)ُجموُجع 

ُواليسار ُعىلُ( ُاإلُجاَع ه ُوغري  ُالنووي  ُونقل ، ُيفُذلكُبغريُترجيح  ُاختالفها ُمع ُاألحاديَث ُأورَد ثم 

،ُوقالُالبغويُ-يعنيُعندُالشافعيةُُ-والُكراهَةُفيهُ:ُثمُقال،ُاجلواز ُيفُاألَفضل  كانُ:ُوإنامُاالختالف 

ُاألَمرينُالتختمُيفُاليسار ُ.آخر 

ُالطربيوتعُ به ُق  ه، ُوليسُذلكُمراد  ُالنسخ، ُظاهَره ُبأن  ،ُ ُأن  ُوالذيُيظهر  ُاتفاقًا، ُبالواقع بلُاإلخبار

م،ُواهللُأعلم  .انتهىُكالمُاحلافظ.احلكمَةُفيهُماُتقد 
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  8 -ُُ ُُ-هناينُُ:قالُعنُعل  َُأجعَلُخامتيُيفُهذهُ-ملسو هيلع هللا ىلصيعنيُالنبي  أوُ.أن 

ُُ،التيُتليها بسُالَقيس  ُعىلُاملياثر.ُوهناينُعنُل  ُ.وعنُجلوس 

ُفأمُ ُ:قال ُفثياٌبُم ضل عة ُالَقيس  بهُكذاا ُش  ُمنُمرصُوالشامُفيها ُي ؤتىُهبا اُ. وأم 

حل ُعىلُالر  ُلبعولتهن  ُاأل رجوانُ،املياثرُفيشٌءُكانتَُتعل هُالنساء  ُ.كالقطائف 

ُاهللُهَنُُ:يفُرواية َُأختت َمُيفُإ صبعيُهذهُأوُهذهُملسو هيلع هللا ىلصاينُرسول  ُإىلُُ:قالُ.أن  فَأومَأ

سَطىُوالتيُتليها ُ.الو 

ُيفُمعناهاُبابُاستحبابُلبسُالنعالُوما

  87-ُُ ُجابر  ُُ:قالُعن ُالنبي  ُيفُغَُُ-يقولُُملسو هيلع هللا ىلصسمعت  ُغزوناها ُ:-زوة

ُراكبًاُماُانتعَلُُ.استكثرواُمنُالن عالُ  ُالرجَلُالُيزال  ُ.فإن 

بابُاستحبابُلبسُالنعلُيفُاليمنىُأوال،ُواخللعُمنُاليرسىُأوال،ُوكراهةُ

ُامليشُيفُنعلُواحدة

ُرزينُ-87   ُأيب ُجبهت هُُخرَجُُ:قالُ.عن ُعىل ه ُبيد  ُفْضَب ُهريرة ُأبو إلينا

ُاهللُُ:فقال ُعىلُرسول  َُأينَُأكذب  ثون د  ُإ ن كمُحت  ُوَأضلُملسو هيلع هللا ىلصَأاَل وا ُلتهتد  .ُ ُوإ ين  َأاَل

ُ ُاهلل ُرسوَل ُلسمعت  كمُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصأشهد  ُأحد  َُشسع  ُانقطَع ُيفُُ،إذا ُيمش  فال

 ( ).األ خرىُحتىُي صَلحها

                                                           

ريرة(7797ُ)ومسلمُ(8ُ 55)أصلهُيفُصحيحُالبخاريُ(ُ ) ُرسوَلُ":ُمنُروايةُاألَعرجُعنُأيبُه  أن 

هامُُجيعاًُالُيَُ:ُقالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُ ُلي حف 
ُواحدة  كمُيفُنعل  امُُجيعاًُ،ُميشَُأحد  َين َعل ه 

 .ُ"أوُل 
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ُواالحتباءُيفُثوبُواحدبابُالنهيُعنُاشتاملُالصامء،ُ

ُُ:قالُ.ُعنُجابرُ ُ-87   كمُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  أوُُ-إذاُانقطَعَُشسعُأحد 

ُنعل ُس ُمنُانقطعَُشُ ُيفُنَُُ-هُع  ُحتىُي صلحُشسَعهفالُيمش 
ُواحدة  ُيفُُ.عل  والُيمش 

ُواحدُ  ف  ُبشاملهُ.خ  ُُ.والُيأكل  ُُ.الواحدُ ُوالََُيتبيُبالثوب  امءُوالُيلتحف  ُ.الص 

ُواحدُ ُ:روايةويفُ هُ،ََيتبيُيفُثوب  ُ.ُكاشفًاُعنُفرج 

ُبابُيفُمنعُاالستلقاءُعىلُالظهر،ُووضعُإحدىُالرجليُعىلُاألخرى

ُاهللُعنُجابرُ ُ-85   ُرسوَل ُأن  ءُملسو هيلع هللا ىلص؛ ام  ُالص 
ُيفُُ،هَنىُعنُاشتامل 

 
واالحتباء

ُواحدُ  ُإحدىُرجليهُعىلُاأل خرىُ،ثوب  ُيرفَعُالرجل  هُ،وأن  ُعىلُظهر  ستلق  ُ.وهوُم 

كمُ:يفُرواية َُأحد  ُإحدىُرجليهُعىلُاأل خرىُ،الَُيستلقي  ُيضع  ُ.ثم 

ُبابُاستحبابُخضابُالشيبُبصفرةُأوُمحرة،ُوحتريمهُبالسواد

ُعبدُاهللُ-87   ُبن  ُمكةُ:قال.ُعنُجابر  هُوحليت هُُ.أ يتُبَأيبُق حافةُيوَمُفتح  ورأ س 

ُاهللُُ.بياضاًُُ( )كالثغامة ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُرسول 
 
واُهذاُبيشء ُ.واجتنبواُالسوادَُُ،غري 

بابُحتريمُتصويرُصورةُاحليوان،ُوحتريمُاختاذُماُفيهُصورةُغريُممتهنةُ

ُكلبُبالفرشُونحوه،ُوأنُاملالئكةُعليهمُالسالمُالُيدخلونُبيتاُفيهُصورةُوال

ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُواعَدُرسوَلُُ:نُعائشة؛ُأهناُقالتعُ-82   ُيأتيهُُُجربيل  يفُساعة 

                                                           

ُاملثلثة(ُ ) ُامل عجمة.ُبضم  ه.ُوختفيف  هُوثمر  ُالبياضُزهر   .قالهُابنُحجر.ُنباٌتُشديد 
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ُتلكُالساعةُوملُيأ ت هُ.فيها هُ.فجاءت  َقاهاُمنُيد  هُعصاُفَأل  ُ.ُويفُيد 

ُاهللُوعَدهُ:وقال ُالتفَتُُ،هوالُرسلُ ُ،ماَُيلف  ُحتتُسيرهُثم  روُكلب  ُج  .ُفإذا

ُُ:فقال ُالكلب  ُهذا ُدخَل ُمتى ُعائشة ُفقالتُيا ُُ:ههنا؟ َُدريت  ُما بهُُفأمرَُُ.واهلل

ُفأ خرج ُُفجاءَُ. ُجربيل  .ُ ُاهلل ُرسول  ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقال ُتأ ت  ُلكُفلم ُفجلست  َتني ُ.واعد 

ُالذيُكانُيفُبيت كُ:فقال ُبيتًاُفيهُكلٌبُوالُصورةٌُ.ُمنَعنيُالكلب  ُ.إناُالُندخل 

ُرسوَلُاهللُُ؛خربتنيُميمونةأَُُ:عباسُقالُاهللُبنُ ُعنُعبدُ ُ-88   َأصبَحُُملسو هيلع هللا ىلصأن 

ُهيئتكُمنذُاليومُ:فقالتُميمونةُ ُ.يومًاُواُجاًُ ُ.ُياُرسولُاهللُلقدُاستنكرت 

ُ ُيلقاينُالليلةُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  ُجربيَلُكانُوعَدينُأن  أَمُواهللُُ.قنيلُ فلمُيَُُ.إن 

ُُ:قالُ.نيفَُخلَُماُأَُ ُرسول  ُُوقعَُُثمُ ُ.يوَمهُذلكُعىلُذلكُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفظل  هُجرو 
يفُنفس 

ُحتَتُفُ  ُ.ُهمكانَُُفنضَحُُبيدهُماءًُُأخذَُُثمُ ُ.خرجبهُفأُ ُمرَُفأَُُ.سطاطُلناكلب 

ُ ُىُلقيَُمَسُُأَُفلام  ُتلقاينُالبارحةُقالُ:فقالُلهُ.هُجربيل  ُُ:قدُكنَتُوعدتنيُأن  .ُأجل 

ُبيتًاُفيهُكلٌبُوالُصورةٌُ ُاهللُُ.ولكن اُالُندخل  ُُ،يومئذُ ُملسو هيلع هللا ىلصفَأصبَحُرسول  فأمَرُبقتل 

ُالصغريُ .ُالك الب ُاحلائط  ُبقتلُكلب  ُكلُ،حتىُإنهُيأمر  ُالكبريويرتك  ُ.َبُاحلائط 

  89–ُُ ُخالد ُبن  ُزيد  ُعن ُيسار ُبن  ُسعيد  ُقالتُعن ُعائشة ُخرَجُُ:عن

ُ ُنمطًاُفسرتت هُعىلُالبابفأَُُ.يفُغزات هُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُقدَمُفرَأىُالنمطَُُ.خذت  ُ،فلام 

ُ هُالكراهيةَُُعرفت  ُُ:وقال.ُبهُحت ىُهَتَكهُأوُقَطَعهذَُفجَُ.ُيفُوجه  رناُأن  إنُاهللُملُيأ م 

ُ.نكسوُاحلجارَةُوالطيَُ
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امُليفاًُُ:قالت ُذلكُعلُ ُ.فقطعناُمنهُوسادتيُوحشوهت  ُ( ).فلمُيعب 

ُعنُعائشةُهشامُ ُبنُ ُعنُسعدُ ُ-97   ُطائرُ ُ:قالت. ُمتثال  ُفيه ُسرٌت ُلنا ُ.كان

ُاستقبله ُدخَل ُإذا ُالداخل  ُوكان .ُ ُرسول  ُيل ُُفقال ُهذاحوُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُكل امُُ.يل فإين

                                                           

( ُ )ُ ُالبخاري ُيف 7772ُ)أصله ،57 7ُ ،57  ُ ،5258ُ )ُ 72ُ 7)ومسلم ُالقاسم( ُرواية ،ُمن

ُ ُأيضًا ُ  57)والبخاري ُوم( 72ُ 7)سلم ُعُ ( ُرواية ُعنهامن ُريضُاهلل ُعائشة ُكالها ُروة قدَمُ":

ُاهللُ ُيل،ُمنُسفرُملسو هيلع هللا ىلصرسول  ُيلُعىلُسهوة  ُبقرام  ُاهللُ.ُفيهاُمتاثيل.ُوقدُسرتت  ُرآهُرسول  .ُهتََكهُملسو هيلع هللا ىلصفلام 

ُيومُالقيامةُالذينُي ضاهونُبخلقُاهلل:ُوقال ُعذابًا ُالناس  ُ.ُأشد  ُأوُوسادتي:ُقالت  .ُ"فجعلناهُوسادًة

ُ.ُهذاُلفظُالقاسم

ُنكسوُاحلجارَةُوالطيَُ:ُ)دونُقولهُ رناُأن  ُاهللُملُيأ م  ُ(.إن 

9/757ُ)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ ُالبيوتُواجلدران(: كمُسرت  ُح  ا ُوأم  ُقديٌم،ُ. ُاختالٌف ففيُجوازه

ُ ُبحديث  ُواحتج  ُبالتحريم، ُنرصُاملقديسُمنهم حُالشيخُأبو ُوُص  ُبالكراهة، ُالشافعية ُُجهور  وجزَم

ُ،عائشة ُالنبي  ُقالُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُوجذ": ُوالطي، ُاحلجارة ُنكسو ُأن  ُيأمرنا ُاهللُمل ُهَتَكهإن  ُحتى ُالسرَت ُ"َب

ُمسلمٌُ ُوأخرجه ُالبيهقي. ُقال ُبعضُألفاظُ: ُيف ُكان ُوإن ُاجلدار، ُسرت ُكراهة ُعىل ُتدل  ُاللفظة هذه

ُاملنعُكانُبسببُالصورة.ُاحلديث ُ:ُوقالُغريه.ُأن  ليسُيفُالسياقُماُيدلُعىلُالتحريم،ُوإنامُفيهُنفي 

ُبفعلهُاألمرُلذلك،ُونفيُاألمرُالُيستلزمُثبوتُالنهي،ُلكنُيم وجاءُالنهيُ.ُيفُهتكهُملسو هيلع هللا ىلصكنُأنَُيتج 

ُعباسُعندُأيبُداودُوغريهُ ويفُُ"والَُتسرتواُاجل درُبالثياب"عنُسرتُاجلدرُُصَيًا،ُمنهاُيفُحديثُابن 

ُاحل سي ُالبيهقيُمنُطريقه،ُوعندُ،ُأخرجهُابنُوهب.ُإسنادهُضعف،ُولهُشاهٌدُمرسٌلُعنُعلُبن  ثم 

ُ ُمنُحديثُسلامن ُمنصور ُبن ُسعيد ُالبيتُوقال"موقوفًا ُسرَت ُأنكر َُأن ه ُبيتكم: ُأحمموٌم ،ُ لت  ُحتو  أو

تك:ُالكعبةُعندكم؟ُقال مرُيفُذلك.ُ"الَُأدخل هُحت ىُُّي  ُع  ُ.ُوجاءُعنُأيبُأيوبُوابن  وأخرجُاحلاكم 

ُيزيدُاخلطمي ُاهللُبن  ُعنُعبد  ُكعب  ُمنُحديثُحممدُبن  ،ُىوبكَُ.ُأن هُرأىُبيتًاُمستورًاُفقعدَُ،ُوالبيهقي 

ُ ُعنُالنبي  ُحديثًا ُسرتت مُبيوتكم"فيهُُملسو هيلع هللا ىلصوذكَر ُكيفُبكمُإذا ُ"احلديث. ُوأصلهُيفُالنسائي. انتهىُ.

 كالمهُ
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ُالدنيا ُفرأيت هُذكرت  ُُ:قالتُ.دخلت  هاُحريرٌُُوكانت  ُعلم  فكناُُ.لناُقطيفٌةُكن اُنقول 

ها ُ.نلَبس 

ُاهللُمُ فلمُيأُ ُ:زادُيفُرواية ُ( ).هعُ بقطُ ُملسو هيلع هللا ىلصرناُرسول 

ُعنُأيبُهريرةُ- 9   ُُ:قال. ُفيهُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  ُبيتًا ُاملالئكة  الُتدخل 

ُ( ).متاثيٌلُأوُتصاويرٌُ

ُكراهةُالكلبُواجلرسُيفُالسفرُباب

ُرسوَلُاهللُُ؛عنُأيبُهريرةُ-97   ُرفقةًُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُاملالئكة  فيهاُُالُتصحب 

ُ.جرٌسُُوالُ،كلٌبُ

ُالشيطانُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسوَلُُأنُ ُ؛عنُأيبُهريرةُ-97   ُمزامري  ُ.اجلرس 

ُبابُالنهيُعنُرضبُاحليوانُيفُوجهه،ُووسمهُفيه

ُجابرُ ُ-97   ُعن ُهَنُُ:قال. ُاهلل ُرسول  ُالوجهُ ُملسو هيلع هللا ىلصى ُيف ُالْضب  ُُ،عن وعن 

ُيفُالوجهُ  ُ.الوسم 

                                                           

مُيفُالتعليقُالسابق(ُ ) ُ.أصلهُيفُالصحيحيُكامُتقد 

ُالدنيا)ُدونُقولهُُ ُفرأيت هُذكرت  هاُحريرٌُ:ُقالت.ُفإينُكلامُدخلت  ُعلم  ُفكنا.ُوكانتُلناُقطيفٌةُكن اُنقول 

ها ُُ(.نلبَس 

ُ.ُفالل بسُي طلقُعىلُاجللوسُعىلُالشئُيفُاللغة.ُنجلسُعليها:ُأي.ُالظاهر(ُكناُنلبسها:ُ)وقولهُ

(7ُ ُ(77ُ 7)ومسلمُ(7757ُ)أخرجُالبخاريُ( ُُعنُأيبُطلحة ُفيهُ"مرفوعًا ُبيتًا ُاملالئكة  الُتدخل 

ُمتاثيلُ  ُ."كلٌبُوالُصورة 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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  95-ُُ ُالنبي  هُملسو هيلع هللا ىلصعنُجابر؛ُأن  َمُيفُوجه  س  ُقدُو  ُعليهُمحار  لعَنُُ:فقالُ.مر 

الذيُوَسَمه ُ.اهللُ 

ُأيبُعبدُاهللُموىلُأُ ُ-97   ورأىُُ:ابَنُعباسُيقولُأنهُسمعَُُ؛سلمةُمُ عنُناعم 

ُ ُاهلل  ُمَُُملسو هيلع هللا ىلصرسول  ُمحارًا ُفَأنكَرُذلكوس  ُالَُأسمُ ُ:قال.ُوَمُالوجه  ُيفَُأقََصُفواهلل  هُإال 

ُمنُالوجه
 
ويُيفُجاعُ فأَُُيشء ُلهُفك  هيُ تَُرَُمرُبحامر 

َُمنُكَوىُاجلاعرَتي.ُ( ) ل  ُ.فهوَُأو 

بابُحتريمُفعلُالواصلةُواملستوصلة،ُوالواشمةُواملستوشمة،ُوالنامصةُ

ُاهللواملتنمصة،ُواملتفلجات،ُواملغرياتُخلقُ

ُُ:اهللُقالُعبدُ ُعنُجابرُبنُ ُ–92   هاُشيئاًُُملسو هيلع هللا ىلصزجَرُالنبي  ُبرأ س  ُتصَلُاملرأة  ُ.أن 

ُبابُالنساءُالكاسياتُالعارياتُاملائالتُاملميالت

ُُ:قال.ُعنُأيبُهريرةُ-98   ُالنارُملَُأرهاُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  نَُأهل  ُ:صنفانُم 

ُالناس ُهبا َُيْضب ون ُالبقر ُكَأذناب  ُسياٌط ُمعهم ُعارياٌتُُ.قوٌم ُكاسياٌت ُ،ونساٌء

ُمائالٌتُ ُاملائلةُ،مميالٌت ُالب خت
ُكَأسنمة  ُاجلنةُ،رؤسهن  ُيدخلَن ُيدَنُُ،ال وال

ُمنُمسرية ُكذاُوكذاُ.رَيها ُرََيهاُلي وجد  ُ.وإن 

ُيعطبابُالنهيُعنُالتزويرُيفُاللباسُوغريه،ُوالتشب عُبامُملُ

                                                           

( ُ 58ُ / )ُ"النهاية"قالُابنُاألثريُيفُ( امر(: ُاحل  ز  ج  قَمتيُمنُع  ُالر  َرتانُموضع 
ُاجلاع  ب هُ. َُمْض   وها

ذيه ُ.انتهى.ُب َذنب هُعىلَُفخ 

بر:ُوقالُالنوويُ ُامل رشفانُمماَُيلُالد   .هاُحرفاُالَورك 
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ُامرأًةُقالتُ-99   ُزوجيَُأعطاينُماُملُُ.ياُرسولُاهللُ:عنُعائشة؛ُأن  َأقولُإن 

ُ ُبامُملُي عطَُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُي عطني؟ُفقالُرسول  ورُ،امل تشب ع  ُ( ).كالبسَُثويَبُز 
ُ

 كتاب اآلداب 
 

ُبابُالنهيُعنُالتكنيُبأيبُالقاسم،ُوبيانُماُيستحبُمنُاألسامء

ُُ:قال.ُمرعنُابنُعُ ُ-777  ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  َُأسامئ كمُإىلُاهللُعبد  َُأحب  إن 

ُالرمحن ُ.اهللُوعبد 

عبةُ- 77  ُش  ُبن  ُاملغريَة ُسَأل وينُ:قالُ.عن ُنجران ُقدمت  إنكمُُ:فقالواُ.ملا

ُأ ختُهارونُ:تقرؤن ُوكذاومُ ُ.يا ُ.ُوسىُقبلُعيسىُبكذا ُفلام  ُعىلُرسول  ُقدمت 

احليُقبلهمإهنمُكانوُ:فقال.ُسألت هُعنُذلكُملسو هيلع هللا ىلصاهللُ ونُبَأنبيائهمُوالص  ُ.اُي سم 

ُبابُكراهةُالتسميةُباألسامءُالقبيحة،ُوبنافعُونحوه

ندبُقالعنُسمُ ُ-777  ُج  ُاهللُهَنُُ:رَةُبن  يُرَُُملسو هيلع هللا ىلصاناُرسول  ُن سم  قَُقيُ أن 
ُناُبأربعةُ 

ُ.ونافعُ،ويسارُ،ورباحُ.أفلحُ:سامءأَُ

ُقالج ُُبنُ ُوعنُسمرةَُُ–777  ُُ:ندب  ُالكالمُإىلُاهللُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  َأحب 

ُ.ُإلهُإالُاهلل،ُواهللُأكربُسبحانُاهلل،ُواحلمدُهلل،ُوالُ:أربع ُ.ُبدأَتُُكُبأُّينُ الُيْض 

يُغالَمكُيَُ ُُ:فإن كُتقولُ،والَُأفلحُ،والَُنجيحاًُُ،باحاًُوالُرَُُ،ساراًُوالُت سم  َأثم 

                                                           

 .عنُأسامءُبنُأيبُبكرُريضُاهللُعنهاُمرفوعًاُمثله(77ُ 7)ومسلمُ(ُ 797)أخرجُالبخاريُ(ُ )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُ.علُ ُفالُتزيدنُ ُ.ربعٌُأَُُإنامُهنُ .ُالُ:فيقول.ُهو؟ُفالُيكون

ُُ:لااهللُقُعبدُ ُبنُ ُعنُجابرُ ُ-777  ىُبيعىلُملسو هيلع هللا ىلصأراَدُالنبي  ُينَهىُعنُأنُي سم  ُ،أن 

ُعنهاُثمُ .ُوبنحوُذلكُ.وبنافعُ،وبيسارُ،وبأفلحُ،وبربكة لُُ.رأيت هُسكَتُبعد  فلمُيق 

ُ.َُشيئاًُ

ُاهللُُثمُ  ب َضُرسول  َُينَهىُعنُذلكُ.وملُين َهُعنُذلكُملسو هيلع هللا ىلصق  ُأن  مر  ُع  َُأراَد ُ.ُثم  ثم 

ُ.ترَكه

ةُإىلُزينبُ بابُاستحبابُتغيريُاالسمُالقبيحُإىلُحسن،ُوتغيريُاسمُبر 

ُوجويريةُونحوها

ُرسولُاهللُعنُابنُعُ ُ-775  ُاسَمُعاصيةُملسو هيلع هللا ىلصمر؛ُأن  َ َُُجيلةٌُُ:وقالُ،غري  ُ.أنت 

مرُكانتُيُ ُ:يفُرواية ُابنًةُلع  ُأن  ُ.ُهلاُعاصيةُقال  ُفسام  ُ.ُجيلةُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُهاُرسول 

ةُكانتُجويريةُ ُ:قالُ.ُعباسُ ُعنُابنُ ُ-777  ُاهللُُ.اسمهاُبر  َلُرسول  فحو 

قالُ.اسَمهاُجويريةُملسو هيلع هللا ىلص ُي  ةُ:وكانُيكرهُأن  نُعندُبر 
ُ.ُخرجُم 

ُسلمةُمروُبنُعطاءعَُُحممدُبنُ عنُُ-772  ُأ م  ُبنت  ثتنيُزينب  كانُُ:قالت.ُحد 

ة ُاهللُُ.اسميُبر  ينُرسول  ُجحش،ُُ:قالتُ.زينبُملسو هيلع هللا ىلصفسام  ُبنت  ُعليهُزينب  ودخلت 

هاُزينب.ُواسمهاُبرة ُ.فسام 

َُعمروُبنُعطاءُ:يفُرواية ُبن  ةُ:قال.ُعنُحممد  ُابنتيُبر  يت  ُُ.سم  فقالتُيلُزينب 

ُرسولُاهللُُ:بنتُأيبُسلمة ةُ.هنىُعنُهذاُاالسمُملسو هيلع هللا ىلصإن  ُبر  يت  ُ.وسم 

َُأنفَسكمالُُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُرسولُاهللُ وا ُمنكمُ،تزك  ُالرب  ُبأهل  َُأعلم  بَمُُ:فقالواُ.اهلل 
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يها؟ُقال وهاُزينَبُُ:ن سم  ُ( ).سم 

ُ

َُينكه،ُوجوازُ بابُاستحبابُحتنيكُاملولودُعندُوالدتهُومحلهُإىلُصالح 

تسميتهُيومُوالدته،ُواستحبابُالتسميةُبعبدُاهللُوإبراهيمُوسائرُأسامءُاألنبياءُ

ُ

ُُبريُوفاطمةَُبنُالزُ روةُعنُعُ ُ-778  ُُ:الزبري؛ُأهنامُقاالُنذرُبنُ املُ ُبنت  خرجت 

ُأيبُبكر ُبنت  َُُأسامء  ُاهللُبنُ ُ،حيُهاجرت  بىلُبعبد باءُ.الزبريُوهيُح  َمتُق  .ُفقد 

ُبعبدُ  َست 
باءُفن ف  ُثمُ ُ.اهللُبق 

ُحيُن فستُإىلُرسولُ  فأخَذهُ.ُلي حن َكهُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُخرجت 

ُاهللُ ُفوضَعهُيفُملسو هيلع هللا ىلصرسول  جرهُمنها ُبتمرةُ ُ.ح  ُدعا فَمكث ناُُ:قالُقالتُعائشةُ.ثم 

ُنجدها ُقبلُأن  ها ُنلتمس  ُفمَضَغهاُ.ساعًة ُيفُفيه. ُبصقها ُأوَلُُ.ثم  ُُفإن 
 
ُدخَلُُيشء

ُاهللُ ُرسول  ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصبطنَهَُلريق 

ُعليهُثمُ ُ:ثمُقالتُأسامء هُعبدَُُ،مسَحهُوصىل  ُ.ُاهللُوسام 

ُ ُجاء ُثامنُُ-ثم  ُسنيُأو ُسبع  ُابن  ُاهللُُ-وهو ُرسوَل ُبذلكُُ.ملسو هيلع هللا ىلصليبايَع وَأَمَره

ُاهللُُ.الزبري مُرسول  قباًلُإليهُملسو هيلع هللا ىلصفتبس  ُبايَعهُ.حيُرآهُم  ُ( ).ثم 

                                                           

ريرة(5879ُ)ُ"صحيحه"البخاريُيفُأخرجُ(ُ ) ُعنَُأيبُه  ُعنُأيبُرافع  ة": ُبر  ها ُكانُاسم  ُزينَب .ُأن 

يُنفَسهاُ:فقيل ُاهللُ.ُتزك  هاُرسول  ُ.ُ"زينَبُُملسو هيلع هللا ىلصفسام 

ُالزيانبُهيُ  .وليسُفيهُتعييُأي 

ُالبخاريُ(7ُ) ُ(57ُ 7792ُ،5)أخرجه ُمنُروايةُعروة ُاأهن":ُوحدهُعنُأسامءُريضُاهللُعنهاخمترصًا

ُ بريُقالتمحلت  ُالز  ُاهللُبن 
ُفأتيتُاملدينة:ُبعبد  م 

ت  ُوأناُم  ُ.فذكرُنحوه."احلديث...ُفخرجت 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُُ:قالت.ُعنُعائشةُ-779  بريُإىلُالنبي  ُالز  ُاهللُبن 
نَّكهُملسو هيلع هللا ىلصجئناُبعبد  فطلب ناُ.َُي 

ُعليناُطلب هاُ.مترةًُ ُ.فعز 

ُياُبني،ُواستحبابهُللمالطفةُ:بابُجوازُقولهُلغريُابنه

ُُبنُ ُعنُأنسُ ُ-7 7  ُاهللُُ:قال.ُمالك  ُ.ياب نيُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُيلُرسول 

ُُعنُاملغريةُبنُ ُأيبُحازمُ ُعنُقيسُبنُ ُ-  7  ماُسأَلُرسوَلُاهللُُ:قالُ.عبةش 

ُأكثرُمماُسألت هُعنهُملسو هيلع هللا ىلص نَيُ:فقالُيل.َُأحٌدُعنُالدجال  ُوماُي نصبكُمنه؟ُإنهُلنُ ُ.أيُب 

ُ ُُ:قالُقلتُ.كيْض 
 
ُاملاء ُمعهَُأهناَر ُُ:قال.ُوجباَلُاخل بزُ ُ،إهنمُيزعمونُأن  هوَُأهون 

ُ( ).عىلُاهللُمنُذلك

ُبابُاالستئذان

ُُبنُ ُعنُطلحةَُُ-7 7  ُ:قالُ،َُييىُعنُأيبُب ردةُعنُأيبُموسىُاألشعري 

مرُبنُاخلطابُفقالجاءُأَُ ُ.قيسُ ُاهللُبنُ ُهذاُعبدُ ُ.عليكمُالسالمُ ُ:بوُموسىُإىلُع 

ُله ُيأذن  ُفلم ُعليكمُ:فقال. الم ُالس  ُأَُ. ُموسىهذا ُبو ُعليكم. ُالسالم هذاُ.

ُاألشعري ُ ُانرصَفُُثمُ . ُعلُ ُ:فقال. وا ُرد  ُعلُ . وا ُرد  ُفقال. ُأَُُ:فجاء ُمُ يا وسىُماُبا

_______________________ 

ُنجَدها:ُقالتُعائشة:ُ)دونُقولهُ ُ(.فمكثناُساعةُنلتمسهاُقبلُأن 

ُُ-ثمُجاَءُ)ودونُقولهُُ ُسنيُأوُثامن  ُسبع  مُ.ُوَأَمَرهُبذلكُالزبري.ُملسو هيلع هللا ىلصليبايَعُرسوَلُاهللُُ-وهوُابن  فتبس 

ُاهللُ قبالًُإليهُملسو هيلع هللا ىلصرسول   (.ثمُبايَعه.ُحيُرآهُم 

ُ.منُهذاُالوجهُبه(7275ُ)أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ُمنُالباب(أيُب نَي:ُ)دونُقولهُ ُ.وهذهُالزيادةُهيُالشاهد 
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غل ُ.ُرد ك؟ُكن اُيفُش 

ُُ:قال ُاهلل ُرسوَل ُثالٌثُُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصسمعت  ُُ.االستئذان  ُوإال  ُلك، ُأ ذ َن فإن 

ُُ.لَتأ تين يُعىلُهذاُببينةُ ُ:قال.ُعفارجُ  ُوفعلت  ُفعلت  ُ.أبوُموسىُفذهَبُُ.وإال 

وهُعندُاملنربُعشيةًُُ:قالُعمر ُوجَدُبينًةََُتد  ُبينًةُفلمَُتدوهُ.إن  فلامُُ.وإنُملُيد 

ُجاَءُبالعيشُوجدوه ُأ يبًُّ.ُنعمُ:قدُوجدَت؟ُقالوسىُماُتقول؟ُأَُباُمُ ياُأَُُ:قال.ُأن 

ُ؟.ياَُأباُالطفيلُماُيقولُهذاُ:لقاُ.عدٌلُُ:قالُ.كعبُبنُ 

ُرسوَلُُ:قال ُعىلُُ:يقولُذلكُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُسمعت  ُعذابًا ُابَنُاخلط ابُفالُتكونن  يا

ُاهللُ ُرسول  ُشيئاًُُ.سبحاَنُاهللُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصَأصحاب  َُأتثب تفأَُ.ُإن امُسمعت  ُأن  ُ( ).حببت 

                                                           

( ُ ُالبخاريُ( 957ُ )أخرجه ،7977ُ )ُ 57ُ 7)ومسلم ُعمري( ُبن بيد ُع  ُعن ُآخر
ُوجه  ُمن ،"ُ َأباُأن 

مرُبنُاخلطابُثالثاًُ ُاستأذَنُعىلُع  ُ."فذكرُنحوه...فكأن هُوجَدهَُمشغوالًُفرجعَُ.ُموسىُاألشعري 

ُالبخاريُُ ُقالُعنُأيبُسعيدُاخلدريُ(57ُ 7)ومسلمُ(ُ 589)وأخرجه ُمنُ": ُيفُجملس  كنت 

ُاألَُ ُنصارجمالس ُأَُ. ُجاء ُمذعورٌُإذ ُكأن ه ُموسى ُبو ُفقال. ُثالثاًُ: ُعمَر ُعىل ُيلُاستأذنت  ُي ؤذن .ُفلم

ُ ُ.فذكرُنحوه"..ُفرجعت 

وهُعندُاملنربُعشيةًُ:ُقالُعمر:ُ)دونُقولهُ ُوجَدُبينًةََُتد  ُأتثب ت....ُإن  ُأن  ُ(.فَأحببت 

حيحيُيفُحديثُأيبُسعيدُوأيبُموسىُ:تنبيهُ ُهوُالذيُشهَدُمعُأيبُ"،ُوقعُيفُروايةُالص  َُأباُسعيد  أن 

ُفقالُأ يبُ .ُموسى
َُأيبُسعيد  ُُبنُكعبففيُحديث  َُأصغَرُ: ُفكنت  ُالقوم  َُأصغر  ُمعكُإال  واهللُالُيقوم 

ُعمر.ُالقوم ُمعهُفَأخربت  ُهوُالشاهد،ُوروايةُالباب.ُ"فقمت  ُبَنُكعب  ُأ يب  ُ.أن 

ُذكرُروايةُالباب(79ُ/  )ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ هكذاُوقعُيفُهذهُالطريق،ُوطلحةُبنُ:ُبعدُأن 

َُييىُفيهُضعٌف،ُوروايةُاأل ُبَنُكعبُجاءُبعدُأن  ُأ يب  ُبأن  ُتكونُحمفوظة،ُوي مكنُاجلمع  َُأوىلُأن  كثر 

َدَُأبوُسعيد  .انتهى.ُشه 
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ُبابُنظرُالفجأة

ُاهللُ-7 7  ُعبد  ُبن  ُجرير  ُُعن ُُ:قال. ُاهلل ُرسوَل ُُملسو هيلع هللا ىلصسألت  ُنظر  عن

َجاءة َُأُصَفُبرَصي.ُالف  ُُ.فَأمَرينُأن 
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 كتاب السالم
 

ُ.بابُمنُحقُاجللوسُعىلُالطريقُردُالسالم

ُُ:ُيبُطلحةَُعنُأَُُ-7 7  ث  ُنتحد  ُباألَفنية ُقعودًا ن ا ُاهللُُ.ك  ُرسول  ُملسو هيلع هللا ىلصفجاَء

داتُ:فقال.ُعليناُفقامَُ ع  َدات؟ُاجتنبواُجمالَسُالص  ع  ُ:فقلناُ.ماُلكمُومل َجالسُالص 

ُباس ُما ُلغري  نا ُُ.إنامُقعد  ث  ُونتحد  ُنتذاكر  اُالُ:قالُُ.قعدنا هاُ.إم  ُحق  وا ُُ:فأد  غض 

ُالسالمُ ُ،البرص ُ ُالكالمُ ُ،ورد  سن  ُ.وح 

ُ ُسلمُردُالسالمسلمُللمُ امل ُُبابُمنُحق 

ُعنَُأبيهُعنُأيبُهريرةُ-5 7 
 
ُرسوَلُاهللُُ؛عنُالعالء ُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُاملسلم  حق 

ُ ُست  ُياُرسوَلُاهللُ:قيلُ.عىلُاملسلم  ُ.؟ماُهن 

ب هُ.إذاُلقيَتهُفسل مُعليهُ:قال
ُلهُ.وإذاُدعاَكُفَأج  وإذاُُ.وإذاُاستن َصَحَكُفانصح 

ته .هعُ ب ُفاتُ ُوإذاُماَتُُ.هدُ وإذاُمرضُفعُ ُ،عطَسُفحمَدُاهللَُفسم 
( )ُ

ُبابُالنهيُعنُابتداءُأهلُالكتابُبالسالم،ُوكيفُيردُعليهمُُ

ُمَُُ-7 7  ُعن ُقالتُرسوق  ُرسوَلُُ:عنُعائشة ُيأتون ُناٌس منُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُكان

                                                           

( ُ ُالبخاريُ( 87ُ  )أخرجه )ُ 77ُ 7)ومسلم ُهريرةُ( ُأيب ُاملسيبُعن ُبن  ُسعيد  ُعن ُآخر ُوجه  من

ُعىلُامل سلمُمخٌسُ"ُمرفوعاًُ ُاملسلم  ُالسالم.ُحق  ُ.فذكرهاُ"...ُرد 

ُله)ُدونُقولهُ  (.وإذاُاستنصحَكُفانصح 
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ُهبمُعائشةُفسب تهمُ.وعليكمُ:فيقولُ.عليكُالسامُ ُ:اليهودُفيقولون نت 
فقالُُ.َفَفط 

ُ شُ.هُياُعائشةمَُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُالف حشُوالُالتفح  ب  ُاهللُالَُي  ُُ:قالتُ.فإن  فقلت 

مُيقولونُكذاُوكذاُ:اهللُياُرسوَلُ ُعليهمُليَسُأَُُ:فقالُ.إهن  ُفأَُُ؟قدُرددت  نزَلُاهللُعز 

ُ ي كُبهُاهللُ}وجل  ُ( ).إىلُآخرُاآليةُ{وإذاُجاؤوكُحي وكُبامُملَُي 

ُعبدُاهللُُ-2 7  ُبن  ُاهللُُ:قال.ُعنُجابر  ُملسو هيلع هللا ىلصسل مُناٌسُمنُُّيودُعىلُرسول 

امُعليكُ:فقالوا ُأباُالقاسمُ.الس  ُُ،فقالتُعائشة.ُوعليكمُ:فقالُ.يا ُوغض  ُملَُأَُُ:بت 

ُقالتَُ ُقالوا؟ ُما ُُ.بىلُ:سمع  ُعليهمُ.قدُسمعت  ُن جابُعليهمُ.فرددت  والُُ،وإنا

ابونُعلينا ُ.ي 

ُرسوَلُاهللُُ؛عنُأيبُهريرةُ-8 7  بدؤواُاليهوَدُوالُالنصارىُالُتَُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصأن 

الم وهُإىلُأضيقهُ.بالس  َطر  ُفاض  ُ.فإذاُلقيت مَُأحَدهمُيفُطريق 

ُبابُجوازُجعلُاإلذنُرفعُحجاب،ُأوُنحوهُمنُالعالمات

ُاهللُُ:قالُُسعودُ مَُُعنُابنُ ُ-9 7  رفَعُُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُيلُرسول  ُي  ُأن  إذن كُعل 

                                                           

( ُ )ُ ُالبخاري 7222ُ)أخرجه ،5787ُ ،7778ُ ُمليكة( ُأيب ُابن ُرواية ُمن ،ُ 5728ُ)وأيضًا ،597 ُ،

ُ.منُروايةُعروةُكالهاُعنُعائشةُبه(75ُ 7)ومسلمُ(7777ُ،7578ُ

ُ)دونُقولهُُ ُوجل  ُ.(إىلُآخرُاآليةُ{وإذاُجاؤوكُحيوكُبامُملَُييكُبهُاهللُُ}فأنزَلُاهللُعز 

ُُ:تنبيهُ ُالباب  ُ....ُوزادُفأنزلُاهلل:ُوقالُيفُآخره.ُوإنامُذكَرُبعَضه،ُملُيذكرُمسلٌمُلفَظُرواية 

ُمسلمُهنا(775ُ )وهذاُاللفظُالذيُذكرت هُهوُلفظُإسحاقُبنُراهويةُيفُمسندهُُ  .ُوهوُشيخ 
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ُُ،احلجاَبُ َُتستمعُس  ُ.حتىَُأهناكَُُ( )واديوأن 

ُبابُحتريمُاخللوةُباألجنبيةُوالدخولُعليها

ُُ:قالُُعنُجابرُ ُ-777  ُالُيَُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  ُعندُامرأةُ َأاَل ُرجٌل ُبيتن 

ُ ُيكونُناكحًاُأَُ.ُثيب  ُأن  ُ.وُذاُحَمرمُ إال 

ُمنُبنيُهاشمُدخلُ ُ،َُعمروُبنُالعاصُ ُاهللُبنُ ُعنُعبدُ ُ- 77  ُنفرًا واُأن 

ميسعىلُأَُ ُُ.سامءُبنتُع  فَكرهُُ.فرآهمُ،وهيُحتتهُيومئذُ،يقدُ فدخلَُأبوُبكرُالص 

ُخرياًُُ:وقال.ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفذكرُذلكُلرسولُ ُ.ذلك ُُ.ملَُأَرُإال  ُاهللَُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول  ُإن 

ُمنُذلك أها ُبر  ُاهللُُثمُ ُ.قد ُرسول  ُبعدُُ:عىلُاملنربُفقالُملسو هيلع هللا ىلصقاَم ُرجٌل الُيدخلن 

غيبة ُومعهُرجٌلُأوُاثنانُ،يوميُهذاُعىلُم  ُ.إال 

بابُبيانُأنهُيستحبُملنُرؤيُخاليًاُبامرأة،ُوكانتُزوجتهُأوُحمرمًاُله،ُأنُ

ُالسوءُبه.ُهذهُفالنةُ:يقول ُ.ليدفعُظن 

ُُ؛ُعنُأنسُ ُ-777  ُالنبي  ُبهُرجٌلُفدعاهُ.كانُمعُإحدىُنسائهُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُ.فمر 

ُبه،ُفلمُُ:فقالُ.النةوجتيُفُ هذهُزَُُياُفالنُ ُ:فقال.ُفجاء ُأظن  ياُرسولُاهللَُمنُكنت 

ُبككُ أَُ ُ.نُأظن 

ُ ُالشيطانَُيريُمنُاإلنسانُجَمرىُالدمُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول   ( ).إن 

                                                           

ارُيقالُمنه:ُقالُاألصمعي.ُبكرسُالسي(ُ ) ُالرس  واد  تهُمساودًةُ:ُالس   .انتهى.وسوادًاُإذاُساررتهساَود 

ُقالت(25ُ 7)ومسلمُ(72ُ 7)أخرجُالبخاريُ(7ُ) ُاهللُ":ُعنُصفيةُريضُاهللُعنها ُملسو هيلع هللا ىلصكانُرسول 
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ُبابُحتريمُإقامةُاإلنسانُمنُموضعهُاملباحُالذيُسبقُإليه

ُُُعنُجابرُ ُ-777  كمَُأخاهُيوَمُاجلمعةُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصُعنُالنبي  َُأحد  قيمن  .ُالُي 

هُفيقعدُفيهُثمُ  واُ:ولكنُيقولُ.لي خالفُإىلُمقعد  ُ( ).افَسح 

ُبابُإذاُقامُمنُجملسهُثمُعاد،ُفهوُأحقُبه

ُرسوَلُاهللُُ؛عنُأيبُهريرةُ-777  نُجملسهُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصأن  كمُم  ُُ،إذاُقامَُأحد  ثم 

ُفهوُأَُُ،إليهُرجعَُ ُ.بهُحق 

ُخن ُبابُمنعُامل ُ ُخولُعىلُالنساءُاألجانبمنُالدُ ُث 

روةُعنُعائشةُهري ُعنُالزُ ُ-775  ُُ:قالت.ُعنُع  ُعىلُأَُُكانُيدخل  ُالنبي  زواج 

ُمنُغريُ ُ.ٌثُخمن ُُملسو هيلع هللا ىلص ونه ُيعد  ُ( )ةُ بَُاإلرُ ُويلأُ ُفكانوا ُُ:قال. ُالنبي  ُُملسو هيلع هللا ىلصفدخَل ُ-يومًا

ُبعضُ  ُعند ُهنسائُ ُوهو ُامرأة. ُينعت  ُبأربعُ:قالُ-وهو َُأقبلت  َُأقبلت  وإذاُُ.إذا

ُبثامنُ  َُأدبرت  ُُ.أدبرت  ُالنبي  ُههناُ:ملسو هيلع هللا ىلصُفقال ُما ُيعرف  ُهذا َُأرى ُُ.َأاَل ُيدخلن  ال

_______________________ 

ثت ه هُلياًلُفحد  ور  عتكفًاُفَأتيت هَُأز  ُ،ُم  ُفانقلبت  ُق مت  ُأ سامةُُ-فقامُمعيُليقلبنيُُ.ثم  وكانُمسكن هاُيفُدار 

ُرجالنُمنُاألنصارُ-بنُزيدُ  ."ذكرُنحوهف..ُفمر 

( ُ)ُ ُنافعًاُيقول:ُعنُابنُجريجُقال(22ُ 7)ومسلٌمُ(879ُ)أخرجُالبخاري  مرُ:ُسمعت  ُابَنُع  سمعت 

ُُيقول:"ُ هُملسو هيلع هللا ىلصهنىُالنبي  نُمقعد  َُأخاهُم  قيمُالرجل  ُي  :ُاجلمعةُ؟ُقال:ُقلتُلنافع.ُ"ويلسُفيه،ُأن 

 .ُاجلمعةُوغريها

 .الذيُليسُلهُحاجٌةُيفُالنساء(7ُ)
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.وهبُ جَُفحَُُ:قالتُ.عليكنُ 
( )ُ

ُبابُجوازُإردافُاملرأةُاألجنبية،ُإذاَُأعيتُيفُالطريق

ليكةُ-777  ُأيبُم  ُقالتُ؛عنُابن  َُأسامَء ُالبيتُ:أن  بريُخدمَة ُالز  َُأخدم  .ُكنت 

ُفرٌسُ ُله هُ.وكان َُأسوس  ُمُ ُ.وكنت  ُيكن ُأَُُنُاخلدمةُ فلم ُمنُسياسةُ يشٌء ُعل  ُشد 

ُ.ُالفرس ُلهأَُُكنت  ُعليهُ،حتش  وسهُ،وأقوم  ُ.ُوَأس 

ُإهناُأصابتُخادماًُُ:قال ُُ،ثم  َكفت نيُُ:فقالتُ.سبٌيُفَأعطاهاُخادماًُُملسو هيلع هللا ىلصجاَءُالنبي 

ُ.فألقتُعن يَُمؤنتهُ.سياسَةُالفرس

ُمُ ياُأُ ُ:فقالُ.فجاءينُرجٌلُ
ُأَُُ.اهللُإينُرجٌلُفقريٌُُعبدُ  ُدارُ ُأبيعَُُأنُ ُردت  ُ.كيفُظل 

ُلكَُأبىُذاكُالزبريُ ُ:قالت صت  ُرخ  ُشاهدٌُُ،فتعالُفاطلبُإيلُ .ُإينُإن  فجاءُُ.والزبري 

ُأنُ ُ:فقال َُأردت  ُفقرٌي ُاهللُإينُرجٌل ُعبد ُأ م  ُداركأَُُيا ُيفُظل  مالَكُُ:فقالتُ.بيع

ُ ُمَتنَعيُرج ُُ:ُداري؟ُفقالُهلاُالزبريباملدينةُإال  ُأن 
ُإىلُاًلُفقريًاُيَُمالك  بيع؟ُفكانُيبيع 

ُكسب ُاجلاريةُ.أن  جريُ.فبعت ه ُيفُح  ُوثمن ها ُالزبري  ُيلُ:فقالُ.فدخلُعل  ُ.َهب ي ها

                                                           

بيهُعنُروةُعنُأَُمنُروايةُهشامُبنُعُ (87ُ 7)ومسلمُ(7779ُ،7972ُ،5572ُ)البخاريُأخرجُ(ُ )

ُُزينَبُ ُ":ُسلمةُمُ مُسلمةُعنُأُ أُ ُبنت  ُالنبي  ن ٌثُ.ُكانُعندهاُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُ.ُويفُالبيتُخم  ُمُ خيُأُ ألَُُفقالُاملخنث 

ُفتَحُاهلل:ُأيبُأميةُاهللُبنُ ُسلمةُعبدُ  ُ."فذكره..ُإن 

ُأ ويلُاإلربة:ُ)دونُقولهُ ونهُمنُغري  ُ(.ُفكانواُيعد 

ُماُههنا:ُ)وقولهُ ُ(.فَحَجب وه:ُ)وقوله(.َُأاَلَُأرىُهذاُيعرف 

سندُعائشة:ُتنبيهُ ُسلمة.ُحديثُالبابُمنُم  اُروايةُالبخاريُفهيُمنُمسندُأ م  وهوُمماُاخت ل َفُفيهُ.ُأم 

هري امُحمفوظانُُجيعاًُُ،حجرُوظاهرُكالمُالنسائيُوابنُ .ُعىلُالز   .واهللُأعلم.َُأهن 
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ُهباُ:قالت قت  ُ( ).إينُقدُتصد 

ُبابُالطبُواملرضُوالرقى

ُُزوج ُُعنُعائشةَُُ-772  ُاشتَُُ:أهناُقالتُملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ُكَُكانُإذا ُاهلل  ُملسو هيلع هللا ىلصىُرسول 

ُ ُجربيل  ُي ربيكُباسمُ ُ:قالُ.رقاه َُيشفيكومُ ُ.اهلل
 
ُداء ُكل  ُإذاُُ.ن ُحاسد  نُرش  وم 

ُذيُعيُ ُ.حسدَُ ُكل  ُ.ورش 

ُُ،اخل دريُُعنُأيبُسعيدُ ُ-778  َُأَتىُالنبي  ُجربيَل ُحممدُُ:فقالُملسو هيلع هللا ىلصأن  يا

ُمُ ُ.رقيكاهللُأَُُباسمُ ُ:قالُ.نعمُ:؟ُفقاليتاشتك ُُنُكل 
 
ُؤذيكيُ ُيشء .ُ ُكل  منُرش 

ُحاسدُ  َُأوُعي  ُ.رقيكاهللُأَُُباسمُ .ُشفيكاهللُيَُُ.نفس 

ُُعباسُ ُعنُابنُ ُ-779  ُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصعنُالنبي  ُسابَقُُ.العيُحق  ولوُكانُيشٌء

ل واُ،سبقت هُالعيُ ُالقدرَُ ُ.وإذاُاست غسلت مُفاغس 

ُبابُاستحبابُالرقيةُمنُالعيُوالنملةُواحل َمةُوالنظرة

ُعَُُ-777  ُعائشةعن ُعن ُرسوَلُُ؛مرة ُُأن  ُُملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُاش  ُإذا ُاإلنسانُ تَُكان ُكى

رٌحُُ،منهُاليشءَُ ُأوُج  ُق رحٌة ُبه ُُ.أوُكانت  ُبإصبعهُهكذاُملسو هيلع هللا ىلصقالُالنبي  ُووضعَُُ-.

                                                           

ُالبخاريُُ( ) 7977ُ)أخرجه 87ُ 7)ومسلمُ( ُعنُأَُ( ُعنُأبيه ُعنُهشام ُآخر ُيفُقصةُمنُوجه  سامء

بري ُ.وسياسةُالَفرس،ُخدمةُالز 

ُاجلاريةُ ُالفقريُوبيعها ُمع َُأسامء ُقصة  ُدون .ُ ُقوله ُفقال)وهو ُفجاءينُرجٌل ُأُ : ُاهللُإينُرجٌلُُمُ يا عبد

 .(الخ...ُفقريٌُ
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ُرفعهاُُ،سفيانُسبابَتهُباألَرض ناُ.باسمُاهللُ:-ثم  َُأرض  ناُ.تربة  ُبعض  لي شفىُُ.بريقة 

نا ناُ.بهُسقيم  ُرب 
ُ( ).بإذن 

ُاهللُُ:قال.ُُعنُأنسُ ُ- 77  َصُرسول  قيةُمنُالعَُُملسو هيلع هللا ىلصرخ  ُ،واحل َمةُ،ييفُالر 

ُ.ُوالن ملة

ُُ:قالُاهللُُعبدُ ُبنُ ُعنُجابرُ ُ-777  ُالنبي  َص َُحُُملسو هيلع هللا ىلصرخ  قيةُزُ آلل  ُيفُر  م 

ُُوقالُألسامءَُ.ُاحلية همُصيبُ تُ ُ،( )ماُيلَُأرىَُأجسامُبنيَُأخيُضارعةًُُ:ميسعُ ُبنت 

ُإليهم.ُالُ:احلاجة؟ُقالت ُُ.ارقيهمُ:قالُ.ولكنُالعَيُت رسع  ُعليهُ:قالت  .ُفعرضت 

ُ.ارقيهمُ:فقال

بري؛ُأنهُسمَعُجابَرُبَنُعبدُاهللُ–777  ُُ:يقولُُعنُأيبُالز  ُملسو هيلع هللا ىلصَأرخَصُالنبي 

قيةُ  احليُ ُيفُر 
ُ.مرولبنيُعَُُةُ 

ُالزبري ُأبو ُيقولُ:قال ُاهلل ُعبد ُبَن ُجابَر ُعقرٌبُُ:وسمعت  ُمن ا ُرجاًل ُ.لدغت 

                                                           

ُ"ُ،منُهذاُالوجهُخمترصاًُ(7ُ 7ُ،57 57)أخرجهُالبخاريُُ( ) ُالنبي  ُللمريضُ ُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُ:ُكانُيقول  بسم 

َُأرضنا نا،ُاهلل ُت ربة  نا.ُبريقةُبعض  ناُبإذنُرب  ُ."ي شَفىُسقيم 

ُإصبَعهُيفُ،ُوهيُصفةُالرقية.ُويفُروايةُم سلمُفائدةُ .ُكامُوصفهاُسفيانُرمحهُاهلل.ُاألرضُ وأنهُيضع 

ابُيفُاإلصبع قية.ُلكيُيلتصقُيشٌءُمنُالرت  ُحاَلُالر  ُوالريق  ُ.ليجتمعُالرتاب 

ُالنوويُُ 87ُ /7 )قال ُالعلامء(: ُقالُُجهور  ُاألرض: لة ُُج  ُهنا ُبأرضنا ُاملراد ُوقيل، أرضُاملدينةُ:

ةُلربكتها يق،ُخاص  ُمنُالر  هُعىلُأ صبعهُالسبابة،ُومعنىُاحلديث،ُوالريقةَُأقل  ُمنُريقُنفس  ثمُ،ُأن هُيأخذ 

ُ ُاجلَريح  ُهباُمنهُيشٌءُفيمسحُبهُعىلُاملوضع  هاُعىلُالرتابُفيعلق  ُ،ُأوُالعليلُ .ُيضع  ُيفويقولُهذاُالكالم 

ُ  .انتهى.ُواهللُأعلم.ُحاَلُاملسح 

 .َُنحيفة:ُأي.ُبالضاد ُامل عجمة(7ُ)
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ُ ُاهلل ُرسول  ُمع ُجلوٌس ُرجٌلُُملسو هيلع هللا ىلصونحن ُرسوَلُُ:فقال ُقالُيا َُأرقي؟ َمنُُ:اهلل

ُينفَعَُأخاهُفليفعل ُ.استطاعُمنكمُأن 

 777-ُُ ُُفيانُعنُجابرُ عنُأيبُس  َُيرقيُمنُالعقربُ:قال. ُ.كانُيلُخاٌل

ُ ُاهلل قىُملسو هيلع هللا ىلصفنََهىُرسول  ُالر  ُعن ُفقالُ:قال. ُرسوَلُُ:فأتاه ُعنُُيا اهللُإنكُهنيَت

قى ُُ:فقال.ُوأناَُأرقيُمنُالعقرب.ُالر  ُينفَعُأخاهُفليفعل  ُ.َمنُاستطاعُمنكمُأن 

ُاهللُُ:يفُرواية قىُملسو هيلع هللا ىلصهنىُرسول  ُحزمُإىلُرسولُ ُ.عنُالر  ُبن  ُعمرو  اهللُُفجاءُآل 

قيٌةُنَُُياُرسوَلُُ:فقالواُملسو هيلع هللا ىلص ُاهلل،ُإن هُكانتُعندناُر  وإنكُهنيَتُ.ُرقيُهباُمنُالعقرب 

وهاُعليهُ:قال.ُقىنُالرُ ع ُ.فذكره.ُ.منُاستطاعُ.ساًُماَُأرىُبأُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُ.ُفَعَرض 

ُبابُالُبأسُبالرقىُماُملُيكنُفيهُرشك

 775-ُُ ُمالك  ُبن  ُاألَُُعنُعوف  ياُُ:فقلنا.ُرقيُيفُاجلاهليةكناُنَُُ:قالُُشجعي 

قاكمُ:اهللُكيفَُترىُيفُذلك؟ُفقالُرسوَلُ ُر  ُعل  ُملُُ.اعرضوا قىُما الُبأَسُبالر 

ُ.يكنُفيهُرشكٌُ

ُبابُاستحبابُوضعُيدهُعىلُموضعُاألمل،ُمعُالدعاء

ُاهللُُ؛ُقفي ُيبُالعاصُالثُ أَُُعنُعثامنُبنُ ُ-777  وجعًاُُملسو هيلع هللا ىلصأنهُشكاُإىلُرسول 

َُأسلمَُيدُ  ُمنذ ه ُيفُجسد  ُاهللُُ.ه ُرسول  ُمنُُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُله ُعىلُالذيُتأ مَل ُيدَك ضَع

ك ُوقُ ُ.باسمُاهللُثالثاًُُ:وقل.ُجسد  ات  ُُ:لُسبَعُمر  ُماَُأجد  نُرش  ُباهللُوقدرت هُم  َأعوذ 

ُ.وأ حاذرُ 
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ُبابُالتعوذُمنُشيطانُالوسوسةُيفُالصالة

ُأيبُالعاصُ –772  ُبن  ُهُأَُنُ أَُُ،عنُعثامَن .ُاهللُياُرسوَلُُ:فقالُملسو هيلع هللا ىلصتىُالنبي 

ُالشيطانُقدُحالُبينيُوبيُصاليتُوقراءَُ هاُعلُ ُ.يتإن  س 
ب  ُ.َيل 

ُاهللُ ن َزٌبُُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُرسول  ذُباهللُمنهُ.ذاكُشيطانُيقالُلهُخ  َتهُفتعو  ُ.فإذاَُأحَسس 

لُعىلُيساركُثالثاًُ ُذلكُفَأذهَبهُاهلل ُعن يُ:قالُ.واتف   .ففعلت 

ُواستحبابُالتداوي.ُبابُلكلُداءُدواء

ُداٌءُدواءٌُُ:أنهُقالُ؛ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُعنُرسولُ ُُعنُجابرُ ُ-778  فإذاُأ صيَبُُ.لكل 

ُ ُوجل  ُاهللُعز 
ُبرَأُبإذن 

 
ُالداء ُ.ُدواء 

ُبنُ ُ-779  ُقتادةعُ ُعنُعاصم  ُعبدُاهللُيفُأَُُ:قالُ.مرُبن  ُبن  ُ.ناهل ُجاءناُجابر 

راجًاُبهُأوُجراحاًُ راٌجُُ:ماَُتشتكي؟ُقالُ:فقالُ.ورجٌلَُيشتكيُخ  ُعلُ ُخ  ُ.يبُقدُشق 

امُ ُ:فقال أ ريدُُ:قال.ُ؟باُعبدُاهللياُأَُُامُ جُ ماُتصنعُباحلَُُ:فقالُلهُ.ياُغالمُائتنيُبحج 

جامًُ ُأ عل قُفيهُحم  ُأوُيُ ُ،باَبُلي صيبنيالذُ ُإنُ .ُواهللُ:قالُ.أن  ُ،ؤذينيفيُ ُصيبنيُالثوب 

ُعل َمهُمنُذلك.ُويشق  ُرأىَُترب  ُ.فلام 

ُرسوَلُُ:قال ُكانُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُإينُسمعت  ُُإن 
 
،ُففيُدويتكمُخريٌُمنُأَُُيفُيشء

جم ُحم  ُمنُعَُُ،رشطة  ُبنارُ ُ،سلأوُرشبة  ُُ.َأوُلدغة  ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  ُأن  وماُأ حب 

ُفرَشَطهُ:قالُ.َأكتوي ام  ُ( ).فذهَبُعنهُماُيدُ ُ،فجاَءُبحج 

                                                           

ُجابرَُ"ُمنُهذاُالوجهُخمترصاًُ(5759ُ،5727ُ،5725ُ،5722ُ)أخرجهُالبخاريُ(ُ ) ُبنُعبدُاهللُُأن 
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ُرسوَلُاهللُُ؛ُُعنُجابرُ ُ-777  ُسلمةُاستأذنت  ُأ م  مرُفأَُ.ُيفُاحلجامةُملسو هيلع هللا ىلصأن 

ُ ََُيجَمهاُملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ُأنهُقالُ:قال.َُأباُطبيةُأن  ضاعةُ:حسبت  أوُُ،كانَُأخاهاُمنُالر 

ُ.ُغالمًاُملََُيتلم

 77 -ُُ ُاهللُُ:قال.ُعنُجابرُ ُفيانعنُأيبُس  ُُملسو هيلع هللا ىلصبعَثُرسول  ُكعب  ُبن  إىلُأ يب 

ُكَُُ.قاًُرُ فقطَعُمنهُعُ .ُطبيباًُ ُ.واهُعليهثم 

ُيوَمُاألحزابُعىلَُأكحل هُ:ويفُرواية ميُأ يب  ر 
ُاهللُُ.( ) ُ.ملسو هيلع هللا ىلصفكواهُرسول 

بريُعنُجابرُ ُ-777  ُأيبُالز  ُعن ُيفَُأكحل هُ:قال. ُمعاذ ُبن  ميُسعد  ُر  ُ:قال.

ُ َقصُ ُملسو هيلع هللا ىلصفحَسَمهُالنبي  هُبمش  ُفحَسَمهُالثانيةُ.بيد  ُورمت  ُ.ثم 

بابُالُعدوىُوالُطريةُوالُهامةُوالُصفر،ُوالُنوءُوالُغول،ُوالُي وردُ

ُ ُممرضُعىلُم صح 

هريُقالُ-777  ُيزيدُابنُ ُ:عنُالز  ُبن  ثنيُالسائب  ُأُ ُحد  ُمُ نَُُخت  ُالنبي  ُأن  ر؛

ُ( ).والُهاَمةُ،والُصفرَُُ،الَُعدَوىُ:قالُملسو هيلع هللا ىلص

_______________________ 

ُحت ىُحَتتجمَُ:ُثمُقال،ُدعاُاملقن ع ُرسوَلُاهللُ.ُالَُأبرح  ُفيهُشفاءًُ:ُيقولُملسو هيلع هللا ىلصفإينُسمعت  ُ."إن 

ُمنُأدويتكم"باملرفوعُفقطُ(5759ُ،5725ُ،5722ُ)وَأخرجهُأيضًاُُ
 
ُكانُيفُيشء ُ."فذكره.ُإن 

هُُ  .إياهُوشفائهدونُقصةُالرجلُوحجم 

ُ،ُبفتحُهز ( ) ُكاف  هملة،ُوسكون  ُم 
 
ُاليدرُ وهوُعُ :ُقالُاخلليل،ُعرقُاحلياة.ُوحاء ،ٌُقُمعروٌفُيفُوسط 

قالُعُ ،ُومنهُي فصد ُالبدن:ُوي قال،ُهنرُاحلياة:ُوقيل،ُرقُاألَكحلُ والُي  ُشعبٌةُمنه،ُهنر  ُعضو  .ُويفُكل 

 (.7/777 )ُ"املرقاة"قالهُالقاريُيفُ

(7ُ )ُ ُالبخاري 5782ُ)أخرج )ُ 7777ُ)ومسلم )ُ ُهريرة ُأيب ُعن ُسلمة ُأيب هريُعن ُالز  ُطريق ُمن
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ُبنُ ُ-777 
 
ُُعبدُ ُعنُالعالء ُرسوَلُُ؛عنُأبيهُعنُأيبُهريرةُالرمحنُاحلْضمي  أن 

ُ( ).والُصفرُ،والُنوءُ،والُهامةُ،الَُعدوىُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُ

بريُ-775  ُأيبُالز  ُعنُجابرُ ُعن ُاهللُُ:قال. والُُ،الَُعدوىُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول 

ولُ،طريةَُ ُ.والُغ 

ريجُأَُُ:يفُرواية ُج  ُاهللُيقولعنُابن  ُعبد  ُبَن ُجابَر ُأنهُسمَع ُ:خربينُأبوُالزبري؛

ُالنبي ُ ولُ،والُصفرَُُ،الَُعدوىُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصُسمعت  ُ.ُوالُغ 

ُأَُ ُالزبريُيذكروسمعت  ُهلمُقولهُ؛با ُفرس  ُجابرًا ُ:فقالُأبوُالزبريُ.والُصفرَُُ.أن 

ُالبطنُ  ُقالُ:فقيلُجلابرُ ُ.الصفر  ُالبطنُ:كيف؟ ُدواب  قال  ُي  ُُ:قالُ.كان ُيفرس  ومل

ُالتيَُتغولُ:قالُأبوُالزبريُ.الغوَلُ ُ.هذهُالغول 

ُويكونُفيهُمنُالشؤمُ،بابُالطريةُوالفأل

ُُ:قال.ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُعنُرسولُ ُُعنُجابرُ ُ–777 
 
ُكانُيفُيشء بُ ُ،إن  ُ،( )عففيُالر 

ُ( ).والفرسُ ُ،واخلادمُ 

_______________________ 

 .مرفوعًاُمثله

حيحيُ( ) ُآخر.ُأخرجاهُيفُالص  مُعنُأيبُهريرةُمنُوجه  ُ.كامُتقد 

 (.والُنوء:ُ)دونُقولهُ

 .أيُالدارُواملسكنُ.الباءُبسكونُ ُ(7)

مرُرفعهُعنُ(7775ُ)ومسلمُ(7877ُ)أخرجُالبخاريُ(7ُ) ُع  ُ"ابن 
 
ُيفُيشء ُكانُالشؤم  ،ُففيُالدارُ .ُإن 

ُ"ُويفُرواية.ُ"والفرسُ ،ُواملرأةُ  ؤمُيفُثالث  ُُ"..الش 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ان ه  ُبابُحتريمُالكهانةُوإتيانُالك 

َلميُ-772  ُاحلَكمُالس  ُُ:قال.ُُُعنُمعاويَةُبن  أ مورًاُكناُُ.ياُرسولُاهللُقلت 

هاُيفُاجلاهلية انَُ.ُنصنع  ه  هانَُتُ فالُتأُ ُ:قالُ.كن اُنأيتُالك  ُ.ُواُالك  ُُ:قالُقلت  .ُكناُنتطري 

كمُيفُنفس ُُ:قال هَُأحد  ُ.فالُيصدن كمُ،هذاكُيشءُيد 

ُمنُاألَُُ:ومن اُرجاٌلََُيط ونُقالُ:قلتُ:قال فَمنُوافَقُخط هُُ.طُ نبياءََُيُكانُنبي 

ُ( ).فذاك

ُاهللُبنُ ُ–778  ُُ:قال.ُُُعب اسُعنُعبد  ُالنبي  ُملسو هيلع هللا ىلصَأخربينُرجاٌلُمنُأصحاب 

ُاهللُُ؛منُاألنصار ُمعُرسول  ُليلًة ُهمُجلوٌس ُبينام ُفاسَتنَارَُُملسو هيلع هللا ىلصأهنم ُبنجم  َي م  ُ.ر 

ُاهللُ ميُبمثلُهذا؟ُقالواُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُهلمُرسول  نتمُتقولونُيفُاجلاهليةُإذاُر  ُ:ماذاُك 

ل َدُالليلَةُرجٌلُعظيمٌُ.ُعلمُ هُأَُورسولُ ُاهلل  ُو  ُ.رجٌلُعظيمٌُُوماَتُُ.كن اُنقول 

ُ ُوالُحليات هُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول  َُأحد  ولكنُربناُتباركُ.ُفإهناُالُي رمىُهباُملوت 

ُالعرشإذاُقىضُأَُُ،هوتعاىلُاسمُ  ُُ.مرًاُسب حُمحلة  ُسب حُأهل  ُ.السامءُالذينُيلوهنمُثم 

ُأهَلُهذهُالسامءُالدنيا ُحلملَُُالعرشُ ُةَُثمُقالُالذينُيلونُمحلَُُ.حتىُيبلَغُالتسبيح  ة 

ُقالُ:العرشُ  ُقاليُ فُ.رب كم؟ُماذا ُماذا ُخربوهنم ُُ:قال. ُأهل  ُبعض  فيستخرب 

ُهذهُالسامءُالدنياالسامواتُبعضًاُحتُ  ُ.ىُيبلَغُاخلرب 

_______________________ 

ُُ ُسعد  ُبن  ُ.وَأخرجاُمثَلهُعنُسهل 

ُجابرُُ ُ.وانفرَدُبهُمسلٌمُمنُحديث 

الُيفُكتابُالصالةُ( ) مُاحلديثُمطو   (.778)رقمُ.ُتقد 
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ُالسمَعُفيقذفونُإىلُأَُ ُاجلن  هُفامُجاءواُبهُعىلُوجهُ ُ.ويرمونُبهُ.هموليائُ فتخطف 

ُ ُ.ونويزيدُ ُ.فيهُ( )ونفُ قرُ ولكن همُيَُُ.فهوُحق 

ُرواية ُيف ُاهللُوزاد ُحتُ }ُ:وقال ُفُ ى ُُعَُزُ إذا ُقلوهب  ُقالواعن ُربُ ُ:م ُقال كم؟ُماذا

ُ[77ُسبأُ.ُ]{احلقُ:قالوا

ُأَُُعنُصفيةَُُ-779  ُعنُبعض  ُالنبي  َمنَُأتىُُ:قال.ُملسو هيلع هللا ىلصُعنُالنبي ُُ،ملسو هيلع هللا ىلصزواج 

ُلهُصالٌةَُأربعيُليلةًُ ُملُت قبل 
 
افًاُفسَأَلهُعنُيشء ُ.عر 

ُبابُاجتنابُاملجذومُونحوه

ُعَُُ-757  ُعن ُعن يد ُالرش   ُبن ُُبيهأَُمرو ُرجٌلُُ:قال. ُثقيف  ُوفد  ُيف كان

ُُ.جمذومٌُ عُإن اُقدُبايعناكَُُ:ملسو هيلع هللا ىلصفَأرسَلُإليهُالنبي  ُ.( )فارج 

                                                           

ُضبط وهاُعىلُوجهيهذهُ(:7/772ُ )قالُالنوويُ(ُ ) ومعناهُ،ُالوالثاينُبالذُ ،ُأحدهاُبالراء:ُاللفظة 

رق ون)وىفُروايةُ،ُوهوُبمعنىُيقذف ون،ََُيلطونُفيهُالكذَبُ ُ:ُقالُالقايض(ُي  ضبطناهُعنُشيوخناُبضم 

ُالراء.ُالياء ُ،ُوفتح  ُالقاف  ُالراء:ُقالُ.وتشديد  ُوإسكان 
 
ُالياء همُبفتح  :ُ"املشارق"قالُيفُ.ُورواهُبعض 

ُ:ُقالُبعضهم
 
ُالياء ُ،ُصواب هُبفتح 

 
ُالراء ُ.ُوإسكان  ُالقاف  ومعناهُ:ُقال.ُايبُ هُاخلطُ رَُوكذاُذكَُ:ُقال.ُوفتح 

 .انتهىُبتجوز.ُمعنىَُيزيدون

(7ُ ُاحلديثُدليٌلُ( ُاالمتناعُ ُيف ُُعىل ُالس  ُامل صابُبممن ُعىل ُفايروسأَُُ،رضُ الم ُمعدُ ُو ُنقلُ . ُمن ُخوفًا

ُشوالُ 77 ونحنُاآلنُيفُعامُ.ُالعدوى ُ.ُللهجرةُيفُشهر  ُمنُانتشارُفايروسُكوروناُحالةًُُنعيش 

ُُ.ُجعأَُُيفُالعامل ُُ.9 كوفيدُ ُُحيث  .ُبدَأُمنُمدينةُصينيةُ،خالطةواملُ والتنفسُالمسةُاملُ ُينتقلُعنُطريق 

قالُهلاُووهان ُاأللوففأَُ.ُاألقطارُودخَلُ،ُفاجتاحُاألمصارَُ.ُي  ومنهمُ.ُمنهمَُمنُماَتُ.ُ،صاَبُمئات 

في َُأسأ.ُولؤساءُالدُ ىُرُ منهُحتُ ُسلمُ وملُيَُ.ُمنُش  نُكلُُاهللُل  ََُيميُامل سلميُم  ُأن 
 
ُيرفعَُ،ُوباء ُعنُوأن 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُبابُقتلُاحلياتُوغريها

 75 –ُُ عىلُأيبُسعيدُاخل دريُُأن هُدخَلُُ؛هرةزُ ُبنُ ُموىلُهشامُ ُعنُأيبُالسائب 

ُُ:قال.ُيفُبيت ه هُحتىُيَُُ.فوجدت هُي صل  َُأنتظر  ُ.ُهصالتَُقيضُفجلست  حتريكًاُُفسمعت 

ُالبيتُ( )يفُعراجي ُحيُ ُ.يفُناحية ُفإذا ُألَُُ.ةٌُفالتفت  ُإيلُ فأَُُ.هالَُقتُ فوثبت  ُُ:شار َأن 

ُُ.اجلس ُُ.فجلست  ُيفُالدارُُانرصفَُأشارَُفلام  ُالبيت؟ُُ:فقالُ.إىلُبيت  َأترىُهذا

رسُ:فقال.ُنعمُ:فقلت ُبع 
ُعهد  ُ.ُكانُفيهُفتًىُمن اُحديث 

ُرسوَلُُ.إىلُاخلندقُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُناُمعُرسولُ ج ُرَُفخَُُ:قال ُفكانُذلكُالَفتىُيستأذن 

ُإىلُأَُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُ ُالنهارُفريجع 
ُُ.هُيوماًُفاستأذنَُُ.هلهبَأنصاف  ذُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُلهُرسول  خ 

ُسالَحهُ.فإينَُأخشىُعليكُق ريظةُ.كعليكُسالَحُ ُالرجل  فإذاُُرجعَُُثمُ ُ.فأخَذ

مَحُليطعنهاُبههوىُفأَُُ.هُبيُالبابيُقائمةٌُامرأتُ  ُُ.ريةٌُوَأصابتهُغَُُ.إليهاُالر  ُ:لهُفقالت 

حمَكفُ اكُ  ُُ،فُعليكُر  ُفإذاُبحيُ ُفدخَلُُ.ىُتنظَرُماُالذيَُأخرجنيالبيَتُحتُ ُلُ وادخ  ة 

ُمنطويةُ عظي محُفانتظمَُُ.راشُ عىلُالفُ ُمة  خرَجُفركزهُيفُُثمُ ُ.هاُبهفَأهوىُإليهاُبالر 

ُعليهُ.الدار ُفامُي درىُأَُُ.فاضطربت  ُمُالفتى؟ُأَُُاحليةُ ُ.امُكانَُأسعُموتاًُُّي 

ُئُ فجُ ُ:قال ُاهلل ُرسول  ُإىل ُلهرُ كَُفذَُُملسو هيلع هللا ىلصنا ييَُُادعُ ُ:وقلناُ.نا َُي  ُلنااهلل ُه ُ:فقال.

ُلصاحب ُفُ غُ استَُ ُجُ ُ:قالُثمُ ُ.كمروا ُباملدينة وان ُإن  َُأسلم  ُقد ُرَأيت مُمنهمُشيئًاُُ.ًا فإذا

_______________________ 

َأُجع ُُالعاملُ   ُ.كروهُ مَُُكل 

( ُ ُالبيت( ُالتيُيفُسقف  ُاألعواَد ُهبا ُأراد ُبالعراجي. ُشب هها رجونو، ُع  ه ُالعراجيُمفرد  ُالعودُ. وهو

ُالذيُفيهَُشامريخُالع ذق ُواالنعطاف،ُاألصفر  ُزائدتان.ُوهوُف علونُمنُاالنعراج   .والواوُوالنون 
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ُ.فإن امُهوُشيطانُ.فإنُبداُلكمُبعدُذلكُفاقتل وهُ.يامأَُُفآذنوهُثالثةَُ

ُُ:يفُرواية ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول  ُالبيوت  ُهلذه ُرأيتُ ُ.عوامرُإن  ُمنهاُفإذا ُشيئًا م

ُذهب واُعليهاُثالثًاُفإن  ج  ُفاقُ ُ،فحر  واُن ُف ُاذهبواُفادُ ُ:وقالُهلمُ.فإن هُكافرُ.لوهتُ وإال 

ُ.كمصاحبَُ

ُالوزغُبابُاستحبابُقتلُ 

ُوَُُ:ملسو هيلع هللا ىلصُعنُالنبي ُُعنُأيبُهريرةُ-757  ُيفُأوُ زََُمنُقتَل تبتُلهُُلُ غًا ُك  رضبة

ُحسنة ُ.دونُذلكُويفُالثالثةُ ُ.ةُدونُذلكويفُالثانيُ ُ.مائة 

ُرضبةُسبعيُحسنةُ:يفُرواية ل  ُُُ.يفُأو 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 كتاب األلفاظ من األدب وغريها
 

ُبابُكراهةُتسميةُالعنبُكرماُ

ُعَُُ-757  ُأبيهعن ُعن ُوائل ُبن  ُُ؛لقمَة ُالنبي  ُالكَُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُتقولوا ُ.مَُرُ ال

ُ.( )احلَبلةنبُوالعُ ُ:ولكنُقولواُ

ُوكراهةُردُالرَيانُوالطيب.ُبابُاستعاملُاملسك،ُوأنهُأطيبُالطيب

ُُدرياخل ُُعنُأيبُسعيدُ ُ-757  ُكانتُامرأٌةُمنُبنيُإسائيلُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصعنُالنبي 

ُمتيشُمعُامرأتيُطَُ ُفاختذَُُ.تيويلَُقصريٌة ُُت  ُمنُخشب  َلي  ج 
ُُ.ر  ُمنُذهب  ُوخامتًا

ُمُ مُ  َُحُُ.طبقغلق َُشُثم  س 
ُم  ُت ه ُُ-كًا ُالط يب  َُأطيب  ُاملرأَُُ-وهو تُبي فلمُُ.تيفمر 

ُيَدهُ.فقالتُبيدهاُهكذاُ.وهاعرفُ يَُ ُ.ونفَضُشعبة 

ُاهللُُ:قالُ،عنُأيبُهريرةُ-755  ُفالُمَُُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول  َضُعليهُرَياٌن ر  نُع 

ُاملَُُ.يرده يحفإنهُخفيف  ُالر  ُطي ب  ُ.ُحمل 

                                                           

ُاحلَُ(:7/578ُ )ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُ(ُ ) ُُ.سلمُ عندُمُ ُوائلُ ُبلةُاملذكورةُيفُحديث  ُ.هملةاملُ ُبفتح 

ُضمُ ك ُوح ُ ُوح ُامل ُُوسكونُ ُ.هاي ُأَُوبفتحُ دة ُأشهرُ ُ،يضاًُها ُوهو ُشجرةُ : ُوقيلنبالعُ ُهي أصلُُ:،

ُوقيلالشجرة ،:ُُ ُمنهاُالقضيب  ُبَُاحلَُُ:"املحكم"وقالُيفُ. ُالواحدةُ العنبُيُشجرُ تَُحَُبفتُ ُل  ،ُةلَُحبَُُ،

ُُثمُ ُ.وبالضمُ  ُوقيلُ:كونالس  ُُ:الكرم، ُأَُصولهمنُأُ ُاألصل  ُوهو ُُثمرُ ُاسمُ ُ.يضاًُ، .ُضاهوالعُ ُ.مرالس 

 .انتهى



 

ُخاري ُعىلُالبُ ُمسلمُ ُزوائدُ 
248 

ُاستجمرَُُ:قال.ُعنُنافعُُ-757  ُعمرُإذا ُباأللُ ُ.كانُابن  ةوُ استجمَر
غريُُ،( )

ةُ.اةطرُ مُ  هُمعُاأل لو  ُُ:ثمُقالُ.وبكافورَُيطرح  ُرسول  ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصهكذاُكانَُيستجمر 

ُُ

                                                           

( ُ ُعياضُيفُ( 77ُ/ )ُ"املشارق"قال ها(: ُوضم 
ُاهلمزة  ُبفتح  ُمضمومة، ُوالالم ُاألصمعي ُ، ُقال هوُ:

ُبه ر  ُ.ُالعودُالذيُيتبخ  بت  ر  ها،ُويقالُل يهُبكرسُالالم:ُوقالُاألزهري،ُفارسيةُع  ُ.انتهى.ُول وةُبضم 

ة:ُ)وقولهُ ُبنوعُآخرُمنُالط يب(ُغريُمطر  ست،ُأيُغرَيُمعاجلة  ُاجلوزيُيفُ.ُغنيٌةُبطيبهاألهناُم  قالهُابن 

 (.787/ )ُ"رشحُمشكلُالصحيحي"

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 عركتاب الش

 752-ُُ ُأيبُوق اص  ُبن  ُُعنُسعد  ُيَُأَلُُ:قال.ُملسو هيلع هللا ىلصعنُالنبي  ُمتلئُن  جوف 

كمُقيحًاَُيري ه
عراًُُ،أحد  َُيمتلَئُش  ُ( ).خرٌيُمنُأن 

ُسعيدُ ُ-758  ُأيب ُدرياخل ُُعن ُُ:قال. ُاهلل ُرسول  ُمع ُنسري  ُنحن ُملسو هيلع هللا ىلصبينا

ج بالَعر 
ُينشدُ ُ،( ) ُشاعٌر ُعرَض ُُ.إذ ُاهلل ُرسول  ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقال ُالشيطانخ  وا أوُُ،ذ 

واُالشيطان ُيَُأَلُُ،َأمسك  ُقيحاًُن  ُرجل  ُيمتلئُشعراًُُ،متلئُجوف  ُ.خرٌيُلهُمنُأن 

ُبابُحتريمُاللعبُبالنردشريُ

 759-ُُ ُُ؛عنُأبيهُريدةليامنُبنُبُ عنُس  ُالنبي  ُ،َمنَُلع َبُبالنردشريُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصأن 

هُامُصبغَُنُ فكأَُ ُودم  ُخنزير  ُ.يَدهُيفُحلم 

ُُ

                                                           

ُ.ُعنُأيبُهريرةُمرفوعًاُمثله(8577ُ)أخرجُالبخاريُ(ُ )

مرُ(8577ُ)وكذاَُأخرَجهُ ُع  ُمنُحديثُابن 

ُ)قولهُ َُيريه: .)ُ ُالنووي 7ُ /5 )قال ُوالغريب(: ُاللغة  ُأهل  ُقال ُالياء: ُبفتح  َُيريه ُمنُ،
 
ُالراء وكرس 

ه،ُوهوُداٌءُي فسدُاجلوف.ُىالَور ُجوَفهُوي فسد   انتهى.ُومعناهُقيحًاُيأكل 

 .كيالًُعنُاملدينة7ُ  عىلُبعدُُ.قريٌةُبيُاملدينةُومكةُ(7)
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 كتاب الرؤيا 
 

ُجابرُ ُ-777  ُرسولُ ُُعن ُقالُ؛ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُعن ُرأَُُ:أنه ُأَُإذا ُى كم ؤياُحد  الر 

ُعنُيسارُ  هاُفليبصق  نُالشيطانُثالثاًُ.ُهُثالثاًُيكره  ُباهللُم  لُعنُُ.وليستعذ  وليتحو 

ُ.ُجنب هُالذيُكانُعليه

ُأَُُ- 77  ُعن ُسريين ُبن  ُحممد  ُعن ُالنبي  ُعن ُهريرة ُاقرتَبُُ:قال.ملسو هيلع هللا ىلصيب إذا

ُملُتكدُ  ؤياُاملسلمُ ُالزمان  ُتكذُ ُر  ؤياَُأصدق كمُحديثاًُُ.ب  ُُ.وَأصدق كمُر  ؤياُاملسلم  ور 

زٌءُمنُمخسةُ  ُمنُالن ُربعيُج ُوأَُُج  ب رشىُمنُُؤياُالصاحلةفرُ ُ:ؤياُثالثةوالرُ ُ،بوةزءًا

ُاهلل ُحَتُ. ُمنُالشيطانُزينٌُورؤيا ُاملرءُ . ث  د  َُي  ُمما ؤيا كمُماُحدُ ىُأَُرأَُُفإنُ ُ.هنفَسُُور 

ُقُ فليَُُ،يكره ُهباُالناسُ.مُفلي َصل  ث  د  ُ.ُوالَُي 

ُالقيدَُُ:قال ُُ،وأ حب  ل  ُالغ  ُالدُ ُ.( )وَأكره ُيف ُثباٌت ُأَُُ.ينوالقيد  ُيفُفال ُهو دري

ُ( ).ُسريينُهُابنُ مُقالَُأَُُ،احلديث

                                                           

ُالقيد:ُقالُالعلامء( ) ُالباطل.ُألن هُيفُالرجلي،ُإنامَُأحب  ُوأنواع  ُعنُاملعايصُوالرشور  اُ،ُوهوُكف  وأم 

نقُ هُالع  ُفموضع  ل  ُالنار.ُالغ  ُأهل   .ذكرهُالنووي.ُوهوُصفة 

ُ.منُهذاُالوجه(7ُ 77)أخرجهُالبخاريُ(7ُ)

ؤياَُأصدق كمُحديثاًُ)دونُقولهُُ ه(ُوَأصدق كمُر  ُوغري  ُعليهاُاحلافظ  ُ.كامُنص 

ُُ ُيف ُاملناوي ُ 5 /  )ُ"فيضُالقدير"قال ؤياهُ(: ُر  ُإىل ُاخللل  ق  ُيتطر  ه
ُحديث  ُيف ُالصادق ُغرَي فإن 

ا هُإي 
دُالصدقُ:ُوقالُالغزايلُّ،ُفَمنُكانُحديث هَُأصدَقُكانتُرؤياهَُأصدق.ُهاوحكايت  إنامُكانُمنُتعو 

ُبالتجربة قُرؤياهُغالبًا حةُ،ُتصد  ُالنومُعىلُالص  ىُلوائح  ُتتلق  ُالصدَقُحصَلُيفُقلب هُهيئًةُصادقًة ألن 

ُغالباًُ ُتكذب  ا ابُفإهن  ُبخالفُالكذ  ُالتخي التُ. ده ُلتعو  ُالشاعر ُقلب هوكذا ُلذلكُصورة  ُفاعوج  فإنُ.
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ُابنُ ُ-777  ُُ:قالُ،مرعُ ُعن ُرسول  ُُقال ُالصاحلةُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ؤيا ُمنُج ُُالر  زٌء

ُ.ُزءًاُمنُالن بوةسبعيُج ُ

ُنُرآينُيفُاملنامُفقدُرآينمَُُ:ملسو هيلع هللا ىلصُبابُقولُالنبي ُُ

إنهُالُُ.فقدُرآينَُمنُرآينُيفُالنومُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسوَلُُعنُجابر؛ُأنُ ُ-777 

وريتنبغيُلليَُ ُيتمث َلُيفُص  ربَُأحدًاُبتلع بُُ:وقال.شيطانُأن  كمُفالَُي  إذاُحلَمَُأحد 

ُ.بهُيفُاملنامُ ُالشيطانُ 

ُُ ُعُ ربُبتلَُبابُالَُي  ُالشيطانُبهُيفُاملنامُب 

ُُجاءَُأعرايبُ ُ:قالُ.ُُعنُجابرُ ُ-777  ُُياُرسوَلُُ:فقالُملسو هيلع هللا ىلصإىلُالنبي  اهللُرأيت 

َُأثره ُعىل ُفاشتددت  ُفتدحرَج ب ُرأيسُرض  ُكأن  ُاملنام ُاهلل ُ.يف ُرسول  ُملسو هيلع هللا ىلصُفقال

ُالناَسُبتلعُ ُ:لألعرايب ث  د  ُ.كبكُيفُمنامُ ُبُالشيطانُ الُحت 

ُُ:وقال ُالنبي  َُيطبُفقالُملسو هيلع هللا ىلصسمعت  كمُبتلعبُالشيطانُبهُُ:بعد  َُأحد  ثن  د  الَُي 

_______________________ 

ُبطنَُ ُوما ُمنها ُظهَر ُوالفواحَشُما ُوباطنَه ُاإلثم  كُظاهَر ُالفردوسُفاتر  ُتلمَحُجنات  ُأن  ُتريد  .ُكنت 

جاب ُالكذَبُحتىُيفُحديثُالنفسَُترىُالعجَبُالع  ُ.انتهى.ُواترك 

ُع(ُمخسةُوأربعي)وقعُيفُروايةُالبابُُ:تنبيهُ ُسريينُووقعُيفُالب خاريُمنُرواية  ُعنُابن  ستةُ)وف 

ُ.ُمنُط رقُأ خرىُعنُأيبُهريرة(7777ُ)ومسلمُ(7582ُ)وكذاُجاءُيفُالب خاريُُ.(وأربعي

ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ ُوقعُيفَُأكثرُاألحاديث: ُكذا تلفةُيفُ....ُأيُستة. ُأ خرىُخم  ُذكرُروايات  ثم 

ُ.ُفراجعه.ُوَذكَرُاجلمَعُبينها.ُالعددُ 

 .وانظرُماُبعدهُ
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ُ.يفُمنامه

ُُ:يفُرواية ُُ..إذاَُلعَبُالشيطانُ:وقالُملسو هيلع هللا ىلصفضحَكُالنبي 

ُملسو هيلع هللا ىلصبابُرؤياُالنبيُُ

ُُبنُ ُعنُأنسُ ُ-775  ُُ:قالُ،مالك  ُليلةُ رأَُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  ُذاَت فيامُُ،يت 

ُفأُ ُ.رافعُقبةُبنُ عُ ُكأن اُيفُدارُ ُ،رىُالنائمُ يَُ طب  ُابنَُطابُتيناُبر  طب  ُُ.منُر  لت  فأو 

ُدينَناُقدُطاَبُُ.يفُاآلخرةُوالعاقبةَُُ،لناُيفُالدنياُالرفعةَُ ُ.وأن 

ُ 
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 كتاب الفضائل
 

ُُ ُُبابُفضلُنسب  ُ، وتسليم الحجر عليه قبل النبوةملسو هيلع هللا ىلصُالنبي 

ُقالُعنُ-777  ُاألسقع ُبن  ُُ:واثلَة ُاهلل ُرسوَل ُاهللُُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصسمعت  إن 

ُمنُك نانة.ُإسامعيلُاصَطفىُكنانَةُمنُولدُ  ُُ.واصَطفىُقريشًا نُق ريش  واصَطفىُم 

ُ.ُواصطَفاينُمنُبنيُهاشمُ.بنيُهاشم

رةُ-772  ُسم  ُبن  ُجابر  ُُ.عن ُُ:قال رًاُإينُألَعرفُحجَُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

ُأ بعَثُ ُقبلُأن  ُعل  ُ.هُاآلنإينُألَعرفُ ُ.بمكةُكانُي سل م 

ُعلى جميع الخالئق ملسو هيلع هللا ىلصبابُتفضيلُنبيناُُ

ُُ:هريرةُقالُعنُأيبُ-778  ُآدمُيومُالقيامةأَُُ:اهللُقالُرسول  ُولد  ُُ.ناُسيد  ل  وَأو 

ُعنهُالقرب لُشافعُ ُ.منَُينشق  عُ،وأو  شف  ُم  ل  ُ.ُوَأو 

ُملسو هيلع هللا ىلصبابُيفُمعجزاتُالنبيُُ

ُُ؛ُعنُجابرُ -779  ديُللنبي  ُكانتُهت 
ُمالك  ُأ م  ناًُُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُسم  ُهلا

ة  ك  ُ.يفُع 

ديُفيهُُفتعمدُ ُ.وليسُعندهمُيشءٌُُ.فيسألونُاأل دموهاُهاُبن يُ ت ُفيأُ  إىلُالذيُكانتُهت 

ُبيت هاُحتىُعرَصت ه.ُفتجدُفيهُسمناًُ.ُملسو هيلع هللا ىلصُللنبي ُ ُهلاُأ دم  قيم  ُ.ُفامُزالُي  ُالنبي 
ُملسو هيلع هللا ىلصفأتت 

ُُ:فقال ُيُ ت ُعرص  ُ.قائامًُُلوَُتركتيهاُماُزاَلُُ:قال.ُنعمُ:ها؟ُقالت 

 727-ُُ ُجابر؛ ُأَُعن ُرجاًل ُتَُأن  ُالنبي  هُملسو هيلع هللا ىلصى ُُ.َيستطعم  ُوسق  ُشطَر فَأطعمه
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ُشعريُ  هام. ُوضيف  ُوامرَأت ه ُمنه ُيأ كل  ُالرجل  ُزال ُكاَلهُ.فام ُُ.حتى ُالنبي  .ُملسو هيلع هللا ىلصفَأتى

ُ.ُولقاَمُلكمُ،لوُملَُتك ل هُألَكلت مُمنهُ:فقال

ُمعاَذُبَنُجبلُأخربهُ.واثلةُبنُ ُعنُأيبُالط فيلُعامرُ ُ- 72  ناُرج َُخُُ:قال.ُأن 

ُرسولُ  ُتبوكُعامَُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُمع ُالصالةُ.غزوة ُيمع  ُوالعرصُُ.فكان ُالظ هر فصىل 

ُُجيعاًُ ُُجيعاًُ. ُوالعشاَء ُالصالةُ.واملغرَب ر َُأخ  ُكانُيومًا ُُ.حتىُإذا ُفصىل  ُخرَج ثم 

ُخرَجُبعدُذلكُ.الظهرُوالعرصُُجيعاًُ ُدخَلُثم  ُاملغرَبُوالعشاَءُُجيعاًُُ.ثم  ُ.ُفصىل 

يُ.ُعَيُتبوكُإنكمُستأتوَنُغدًاُإنُشاءُاهللُ:ثمُقال وإنكمُلنُتأتوهاُحتىُي ضح 

ُُ.النهار ُمنكمُفالُيمس  ُحتُ منُمائُ ُفَمنُجاَءها ُشيئًا ُوقدَُسُُ.ىُآيتها اُنَُقَُبَُفجئناها

ُ.ُالنإليهاُرج ُ اكُتبض  ُمثلُالرش  والعي 
ُمنُماء ( )

 
ُ.بيشء

ُُ:قال ُرسول  ُُفسأهلام ُقاالُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُشيئًا؟ ُمائها ُمن تام ُمَسس  ُنعمُ:هل فسب هامُ.

ُبَأي دُّيمُمنُالعيُقلياًلُُثمُ ُ:قالُ.يقولُاهللُأنُ ُ،ُوقالُهلامُماُشاءَُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي ُ غرفوا

ُُحتىُاجتمعَُُ.قليالًُ
 
ُ.ُيفُيشء

ُاهللُُ:قال َُأعادهُفيهاُ.ههَُفيهُيَدهُووج ُُملسو هيلع هللا ىلصوغسَلُرسول  ُُ.ثم  ُُفجرت 
 
ُبامء العي 

نهمر ُقاُ.م  ُأو ُغزير ُعلُ شكُأَُُ-ل ُُبو ُقال ُُ-أُّيام ُالناس  ُاسَتَقى ُقالُ.حتى ُ:ثم

ُ ُطالت  ل ئُجناناًُُ،بكُحياةٌُُي وشكُياُمعاذُإن  َُترىُماُههناُقدُم  ُ.ُأن 

                                                           

( )ُُ ُالنووي ُ 5/7 )قال :)ُ ُهنا ُضبطناه ُ"هكذا ُُ"َتبض 
 
ُالتاء ُبفتح  ُاملوحدة، ُوكرس  ُالضاد ُ، وتشديد 

ُامل عجمة ُامل عجمة، ُعىلُأن هُبالضاد  ُهنا واة ُالر  ُ،ُونقلُالقايضُاتفاَق َُتسيل  ُيفُضبط هُ.ُومعناه واختلفوا

ُهناك ُبامل عجمةبَُفَضُ. هم ُبعض  َُطه ُبامل هملة، هم ُوبعض  .ُ ُأيَُتربق  اك)و، ُالرش  ُالشي( ُبكرس  :ُ ُسري  وهو

اًُ.ُالن علُ   .انتهى.ُومعناهُماٌءُقليٌلُجد 
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ُعلى أمته، ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم ملسو هيلع هللا ىلصبابُشفقتهُُ

ُُ:قال.ُعنُجابرُ ُ-727  َُأوقَدُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  ُرجل  مثلُومثل كمُكمثل 

ُناراًُ ُفيها. ُيقعَن ُوالفراش  ُاجلنادب  ُعنهاُ.فجعَل ن  كمُُ.وهوُبذهب  َجز  ُبح  ُآخٌذ وأنا

ت ونُمُ .ُعنُالنارُ  ُ( ).نُيديوأنتمُتفل 

ُخاتم النبيين ملسو هيلع هللا ىلصبابُذكرُكونهُُ

ُعنُأيبُسعيدُ ُعنُأيبُصالح ُُ-727  ُُ:قال. مثلُومثلُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

ُبنىُداراًُُ.النبييَُ ُرجل  ُلبنةًُُ،كمثل  ُتلكُالل بنةُ.وَأمت هاُإال  ت  َُأناُفَأمتَم  ُ( ).فجئت 

ُنبيهاُقبلهاُقبَضُُمةُ أُ ُعاىلُرمحةَُبابُإذاُأرادُاهللُتَُُ

ُُوسىعنُأيبُمُ ُ-727  ُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصعنُالنبي  ة  ُأ م  َُأراَدُرمحَة ُإذا ُوجل  ُاهللُعز  إن 

                                                           

 .عنُأيبُهريرةُمرفوعًاُمثله(7787ُ)ومسلمُ(8ُ  7)أخرجُالبخاريُ(ُ )

ُعنُأيبُهريرةُرفعهُ(7785ُ)ومسلمُ(7777ُ)أخرجُالبخاريُ(7ُ) ُمثلُمثَلُ"منُروايةُأيبُصالح  إن 

ُمنُقبل
 
ُبنىُبيتًاُفَأحسنه.ُاألنبياء ُرجل  ُيطوفونُ.ُكمثل  ُمنُزاويةُفجعَلُالناس  ُموضَعُلبنة  وَأُجَلهُإال 

ضعتُهذهُاللبنة؟ُقال:ُوَيقولون،ُوَيعجبونُلهبهُ ُو  ُالنبيي،ُبنةفأناُالل:ُهال  ُ."وَأناُخاتم 

ُُ ُرواهُمسلٌم ُرفعهُ(7785ُ)ثم  ُعنُأيبُسعيد  :ُقالُمسلمٌُ.ُ"مثلُومثلُالنبيي"منُحديثُأيبُصالح 

ريرة.ُفذكرُنحوه ُأيبُه 
ُ.أيُنحَوُحديث 

حيحيُ.ُانفردُمسلٌمُبحديثُأيبُسعيد.ُقلتُ ُيفُاجلمعُبيُالص  واللفظُالذيَُأوردت هُنَقَلهُاحل ميدي 

ُ.منُروايةُأيبُبكرُالربقاينُوأيبُمسعودُالدمشقي(7/772ُ)

 .هبذاُاللفظُاملخترص(772ُ  )وهوُيفُمسندُاإلمامُأمحدُأيضًاُ:ُقلتُ
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ُقبلهامنُعبادُ  ُوَسَلفاًُُ.ه،ُقبَضُنبي ها ُفرطًا ُهَلكَةُُ.بيُيدُّياُ( )فجعَلهُهلا َُأراَد وإذا

ُعذهبا ة  ُُ،أ م  بوهُ،فَأهلكهاُوهوُينظرُ ُ،ونبي هاُحي  ُعينَهُهبَلَكت هاُحيُكذ  وعَصواُُ،فأقر 

ُ( ).َأمَره

ُوصفاته ملسو هيلع هللا ىلصبابُإثباتُحوضُنبيناُُ

ليكةأَُُعنُابنُ ُ-725  ُُ:اهللُبنَُعمروُبنُالعاصُقالُعبدُ ُ:قال.ُيبُم  ُقالُرسول 

ُ ُشهرُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُسواءُ.حويضُمسرية  ُأَُُ.وزواياه قوماؤه ُالَور  ُمن ورَي هُُ.بيض 

ُمنُاملسك ُ.َُأطيب  ُالس  ُ( ).نُرشَبُمنهُفالُيظمأ ُبعدهَُأبداًُفمَُُ.امءوكيزان هُكنجوم 

ُتقولُ-727  ُعائشة ُُ:عن ُاهلل ُرسوَل ُظَُُملسو هيلع هللا ىلصسمعت  ُبي ُوهو اينُرَُهُ يقول،

                                                           

( ُ )ُ ُيف ُالقاري ُ(2/727 )ُ"املرقاة"قال ُفيهام: ُبَفت َحتي ام، هل  ُألو  ُتفسرٌي ُوالثاين مًاُ. قد  ُوم  ُسابقًا أي

ا امهاُ.ُوًشفيعًاُبيُيَدُّي   .انتهى.ُحيُماَتُراضيًاُعنهاأيُق د 

ُعنُأيبُأسامة(:7788ُ)قالُمسلمُ(7ُ) ثت  ثناُ،ُحد  ُاجلوهريُحد  ُسعيد  ُبن  ومم نَُروىُذلكُعنهُإبراهيم 

وسىُفذكره ُعبدُاهللُعنَُأيبُب ردةُعنَُأيبُم  ُبن  ثنيُب ريد  ُ.أبوُأ سامةُحد 

ُقلتُ ُالبزارُيفُ: األسامءُ"والبيهقيُيفُ(7/77ُ)ُ"الكامل"وابنُعديُيفُ(722ُ )ُ"مسنده"وصله

ُعنُإبراهيمُبنُسعيدُبه(ُ  /7 )ُ"تاريخُدمشق"وابنُعساكرُيفُ(5ُ 7)ُ"والصفات .ُمنُط رق 

حهُابنُحبانُ ُ(.5 7772ُ،27)وصح 

ُله،ُعنُأيبُعوانة(9/777ُ)وحكىُاحلافظُيفُالتهذيبُُ حُبتحديثُاجلوهري  سلامُُص  ُم  ه.ُأن  ع 
 .فراج 

ُ.منُهذاُالوجه(7778ُ)أخرجهُالبخاريُ(7ُ)

ُتأويَلَُمنُُجَعُ(:727ُ/  )ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ(وزواياهُسواء:ُ)دونُقولهُ ُالزيادةُتدفع  وهذه

ُوالطولُ  ُالعرض  ُعىلُاختالف  ُاحلوض  ُمسافة  ُاألَحاديثُيفُتقدير  تَلف  ُ.ُانتهى.ُبيُخم 

 .وهبُوابنُعمرُاآلتيةيفُحديثُعقبةُوحارثةُبنُ.ُانظرُشيئًاُمنُهذاُاالختالف:ُقلتُ
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ُمنكم.ُإينُعىلُاحلوضُ ُ:هصحاب ُأَُ ُعل  د 
ُمنُير  ُد وينُرجاٌلُطَُواهللُلي قتَُُ.َأنتظر  ُ.عن 

ُمن يُ:ولنُ قُ فألَُ تيُ.َأيُرب  ل واُبعدكُ:فيقولُ.ومنُأ م  ماُزالواُ.ُإنكُالَُتدريُماُعم 

ُ( ).َيرجعونُعىلَُأعقاهبم

ُُمُ عنُأُ ُ-722  ُالنبي  ُالناَسُيذكرونُُ:َأهناُقالتُ؛ملسو هيلع هللا ىلصسلمةُزوج  َُأسمع  كنت 

ُاهللُُ.احلوَضُ ُذلكُمنُرسول  َُأسمع ُمنُذلكُ.ملسو هيلع هللا ىلصومل ُيومًا ُكان ُُ.فلام  واجلارية 

ُمَتشطني ُاهللُ. ُرسوَل ُالناسُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصفسمعت  ا ُللجاريةُ.َأُّي  استأخريُُ:فقلت 

ُالنساءُ:قالت.ُيعن ُ ُُ.إنامُدعاُالرجاَلُوملُيدع  ُ.ُإينُمنُالناسُ:فقلت 

ُ كمُفي ذَُُ.إينُلكمُفرٌطُعىلُاحلوضُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول  َُأحد  ُفإيايُالُيأتي  ب 

ُعن ُ ُالضال  ُالبعري  َذب  ُي  ُكام ُفيمَُُ.ي ُفيقالُفَأقول  َُأحدث واُُ:هذا؟ َُتدريُما إنكُال

حقاًُُ:فأقولُ.بعدك ُ.ُس 

قبةُبنُ ُ-728  َُأيبُاخلريُعنُع 
ُاهللُُ:قالُ.عامرُعنَُمرثد  ُرسول  عىلُُملسو هيلع هللا ىلصصىل 

ُأُ قَُ ُثمُ ُ.حدُ تىل
ُصعُ  ُواألَموات 

 
ُلأَلحياء ُكامل ود ع ُاملنرَب ُعىلُُ:فقالُ.َد ُفرط كم إين

ُعرضهُكامُبيَُأيلَةُإىلُاجل حفة.ُاحلوض ُ.وإن 

ُبعدي ُت رشكوا ُأن  ُعليكم َُأخَشى ُلست  ُُ.إين ُأن  نيا ُالد  ُعليكم َُأخشى ولكني

ُ.ُكامُهلَكَُمنُكانُقبلكمُ،فتهَلكواُ،وَتقَتت لواُ،َتنافسواُفيها

                                                           

ُ.ُعنُابنَُمسعودُمرفوعًاُنحوه(7792ُ)ومسلمُ(7775ُ)أخرجُالبخاريُ(ُ )

ُوأيبُهريرة  .وكذاَُأخرجاُنحَوهُعنُأنس 
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قبة ُرسوَلُاهللُُ:قالُع  ُآخَرُماُرأيت  ُ( ).عىلُاملنربُملسو هيلع هللا ىلصفكانت 

صيُعنُأيبُوائلُ ُ-729  ُُعنُح  ذيفةُعنُالنبي  َأناُفرط كمُُ:قالُ.ملسو هيلع هللا ىلصعنُح 

ُأل غلَُ.ُعىلُاحلوض َُأقوامًاُثم  ُعليهمبَُوأل ناَزعن  ُُ،ن  َُأصحايبُ:فأقول  ُ:في قال.ُياُرب 

ُ( ).إنكُالَُتدريُماَُأحدث واُبعدك

ُُدي ُيبُعَُأَُُعنُابنُ ُ-787  ُهُ وَُُبنُ ُعنَُحارثةَُُخالدُبنُ ُعبدُ عبةُعنُمَُعنُش  ُب 

،َُُُُأنهُسمع هُماُبيَُصنعاَءُواملدينةُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ُ.ُحوض 

ُاملستورد ُقالُ:فقالُله ُتسمعه ُقالاألَُُ:َأمَل ُالُ:واين؟ ت رىُفيهُُ:فقالُاملستورد.

ُ( ).اآلنيةُمثلُالكواكب

                                                           

ُ.منُهذاُالوجه(8ُ 7ُ،7852ُ،7777ُ،77 78،ُ 729ُ،777 )أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ُ)دونُقولهُ ُإىلُاجل حفة: ُكامُبيَُأيلة ُعرَضه ُألمَحدَُُ(وإن  ُالزيادة ُهذه ُفعزا ُحجر ُوذهلُابن  واألَوىلُ.

ُ.ُعزوهاُملسلمُ 

ُاحلَوضُ  ُيفُقدر  ُالتيُاختلفت 
ُاألَحاديث  عنُ(7779ُ)وقدُوقعُيفُالبخاريُ.ُوهذهُالروايةُمنُضمن 

ُقدَرَُحويضُكامُبيَُأيلةُوصنعاءُمنُاليمن"ُأنسُمرفوعاًُ  ."احلديث..ُإن 

ُ:ُوقالُحصي(7775ُ)عل قهُالبخاريُ(7ُ) ذيفةُعنُالنبي  ُ.ملسو هيلع هللا ىلصعنُأيبُوائلُعنُح 

ُمسعودُ ُعق بُحديثُابن ُذكره .ُ ُرقم 7775ُ)فأخرجه ،7777ُ )ُ ُم سلم 7792ُ)وكذا ُروايةُ( من

غريةُعنُأيبُوائلُعنه ُ.األعمشُوم 

اُم سلمُفوصَلُحديَثُحذيفةُ اُالبخاريُفعل قه.ُأم  ُُ.أم 

 .البنُحجر(7/777ُ)قُوانظرُتغليقُالتعليُ

ُ.ُفذكرُحديثُحارثة.ُعبدُبهثناُشعبةُعنُمَُعامرةُحدُ ُميُبنُ رَُعنَُحُ(9ُ 77)أخرجهُالبخاريُ(7ُ)

ُأيبُعديُعنُشعبة:ُثمُقالُالبخاريُ ُاملوصولة.ُوزادُابن  ُ.فذكرُروايَةُمسلم 

عل قُعندُالبخاريُ ُاملستوردُم   .موصوٌلُعندُمسلم.ُوعليهُفحديث 
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ُاهللُ- 78  ُعنُعبد  ُرسوَلُاهللُُ؛عنُنافع  َُأمامكمُحوضًاُكامُُ:قال.ُملسو هيلع هللا ىلصأن  إن 

ُوَأذرُ  ُالسامءُ.ح ُبيُجربا َُأباريقُكنجوم  ُفرَش ُُ.فيه ُبعدهاَُمنُوَرده َُيظمأ  ُمل َبُمنه

ُ.َأبداًُ

ُاهللُ:ويفُطريقُآخر ُتَُيَُرُ قَُُ:فقالُ.فسَألت هُ:قالُعبيد  ُبينهامُمَُُ.ُبالشامي  ُثالث  سرية 

ُ( ).يامُ أَُُثالثةُ ُ:ويفُروايةُ.ليالُ 

                                                           

ُ."َأمامكمُحوٌضُكامُبيُجرباءُوَأذرح"ُمنُهذاُالوجهُخمترصاًُ(7777ُ)البخاريُأخرجهُ(ُ )

ُ.(الخ..َُمنُوَردهُفرشبُمنهُملُيظمأ ُبعدهاُأبداًُ.ُفيهُأباريق)دونُقولهُُ

حيحيُوغريهاُ حابةُيفُالص  ُمنُالص  ُهذهُالزيادةُعنُُجع  ُ.ُقدُثبتت 

مرُ ُابنُع 
ُ.وانفردُمسلٌمُهباُمنُحديث 

اُُ(:727/  )ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُُ(جرباُوأذرح:ُ)قولهُ ُ.ُفهيُبفتحُاجليم(ُجرباء)أم  وسكون 

ُالراء ُقالُعياض، ُبلفظُتأنيثُأجرب، دة ُموح  جاءتُيفُالبخاريُممدودة،ُوقالُالنوويُيفُ:ُبعدها

ُمسلم ُرشح ُمقصورة: ُأهنا ُالصواب  ُذكره، ُقالوكذا ، ُواجلمهور  ُاحلازمي ُا ُوأثبَتُخطأٌُُواملدُ : ،ُ

ُالتحريرُاملدُ  ُأيبُعبيدُالبكري.ُصاحب  ُقول  زُالقرَص،ُوي ؤيدُاملد  ُ.ُهيُتأنيثُأجرب:ُوجو 

ح)وأماُُ ر  هملة،ُقالُعياض.ُوسكونُاملعجمة.ُفبفتحُاهلمزة(:ُأذ  اءُبعدهاُم  ُالر  مهور،ُ:ُوضم  كذاُللج 

ُباجليم سلم  ُ.انتهىُكالمهُ.وهوُوهمٌُ.ُووقعُيفُروايةُالعذريُيفُم 

ُأ:ُقلتُ ُقوله ا ُاهلل)م  ُقالُعبيد  ُفسألت هُفقال: ُليالُ .ُقريتيُبالشام: ُثالث  ُُ(بينهامُمسرية  ُيعود  فالضمري 

ُعمر َُعمروُ.عىلُنافعُموىلُابن  مُيفُحديثُابن  ُمسريَتهُشهٌرُوزواياهُسواء،ُوقدُتقد  ويفُحديثُ.ُأن 

ُ قبة ُواجلحفة"ع  ُ"بيَُأيلة حيحيُ، ُيفُالص  ُوَصُبيُأَُ"ويفُحديثُأنس  ُمنُاليمنيلة ُ"نعاء .ُ وملسلم 

ُ.ُ"بيُاملدينةُوعامن" مَحُُويفُحديث  ُ.وغريهاُمنُاألحاديثُ"نعاءُواملدينةبيَُصُ"ُارثةُاملتقد 

وهذهُ:ُ-كعادتهُرمحهُاهللُُ-بعدُُجع هُللرواياتُالكثريةُاملختلفةُ(ُ 72/  )ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ

َُأوُتزيدُعىلُذلكُقليالًُُوكل هاُترجعُإىلُنحوُ ،ُتقاربةاملسافاتُمُ  ُشهر  ُماُورَدُ.ُنصف  َأوُتنقص،ُوأقل 
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ُُ:عنُأيبُذر،ُقالُ-787  ُرسوَلُُ:قلت  ُاحلوضُ ُ.اهللُيا ُآنية  والذيُُ:؟ُقالما

ُن جومُالسامءُوكواكبها ُمنُعدد  ُبيدهُآلنيت هَُأكثر 
ُحممد  َأاَلُيفُالليلةُامل ظلمةُ.ُنفس 

_______________________ 

هُُيفُذلكُماُوقَعُيفُروايةُملسلمُ  مرُبسند  بيدُاهللُبنُع  ُب رشُعنُع  ُبن  مرُمنُطريقُحممد  ُابنُع 
يفُحديث 

م بيدُاهلل:ُوزادُقال.ُكامُتقد  ُقالُع  ُفسألت ه: ُقال. ُون: ُثالثةُأيام، ُلهُيفُقريتانُبالشامُبينهامُمسرية  حوه

بيدُاهللُبنُ ُروايةُعبدُاهللُبنُ  مرُن مريُعنُع  ُ."ثالثُليال"ُلكنُقال،ُع 

ُبيُهذاُاالختالفُ ُذكرُاخلالف..ُوقدُُجعُالعلامء  ُ.ثم 

ُالبطيء[ُأيُالنوويُ]ُوُجَعُغريهُ:ُثمُقالُ ُالسري  ُاألثقال،ُبيُاالختالفيُاألوليُباختالف  ،ُوهوُسري 

ُالرسيع ُروايةَُأقلها،ُالراكبُامل خفُوهوُسريُ .ُوالسري  مل  ُالربيد.ُوَي  ُعىلُسري  َدُ.ُوهوُالثالث  ه  فقدُع 

ُالشهرُيفُثالثةُأيام ُعنُاملسافةُاألَخريةُ،ُمنهمَُمنُقطَعُمسافَة ُاجلواب  ُجدًا،ُويفُهذا ولوُكانُنادرًا

سل م.ُنظرٌُ معُبه.ُوهوُفيامُقبلهُم  ُ.وهوَُأوىلُماُي 

ُُ ُالثالث  ُيفُسياقُ،ُاحلافَظُضياءُالدينُاملقديسُذكرُيفُاجل زءُالذيَُُجعهُيفُاحلوضُفإنُ .ُوأماُمسافة  أن 

َُغَلطاًُ ُلفظ ها ُهريرة. ُأيب ُحديث ُمن ُساَقه ُثم  واته، ُر  ُبعض  ُمن ُسياق ه ُيف ُوقَع ُاالختصار  ،ُوذلك

ُمن ُعبدُ ُوأخرجه ُبنُ ُفوائد ُُالكريم ُيف ُمرفوعًا ُهريرة ُأيب ُإىل ُحسن  ُبسند  ُالديرعاقويل ُاهليثم ذ كر 

ُاحلوض .ُ ُوَأذرح"فقالُفيه ُبينكمُوبيُجرباء ُما ُمثل  ه ُقالُالضياءُ."عرض  ُيفُ: ُوقَع َُأن ه ُهبذا فظهَر

هُكامُبيُمقاميُوبيُجرباءُوأذرح،ُفسقط مرُحذٌفُتقدير  ُابنُع 
ُ.ُمقاميُوبي.ُحديث 

ُحَكىُقوَلُابنُاألثريُيفُوقالُُ ريتانُبالشامُبينهامُاُقَُه:ُ"النهاية"احلافظُصالحُالدينُالعالئيُبعدُأن 

ُأيام ُثالثة ُثمُغل طهُيفُذلك.ُمسرية ُليسُكامُقال:ُوقال. ُبلُبينهامُغلوةُسهم، ُمَُ، عروفتانُبيُوها

ُُوقدُثبَتُ:ُرك،ُقالدسُوالكَُالقُ  ُاملحذوف  ُُالقدر  ماُبيُاملدينةُوَجرباءُ"وغريهُبلفظُُعندُالدارقطني 

ُيوافقُروايةُأيبُسعيدُ :ُقلتُ."وأذرح ُوقدُوقعَُ.ُكامُبيُالكعبةُوبيتُاملقدس.ُماجهُعندُابنُ ُوهذا

ُآخرُعندُمسلمُ ُكرُ ذُ  ُاهللُ"وفيهُُ.جرباءُوأذرحُيفُحديث  همُإىلُرسول  ُجرباءُوَأذرحُبحَرس  واىَفُأهل 

ُقوَلُالعالئيُ"ملسو هيلع هللا ىلص د  ُاملختلفُ.ُأهنامُمتقاربتان،ُذكرهُيفُغزوةُتبوك،ُوهوُيؤي  رُذلكُرجَعُُجيع  وإذاُتقر 

ُالَبطيءُإىلُأنه ُالسري  يع،ُالختالف  ُالرس  ز.ُوالسري   .انتهىُبتجو 
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ُُ.منهاُملَُيظمأُآخرُماُعليهُآنيةُاجلنةَُمنُرشَبُُ.امل صحية يشخب 
فيهُميزابانُمنُُ( )

ُملُيظمأُ.اجلنة بُمنه ُط ولهُ.منُرَش  ُمثل  ه نُإىلُأَُُ.عرض  ُبيُعام  ُُ.يلةما ُأشد  ه ماؤ 

ُ.وَأحىلُمنُالعسلُ .ُبياضًاُمنُاللبن

ُاهللُُ؛عنُثوبانُ-787  ُنبي  ُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُالناسُألَهل  قرُحويضَُأذود  إينَُلب ع 

ُعليهمُ.اليمن ُبعصايُحتىَُيرفض  هُ.َأرضب  ئلُعنُعرض  نُمقاميُُ:فقالُ.فس  م 

ن ئ َلُعنُرشابهُفقالُ.إىلَُعام  ُبياضًاُمنُالبنُ:وس  ُفيهُُ.وَأحىَلُمنُالعسلُ،َأشد  ت  يغ 

دانهُمنُاجلن ةُ( )ميزابانُ نُذهبُ.يم  هاُم  قُ،َأحد  ُمنَُور  ُ.ُواآلخر 

ُبنُ ُ-787  ُعىلُاَلُأَُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُعنُرسولُ ُرةسمُ ُعنُجابر ُلكم ُإينُفرٌط

ُب عَدُماُبيُطرفيهُكامُبيُصنعاَءُوَأيلةُ.احلوضُ  ُاألَباريَقُفيهُالنجومُ.وإن  ُ.ُكأن 

ُُبابُيفُقتالُ ُ ُيومُأحدُ،ملسو هيلع هللا ىلصجربيلُوميكائيلُعنُالنبي 

                                                           

ُُوضمُ ُ،عجمةامل ُُالشيُ ُوسكونُ ُ،هول ُأَُُبفتح ُ( )
 
ُوأَُُ،سيليَُُ،هاعجمةُوفتحُ املُ ُاخلاء ُُصل  منُُخبُماُخرَجُالش 

ُُحتتُيدُ  ُُاحلالب    (.7 5/7)الديباجُللسيوطيُ.ُالشاةُ ُلْضعُ ُوعرصةُ ُغمزةُ ُعندُكل 

ُ)أماُ(:5/77ُ )ُقالُالنوويُ(7) ُ(َُيغت 
 
ُالياء ُومكسورةُ .ُفبفتح  ُمثناةُفوقُ،ُوبغيُم عجمةَُمضمومة  ثم 

دة شد  ُالتحريرُواجلمهورُ .ُم  ُوصاحب  ُواهلروي  ُقالُثابٌتُواخلطايب  عظمُنسخُ.ُوهكذا ُهوُيفُم  وكذا

ووقعُيفُ.ُتتابعًاُشديداًُومعناهُيدفقانُفيهُاملاءُدفقًاُمُ :ُقالُاهلروي.ُونقلهُالقايضُعنُاألكثرين،ُبالدنا

ُالن سخ ُ":ُبعض  ب  ُامل هملةُ"يع  ُالعي  دة.ُبضم  وح  ُم 
 
ُالقايضُعنُروايةُالعذري،ُوبباء :ُقال.ُوحكاها

هُبمعنىُماُسبق.ُوكذاُذكرهُاحلريبُ  ُ:ُقال.ُأيُالُينقطعَُجرياهنام:ُوفرس  ُيفَُنَفس  عة  ُبرس  ب  ُالرش  والعب 

ُواحدُ  ُالقايض. ُقال ُيف: ُماهانُووقَع ُابن  ُرواية ثلثةُ ُ"يثعب": ُبم  هملة. ُم 
ُوعي  ُأي. رُ : ُيتفج  انتهىُ.

ُ.بتجوز

ب:ُقالُاجلوهري.ُوهوُاملثعب.ُتثنيةُميزاب(ُميزابان:ُ)قولهُ  .فاريسُمعر 
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ُُالرمحنُبنُ ُعبدُ ُبنُ ُسعدُ ُعنُإبراهيمُبنُ ُ-785  ُاصُ يبُوقُ أَُُبنُ ُعنُسعدُ ُعوف 

.ُُعنُيَُرأَُُ:قال ليُعليهامُثياٌبُ،ُرج ُحدُ أُ ُيومَُُهوعنُشامل ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُميُرسولُ يت 

ُالقتالُ.بياٌضُ قاتالنُعنهُكَأشد  ُوالُبعدُ ُ.ي  يعنيُجربيَلُوميكائيَلُُ.ماُرَأيت هامُقبل 

ُ ُ( ).المعليهامُالس 

ُُ ل قاًُُالناسُ ُحسنََُُأ ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُبابُكانُرسول  ُخ 

 787-ُُ ُبنُ ُقالُإسحاق 
ُاهللُُ:قالُأنٌسُُ:أيبُطلحةُاهللُبنُ ُعبدُ  ُملسو هيلع هللا ىلصكانُرسول 

ل قاًُ ُالناسُخ  نَُأحسن  ويفُنفيسُُ-واهللُالُأذهبُُ:فقلتُ.فَأرسَلنيُيومًاُحلاجةُ .ُم 

ُاهللُ َُأذهَبُملاَُأمرينُبهُنبي  ُعىلُصبيانُوهمُيلعبونُيفُُ-ملسو هيلع هللا ىلصأن  ر  ُحتىَُأم  فخرجت 

وق ُاهللُُ.الس  ُرسول  ُقَُُملسو هيلع هللا ىلصفإذا ُوهوُُ:القُ.منُورائيُبَضُبقفاَيُقد ُإليه فنظرت 

ُ ُأ نيسُ:فقالُ.يضحك  ُُ.يا ُقلت  ُقال َُأمرت ك؟ ُحيث  ُياُُ.نعمُ:َأذهبَت َُأذهب  َأنا

ُ.ُرسوَلُاهلل

ُصنعت هُ:قالُأنس
 
َُُ:واهلل ُلقدُخدمت هُتسَعُسنيُماُعلمت هُقالُليشء

فعلَتُكذاُُمل 

                                                           

ُ.منُهذاُالوجه(7878ُ،5788ُ)أخرجهُالبخاريُُ( )

ُتسميَةُاملَُ(ُيعنيُجربيلُوميكائيلُعليهامُالسالم:ُ)دونُقولهُ ُ.َلكيفأفادت 

،ُمنُقولُالراويَُأدرجهُبياناًُ(ُيعنيُجربيلُوميكائيل)وقولهُ(:77ُ /2 )ُ"املرقاة"قالُالقاريُيفُُ

ُ.انتهى.ولعل هُعرَفُذلكُمنُدليلُ 

امُجربيلُوميكائيل،ُوفيهُتسميةُالرجلي(:7/787ُ )ُ"الفتح"وقالُاحلافظُيفُُ وملُي صبُمنُ،ُوَأهن 

َُأحَدهاُإ سافيل  .تهىان.ُزعَمُأن 
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ُتركت ه
 
ُفعلَتُكذاُوكذاُ:وكذا؟ُأوُليشء ُ( ).هال 

ُُ ُوكثرةُعطائه.ُالُ:فقالُُُّ شيئا قط ملسو هيلع هللا ىلصئلُرسولُاهللُبابُماُس 

ُاهللُُ:بيه،ُقالعنُأَُُنسُ أَُُعنُموسىُبنُ ُ-782  ئ َلُرسول  ُعىلُاإلسالمُ ُملسو هيلع هللا ىلصماُس 

ُأعطاه هُ.هُرجٌلُفَأعطاهُغناًمُبيُجبليفجاءَُُ:قالُ.شيئًاُإال  ياُُ:فقالُ،فرجَعُإىلُقوم 

وا م 
ُحممدًاُي عطيُعطاًءُالََُيشىُالفاقةَُُ.قومَُأسل  ُ.فإن 

ُعنُأنسُ  ُماُُ:فقالُأنسُ:وزادُ.نحوهُويفُروايةُعنُثابت  ُلي سلم  ُكانُالرجل  إن 

ُالدنيا نياُوماُعليها.ُيريدُإال  ُإليهُمنُالد  َُأحب  ُحتىُيكوَنُاإلسالم  ُ.ُفامُي سلم 

ُقالُعنُابنُ ُ-788  ُُ:شهاب  ُرسول  ُفتحُمكةُ،الفتحُغزوةَُُملسو هيلع هللا ىلصُاهلل ُُغزا ُثمُ .

ُُخرَجُ ُاهلل ُاملسلميُملسو هيلع هللا ىلصرسول  ُمن ُمعه نيُ.بَمن ُبح  ُفاقتتلوا ُدينَهُ. ُاهلل فنرَص

                                                           

هيب(7ُ 77)أخرجهُالبخاريُ(ُ ) ُالعزيزُبنُص 
ُكالهاُ(ُ 579)وَأيضًاُ،ُمنُروايةُعبد  منُروايةُثابت 

ُقال ُخمترصًا ُأنس  ُعن :"ُ ُالنبي  ُسنيُملسو هيلع هللا ىلصخدمت  ُعرَش ُيل. ُقال ُفام :ُ ُأ ف  َُأاَلُ، ُوال ُصنعَت؟ َ
ُمل  وال

ُ.ُ"صنعَتُ ُ.ُوهذاُلفظُثابت 

ُ.وكذاُأخرجهُمسلٌمُمنُهذينُالطريقيُ

ُأنسُ ُ ُ.دونُقصةُإرسال 

ُ،ُ(تسعُسني)وقعُيفُروايةُالبابُروايةُإسحاقُُ:تنبيهُ ُ.(سنيُعرَشُ)ُويفُروايةُثابت 

ُسنيُ(ُعرشُسني)ويفُأكثرُالرواياتُُ.(تسعُسني)قولهُ(:ُ 5/2 )قالُالنوويُُ ُتسع  ُأهنا فمعناه

ُ.ُوَأشهر ُالنبي  ُُملسو هيلع هللا ىلصفإن  ُأقاَمُباملدينةُعرَشُسنيُحتديدًاُالُتزيد  ُ،ُوالُتنقص  ُالسنة 
 
وخدَمهَُأنٌسُيفَُأثناء

ُاأل وىل سبُالكرس. ُالتسعُملَُي  ُففيُرواية ُالكوامَلُ، ُالسنَي ُبلُاعترَب ُسنًةُ، ُحسَبها ُالعرش  ويفُرواية

 .انتهى.ُوكالهاُصحيح.ُكاملةًُ
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ُاهللُ.ُواملسلمي ُصفوانُبنَُُملسو هيلع هللا ىلصوَأعطىُرسول  ُ.مائةًُُثمُ ُ.أ مي ةُمائًةُمنُالن عمُيومئذ 

ُ.مائةًُُثمُ 

ثنيُُ:شهابُقالُابنُ  ُصفوانُقالُ؛املسيبُسعيدُبنُ حد  ُأن  عطاينُلقدُأَُواهللُ:

ُ ُالناسُإيلُ ُ.ماَُأعطاينُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُُ.وإنهُألَبغض  فامُبرَحُي عطينيُحت ىُإ نهُألَحب 

ُ.ُالناسُإيلُ 

ُوفضلُذلكُ،وتواضعهُ،الصبيان والعيال ملسو هيلع هللا ىلصبابُرمحتهُُ

ُُبنُ ُثناُثابٌتُالب ناينُعنُأنسُ حدُ .ُغريةاملُ ُعنُسليامنُبنُ ُ-789  قالُُ:قالُمالك 

ُ ُغالمٌُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُالليلة ُيل ل َد ُأَُُ.و  ُباسم يت ه ُُثمُ ُ.يبُإبراهيمفسم  ُأ م  ُإىل دفعت ه

َُقيُ ُ-سيفُ ُأَُُ( )امرأة ُله قال ُسيفُي  بعتُ يأُ ُفانطلَقُُ-بو ُوات  ُأَُُ.هتيه ُإىل يبُفانتهينا

ُ ُ وهوُينفخُبك ُُسيف  ُدُ ُقدُامتألَُُ.هري  ُ.خاناًُالبيت 

ُاهللُ ُامليَشُبيُيديُرسول  ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصفأسعت  ُُجاءَُُ.ياُأباُسيفَُأمسكُ:فقلت  ُرسول 

ُُ.فَأمسَكُ.ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُ ُُملسو هيلع هللا ىلصفدعاُالنبي  ُبالص  هُإليهُ.بي  ُ.يقولُوقالُماُشاءُاهللُأنُ ُ.فضم 

ُاهللُُ:فقالُأنٌسُ ُرسول  ُبنفسهُبيُيَدي  ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصلقدُرأيت هُوهوُيكيد 

ُاهللُُ ُعيناُرسول  ُالعيُ ُ:فقال.ُملسو هيلع هللا ىلصفدمعت  ُُ،تدمع  ُالقلب  ُماُ.وَيزن  ُوالُنقولُإال 

ونونواهللُياُإبراهيمُإنُ ُ.ي ريضُربنا ُ( ).ُاُبكُمَلحز 

                                                           

ُُ:(27 /7)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُ(ُ ) ُالقاف  ُالت حتانية،ُبفتح  كون  ُبعدهاُنوٌنُهوُاحل.ُوس  ُ،ُوي طَلق  داد 

قال ُ،ُي  ُصانع   .انتهى.ُقاَنُاليشَءُإذاَُأصلَحه:ُعىلُكل 

ُقُ ُمنُروايةُ (ُ 77 )أخرجهُالبخاريُ(7ُ) ُمالك  ُبن  ُعنُأنس  ُحي انُعنُثابت  دخلناُ":ُقالُريشُبن 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُبنُ َسُُمروُبنُ عنُعَُُ-797  ُُعيدُعنُأنس  ُكانُُ:قالُُمالك  َُأحدًا ُرأيت  ما

ُاهللُ ُُ:قال.ُملسو هيلع هللا ىلصَأرحَمُبالعيالُمنُرسول  س  ُم  ُ.عًاُلهُيفُعوايلُاملدينةَضُرَتُكانُإبراهيم 

ُمعه ُونحن  ُينطلق  ُليدخنُ.فكان ُوإن ه ُالبيَت ُقيناًُوُ.فيدخل  ه ُظئر  فيأ خذهُُ.كان

ُيرجعُ.لهفيقبُ  ُ.ُثم 

ُإبراهيمُ ُ:قالُعمروُ ُت ويف  ُاهللُُفلام  ُإبراهيمُابنيُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول  وإن هُماتُُ.إن 

ي النُرضاَعهُيفُاجلن ةُ.يفُالث د  نُت كم  ئ َري 
ُلهُلظ  ُ( ).وإن 

_______________________ 

ُاهللُ ُالَقيُُملسو هيلع هللا ىلصمعُرسول  ُإلبراهيمُوكانُظ ُُ-عىلَُأيبُسيف  ُاهللُُ-ُئرًا ُرسول  إبراهيَمُُملسو هيلع هللا ىلصفأخَذ

ه ُفقب لهُوشم  ُبعدُذلك، ُعليه ُدخلنا ُثم  ه. ُبنفس  ُيود  ُوإبراهيم  ُاهللُ. ُرسول  ُعينا .ُرفانذُ تَُُملسو هيلع هللا ىلصفجعلت 

ُ ُعوف  ُالرمحنُبن  اُرمحةٌُ:ُوَأنتُياُرسوَلُاهلل؟ُفقال:ُفقالُلهُعبد  ُإهن 
َُأتبعهاُبأ خرىُ.ُياُابَنُعوف  ثم 

ُ."فذكره..ُإنُالعيُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُ

ل َدُيلُالليلةُغالمٌُ)ُدونُقولهُُ يت هُباسمَُأيبُإ براهيمُ.ُو  ُ(.فسم 

ةُأيبُسيفُ ُ.ودونُقص 

ُ:ُثمُقالُالبخاريُبعدهُ ُعنُالنبي  ُعنُأنس  ُامل غريةُعنُثابت  ُ.ملسو هيلع هللا ىلصرواهُموسىُعنُسليامنُبن 

عل قًاُعندُالبخاري.ُعل قةُهيُالتيُوصَلهاُمسلمٌُاملُ ُوهذهُالروايةُ :ُقلتُ ُم  وموصوالًُ.ُوإذاُكانُاحلديث 

ُ.ُفهوُمنُالزوائد.ُعندُمسلمُ 

 (.777/ )تغليقُالتعليقُانظرُُ

ُ.انظرُماُقبلهُ( )

ُُ ُعمرو)وقوله ُقال ُإبراهيم: ُت ويف  ُفلام  ُالخ... .)ُ ُيف ُاحلافظ 27ُ /7)ُ"الفتح"قال ُسياق هُ(: ظاهر 

ُ ُ.ُانتهىُ.اإلرسال 

ُ.ُوهوُكامُقال:ُقلتُ

ُسعدُيفُُ فرداًُ(79ُ / )ُ"الطبقات"فقدُروىُابن  ُسعيدُم  ُبن 
ُأنسُ .ُكالمَُعمرو  ُحديث  .ُدونُذكر 
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ُ ُسنُعرشتهُ وح ملسو هيلع هللا ىلصمهُبابُتبس 

ُُبنُ ُعنُسامكُ ُ- 79  ُجلابرُبنُسمرةُ:قالُ.حرب  ُرسوَلُأَُُ:قلت  الس  كنَتَُت 

بحُحتىُُ.كثرياًُُ.نعمُ:؟ُقالملسو هيلع هللا ىلصاهللُ ُالص  ُفيه ُالذيُي صل  ه ُمنُم صال  كانُالُيقوم 

ُ مس  ُالش  ُقامُ.تطلَع ُطلعت  ُاجلاهليةُ.فإذا َُأمر  ُيف ذون ُفيأ خ  ثون ُيتحد  ُ.وكانوا

ُُ.فيضحكون م  ُ.ملسو هيلع هللا ىلصويتبس 

ُهمُبه،ُوتربكُ نُالناسُ ُ م ملسو هيلع هللا ىلصُالنبي ُربُبابُقُ 

 797-ُُ ُمالك  ُبن  ُاهللُُ:قالُ،عنُأنس  ُُملسو هيلع هللا ىلصكانُرسول  ُالغداَةُجاَءُخدم  إذاُصىل 

ُاملاء ُبآنيتهمُفيها ُُ.املدينة
 
ُي ؤتىُبإناء ُفيهاُفام ُيَده ُغمَس ُُفرب امُ.إال  ُيفُالغداة  جاؤه

ُ ُ.يَدهُفيهاُالباردة ُفيغمس 

ُرسوَلُاهللُُ:قالُُعنُأنسُ ُ-797  هُملسو هيلع هللا ىلصلقدُرأيت  ََُيلق  وَأطاَفُبهُُ.واحلالق 

ُرج ُُ.َأصحاب ه
ُيفُيد  ُتقَعُشعرٌةُإال  ريدونُأن  ُ.لُ فامُي 

ل هاُيشءٌُُ؛نسُ عنُأَُُ-797  ُكانُيفُعق  ُامرأًة ُُ.أن  ُرسوَلُُ:فقالت  ُيلُُيا اهللُإن 

ُُ:فقالُ.إليكُحاجةًُ ُالس  ُانظريُأي 
ُفالن  ُكَُياُأ م  ُُكُشئت  ُ.حت ىَُأقيَضُلكُحاجتك 

_______________________ 

ُ رسل  ُعىلُأنهُم  ُ.ُفدل 

ُ.ُفجعَلهُكل هُعنَُأنسُ (787ُ)ُ"املعرفة"ورواهُأبوُنعيمُيفُُ

َُمنُفصَلُاملوصوَلُعنُامل رسلُ ُ.واهللُأعلم.ُوالصوابُقول 

ُإبراهيمُ":ُقالُعنُالرباءُ(7ُ 7 )ُ"صحيحه"وقدُروىُالبخاريُيفُُ ُاهللُُمَل اُت ويف  قالُرسول 

ُلهُم رضعًاُيفُاجلن ةُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلص  ."إن 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُمُ حتُ ُ.الط رقُهاُيفُبعضُ ُمعَُفخاَلُ ُ.هانُحاجت ُىُفرغت 

وانتقامهُهللُعندُانتهاكُُ،سهلهباحُأَُواختيارهُمنُامل ُُ،لآلثام ملسو هيلع هللا ىلصبابُمباعدتهُ

ُحرماته

ُاهللُُ:قالتُ.روةُعنُعائشةعنُعُ ُ–795  هُشيئًاُقطُ ُملسو هيلع هللا ىلصماُرضَبُرسول  ُ.بيد 

اهدُيفُسبيلُاهللُ.والُخادماًُُ.والُامرأةًُ ُي  ُأن  منُُفينتقمُ ُ.وماُنيلُمنهُيشٌءُقطُ ُ.إال 

نتهكُيشءٌُُ.صاحبه ُي  ُُعزُ ُهلل ُفينتقمُ ُ.ارمُاهللمنُحمُ ُإالُأن  ُ( ).وجل 

ه، والتبرك بمسحهملسو هيلع هللا ىلصُالنبي ُُبابُطيبُرائحةُ  ُ، ولين مسِّ

ُاهللُُ:قال.ُرةسمُ ُبنُ ُعنُجابرُ ُ-797  ُمعُرسول  ُُ.صالَةُاأل وىلُملسو هيلع هللا ىلصصليت  ثم 

ُمعه َُخُُ.انٌُدَُلُ فاستقبَلهُوُ ُ.خرَجُإىلَُأهلهُوخرجت  همُواحدًاُفجعَلُيمسح  يَُأحد  د 

اَُأناُفمسَحُُ:قال.ُواحداًُ يَخُُوأم  هُبرُ ُ:قال.ُد 
ُليد  ُدًاَُأوُرُ فوجدت  كَأن امَُأخرَجهاُُ.اًَُي 

ؤنة منُج 
ُ.عط ارُ( )

ُعنُأنسُ ُ–792  ُاهللُُ:قالُ،عنُثابت  ُاللونُملسو هيلع هللا ىلصكانُرسول  ُعرَقهُُ.َأزهَر كأن 

                                                           

ُاهللُ"منُهذاُالوجهُبلفظُ(7772ُ)ومسلمُ(7778ُ)أصل هُيفُالبخاريُ(ُ ) ُرسول  َ ري  بيُأمرينُُملسو هيلع هللا ىلصماُخ 

َُأخذَُأيرسهاُماُملُيكنُإثامًُ ُكانُإثاًمُكانُأبعَدُالناسُمنه.ُإال  ُاهللُ،ُفإن  ُُملسو هيلع هللا ىلصوماُانتقَمُرسول  ُأن  لنفسهُإال 

ُهللُهبا ُاهللُفينتقم  نتهكُحرمة  ُ."ت 

ُللن سائيُ"الفتح"وعزاُاحلافظُيفُُ  .وهوُقصورٌُ.ُروايَةُالباب 

ونةُعط ار(:777ُ/ )ُ"املشارق"قالُعياضُيفُُ(7) ُ.ُمهموز:ُج  ُفيهُالعطار  ُيضع 
ىُب جلد  غش  هوُسفٌطُم 

 .انتهى.ُطيَبهُومتاَعه
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أ.ُاللؤلؤ ىُتكف  ُ.( )إذاُمش 

ُدُ  ُمسست  ُوال ُاهلل ُرسول  ُكف  ُمن َُألَي ُحريرًة ُوال ُُ.ملسو هيلع هللا ىلصيباجًة ُشممت  وال

سكةًُ ُرسولُ ُ،م  ُ( ).ملسو هيلع هللا ىلصُاهلل ُوالُعنربًةَُأطيَبُمنُرائحة 

ُرَُبابُطيبُعَُ ُُق  ُ، والتبرك بهملسو هيلع هللا ىلصُالنبي 

 798-ُُ ُثابت  ُأنسُ ُعن ُُبنُ ُعن ُُ:قالُ.مالك  ُالنبي  ُعلينا ُ( )فقاَلُُملسو هيلع هللا ىلصدخَل

                                                           

ُيُ ُأكثرَُُأنُ ُ،كثريونُوزعمَُُ،هرتكُهزُ وقدُيُ ُ،ةباهلمزهوُ:ُ(75 /5 )قالُالنوويُ(ُ ) ُ.روىُبالُهزُ ما

ُُ،وليسُكامُقالوا ُُ.وشامالًُُميناًُيَُُأيُماَلُُ:رمُ قالُش  ُألنُ ُ،هذاُخطأٌُُ:قالُاألزهري ُُ،فينةكامُتكفأُالس 

ُاملختال ُصفة ُأنُ ُ،هذا ُُميَلُيَُُوإنامُمعناه ُمُ إىلُس 
ُاأل ُُكامُقالُ،شيتهمُ ُهُوقصدُ ت  امُكأنُ "خرىُيفُالرواية

ُ"ببمنَُصُُينحطُ  ُبُ ُالُ:قالُالقايض. ُُ،رمُ عدُفيامُقالهُش  ُكانُخ  واملذمومُمنهُماُكانُُ.ةًُبلوجُ ُةًُقلُ إذا

 .انتهى.ُمقصوداًُُستعمالًُمُ 

ُاألخرَيُمنه(7778ُ)أخرجُالبخاريُ(7ُ) ُديباجة)وهوُقولهُ.ُمنُهذاُالوجهُالشق  ُ(.الخ...ُوالُمسست 

ُ(7757ُ)وأخرجُالبخاريُُ ُالنبي 
ُيفُصفة  ُالرمحنُعنُأنس  ُعبد  ُبن  ُربيعَة كانُ"وفيهُ.ُملسو هيلع هللا ىلصمنُرواية

ُ."َأزهَرُالل ون

ُقولهُُ ُعرَقهُاللؤلؤ)وليسُعندُالبخاري  أ.ُكأن  ىُتكف  ُ(.إذاُمش 

أ)قولهُ(:5/87ُ )قالُالنوويُُ ه،ُهوُباهلمز(ُاذاُمشىُتكف  ُأكثَرُماُ.ُوزعمُكثريون،ُوقدُيرتكُهز  أن 

ر،ُوليسُكامُقالوا.ُي روىُبالُهزُ  م 
أُالسفينة:ُقالُش  هذاُ:ُقالُاألزهري ُ،ُأيُماَلَُيمينًاُوشامالًُكامُتكف 

ُامل ختال،ُخطأٌُ ُهذاُصفة  ُيميَلُإىلُسمت هُوقصدُمشيه،ُألن  كامُقالُيفُالرُ .ُوإن امُمعناهُأن 
.ُاأل خرىُوايةُ 

"ُ ُيفُصبب  ر:ُقالُالقايض.ُ."كأنامُينحط  م 
بلةًُإُ.الُب عدُفيامُقالهُش  ُوج  لقًة ُكانُخ  ُمنهُماُ،ُذا واملذموم 

ستعماًلُمقصوداًُ  .انتهى.ُكانُم 

 .نامُالقيلولةُ:أي(7ُ)
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َقُفعَُُ.عندنا يُبقارورةُ.ر  ُالعرَقُفيهاُ.وجاءتُأ م  ُتسلت  ُ.ُفجعلت 

ُ ُماُهذاُالذيَُتصنعَي؟ُقالتُ:فقالُملسو هيلع هللا ىلصفاستيقَظُالنبي  ليم  ُس  َكُُ:ياُأ م  هذاُعرق 

ي ب نا
ُُ،نجعل هُيفُط  ُالط يب  ُ.وهوُمنَُأطيب 

ُأيبُطلحةُعنُأنسُ ُ-799  ُاهللُبن  ُعبد  ُُبنُ ُعنُإسحاقُبن  كانُُ:قالُ.مالك 

ُ ُُملسو هيلع هللا ىلصالنبي  هاُيدخل  ُعىلُفراش  ليمُفينام  ُس  ُفيهُ.بيَتُأ م  ُُ:قالُ.وليست  فجاءُذاَتُيوم 

ُفقيلُهلا.ُفناَمُعىلُفراشها ُُ:فأ تيت  ُناَمُيفُبيت ُُملسو هيلع هللا ىلصهذاُالنبي  ُ.ُككُعىلُفراش 

َقُُ:قال ُوقدُعر  ُعىلُالفراشُ،فجاءت  َُأديم  هُعىلُقطعة  ُ.ُواستنقَعُعرق  ففتحت 

هاُ( )َعت يَدهتا هُيفُقوارير  ُذلكُالعرَقُفتعرص  ف  ُت نش  ُُ.فجعلت  ُ:فقالُملسو هيلع هللا ىلصففزَعُالنبي 

ليم؟ُفقالت ُس  وُبركَتهُلصبيان ناُ:ماُتصنعيُياُأ م  ُُ:قال.ُياُرسوَلُاهللُنرج  ُ.َأصبت 

ليمُمُ عنُأُ ُعنُأيبُقالبةُعنُأنسُ ُ-777  ُُ؛س  ُالنبي  ُُملسو هيلع هللا ىلصأن  ي ل 
ُفَيق  كانُيأ تيها

يَلُعليه.ُعندها ُلهُنطعًاُفَيق  ُُ.فتبسط  ُعرَقهُفتجعل هُُ.وكانُكثرَيُالعرق  فكانتَُتمع 

ُُ.يفُالط يبُوالقوارير ليمُماُهذا؟ُقالتُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُالنبي  ُس  ُبهُُ:ياُأ م  عرق كَُأدوف 

ُ( ).ط يبي

                                                           

( )ُُ ُالسيوطي ُالَعيُامل هملةُ(5/772)قال ُبفتح  ُفوق، ُمن ثناة ُم  ُثم  ،ُ َُمنُحتت  ُثم  .ُ وهيُكالصندوق 

نُمتاعها ُم  ُماُيعز  ُفيهُاملرأة  َُتعل   ُ.انتهىُ.الصغري 

ُ(9575ُ)َأصلهاُيفُصحيحُالبخاريُ.ُهذهُالط رقُالثالثةُعنُأنس(7ُ) ُآخرُعنُثاممةُعنُأنس  منُوجه 

ليمُكانتُت بسطُ "،ُخمترصاًُ ُس  ُأ م  ُُأن  ُعندهاُعىلُذلكُالن َطعُملسو هيلع هللا ىلصللنبي  ُفيقيل  ُ:ُقال،ُن َطعًا ُنامُالنبي  فإذا

هُفجمعت هُيفُقارورةُ ُملسو هيلع هللا ىلص ُمنُعرق هُوشعر  ُ،ُأخذت  ك  ُُجعت هُيفُس  ُقالُ"ثم  :ُ ُمالك  ُحَْضَُأنَسُبَن فلام 

ُ ك  هُمنُذلكُالس 
َُيعَلُيفَُحنوط  ُأن  َُأوىَصُإيل  َلُيفَُحنوط ه:ُقال.ُالوفاة  ع  ُ.ُ"فج 
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ُ ُيأتيهُالوحي ُد،ُوحيُرُ َُفي الب ملسو هيلع هللا ىلصُبابُعرقُالنبي 

ُبنُ ُ- 77  بادة ُُعنُع  ُاهللُُ:قالُ.الصامت  ُُملسو هيلع هللا ىلصكانُنبي  ُالوحي  ُعليه ُأ نزَل إذا

َبُلذلك هُ،كر  ُ.وترب دُوجه 

ُرواية ُُ:يف ُالنبي  ُنزَلُُملسو هيلع هللا ىلصكان ُرَأَسهُإذا ُنكَس ُالوحي  هُُ،عليه َُأصحاب  ونكَس

ُأ تلُ.رؤوَسهم فلام 
ُ.رفَعُرأ َسهُ،عنه ( )

ُوعينيه، وعقبيه، ملسو هيلع هللا ىلصبابُيفُصفةُفمُالنبيُ

 777-ُُ ُُعبةُعنُسامكُبنُ عنُش  رةُقالُ:قالُحرب  ُجابَرُبَنُسم  كانُُ:سمعت 

ُاهللُ ُُ.َأشكَلُالعيُ ُ.ضليَعُالفمُملسو هيلع هللا ىلصرسول  َبي 
ُ.ُمنهوَسُالعق 

ُقلتُلسامكُ  ُقالُ:قال ُالفم؟ ُضليع  ُالفمُ:ما عظيم 
( ).ُُ ُقلت  َُأشكَلُُ:قال ما

ُقال ؟ ُالعيُ ُ:العي  ُشق  ُُ.طويل  ُقلت  ُقالُ:قال ؟ ُالعقب  ُمنهوس  ُُ:ما ُحلم  قليل 

ُ ُ.الَعق ب 

ُالوجهُ ُ،ُمليَحَُُأبيض ملسو هيلع هللا ىلصُبابُكانُالنبي ُ

_______________________ 

ُامل هملةُوبامل عجمةُ(أدوف:ُ)قولهُ ُ(.5/772)قالهُالسيوطيُ.ُأيَُأخلط.ُبالدال 

ليم)قولهُيفُالطريقُاألخريُُ:تنبيهُ ُس  ُعنُأم  ُسليم(ُعنُأنس  سندُأ م   .ُظاهٌرُبأن هُمنُم 

عظمُنسخُبالدنا(:77ُ /5 )قالُالنوويُ(ُ ) ُهوُيفُم  ثن اهُفوقُساكنةُ"أ تل".ُهكذا ُوم 
والمُ.ُهبمزة 

ُالتحريرُوغريه.ُومعناهُارتفَعُعنهُالوحي.ُوياء هُصاحب   .انتهىُ.هكذاُفرس 

فتي(7ُ) ُالُيعنيُغلظُالش  ُ.ُكربُالفم  ُُبلُهوُدقيق  ُوتَُ.ُفتيُمعُك رَبُالفمالش  هُالعرب   .ستحسنهوهوُمماُمتدح 
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ُلهُ:عنُاجل ريريُعنُأيبُالط فيلُقالُ-777  ُاهللُُ:قلت  ؟ُملسو هيلع هللا ىلصأرأيَتُرسوَل

ُ.مليَحُالوجهُ،كانَُأبيَضُ.ُنعمُ:قال

ُرسوَلُاهللُُ:يفُرواية ُرجٌلُرآهُغرييُملسو هيلع هللا ىلصرأيت  ُاألَرض  ُ.وماُعىلُوجه 

ُ ُسنةَُماتُأَُُ:اجاحلجُ ُبنُ ُمسلمُ قال ُالطفيل ُماتُمنُُ،مائةُبو َُمن ُآخَر وكان

ُاهللُ ُرسول  ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصَأصحاب 

ُملسو هيلع هللا ىلصيبهُبابَُشُ

ُابنُ ُ-777  ُُعن ُس  ُقالري  ُُ:ين، ُمالك  ُبن  ُأنس  ئ َل ُاهللُُ:س  ُرسول  هلُخضَب

ُُ:؟ُقالملسو هيلع هللا ىلص ل هُ:إدريسُ ُقالُابنُ ُ.إنهُملُيكنُرَأىُالشيَبُإال  قل  وقدُخضَبُُ.كأن هُي 

ُوالَكَتمُ 
 
ُباحلن اء ُوعمر  ُ.َأبوُبكر 

ُآخر ُمنُطريق  ُوالَكَتمُ ُ:ويفُرواية
 
ُباحلن اء ُبكر ُاختضبُأبو واختضَبُُ.وقد

تاًُ ُباحلن اءُبح  ُ( ).عمر 

                                                           

ُ.منُهذاُالوجه(5555ُ)أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ُوالَكتَمُ )دونُقولهُُ
 
ُباحلن اء ُوعمر  ُ(.وقدُخضَبَُأبوُبكر 

ُقال(7275ُ)وروىُالبخاريُُ اجُعنُأنس  ُ":ُعقبةُبنُوس  وليسُيفَُأصحابهَُأشمطُغريُُملسو هيلع هللا ىلصقدَمُالنبي 

ُفغل فهاُباحلناءُوالكتمُ  ُ.ُ"َأيبُبكر 

مرُفانفردُمسلٌمُبهُ اُخضابُع  ُ.أم 

تاًُ)قولهُُ(:7/755 )ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُُ َُمفتوحةُ (ُبح  دة  ُساكنةُ .ُبموح  هملة  ثناةبعدهاُ.ُوم  .ُم 

ُبينهامُدائامًُ:ُأي ُكانُيمع  ُأباُبكر  ُبأن  رجُالصبغَُأسودُ:ُ(الكتمُ )ُو.ُُصفًا،ُوهذاُي شعر  نباٌتُباليمنَُي 

َُأمحر
 
ُإىلُاحل مرة،ُوصبغُاحلناء  .انتهى.ُواحل مرةُفالصبغُهبامُمعًاََُيرجُبيُالسوادُ ،ُيميل 
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ُقتادةَُُ-775  ُأنسُ ُعن ُُبنُ ُعن ُالشعرَةُُ:قالُمالك  ُالرجل  ُينتَف ُأن  كَره ي 

هُوحليت ه ُمنُرأ س  ُاهللُُ:قالُ.البيضاَء ُرسول  ُيفُُ.ملسو هيلع هللا ىلصوملَُيتضب  وإنامُكانُالبياض 

دغيُ،َعنفقت ه َبذٌُُ.ويفُالص  ُن  ُ( ).ويفُالرأس 

ُعنُأنسُ-777  ُُ؛عنُأيبُإياس  ُالنبي  َلُعنُشيب 
ئ  ماُشاَنهُُ:؟ُفقالملسو هيلع هللا ىلصأنهُس 

ُ( ).اهللُببيضاء

ُُبنُ ُعنُسامكُ ُ-772  ُُ:قالُ.حرب  ُُ.رةسمُ ُبنَُُجابرَُُسمعت  ُعنُشيب  ئ َل س 

ُ َرُمنهُيشءٌُكانُإذاُدهَنُرأُ ُ:؟ُفقالملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ئيُمنهُ.َسهُملُي  ُر  هن  ُ.وإذاُملَُيد 

ُاهللُُ:ويفُرواية ُرأُ ُمُ مقدُ ُ( )طَُمُ قدَُشُُملسو هيلع هللا ىلصكانُرسول 
وكانُإذاُاد هنُملُُ.ههُوحليت ُس 

ُ ُوإذاُشع َثُرأُ ُ.يتبي  هُتبي  ُالل حيةُ.س  ُ.وكانُكثرَيُشعر 

                                                           

َُأنساًُ":ُخمترصًاُعنُقتادةُقال(7752ُ)أخرجهُالبخاريُ(ُ ) ُ.ُسَألت  إن امُ.ُال:ُ؟ُقالُملسو هيلع هللا ىلصهلُخضَبُالنبي 

َغي ه د  ُ.ُ"كانُيشٌءُيفُص 

ُالرمحنُقال(7757ُ)وأخرجُالبخاريُُ ُأيبُعبد  ُ:ُمنُروايةُعنُربيعَةُبن  ُأنَسُبَنُمالكُيصف  سمعت 

ُ ُوالُبالقصريُ كانُربعًةُمنُالقومُليسُبالط":ُقالُملسو هيلع هللا ىلصالنبي  هُوحليت هُعرشونُ:ُوفيه..ُويل  وليسُيفُرأس 

ُ."شعرةُبيضاء

هُوحليت ه)وليسُعندُالبخاريُقولهُُ ُالشعرَةُالبيضاَءُمنُرأ س  ُينتَفُالرجل   (.ي كَرهُأن 

ُيفُاحلديثُاملايض،ُالُمنافاةُبيُهذاُاحلديث(7ُ) ُالشيب  ُ.وبيُإثبات 

ُُبعدُأنُذكَرُحديَثُ(7/572ُ)قالُابنُحجرُُ ُهباُ:ُالباب  ُتلكُالشعراتُالبيضُملَُيَتَغري  حمموٌلُعىلُأن 

سن هُ ُ.انتهى.ُملسو هيلع هللا ىلصيشٌءُمنُح 

ة:ُأبوُإياس:ُقلتُ ُ.وابنهُإياسُهوُالقايضُاملشهور.ُهوُمعاويةُبنُقر 

ُامل عجمة(7ُ) ُامليم.ُبفتح  هُخمالطًاُلبياضه:ُأي.ُوكرس  ُشعر   .قالهُابنُحجر.ُصارُسواد 
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ُالسيف؟ُقالُ:فقالُرجٌلُ ُوالقمرُ .ُالُ:وجههُمثل  وكانُُ.بلُكانُمثَلُالشمس 

ستديراًُ هُمثَلُبيضةُاحلاممةُ.م  ُاخلاتَمُعندُكتف  ُ.ي شبهُجسدهُ.ورأيت 

ُملسو هيلع هللا ىلصبابُإثباتُخاتمُالنبوة،ُوصفته،ُوحمل هُمنُجسدهُ

ُبنُ ُ–778  ُقالسمُ ُعنُجابر ُُ:رة ُاهلل ُرسول  ُيفُظهر  ُخامتًا ُملسو هيلع هللا ىلصرأيت  كأن هُ.

ُ ُ.محامُ بيضة 

ُبنُ ُ-779  ُاهلل ُعبد ُُ:قالُ.َسجسُ ُعن ُالنبي  بزًاُُملسو هيلع هللا ىلصرأيت  ُخ  ُمعه وَأكلت 

ُُ.ثريداًُُ:أوُقالُ.وحَلامًُ ُُ:لهُقالُفقلت  ُُرَُغفَُتَُاس  ُثمُ ُ.ولك.ُنعمُ:؟ُقالملسو هيلع هللا ىلصلكُالنبي 

ُ[.9 حممد]ُ{كُوللمؤمنيُواملؤمناتواستغفرُلذنب ُ}ُ:تالُهذهُاآلية

ُإىلُخاتمُ رُ دُ ُثمُ ُ:قال ُفنظرت  ُبيُكَُُت  ُالي رسىُ.هيُ فَُت ُالن بوة ه
ُكتف  ُناغض  .ُعند

ُالثآليلُ.ُج  عاًُ ُ.( )عليهُخيالٌنُكَأمثال 

َُضُب ُُ يوم ق ملسو هيلع هللا ىلصُبابُكمُسنُالنبي ُ

                                                           

( ُ ُالسيوطيُيفُ( 5/777ُ)ُ"الديباج"قال :)ُ ه)قوله ُناغضُكتف  ُالذيُعىلُطرف ه( ُالدقيق  ُالعظم  ،ُهو

ُوقيل ك: ُالت حر  ُعند ُمنه ُيظهر  ُ)ما عاًُ. ُُج  ُاجليمُ ( ُبضم  ُامليم، ُوسكون  .ُ ُالكف  ُكجمع ُومعناه وهوُ.

معُاألصابعُوت ضمُ  َُت  ُامل عجمة(ُخيالن.ُ)قدرهُبعدُأن 
 
ُاخلاء ُالياء.ُبكرس  ُخالُ .ُوسكون  وهوُ.ُُجع 

ُيفُاجلسد ثل ثة(ُالثآليل.ُ)الشامة  ُث ؤلولُبم  ُ.انتهى.ُُجع 

ُالثاء(:7/757ُ )ُ"املرقاة"قالُالقاريُيفُُ ُث ؤلولُبضم  ُاهلمزة. كون  اٌجُصلٌبََُيرجُعىلُ.ُوس  ر  خ 

صةُفام:ُ"النهاية"ويفُ.ُاجلسدُلهُن توٌءُواستدارةٌُ ُمثَلُاحل م 
ُيفُاجلسد  .ُُدوهناوهوُهذهُاحلبٌةُالتيَُتظهر 

 .انتهى
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 7 7-ُُ ُمالك  ُبن  ُاهللُُ:قالُ.عنُأنس  ب َضُرسول  ُوستيُملسو هيلع هللا ىلصق  ُثالث  ُ.وهوُابن 

ُُوهوُابنُ ُ.وأبوُبكر ُوهوُابنُ ُ.يوستُ ُثالث  ُُوعمر  ُ.يوستُ ُثالث 

ُبمكة والمدينة ملسو هيلع هللا ىلصُبابُكمُأقامُالنبي ُ

ُُ:قال.ُعنُأيبُإسحاقُ-  7  ُاهللُبنُ ُكنت  ُُ.تبةعُ ُجالسًاُمعُعبد  فذكرواُسني 

ُاهللُ ُُ.ملسو هيلع هللا ىلصرسول  ُاهللُُ:القومُ ُفقالُبعض  ُ.ملسو هيلع هللا ىلصكانُأبوُبكرَُأكرَبُمنُرسول 

ُُ:قالُعبدُاهلل ب َضُرسول  ُُوهوُابنُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُق  وهوُُ.وماتَُأبوُبكرُُ.وستيُثالث 

ُُابنُ  ُوهوُابنُثالثُوستيُ.وستيُثالث  َلُعمر 
ت  ُ.وق 

قالُلهُعامرُبنُ ُ،قالُفقالُرجٌلُمنُالقوم ثناُجريرُقالُ:سعدُي  ن اُقعودُُ:حد  ك 

ُاهللُ.ُعندُمعاوية ُرسول  ُاهللُُ:فقالُمعاويةُ .ُملسو هيلع هللا ىلصفذكرواُسني  وهوُُملسو هيلع هللا ىلصق بَضُرسول 

ُوستيُسنة ُثالثُوستي.ُابنُثالث  ُُ.وماتَُأبوُبكرُوهوُابن  مرُوهوُابن  تَلُع  وق 

ُوست ي ُ.ثالث 

ُفقالُ:ويفُرواية ُاهللُُ:أنهُسمعُمعاويةَُيطب  ُُملسو هيلع هللا ىلصماَتُرسول  ُثالث  وهوُابن 

ُ.وَأناُابنُثالثُوستي.ُوأبوُبكرُوعمر.ُوستي

ُأَُُبنُ ُعنُعامرُ ُ-7 7  ُابنَُُ:قال.ُرُموىلُبنيُهاشميبُعام  كمُأتىُُ:عباسُسألت 

نُقومهََُيفىُعليهُذاكُ:يومُمات؟ُفقالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُلرسولُ  َُأحسبُمثَلكُم  .ُماُكنت 

َُأعلمُقوَلكُفيهُ:قالُقلت ُأن  ُفَأحببت  ُالناَسُفاختلفواُعل  ُ.ُإينُقدُسألت 

ُقالُ:قال ؟ ُنعمُ:قلتُ:َأحتسب  ُهلاُ:قال. ُب عث َُأربعي ك
مخسُعرشةُُ،َأمس 

ُُ.بمكة ُوََياف  ُ.وعرٌشُمنُمهاجرهُإىلُاملدينة.ُيأ من 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُرسوَلُُ:ويفُرواية ُوستيُ.ويفتُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُأن  ُمخس  ُ.وهوُابن 

ُاهللُُ:ويفُرواية ُالصوَتُُ.بمكةُمخسُعرشةُسنةُملسو هيلع هللا ىلصأقاَمُرسول  وَيرىُُ،َيسمع 

وَحىُإليه.ُوالَُيرىُشيئاًُُ،الضوَءُسبَعُسني ُ( ).وَأقامُباملدينةُعرشاًُُ.وثامنُسنيُي 

ُملسو هيلع هللا ىلصبابُيفُأسامئهُ

 7 7-ُُ هاب  ُش  ُرسوَلُاهللُُ؛طعم،ُعنُأبيهبريُبنُمُ ج ُُبنُ ُعنُحممدُ ُعنُابن  أن 

ُيلَُأسامءُ:قالُملسو هيلع هللا ىلص فرُ.وأناُأمحدُ.أناُحممدٌُُ.إن  ُ.وأناُاملاحيُالذيَُيمحوُاهللُيبُالك 

رشُالناسُعىلُقَدمي ُالذيَُي  ُالذيُليسُبعدهُأَُُ.وأناُاحلارش  وقدُُ.حدٌُوَأناُالعاقب 

هُاهللُرءوفًاُرحيامًُ ُ.سام 

قيلُ:يفُرواية ُُ:عنُع  ُالعاقب؟ُقالُ:هريللزُ ُقالُقلت  الذيُليسُبعدهُُ:وما

ُ( ).نبٌيُ

                                                           

ُموىلُبنيُهاشمُ (ُ ) ُُملسو هيلع هللا ىلصأنهُ"،ُكذاُيفُروايةُعامر  ُوستيُت ويف  ُ."ومكَثُبمكةُثالثُعرشة،ُوهوُابنُمخس 

ُُ منُ(7789ُ)والبخاريُ،ُمروُبنُدينارمنُروايةُعَُ(ُ 775)ومسلمُ(7797ُ)وقدُأخرجُالبخاري 

ُقال(ُ 775)ومسلمُ.ُروايةُعكرمة ُعباس  َبعيُكلهمُعنُابن  مكَثُرسولُ":ُمنُروايةُأيبُُجرةُالض 

ُ.وهذاُقولُاجلمهور.ُ"وتويفُوهوُابنُثالثُوستي،ُبمكةُثالثُعرشةُملسو هيلع هللا ىلصاهللُ

ُ(ُبمكةُثالثُعرشةُسنة)قولهُ(:77ُ /2)ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُُ ُأصح  مماُرواهُمسلمُمنُ.ُهذا

ُ.فذكره..ُطريقُعامرُبنُأيبُعامر

تُاختالٌفُآخرُيفُمكث هُ:ُقلتُ  .فانظرهُ.ذكرهُيفُالفتحُالبنُحجر.ُويفُوفاتهُ.ملسو هيلع هللا ىلصوثم 

ُ.منُهذاُالوجه(7ُ 7779ُ،77)أخرجهُالبخاريُ(7ُ)

هُاهللُرءوفًاُرحيامًُ.ُالذيُليسُبعدهُأحدٌُ)دونُقولهُُ ُ.(ُوقدُسام 
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ُقالُ-7 7  ُاهللُُ:عنَُأيبُموسىُاألَشعري  َُأسامءُملسو هيلع هللا ىلصكانُرسول  يُلنا ُ.ي سم 

يُ،وأمحدُ ُ،أناُحممدٌُُ:فقال ُُ،وامل قف  ُُ،واحلارش  ُُ،التوبةُ ُونبي  ُ.محةالرُ ُونبي 

، وترك إكثار سؤاله عما ال ضرورة إليه، أو ال يتعلق ملسو هيلع هللا ىلصبابُتوقريهُ

ُبه تكليف، وما ال يقع، ونحو ذلك

ُبنُمالكُ-5 7  هابُأخربينُأنس  ُش  ُرسوَلُاهللُُ؛عنُابن  خرَجُحيُُملسو هيلع هللا ىلصأن 

ُالشمس ُزاغت  ُهلمُصالةَُ. ُعىلُاملنربُ.الظهرُفصىل  ُسل مُقاَم ُفلام  ُالساعةَُ. .ُفذكر

ُقبلهاُأ مورًاُعظاماًُ نيُعنهُ:ثمُقالُ.وذكرُأن  ُفليسأل 
 
ُيسأَلنيُعنُيشء ُأن  .ُمنُأحب 

َُأخربت كمُبه ُيفُمقاميُهذاُ،فواهللُالَُتسألوينُعنُيشءُإال  ُ.ماُدمت 

ُ ُُبنُ ُقالُأنس  ُالبكاَءُحيُسمعواُذلكُمنُُفأكثرَُُ:مالك  ُاهللُالناس  .ُملسو هيلع هللا ىلصرسول 

ُاهللُ ُاهللُبنُح ُُ.سلوينُ:أنُيقولُملسو هيلع هللا ىلصوأكثَرُرسول  َمنُأيب؟ُياُُ:ذافةُفقالفقامُعبد 

ُاهللُُ.ذافةأبوكُح ُُ:رسولُاهللُقال َُأكثَرُرسول  ُكَُبرَُُ.سلوينُ:منُأنُيقولُملسو هيلع هللا ىلصفلام 

ُُفسكَتُُ:قالُ.رسوالًُُوبمحمدُ .ُوباإلسالمُديناًُُ.رضيناُباهللُرباًُُ:فقالُعمرُ  ُرسول 

_______________________ 

درجُمنُ(ُالخ..ُوقدُسامهُاهلل)قولهُُ"الدالئل"قالُالبيهقيُيفُُ(:7/552)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ م 

الذيُليسُبعدهُ)وأماُقولهُ،ُوكأن هُأشارُإىلُماُيفُآخرُسورةُبراءة،ُوهوُكذلك:ُقلت.ُقولُالزهري

يينةُعندُالرتمذيُوغريهُبلفظُ،ُفظاهرهُاإلدراجَُأيضاًُ(ُنبي ُ الذيُليسُ)لكنُوقعُيفُروايةُسفيانُبنُع 

ُبعديُنبي ُ ُنافعُبنُجبري(. ُووقعُيفُرواية ُ"عقبُاألنبياء"أنهُ، .ُ ُوالوقف  ُللرفع  ُوهوُحمتمٌل انتهىُ.

ُ.كالمه

وأمحدُُ"التاريخ"عزاهاُقبلُكالمهُهذاُللبخاريُيفُ.ُروايةُنافعُبنُجبريُالتيُذكرهاُابنُحجر:ُقلتُ

حهُاحلاكم.ُوابنُسعد  .وصح 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُ.ُذلكُحيُقالُعمرُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُ

ُ ُاجلنةُُيوالذُ.( )وىلأَُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُثمُقالُرسول  ُعل  َضت 
ر  ُبيدهُلقدُع 

ُحممد  نفس 

رضُهذاُاحلائطُ.والنارُآنفاًُ ُ.فلمُأَرُكاليومُيفُاخلريُوالرشُ.يفُع 

ُاهللُبنُ ُ:شهابُقالُابنُ  ُقالعُ ُاهللُبنُ ُعبدُ َُأخربينُعبيد  ُمنُُ:تبة ثنيُرجٌل حد 

ُأمُ  ح ُُاهللُبنُ ُعبدُ ُأهلُالعلم؛ُأن 
ُُ:ذافةح ُُاهللُبنُ ُذافةُقالتُلعبدُ  ُقط  ُبابن  ماُسمعت 

ُاجلاهلية َُأهل  ُنساء  ف 
ُبعَضُماُت قار  ُتكونُأ م كُقدُقاَرَفت  ُمنك؟ُأأمنَتُأن  ُ،َأعق 

 ُ
ُلوُ:ذافةح ُُاهللُبنُ ُ؟ُقالُعبدُ الناسُ ُفتفضحهاُعىلَُأعي  َُأسود،ُُواهلل  قنيُبعبد  َأحل 

ُ( ).للحقت ه

نيا،ُعىلُعايشُالدُ ُ من م ملسو هيلع هللا ىلصهُرَُ،ُدونُماُذكَُماُقالهُرشعاًُُبابُوجوبُامتثالُ 

ُيأُ الرُ ُسبيلُ 

ُمعُرسولُ ُ:قالُ.طلحةُعنُأبيهُعنُموسىُبنُ ُ-7 7  ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُمررت  بقوم 

ؤوسُالنخل ُفقالواُ:فقالُ.عىلُر  ُهؤالء؟ ُيصنع  ونهُ:ما ح  لق  ُيفُُ.ي  كَر َيعلونُالذ 

                                                           

ُووعيدُ (ُأوىل)ُ:قالُالسيوطي(ُ ) ُهتديد  َبُمنكمُماُتكرهون.ُكلمة  هُتعاىَلُ،ُومعناهَُقر  َأوىلُلكُ}ومنهُقول 

رب.ُمأخوٌذُمنُالَويل،ُقاربكُماُتكرهُفاحذره:ُأيُ{فأوىل  .انتهى.ُوهوُالق 

ُ.منُهذاُالوجهُمثله(5ُ،7877ُ 97ُ،5)أخرجهُالبخاريُ(7ُ)

ُاهللُبن:ُقالُابنُشهاب)دونُقولهُُ ُ:ُعبدُاهللُبنُعتبةُقالَُأخربينُعبيد  ثنيُرجٌلُمنُأهلُالعلم؛ُأن  حد 

ذافةُقالت ُح  ُاهللُبن 
ُعبد  ُ(الخ...ُأ م 

(7775ُ)والبخاريُأيضًاُ،ُمنُروايةُقتادة(7759ُ)ومسلمُ(7728ُ،ُ 777)وقدُأخرجهُالبخاريُُ

 .دونُالزيادة.ُعنُموسىُبنُأنسُكالهاُعنُأنسُنحوه(7759ُ)ومسلمُ
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ح ُُ.األ نثىُفيتلق  ُيغنيُذلكُشيئاًُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول  خربواُبذلكُفأُ ُ:قالُ.ماَُأظن 

ُ.وهكُ فرتَُ

ُ ُُفأ خربُرسول  نعوهُ:بذلكُفقالُملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُذلكُفليص  هم ُينفع  ُكان ُإن  ُإنامُ. فإين

ُظن اًُ ثتكمُعنُاهللُشيئًاُفُولكنُ ُ.فالُت ؤاخذوينُبالظنُ ُ.ظننت  واُبهإذاُحد  فإينُ.ُخذ 

َُأكذَبُ ُُعزُ ُعىلُاهلل ُلن  ُ.وجل 

ُاهللُُ:قالُيج ُدُ َخُُبنُ ُعنُرافعُ ُ-2 7  ونُالنخَلُُ.املدينةُملسو هيلع هللا ىلصقدمُنبي  .ُوهمُيأب ر 

ونُالنخل ح  لق  هُ:قالوا.ُماُتصنعون؟ُ:فقالُ.يقولونُي  لعل كمُلوُملُُ:قالُ.كناَُنصنع 

ُُ.وهكُ فرتَُُ.تفعلواُكانُخرياًُ ُُ،فنفضت  ُ.ُأوُفنََقَصت 

واُُ.إنامَُأناُبرٌشُُ:ملسو هيلع هللا ىلصفذكرواُذلكُلهُفقالُُ:قال ُمنُد ينكمُفخذ 
 
إذاَُأمرت كمُبيشء

ُُ.به ُمنُرأي 
 
ُ.برٌشُُافإنامُأنُ.وإذاَُأمرت كمُبيشء

ُُ؛عنُأنسُ ُ-8 7  ُالنبي  ونُملسو هيلع هللا ىلصأن  ح  ُيلق  ُبقوم  ُ.لوُملُتفعلواُلصلَحُُ:فقال.ُمر 

ُُ:قال ُهبمُفقالُ.صاًُيُ فخرجُش  لكم؟ُقالواُ:فمر  َأنتمُُ:قال.ُقلتُكذاُوكذاُ:ماُل نَخ 

ُبَأمرُدُ   .ُنياكمَأعلم 

ُملسو هيلع هللا ىلصبابُمنُفضائلُإبراهيمُاخلليلُ

 7 9-ُُ ُمالك  ُبن  ُاهللُُ:قالُ.عنُأنس  ياُخرَيُُ:فقالُملسو هيلع هللا ىلصجاءُرجٌلُإىلُرسول 

ة ُاهللُُ.الربي  ُعليهُالسالمُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُرسول   .ذاكُإبراهيم 

ُملسو هيلع هللا ىلصبابُمنُفضائلُموسىُ
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 777-ُُ ُمالك  ُبن  ُاهللُُ؛عنُأنس  ُرسوَل ُعىلُم وسىُليلةُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصأن  مررت 

ُاألمحر ُيفُقربهُ.أ سَيُيبُعندُالكثيب  ُ.وهوُقائٌمُي صل 

ُبابُمنُفضائلُزكرياء،ُعليهُالسالم

اراًُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسوَلُُأنُ ُ؛عنُأيبُهريرةُ- 77  اءُنج  ُ.كانُزكري 

ُبابُمنُفضائلُاخلْض،ُعليهُالسالم

ُابنُ ُ-777  بريُعن ُج  ُبن 
ُُعباسُ ُعنُسعيد  ُكعب  ُبن  ُأ يب  كانُُ:قالُُعن

ُ هُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  عليناُوعىلَُأخيُ:إذاُذكَرَُأحَدًاُمنُاألَنبياءُبدَأُبنفس  ُاهللُ  ُ( ).رمحة 

                                                           

ُاحلديثُجز(ُ ) ةُموسىُمعُاخلْضُاملشهورةهذا ُمنُحديثُقص  ٌُء ،77ُ )وهيُيفُصحيحُالبخاريُ.

الًُ(7777ُ،7778ُ،7779ُ،7757ُ ُ.ُمنُهذاُالوجهُمطو 

ُاللفظةُ ُهذه ُدون .ُ ُم ستقل 
ُبحديث  ُاللفظ ُهذا ُاملصن في ُمن ُُجاعٌة ُأفرَد ُوقد .ُ (7785ُ)كالرتمذي

رمحةُاهللُعليناُوعىلُ:ُفقال"زادُأمحدُ.ُوغريهم(988ُ)وابنُحبانُ(77ُ  7)واإلمامُأمحدُيفُمسندهُ

ُ،ُهودُ  ُباألنبياءُعليهمُالصالةُوالسالمُ"ذَكَرَُأحداًُ"ولفظُالرتمذيُُ"وعىلُصالح  ُ.ُدونُقيد 

ُ:فائدةُ

ُع}بابُقولُاهللُتعاىلُُ"صحيحه"قالُالبخاريُيفُُ عاءُدونُنفسه.ُ{ليهموصل  ُأخاهُبالد  .ُوَمنُخص 

ةُأحاديَثُ ُروىُعد  هُ،ُثم  ُأيبُعامر)أليبُعامرُُملسو هيلع هللا ىلصمنهاُدعاؤ  ُاغفرُلعبيد  ُعىلُ)ومنهاُ(ُاللهم  ُصل  اللهم 

ُوجلريرُ (.ُآلَُأيبُأوىف ُاهللُموسىُلقدُأ وذي)ومنهاُ.ُوكذاُدعاؤهُألنس  ُ..(.يرحم 

ُُ ُاحلافظ 72ُ /  )قال ُالرت(: مريفُهذه ُع  ُابن  ُعن ُجاء ُما ُرد  ُإىل ُإشارٌة ُُجة ُأيبُشيبة: ُابن  ُأخرج

ُعليهُفلَهَزُيفُصدري":ُوالطربيُمنُطريقُسعيدُبنُيسارُقال ت  مرُفرتمح  ُع  ُعندُابن  ُرجالً ،ُذكرت 

قال":ُوعنُإبراهيمُالنخعي.ُ"ابدأُبنفسك:ُوقالُيل إذاُدعوَتُفابدأ ُبنفسك،ُفإنكُالَُتدريُيفُ:ُكانُي 
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_______________________ 

ُد عا ُ"ءُي ستجابُلكأي  ُعنُأيبُالدرداءُ. ُماُأخرجهُمسلٌم ُعىلُذلك،ُويؤّيدها ُالبابُترد  وَأحاديث 

ُقالُامللك":ُرفعه ُالغيبُإال  ُيدعوُألخيهُبظهر  سلم  ُعنُ.ُ"ولكُمثلُذلك:ُماُمنُم  وأخرَجُالطربي 

ُ"ُابنُعباسُرفعه ُم ستجابات 
ُدعوات  ُوذكرُفيهاُمخس  ُاألخُألخيه. ُ"ودعوة ُاستدل  ُهكذا ،ُُ هبامُابن 

ُالغيب،ُبطال،ُوفيهُنظرٌُ عاءُلظهر  ُالد  هُأوُذكَرُ.ُألن  ُمنُأنُيكونُالداعيُخص  ُاألخُألَخيهَُأعم 
 
ودعاء

ُبنفسه ُبهُأوُبدَأ ُيكونُبدَأ نُأن  ُم  ُكعبُ،ُنفَسهُمعه،ُوَأعم  ُمنُحديثُأ يبُبن  اُماُأخرجهُالرتمذي  وأم 

ُ،ُرفعه ُالنبي  ُموسىُواخلَْضُ.ُ"ًاُفدعاُلهُبدَأُبنفسهكانُإذاُذكَرَُأحدُملسو هيلع هللا ىلصأن  وهوُعندُمسلمُيفُأولُقصة 

ُُ."وكانُإذاُذكرَُأحدًاُمنُاألنبياءُبدَأُبنفسه"ُ:ولفظه

ُالقيدُ ُويؤي دُهذا ،ُ ُبنفسهُملسو هيلع هللا ىلصأنه ُفلمُيبدأ ُلغريُنبي  ُدعا ُيفُ. ُاملاضية ُهاجر ُيفُقصة :ُ"املناقب"كقوله

ُإسامعيلُلوُتركتُزمزَمُلكانت" اللهمُأي دهُ":ُوقدُتقدمُحديثُأيبُهريرة،ُ"َعينًاُمعيناًُُيرحمُاهللُأم 

ُ"بروحُالقدس ههُيفُالدين":ُوحديثُابنُعباس،ُيريدُحسانُبنُثابت. وغريُذلكُمنُُ."اللهمُفق 

ُملُيط رد ُالذيُجاءُيفُحديثُأ يب  ُ.ُاألمثلة،ُمعُأن  هُكامُمر 
ُبنفس  فقدُثبَتُأن هُدعاُلبعضُاألَنبياءُفلمُيبدأ 

ُشديدُ "ُاملناقبُمنُحديثُأيبُهريرةيفُ لوطًاُلقدُكانُيأويُإىلُركن  ُاهللُ   .انتهى.ُ"يرحم 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

ُخاري ُعىلُالبُ ُمسلمُ ُزوائدُ 
281 

 اب فضائل الصحابة كت
ُ

ُبابُمنُفضائلُأيبُبكرُالصديق،ُ

ُمَُُعنُابنُ ُ–777  ُُ:؛ُأنهُقالملسو هيلع هللا ىلصسعودُعنُالنبي  ت خذًاُخلياًلُلت خذت  ُم  لوُكنت 

ُخليالًُ ُصاحَبكمُخليالًُُ.ولكن هَُأخيُوصاحبيُ.َأباُبكر  ُوجل  ُ.وقدُاختَذُاهللُعز 

ل هُ:يفُرواية ُمنُخ  ُخل  ُإىلُكل  َُأباُُ.َأاَلُإ ينَُأبرأ  ذت  ُمتخذًاُخلياًلُالخت  ولوُكنت 

ُاهللُ.بكرَُخليالًُ ُصاحَبكمُخليل  ُ( ).إن 

ُأَُُعنُابنُ ُ-777  لت 
ئ  ُعائشة،ُوس  ليكةُسمعت  ُاهللُُ:يبُم  ُملسو هيلع هللا ىلصَمنُكانُرسول 

ُاستخلفَُ ُلو ستخلفًا ُقالتم  ُبكرُ:ه؟ ُأيبُبكر؟ثُ ُ:فقيلُهلاُ.أبو َُمنُبعد ُم  ُ:قالت.

ُإىلُهذاُثمُ ُ.اجلراحُأبوُعبيدةُبنُ ُ:قالت.ُنُبعدُعمر؟مَُُ:قيلُهلاُمُ ثُ ُ.عمر ُ.انتهت 

ُُ:قال.ُعنُأيبُهريرةُ-775  ُ؟َمنَُأصبحُمنكمُاليومُصائامًُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

ُأناُ:قالُأبوُبكرُمنكمُاليومُجنازة؟ُفَمنُتبعَُُ:قالُ.أناُ:قالُأبوُبكر فَمنُُ:قال.

؟ُنُعادُمنكمُاليومُمريضاًُفمَُُ:قال.ُأناُ:أطعمُمنكمُاليومُمسكينا؟ُقالُأبوُبكر

ُ.ُأناُ:قالُأبوُبكر ُدخَلُاجلنةُيفُامرئُ ُماُاجتمعنَُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول  ُ( ).إال 

                                                           

ُ.عنُأيبُسعيدُاخلدريُمرفوعًاُنحوه(7787ُ)ومسلمُ(ُ 779)أخرجُالبخاريُُ( )

ُ.ُعنُعبدُاهللُبنُالزبريُمرفوعًاُنحوه(7758ُ)وأيضًاُ.ُعنُابنُعباس(755ُ)وأخرجهُالبخاريُُ

َُمسعودُوانفرَدُم سلٌمُبإُ ُ.خراجهُعنُابن 

رٌُ(7ُ) ُمكر  مُيفُكتابُالزكاة.ُاحلديث   .تقد 
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ُبابُمنُفضائلُعمرُ

ُاهللُُ؛ريرةعنُأيبُهُ ُ-777  ُإىلُرسول  ُبنُاخلطابُجاَء ُعمَر وعندهُ.ُملسو هيلع هللا ىلصأن 

ُعىلُرسولُ  سوٌةُقدُرفعَنَُأصواهتن 
ُابتدرنُاحلجاَبُ.ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُن  ُاستأذَنُعمر  ُ.فلام 

ُ ُاهلل ُرسول  ُله ُفدخلُملسو هيلع هللا ىلصفَأذ َن ُُ،يعني ُاهلل ُعمرُملسو هيلع هللا ىلصورسول  ُفقال ، ُ:يضحك 

نّكُياُرسولُاهلل َحَكُاهللُس  ُاهللُُ،أض  ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُرسول  ُالاليتُكن 
 
ُمنُهؤالء عجبت 

جاَبُُ،عندي ُسمعَنُصوَتكُابتدرَنُاحل  فأنَتُياُرسولُاهللُأحقُ:ُفقالُعمرُ،فلام 

ب َنُرسوَلُاهللُ:ثمُقالُعمرُ ُ،أنَُُّيَب نَُ ُأهتبننيُوالُهَتَ ن  ه 
ُأنفس  ات  َُعدو  :ُ؟ُقلنملسو هيلع هللا ىلصُأي 

ُاهللُُ،نعم ُمنُرسول  ُوأفظ  ُاهللُُ،ملسو هيلع هللا ىلصأنتُأغلظ  ُ،والذيُنفيسُبيدهُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول 

ُسلَكَُفجُ  ُسالكًاُفّجًاُإ ال  َكُُاًُماُلقيكُالشيطانُقط  ُ( ).غريَُفج 

ُُملسو هيلع هللا ىلصُعنُالنبي ُُعنُأيبُسلمةُعنُعائشةُ-772  قدُكانُيكونُيفُُ:أنهُكانُيقول 

ثونُاأل ممُ  د  ُيكنُيفُأ متيُمنهمُأَُُ.قبلكمُحم  ُعمَرُبَنُاخلطابُمنهمُ،حدٌُفإن  ُ( ).فإن 

ث ونُ:قالُابنُوهب د  ونُ.تفسريُحم  ل َهم  ُ.م 

                                                           

ُاحلميدُ(7797ُ)ومسلمُ(77ُ،7787ُ،5275ُ 7)أخرجُالبخاريُ(ُ ) ُعنُعبد  ُشهاب  منُروايةُابن 

ُأيبُوقاصُعنُأبيهُمثله ُسعدُبن  ُزيدُبنُاخلطابُعنُحممدُبن  ُالرمحنُبن  ُعبد  ُ.بن 

ُسعدُ (7792ُ)حديثُأيبُهريرةُرواهُمسلمُُ:تنبيهُ ُ،ُابتدرنُاحلجابفذكرهُإىلُقولهُ.ُعق بُحديث  ثم 

هري:ُقال ُالز 
ُ.ُفذكرُنحَوُحديث 

ُمنُحديثُأيبُهريرةُ  .ُوملُيروهُالبخاري 

ُ.منُروايةُأيبُسلمةُعنُأيبُهريرةُمرفوعًاُمثله(7787ُ،7787ُ)أخرجُالبخاريُُ(7)

ُاحلفاظ.ُيعاًُواحلديثُحمفوٌظُعنهامُُجُ  .كامُقالُبعض 
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مرُ-778  ُُ:قالُعمرُ ُ:قال.ُعنُابنُع  ُيفُثالث  ُريب  ُإبراهيمُ:وافقت  ُ،يفَُمقام 

ُ جاب  ُ( ).ىُبدرُ ويفُأ سارَُُ،ويفُاحل 

ُبابُمنُفضائلُعثامنُبنُعفان،ُ

ُاهللُُ:عنُعائشةُقالتُ-779  ُيفُبيتيُملسو هيلع هللا ىلصكانُرسول  ُعنُُ.م ضطجعًا كاشفًا

ُأوُساقيه ُلهُ.فخذيه ُفأذَن ُبكر َُأبو ُفاستأذَن ُوهوُعىلُتلكُاحلال. ث. ُفتحد  ثمُ.

                                                           

يدُعنُأنسُقالُقالُعمر(7ُ،7777ُ 7ُ،75 797ُ،797ُ،77)أخرجهُالبخاريُ(ُ ) ُ":ُعنُمح  وافقت 

ُ ُريبُيفُثالث  .ُ ُفقلت  ُاهلل: ُرسوَل ُيا .ُ ُإبراهيمُم صىل  ُمنَُمقام ذنا ُاخت  ُلو ُمنُمقامُ}فأ نزلتُ. وا واخت  ذ 

ُ ُ{إبراهيمُم صىل  ُاحلجاب. ُوآية ،ُ ُقلت  ُرس: ُيا ُالرب  هن  ُي كل م  َُيتجبنُفإنه ُنساَءكُأن  َُأمرَت ُاهللُلو وَل

ُوالفاجرُ  ُاحلجاب. ُآية ُفنزلت  ،ُ ُالنبي  ُنساء  ُعليهُملسو هيلع هللا ىلصواجتمَع ُالَغرية ُيف ُهلنُ . ُفقلت  :ُ ُإن  ُرب ه عسى

بدَلهَُأزواجًاُخريًاُمنكنُ  ُي  ُأن  ُهذهُاآلية.ُطلقكن  ُ."فأ نزلت 

ُ(ُويفُأَسارىُبدر)دونُقولهُُ

متُالقصةُيفُوقدُُ ُ.وإباحةُالغنائم،ُبابُاإلمدادُباملالئكةُيفُغزوةُبدرُ"كتابُاجلهاد"تقد 

ُ:ُ)قوله(:575ُ/ )ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُُ ُريبُيفُثالث  أيُوقائع،ُواملعنىُوافقنيُريبُُ(وافقت 

ُأوَُأشا ُاملوافقةُإىلُنفسه، ،ُلكنُلرعايةُاألَدبَُأسنَد ُرأيت  دوثُفَأنزلُالقرآَنُعىلُوفقُما ُبهُإىلُح  َر

ُلهُاملوافقةُيفُ.ُرأ يه هُالعددُبالثالثُماَُينفيُالزيادَةُعليها؛ُألن هُحصلت  وقدمُاحل كم،ُوليسُيفُختصيص 

ُهذه ُغري َُأشياء ُبدر. ُأ سارى ُقصة ُمشهورها ُمن حيح،ُ، ُالص  ُيف ُوها ُاملنافقي، ُعىل ُالصالة وقصة

ُمنُحديثُابنُعمر حُالرتمذي  ُفقالواُفيهماُنز":ُأنهُقال،ُوصح  ُ،ُوقالُفيهُعمر،َُلُبالناسَُأمٌرُقط  إال 

ُماُوقفناُمنهاُبالتعييُعىلُ.ُ"نزَلُالقرآنُفيهُعىلُنحوُماُقالُعمر ه،ُوَأكثر 
ُموافقت  ُعىلُكثرة  وهذاُدال 

ُ.انتهىُكالمه.ُلكنُذلكُبحسبُاملنقول،ُمخسةُعرش

7ُ 7/ )وقالُاحلافظُابنُكثريُُ ُبعَضُامل واف( ُذكَر ُأن  ُقاتبعد ُبلُ: ُوالُهذا، والَُتعارَضُبيُهذا

مُعليه،ُواهللُأعلم ُالعدد ُإذاُعارَضهُمنطوٌقُق د  ُصحيٌح،ُومفهوم    .انتهى.ُالكل 
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ُاهللُُفجلَسُ.ُعثامنُ ُاستأذنَُُثمُ .ُثفتحدُ .ُوهوُكذلك.ُاستأذنُعمرُفأذنُله رسول 

ىُثياَبهُ.ُملسو هيلع هللا ىلص ُ.َُثُفدخَلُفتحدُ ُ-ُواحدُ ُيفُيومُ والَُأقولُذلكُُ:قالُحممدُ-وسو 

ُ ُُُخرَجُفلام  ُلهدخلُأَُُ:عائشةُقالت  بالهُ.بوُبكرُفلمُهتتش  ُفلمُُ.وملُت  ُدخَلُعمر  ثم 

ُله بالهُ،هتتش  يَتُثياَبكُ.وملُت  ثامنُفجلسَتُوسو  ُدخَلُع  نُُ:فقالُ.ثم  َأاَلَُأستحيُم 

َُتسَتحيُمنهُاملالئكة ُ.رجل 

ُعائشةُ،العاصُبنُ ُعنُسعيدُ ُ-777  ُُزوَجُُ،أن  ثاهُملسو هيلع هللا ىلصالنبي  َُأباُُ؛وعثامنُحد  أن 

ُاهللُ ُعىلُرسول  ُاستأذَن ُعىلُفراشهُملسو هيلع هللا ىلصبكر ُم ضطجٌع طُعائشةُ،وهو ر 
ُم  .ُالبٌس

ُانرصفُ.فأذنُأليبُبكرُوهوُكذلك ُاستأذنُعمرُ ُ.فقىضُإليهُحاجَتهُثم  ُفأذنَُُ.ثم 

ُانرصَفُ.ُفقىَضُإليهُحاجتهُ.لهُوهوُعىلُتلكُاحلالُ  ُ.ُثم 

ُعثامن ُفجلَسُثُ ُ:قال ُعليه ُاستأذنت  ُم  ُلعائشة. ُثياَبكُ:وقال ُعليَك .ُاُجعي

ُ ُانرصفت  ُإليهُحاَجتيُثم  ُُ.فقضيت  ياُرسوَلُاهللُماُيلُملَُأرَكُفزعَتُُ:عائشةُفقالت 

ُ.كامُفزعَتُلعثامن؟ُ.أليبُبكرُوعمر

َُحُُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسولُاهللُ ثامنُرجٌل ُع  ُيُ إن  ُ.ُي  ُله ُأذنت  ُإن  عىلُتلكُوإينُخشيت 

ُحاجَته ُ.احلال،ُأنُالُيبلَغُإيل 

ُبابُمنُفضائلُعلُبنُأيبُطالب،ُ

ُقالُاصُ بنُأيبُوقُ ُسعدُ ُبنُ ُعنُعامرُ ُ- 77  ُبنُأيبُُ:عنُأبيه، ُمعاوية أمَر

ُأَُُ:سفيانُسعدًاُفقال ُتسب  ُماُمنعكُأن  اُُ:اب؟ُفقالباُالرت  ُماُأم  ُثالثًاُقاهلن  ذكرت 

ُ ُتكونُيلُواحدةٌُ.ُفلنَُأسب هُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُلهُرسول  ُأَُُمنهنُ ُألن  ُُإيلُ ُحب  ُ.ُمعَُرُالن ُمنُمح 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُ ُُرسوَلُُسمعت  ُلهُملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُبعضُ خلُ ُ-يقول ُيف ُعلُ ُ-مغازيهُفه ُله ياُُ:فقال

ُاهللُخلُ ُرسوَلُ
 
ُالنساء ُُفتنيُمع ُرسول  ُفقالُله َُترََضُأنُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُوالصبيان؟ َأَما

ُُ.وسىيُبمنزلةُهارونُمنُمُ تكونُمن ُ ُ.ُةُبعديبوُ نهُالُنُ ُأَُإال 

ُخيرب ُيوم ُيقول ُورسوَلهأل ُُ:وسمعت ه ُاهلل ب  َُي  ُرجاًل ُالراية ُاهللُُ،عطي  ب ه وَي 

ُفقالُ:قالُ.هورسولُ  ُهلا ُعليُ ُ:فتطاولنا ُيل َُأرمدُ.اًُادعوا ُبه ُيفُعين هُ.فأ يت ُ،فبصَق

عليهُ.ودفعُالرايَةُإليه ُ.ُففتَحُاهللُ 

ُ ُنزلت  ُاآليةُوملا ُوأبنائكمُفقل}ُ:هذه َُأبناَءنا ُندع  دعاُ[ُ 7آلُعمران]ُ{تعالوا

ُاهللُ سينًاُفقالُملسو هيلع هللا ىلصرسول  ُهؤالءُأَُُ:عليًاُوفاطمَةُوحسنًاُوح  ُ( ).هلاللهم 

ُرسوَلُاهللُُ؛عنُأيبُهريرةُ-777  ُالرايةُُ:قالُيومُخيربُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُهذه أل عطي 

ُاهللُورسوله ب  َُي  ُيديهُ.رجاًل ُعىل ُاهلل  ُيفتح  ُبنُ . ُعمر ُُ:اخلطابُقال َُأحببت  ُما

ُيومئذ ُأ دعىُهلاُ:قالُ.اإلمارةُإال  ُهلاُرجاَءُأن  ُ.فتساورت 

ُُ:قال ُاهلل ُرسول  اهاُملسو هيلع هللا ىلصفدعا ُإي  ُأيبُطالبُفأعطاه ُبن ُعل  ُوالُُ:وقال. امش 

ُعليك ُاهلل  ُحت ىُيفتح  ُشيئاًُُ:قالُ.تلتفت  ُوقفُ،فسارُعل  ُُ.ثم  ُ:فرصخُ.وملُيلتفت 

ُ.ياُرسولُاهللُعىلُماذاُأ قاتلُالناس؟

ُ ُإالُاهللهُ لُ قات ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصقال ُأنُالُإله وا َُيشهد  ُاهللُ،مُحتى ُرسول  مدًا ُحم  فإذاُُ.وأن 

                                                           

ُفقط(57ُ 7)أخرجُالبخاريُ(ُ ) ُسعدُعنُأبيهُُجلةُاالستخالف  ُ.منُروايةُمصعبُبن 

دُمسلمُببقي ةُاحلديثُ ُ.وتفر 

اُقصةُالرايةُ ُسعدُ فقدُأخرجهاُالشي.ُأم  ُ.ُخانُمنُحديثُسلمةُبنُاألكوعُوسهلُبن 

 .ُوانظرُحديثُأيبُهريرةُالذيُبعدهُ
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ها ُبحق  ُ( ).وحساهبمُعىلُاهلل.ُفعلواُذلكُفقدَُمنعواُمنكُدماَءهمُوَأمواهَلمُإال 

ُبنُ ُ-777  ُيزيد ُانحيُ ُعن ُبنُُ:قال. ُوعمر ُسربة ُبن صي ُوح  َُأنا انطلقت 

ُبنُ  ُإليهُ.أرقمُمسلمُإىلُزيد ُجلسنا صيُ.فلام  ُح  ُخريًاُُ:قالُله ُزيد  ُيا ُلقيَت لقد

لقدُ.ُوصل يَتُخلفه.ُوغزوَتُمعه.ُوسمعَتُحديَثه.ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرأيَتُرسولُ .ُكثرياًُ

ُخريًاُكثرياًُ ثناُياُزيدُماُسمعَتُمنُرسولُ .ُلقيَتُياُزيد  ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُحد 

ُابنَُُ:قال ُسن يُ.خيأَُُيا ُكربت  ُواهللُلقد ُعهدي. م ُوقد  ُبعضُالذيُ. ونسيت 

َُأعيُمنُرسولُ  ثتكمُفاقبلوا.ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُكنت  ُ.ونيهفُ كلُ فالُتُ ُ،وماُالُ.فامُحد 

ُاهللُُ:ثمُقال ُي دعىُمخ  اًُ.ُيومًاُفيناُخطيباًُُملسو هيلع هللا ىلصقامُرسول 
 
.ُبيُمكةُواملدينةُ( )بامء

رُ.عليهثنىُاهللُوأَُُفحمدَُ ُ.ووعظُوذك 

اُبعدُ:ثمُقال ُفأ جيبُ.أم  ُريب  ُيأيتُرسول  اُالناسُفإنامُأناُبرٌشُي وشكُأن  ُ.َأاَلَُأُّي 

ُتاركٌُوأَُ َُثَقَليُنا ُأَُُ:فيكم ُكتاب  ُاهل ُُ.اهللُوهلام ُفخذُ ُ.دىُوالنورُ فيه ُبكتاب  ُ.اهللُوا

كواُبه ُُ،واستمس  ُعىلُكتاب  بُفيهُ،اهللُفحث  ُ.ورغ 

ُوأَُُ:ثمُقال كمُاهللَُيفَُأهلُبيتي.ُبيتيُهل  ر  كمُاهللَُيفَُأهلُبيتيُ.أ ذك  ر  كمُ.ُأ ذك  ر  أ ذك 

                                                           

( ُ ُيفُالبخاريُ( 7872ُ)أصلُالقصة 7777ُ)ومسلمُ( ُسعدُ ( ُبن  ُمنُحديثُسهل  والبخاريُأيضًاُ.

ُاألَكوعُنحوه(7772ُ)ومسلمُ(7ُ 78) ُ.ُعنُسلمَةُبن 

ُُ.وانفردُبهُمسلمُمنُحديثُأيبُهريرةُ

ُعمروليسُيفُُ َُأوُسلمَةُقول  ُيومئذُ :ُحديثُسعد  ُاإلمارَةُإال   .واهللُأعلم.ُماَُأحببت 

ُامل عجمة(7ُ)
 
ُاخلاء ُامليمُ .ُبضم  م.ُوتشديد  ُخ  قالُلهُغدير  ُي  ُمنُاجل حفة

َُأميال  ُعىلُثالثة  قالهُ.ُوهوُغديٌر

 .السيوطي

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُ.ُاهللُيفُأهلُبيتي

صي هُمنُأهلُبيته؟ُقالُ؟وَمنَُأهلُبيتهُياُزيدُ:فقالُلهُح  نساؤهُُ:َأليسُنساؤ 

َمُالصدقةُبعدهُ.منُأهلُبيته ر  هَُمنُح 
ُ.وهم؟ُ:قالُ.ولكنُأهلُبيت 

ُعلُ ُ:قال ُآل  ُعقيلُ،هم رَمُُ:قالُ.وآلُعباسُ،وآلُجعفرُ،وآل  ُح  ُهؤالء كل 

ُ.نعمُ:الصدقة؟ُقال

ُاهلدىُوالنورُ:يفُرواية ُفيه ُاهلل ُاستمسكُبهُ.كتاب  ُبهُ،َمن ُعىلُُ،وَأخَذ كان

ُ.ُاهل دى ُ.وَمنَُأخطأهُضل 

ُتاركُفيكمُثقليُ:ويفُرواية ُُ:َأاَلُوإ ين  ُاهلل.َُأحدهاُكتابُاهللُعزُوجل  ُ.هوُحبل 

ُ....وَمنُترَكهُكانُعىلَُضاللةُ ُ.منُات بعهُكانُعىلُاهل دى

ُاملرأَةُتكونُمعُالرجلُ.ُالُ:نساؤه؟ُقال.َُمنُأهلُبيتهُ:فقلناُ.وفيه وايمُاهللُإن 

هاُثمُي طل قهاُفرتجعُ .ُ( )منُالدهرُالعرَصُ ُبيت هَُأصل هُ.إىلَُأبيهاُوقوم  وعصبت هُُ،َأهل 

رُ  ُ.بعدهُواُالصدقةَُمُ الذينُح 

ُبابُيفُفضلُسعدُبنُأيبُوقاص،ُ

ُُ؛عنُعامرُبنُسعد،ُعنُأبيهُ-777  ُالنبي  ُ.ُجَعُلهُأبويهُيومُأحدُملسو هيلع هللا ىلصأن 

ُ.ُكانُرجٌلُمنُاملرشكيُقدَُأحرقُاملسلميُ:قال ُفداكَُُارمُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُفقالُلهُالنبي 

ُ:ُقالُ.مييبُوأُ أَُ ُفأَُُ.ليسُفيهُنصٌلُُلهُبسهمُ ُفنزعت  ُُ.هُفسقطَُجنبَُُصبت  ُفانكشفت 

                                                           

ةُمنُالزمن(ُ )  .أيُامل د 
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ُاهللُُ.هعورتُ  هُ.ملسو هيلع هللا ىلصفضحَكُرسول  ُإىلُنواجذ  ُ( ).حت ىُنظرت 

ُفيهُآياٌتُمنُالقرآنُ؛عنُأبيهُسعدُ ُعنُم صعبُبنُ ُ–775  ُ.أنهُنزلت 

ُُ:قال ُأنُالُتُ أُ ُحلفت  ُسعد  ُُ.كل مهَُأبدًاُحتىُيكفَرُبدينهم  ُُ،والُتأكل  .ُوالُترشب 

اكُبوالديكُ:قالت ُاهللُوص  ُ.آمركُهبذاناُوأَُُ.كمُ وأناُأُ ُ.زعمَتُأن 

ُاجلَُُ:قال ُمن يشُعليها ُغ  ُحتى ُثالثًا ُيُ ُ.هدمكثت  ُهلا ُابٌن ُفقام ُعامرةُقال  .ُله

ُفسَقاها ُسعدُ . ُعىل ُتدعو ُُاهلل ُفأنزَلُُ.فجعلت  ُوجل  ُاآليةُعز ُهذه ُالقرآن ُ:يف

{ُ سناًُووص  ُح  ُبوالديه ُاإلنسان ُينا ُأنُ . ُعىل ُجاهداك ُيبتُ ُوإن  ُ.رشك ُ:وفيها..

ُ[5 لقامن]{ُعروفاًُنياُمَُوصاحبهامُيفُالدُ 

ُاهللُُوأصاَبُُ:قال فأتيتُبهُُ.فإذاُفيهاُسيٌفُفأخذتهُ.غنيمًةُعظيمةًُُملسو هيلع هللا ىلصرسول 

لنيُهذاُالسيفُ:فقلت.ُملسو هيلع هللا ىلصُالرسولُ  هُمنُُ:فقالُ.فَأناَُمنُقدُعلمَتُحاَلهُ.نف  د  ر 

ُ ُحتىُإذاُأَُُ.هخذتَُأَُُحيث  ُأ لقيهُيفُالقَُفانطلقت  ُأن  ُُ،المت ن يُنفيسُضُ بُ ردت  ُفرجعت 

ُُ.إليه هُمنُحيثُأَُُ.يلُصوَتهُفشدُ ُ:قال.َُأعطنيهُ:فقلت  د  ُفَأنزلُاهللُعزُ ُ:قالُ.خذَتهر 

ُ ُ[. األنفالُ]ُ{سألونكُعنُاألنفاليَُ}ُ:وجل 

ُُ:قال ُالنبي  ُإىل ُفَأرسلت  ُمايلُحيثُُ:فقلتُ.فَأتاينُملسو هيلع هللا ىلصومرضت  دعنيَُأقسم 

                                                           

ُمنُ(7ُ 77)ومسلمُ(ُ 787ُ–9ُ،7879ُ 75)أصلهُيفُصحيحُالبخاريُ(ُ ) ُآخرُخمترصًا منُوجه 

ُ":ُروايةُسعيدُبنُاملسيبُعنُسعدُقال ي:ُفقال.ُكنانَتهُيوَمُأ حدُ ُملسو هيلع هللا ىلصنثَلُيلُالنبي  ُفداكَُأيبُوأ م  ُ."ارم 

ُ.دونُقصةُالرجلُالذيُُصعهُ

ُصاحبُكتابُُ ُاحلديَث ُالقاري)وأهَل ُإرشاد )..ُ ُيفُحذفُُجيع ُالغريب  ُمنهجه ُعىل ُبناًء روايات 

ُجزءًاُمنه ُإذاَُروىُالبخاري 
مة.ُاحلديث   ُ.كامُنب هتُعليهُيفُاملقد 
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ُ ُشئت  ُبىفأَُُ:قال. .ُ ُقالُ:قلت  ُفأبىُ:فالنصف؟ .ُ ُفالثُ ُ:قلت  .ُفسكَتُُ:قاللث؟

ُجائزاًُُ،فكانُبعدُ  ُ.الثلث 

ُمنُاألَنصارُواملهاجرينُ:قال ُعىلُنفر  كُوَنسقيكُُ:فقالواُ.وأتيت  تعالُن طعم 

ُُوذلكُقبلُأنُ ُ-مخرًاُ َمُاخلمر  ر  ُُ:قال.ُحت  ش  فإذاُُ-ستانُواحلشُالبُ ُ-فأتيتهمُيفُح 

ُعندهم َُمشوي  ُجزور  ُُ،رأس  ق  ُفأَُُ:قالُ.منُمخرُ  ( )وز  ُمعهمكلت  ُ:قالُ.ورشبت 

ُاألنصارَُ ُُ.واملهاجرينُعندهمُفذكرت  ُاملهاجرونُخرٌيُمنُاألنصارُ:فقلت  ُ:قال.

ُفْضَبنيُبهُفَجرَحُبَأنفي ُ.فأخَذُرجٌلَُأحَدُحَليُالرأس 

ُرسوَلُ ُُفأتيت  ُفَأخربت هُملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُُعزُ ُاهلل ُفأنزَلُ. ُنفَسُُ-يفُ ُوجل  ُيعني ُشأنَُُ-ه

ُُإنامُاخلمرُ ُ}اخلمر ُُوامليرس  املائدةُ]ُ{الشيطانُُمنُعملُ ُرجٌسُُواألزالمُ ُواألنصاب 

97.]ُ

ُرواية ُشجَُُ:قالُ:يف َُيطعموها ُأن  َُأرادوا ُإذا ُبعصاًُرُ فكانوا ُفاها ُُ.وا ثم 

ُفَفَزرهُ:وفيه...َُأوجروها َُمفزوراًُ.ُفْضَبُبهَُأنفُسعد  ُسعد  ُ( ).وكانُأنف 

ُُ:قالُ.ُعنُسعدُ ُ-777  ُنفرُ ُملسو هيلع هللا ىلصكن اُمعُالنبي  ُُ.ستَة فقالُاملرشكونُللنبي 

ُمنُهذيل،ُُ:قال.ُدُهؤالءُالَُيرتؤنُعلينارُ اطُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلص ُمسعود،ُورجل  َُأناُوابن  وكنت 

يهامُ،وبالٌلُ ُأ سم  ُ.ُورجالنُلست 

                                                           

ُت وضعُفيهُالسوائل.ُبكرسُالزاي(ُ )  .وعاٌءُمنُجلد 

ُاألنفال(7ُ) ُآية  ُنزول  مُيفُكتابُاجلهادُخمترصًاُبذكرُسبب  ُ.تقد 

 .وهوُمشهور.ُأخرجهُالشيخان.ُوحديثُسعدُفيامُيتعل قُبالوصيةُ
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ُاهللُ ُرسول  ُيقعَُُملسو هيلع هللا ىلصفوقعُيفُنفس  ُأن  ُاهلل  ُشاَء ُما َثُنفَسه. ُُ.فحد  ُعز  ُاهلل  فَأنزَل

ُ ُتَُ}وجل  طرُ وال
ُيَُُدُ  ُالذين ُرهب  ُُبالغداةُ ُمدعون ُوجهَُيُ ُوالعيش  األنعامُ]ُ{هريدون

57.]ُ

ُبابُمنُفضائلُطلحةُوالزبري،ُريضُاهللُعنهام

كُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسوَلُُأنُ ُ؛عنُأيبُهريرةُ-772  ُفتحر 
 
ُحراء فقالُ.ُكانُعىلُجبل 

ُ يٌقُأوُشهيدٌُُ.راءنُحُ اسكُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُأوُصد  ُنبي  ُُ.فامُعليكُإال  وعليهُالنبي 

ُبنُأيبُوقاصُُملسو هيلع هللا ىلص بريُوسعد  ُوالز  ُوطلحة  ُوعل  ُوعثامن  ُ( ).وأبوُبكرُوعمر 

ُبابُفضائلُأيبُعبيدةُبنُاجلراح،ُ

 778-ُُ ُاهللُُُعنُأنسُ ُعنُثابت  ُعىلُرسول  وا م 
ُاليمنُقد  ُأهَل ُأن  .ُملسو هيلع هللا ىلص؛

ُواإلسالمَُُ:فقالوا نَة ُالس  نا عل م  ُي  ُرجاًل ُمعنا بيدةُُفأخذَُُ:قالُ.ابعث  ُع  ُأيب
بيد 

.ةمُ هذاَُأميُهذهُاأل ُ:فقال
( )ُ

                                                           

ُ(7727ُ،7787ُ،7797ُ)أخرجُالبخاريُ(ُ ) ُ"،ُعنُأنس  ُالنبي  صعَدُأ حدًاُوأبوُبكرُوعمرُُملسو هيلع هللا ىلصأن 

ُأ حد:ُفقال.ُفرجَفُهبم.ُوعثامن ُ."وشهيدان،ُوصديٌقُ،ُفإن امُعليكُنبي ُ.ُاثبت 

تانُ ُقص  ُيفُمكة:ُوها
 
راء ُح  ُعىلُجبل  ُالباب  ُالبخاريُيفُ.ُومعهُاملذكورون،ُفحديث  ُوحديث  املدينة 

ُأ حدُ   .واهللُأعلمُوأحكم.ُوغريهم.ُومعهُبعضُاملذكورين،ُعىلُجبل 

ُآخرُخمترصًاُعنُأيبُقالبةُقال(7878ُ،ُ 7 7577ُ،7)أخرجهُالبخاريُُ(7) ُ:ُمنُوجه  ُبن  ثنيُأنس  حد 

ُ ُرسوَلُاهللُ:ُمالك  َُأميناًُ":ُقالُملسو هيلع هللا ىلصأن  ة  ُأ م  ُلكل  ةُأَُ،ُإن  َُأمينَناَُأيت هاُاأل م  احوإن  ُاجلر  ُ."بوُعبيدةُبن 

وا:ُ)دونُقولهُ م 
ُأهَلُاليمنُقد   .(الخ..ُأن 
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ُبابُفضائلُاحلسنُواحلسي،ُريضُاهللُعنهام

ُسلمةَُُ-779  ُُ:قالُُكوعُ األَُُبنُ ُعن ُاهلل ُبنبي  ت  ُق د  ُوُملسو هيلع هللا ىلصلقد احلسن 

ُدخلتُ حتىُأَُُبغلَتهُالشهباءُ،واحلسي جرَةُالنبي  امه.ُملسو هيلع هللا ىلصهمُح  د  َفهُ،هذاُق  ُ.وهذاُخل 

ُملسو هيلع هللا ىلصبابُفضائلُأهلُبيتُالنبيُ

ُُخرَجُُ:عنُعائشةُقالتُ-777  ٌلُُطٌُرُ وعليهُمُ ُ.غداةًُُملسو هيلع هللا ىلصالنبي  رح  منُشعرُُ،م 

ُفَأدخله.ُأسود ُعل  ُبن  ُجاءُاحل سيُفدخَلُمعهُ.فجاءُاحلسن  ُُ.ثم  ُفاطمة  ُجاءت  ثم 

ُفَأدخَلهُ.فَأدخلها ريدُاهللُليذهَبُعنكمُالرجَسَُأهَلُ}ُ:ثمُقالُ.ثمُجاَءُعل  إنامُي 

ركمَُتطهريًاُ ُوي طه 
ُ[.77األحزابُ]ُ{البيت 

ُبابُفضائلُعبدُاهللُبنُجعفر،ُ

ُاهللُُ:قالُ.ُجعفرُ ُاهللُبنُ ُعنُعبدُ ُ- 77  ُُملسو هيلع هللا ىلصكانُرسول  َمُمنُسفر  إذاُقد 

ُبيت ه َُأهل  َىُبصبيان  ق  ل  ب َقُيبُإليهُ:قال.ُت  ُفس  ُ،فحَمَلنيُبيُيديهُ.وإنهُقدَمُمنُسفر 

ُابنَيُفاطمةُثمُ  عىلُدابُ ُثالثةٌُُ،فأدخلناُاملدينةُ:قال.ُفَأردفهُخلَفهُ.جَئُبأحد 
ُ.ةُ 

يُيبُوباحلسنُ:يفُرواية ُ.سيأوُباحل ُُ،قالُفت ل ق 

ُجعفرُ ُ-777  ُاهللُبن  ُاهللُُ:قالُُعنُعبد  ُخلَفهُملسو هيلع هللا ىلصَأردَفنيُرسول  ُ.ذاَتُيوم 

ُحديثاًُ ُإيل  ُبهَُأحدًاُمنُالناسُ،فأس  ث  ُ( ).الُأ حد 

                                                           

مُبأطوَلُمنُهذا(ُ ) ُاحلاجةُ :ُباب.يفُكتابُالطهارة.ُتقد 
 
 .ُماُي سترتُبهُلقضاء
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ُبابُفضائلُخديةُأمُاملؤمني،ُريضُاهللُتعاىلُعنها

ُأَُعُ ُبنُ ُعنُهشامُ ُ-777  ُعن ُعنُعائشةُبيهروة ُُ:قالت.
 
ُعىلُنساء ُغرت  ما

ُ ُعىلُخديةُملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ُإال  ها. ُأ درك  ُوإينُمل ُاهللُُ:قالت. ُذبَحُُملسو هيلع هللا ىلصوكانُرسول  إذا

خدية؟ُُ:فَأغضبت هُيومًاُفقلتُ:قالتُ.َأرسلواُهباُإىلَُأصدقاَءُخديةُ:الشاَةُفيقول

ُاهللُ ب هاُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُرسول  ُح  ق ت  ز  ُ( ).إينُقدُر 

ُُ:عنُعائشة،ُقالتُ-777  وجُالنبي  ُ.عىلُخديةُحتىُماتتُملسو هيلع هللا ىلصملُيتز 

ُعُ ُ-775  ُعائشةعن ُعن ُروة ُأُ ُ:قالت. ويلد، ُخ  ُبنت  ُهالة  ُاستأذنت  ُخت 

ُاهللُُخدية ُهالةُُ:فقال.ُفعرَفُاستئذاَنُخديةُفارتاَحُلذلكُملسو هيلع هللا ىلصعىلُرسول  اللهم 

ُخويلد ُرُ فغُ ُ.بنت ُُ.ت  ُقريشُ:فقلت  ُعجائز ُمن جوز  ُع  ُمن ُتذكر  محراَءُُ،وما

دقي هرُ،الش  ُمنُالد  ُ( ).فَأبدَلكُاهلل ُخريًاُمنهاُ،هلكت 

                                                           

ُ.منُهذاُالوجهُنحَوه(7772ُ)أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ب ها:ُ)دونُقولهُ ُح  ق ت  ز  ُ(.إينُقدُر 

ُالبخاريُُ:تنبيهُ ُيف ُرأيتها)وقع ُوما ُاحلافظُيفُ(. 72ُ /2)ُ"الفتح"قال ُمنُهذاُ(: ُمسلم  يفُرواية

ُيفُهذهُالطريق،ُنعمَُأخرجهاُمسلٌمُمنُطريقُالزهريُعنُ.ُ"وملُأ دركها"ُالوجه وملُأَرُهذهُاللفظةُإال 

اُإ ُ.ُ"وماُرأيت هاُقط"عروةُعنُعائشةُبلفظُ دراكهاُهلاُفالُنزاَعُورؤيةُعائشةُخلديةُكانتُممكنة،ُوأم 

ُاجتامعهامُعندُ،ُفيه ؤيةُواإلدراكُالنفَيُبقيد  ُبنفيُالر  اَُأرادت  ُسني،ُكأهن  ألن هُكانُهلاُعندُموهتاُست 

ُ ُطرق هُعندُأيبُعوانة،ُملَُأرهاُوَأناُعنده:ُأيُ،ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ولقدُ".ُوالَُأدركت هاُكذلك،ُوقدُوقعُيفُبعض 

جني ُيتزو  ُقبلُأن   .تهىان.ُ"هلكت 

ُالبخاريُيفُصحيحهُ(7ُ) ُ:ُوقالُإسامعيلُبنُخليل(7ُ 77)عل قه ُبنُم سهرُعنُهشامُبن  ُعل  َأخربنا
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ُبابُيفُفضلُعائشة،ُريضُاهللُتعاىلُعنها

ُُعائشةُزوَجُُأنُ ُ؛احلارثُبنُهشامُالرمحنُبنُ ُبنُعبدُ ُعنُحممدُ ُ-777  ُالنبي 

ُُرسَلُأَُُ:قالتُملسو هيلع هللا ىلص ُُأزواج  .ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُإىلُرسولُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُ ُبنَتُُفاطمةَُُملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

ُ رطيُُ-عليهُُفاستأذنت  ُ.اهللُياُرسوَلُُ:فقالت.ُفَأذ َنُهلاُ-وهوُم ضطجٌعُمعيُيفُم 

ُأيبُقُ  ُيفُابنة نكُالعدَل َُأزواَجكَُأرسلننيُإليكُيسَأل  ُساكتةٌُُ.حافةإن  قالتُُ.وَأنا

ُ ُةُأَُنيُ يُبُ أَُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُهلاُرسول  ُُلست  ُيُماُأُ بُ حت  يُحبُ فأَُُ:قال.ُبىلُ:؟ُفقالتحب 

ُ.هذه

ُُ:قالت ُاهللُُفاطمةُ ُفقامت  ُذلكُمنُرسول  ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصحيُسمعت  ُإىلُأزواج  فرجعت 

ُ ُبالذيُقالتُملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ُاهللُُ.فأخربهتن  ماُنراكُُ:نُهلالُ فقُ .ُملسو هيلع هللا ىلصوبالذيُقالُهلاُرسول 

ُاهللُُ.َأغنيَتُعن اُمنُيشء نشدنكُُ:فقويلُلهُملسو هيلع هللا ىلصفارجعيُإىلُرسول  َُأزواجكُي  إن 

هُفيهاَُأبداًُُ:فقالتُفاطمةُ.العدَلُيفُابنةُأيبُقحافة ُ.ُواهللُالُأ كل م 

ُُ:قالتُعائشة ُالنبي  َُأزواج  ُُملسو هيلع هللا ىلصفَأرسَل ُالنبي  ُزوَج ُجحش، ُبنَت ،ُملسو هيلع هللا ىلصزينَب

_______________________ 

روةُعنُأبيهُبه ُ.ع 

ُ(ُوقالُإسامعيلُبنُخليل:ُ)قوله(:79ُ /2)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ ُالن سخُالتيُات صلت  كذاُيفُُجيع 

ُخرجهُأَُأن هَُأخرجهُموصوالً،ُوقدُأَُُ،قتيضيُيَُإليناُبصيغةُالتعليق،ُلكنُصنيعُاملزُ  بوُعوانةُعنُحممد 

ُوأَُ هلُعنُإسامعيلُاملذكور، َُييىُالذ  ُمُ بن  ويدُبنُ خرجه ُعنُس  ُعيدَسُُسلٌم واإلسامعيلُمنُطريقُ،

سهرُالوليدُبنُشجاعُكالهاُعنُعلُ  ُ.انتهىُكالمُابنُحجر.ُبنُم 

حيحُرَُ:ُقلتُ ةَُأحاديثىُوَُإسامعيلُمنُشيوخُالبخاريُيفُالص  ُحجرُبأنهُمُ ُوجزمَُُ.عنهُعد  .ُعل ٌقُابن 

 .وملُيذكرُكالَمُاملزي(.7/777ُ)ُ"تغليقُالتعليق"فذكرهُيفُ
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ُاهللُ ُيفُاملنزلةُعندُرسول  ُخريًاُُ.ملسو هيلع هللا ىلصوهيُالتيُكانتُت سامينيُمنهن  وملُأَرُامرأةُقط 

.ُدقةًَُصُُوَأعظمَُُ.للرحمُوَأوصَلُُ.ديثاًَُحَُُقُصدَُوأَُُ.وَأتقىُهللُ.ينُمنُزينبيفُالدُ 

ُلنفس ُوأَُ ُابتذاالً ُيفُالعَُشد  ُصدُ الذيُتَُُملُ ها ُوتقرُ ُ،بهُق  ُعداُُ.عاىلتَُُبهُإىلُاهلل ُب  ما

ُكانتُفيها ت رسعُمنهاُالفيئةُ.َسورةُمنُحد 
( ).ُ

ُُ:قالت ُاهللُ.ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُعىلُرسولُ ُفاستأذنت  عىلُ.ُرطهامعُعائشةُيفُمُ ُملسو هيلع هللا ىلصورسول 

ُ ُدخلت  ُالتي ُهباُاحلالة ُوهو ُعليها ُُفأذنَُُ.فاطمة ُاهلل ُرسول  ُملسو هيلع هللا ىلصهلا ياُُ:فقالت.

ُأزواجكَُأرسلننيُإليكَُيسَألنكُالعدَلُ ُ.حافةيبُقُ أَُُيفُابنةُ ُرسولُاهللُإن 

ُيبُثمُ ُ:قالت ُعلُ ُ.وقعت  ُرسوَلُُ.فاستطالت  ُطرَفهُ،ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُوأناُأرقب  ُ،وَأرقب 

ُرسولُاهللُُ:قالتُ.هلُيأذنُيلُفيها ُأن  ُحتىُعرفت  ُزينب  ُالُيكرهُأنُ ُملسو هيلع هللا ىلصفلمَُتربح 

ُعليهاُ:قالتُ.نترَصُأَُ ُهباُملَُأنشبهاُحيَُأنحيت  ُوقعت  ُُ:قالت.ُفلام  اهللُُفقالُرسول 

ُ.إهناُابنةُأيبُبكرُ:موتبس ُُملسو هيلع هللا ىلص

َُأثخنت هاُغلبةًُُ:ويفُرواية ُهباُملَُأنشبهاُأن  ُ( ).فلامُوقعت 

                                                           

يُامل هملةُ(سورة)قولهُ(ُ ) ُالس  ُالواوُ ،ُبفتح  ُراءُوهاءٌُ،ُوسكون  منُ)ُ،وهوُالثورانُوعجلةُالغضب.ُثم 

ُُ(حدُ 
 
ُاأل صولُبالُهاء ُيفَُأكثر  ُ،ُكذا ها ةُ )ويفُبعض  ُوباهلاء(ُمنُحد 

 
ُاحلاء ُبكرس  ،ُ ُاخل لق  ،ُوهيُشدة 

ُ ُوسعَةُغضب  ُفيهاُشدَةُخلق  ُأن  ُُ(ت رسعُمنهاُالفيئة)،ُواملعنىُأهناُكاملةُاألَوصافُإال 
 
ُالفاء بفتح 

ُوباهلمز ُسيعاًُ. ُرجعت ُمنها ُذلك ُوقَع ُإذا جوع ُالر  ُوهي ،ُ ُت رص  ُُعليهوال ُالنوويُ. رشح

 .للسيوطي(5/772ُ)والديباجُ(.5/797ُ )

روةُعنُأبيهُعنُعائشة(7777ُ)أخرجهُالبخاريُ(7ُ) ُع  ُبن  ُآخرُخمترصًاُعنُهشام  ُنساَءُ":ُمنُوجه  أن 

ُاهللُ ُحُ كُ ُملسو هيلع هللا ىلصرسول  ُاهللُ:ُوفيه.ُاحلديث....ُيبَُزُ ن  ُدعوَنُفاطمَةُبنَتُرسول  ُإهنن  ُإىلُُملسو هيلع هللا ىلصثم  فأ رسلت 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُبابُمنُفضائلُأمُسلمة،ُأمُاملؤمني،ُريضُاهللُعنها

 772–ُُ ثامنُعنُسلامن َُمنُُ:قالُ.عنُأيبُع  ُأوَل ُاستطعَت ُإن  الُتكونن 

وَقُ ُالس  يطانُ.والُآخَرُمنَُيرجُمنهاُ،يدخل  ُالش  اُمعركة  ُرايَتهُ،فإهن  ُ.وهباُينصب 

ُُ:قال ُُوأ نبئت  ُجربيَل ُاهلل ُأن  ُنبي  ُسلمةُملسو هيلع هللا ىلصَُأتى ُأ م  ُوعنده ُفجعَلُُ:قال.

ُ ث  ُاهللُُ.قامَُُثمُ ُ،يتحد  ُُ.أوُكامُقالُ؟نُهذامَُُ:سلمةُمُ أل ُُملسو هيلع هللا ىلصفقالُنبي  هذاُُ:قالت 

ُ.ُحيةدُ 

ُ ُإياهُايمُ ُ:سلمةُمُ أُ ُقالُفقالت  ُاهللُُ.اهللُماُحسبت هُإال  ُخطبَةُنبي  ُملسو هيلع هللا ىلصحت ىُسمعت 

ُخربنا رب  ُُ.أوُكامُقالُ.َي  ثامنُقالُفقلت  نُأ سامةُُ:قالُ؟ممنُسمعَتُهذاُ:أليَبُع  م 

ُ.بنُزيد

_______________________ 

ُنساَءكُيَُ:ُتقولُملسو هيلع هللا ىلصرسولُاهللُ ُُالعدَلُُنشدنكُاهللَإن  ب يُماُني ُياُبُ :ُفقالُ.فكل مت ه.ُيبُبكرأَُُيفُبنت  ةَُأالُحت 

ُأ حبُ؟ ُقالت. ُبىل: ُفأَُ. ُإليهن  ُارجعيُإليه:ُلنفقُ .ُخربهتنفرجعت  .ُ ُترجعَُُفأبت  ُأن  فأرسلنُزينَبُ.

ُ ُفَأغلظت  ُبنَتُجحشُفَأَتته ُوقالت، ُُالعدَلُُنساَءكَُينشدنكُاهللَُنُ إ: ُحافةأيبُقُ ُابنُ ُيفُبنت  .ُ فرفعت 

ُرسوَلُاهللُ.ُصوهَتاُحت ىُتناولتُعائشة ُإىلُعائشةُملسو هيلع هللا ىلصوهيُقاعدةُفسب تهاُحت ىُإن  .ُمهلُتكلُ .ُلينظر 

ُ:ُقال ُعىلُزينبُحت ىَُأسكَتت هاُفتكل مت  ُ.ُعائشةُترد  ُ:ُقالت  ُُ:وقال.ُإىلُعائشةُملسو هيلع هللا ىلصفنظَرُالنبي  إهناُبنت 

ُ.ُ"َأيبُبكر

ُاهللُ)دونُقوهلاُيفُزينبُ ُيفُاملنزلةُعندُرسول  وملُأرُامرأةُقطُ.ُملسو هيلع هللا ىلصوهيُالتيُكانتُت سامينيُمنهن 

ينُمنُزينب ُيفُالد  ُابتذاالًُ.ُوَأعظمُصدقةًُ.ُوَأوصلُللرحم.ُوأصدَقُحديثاًُ.ُوَأتقىُهلل.ُخريًا وأشد 

ُكانتُفيها.ُإىلُاهللُتعاىلبُبهُلنفسهاُيفُالعملُالذيُتصدقُبه،ُوتقرُ  ت رسعُمنهاُ.ُماُعداَُسورةُمنُحد 

 (.الفيئة
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ُاملؤمني،ُريضُاهللُعنهاُمُ أُ ُبابُمنُفضائلُزينَبُ

ُُعنُعائشةَُُ-778  ُأُ ُبنت  ُاهللُُ:ؤمنيُقالتاملُ ُمُ طلحةُعنُعائشة قالُرسول 

ُيبُ:ملسو هيلع هللا ىلص ُحلاقًا ُيداًُُ،َأسعكن  ُيَُُ:قالتُ.َأطولكن  ُيداًُفكن  َُأطول َُأيتهن  ُ.تطاولَن

َُأطوَلناُيدًاُزينبُ:قالت قُ.فكانت  هاُوتصد  ُبيد  اُكانتُتعمل  ُ( ).ألهن 

ُعنهاُبابُمنُفضائلُأمُأيمن،ُريضُاهلل

ُاهللُُانطلَقُُ:قالُ،ُنسُ عنُأَُُ-779  ُأيمنُملسو هيلع هللا ىلصرسول  ُمعُ.إىلُأ م  .ُهفانطلقت 

ُرشاٌبُ ُفيه ُإناًء ُفناولت ه ُقال. َُأد: ُيُ ُ.ريفال ُمل َُأو ُصائاًم ُُ.هدُ رُ َأصادفت ه فجعلت 

ُعليه ُعليهُ،تصخب  ر  ُ.وتذم 

ُاهللُُبعدُوفاةُ ُقالُأبوُبكرُُ:قالُعنُأنسُ ُ-757  ُُ:مر،ُلعُ ملسو هيلع هللا ىلصرسول  ُانطلق 

ُإىلُأُ  هاأَُُمُ بنا ُاهللُُ.يمنُنزور  ُكانُرسول  هاُملسو هيلع هللا ىلصكام ُُ.يزور  ُبكت  ُإليها ُانتهينا ُ.فلام 

ُيُ ُ:فقاالُهلا ُما ُبكيك  ُلرسول ه ُعندُاهللُخرٌي َُأبكيُأنُالُأكونَُُ:فقالت.ُملسو هيلع هللا ىلص؟ُما ُما

ُماُعندُاهللُخرٌيُلرسول هُأَُ ُالوحَيُقدُانقطعُمنُالسامء.ُملسو هيلع هللا ىلصعلمُأن  .ُولكنَُأبكيُأن 

ُ.فجعالَُيبكيانُمعهاُ.هي جت هامُعىلُالب كاءف

                                                           

ُآخرُعنُمَُ(757ُ )أخرجهُالبخاريُ(ُ ) ُ"،ُرسوقُعنُعائشةمنُوجه  ُالنبي  ق لنُُملسو هيلع هللا ىلصأنُبعَضَُأزواج 

وقاُ؟ُقالُ:ملسو هيلع هللا ىلصللنبيُ ُبكُحل  ناَُأسع  ُيداًُ:َُأي  وهنا.َُأطولكن  واُقصبًةُيذرع  ُفكانتُسودةَُأطوهل.ُفَأخذ  ن 

هاُالصدقة،ُيداًُ ُيد  َُأن امُكانتُطول  ناُبعد  َُأسعناُحلوقًاُبه،ُفعلم  ُالصدقة،ُوكانت  ب  ُ.ُ"وكانتُحت 

ُ.ريضُاهللُعنهاُهيُاملقصودةُجحشُ ُبنَتُُزينَبُُدونُالترصيحُبأنُ ُ

ُيداًُ)قولهُيفُروايةُالبخاريُُ:تنبيهُ ناُبعدُ ،ُفكانتُسودةَُأطوهلن    .ينقلُكالمُابنُحجر(..ُفعلم 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُبابُمنُفضائلُأمُسليم،ُأمُأنسُبنُمالك،ُوباللُريضُاهللُعنهام

ُُعنُأنسُ ُ- 75  ُخشفةًُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصعنُالنبي  ُاجلنَةُفسمعت  ُُ.دخلت  َمنُُ:فقلت 

ُُ:هذا؟ُقالوا ميصاءُبنت  ُ( ).مُأنسُبنُمالكلحان،ُأُ مَُُهذهُالغ 

ُبابُمنُفضائلُأيبُطلحةُاألنصاري،ُ

 757-ُُ ُثابت  ُأَُُعن ُأُ ُ:قالُ.ُنسُ عن ُمن ُطلحة ُأليب ُابٌن ُُمُ ماَت ُ.ليمس 

ثواُأَُُ:هلهافقالتُألَُ د  ُُ:قالُ.هثُ حدُ أناُأُ ُكونَُىُأَُهُحتُ باُطلحةُبابن ُالُحت  بت  ُفجاءُفقر 

ُقبلُذلكُ:فقال.ُفأكَلُورشَبُ.ُإليهُعشاء ُلهَُأحسنُماُكانتُتصن ع  .ُثمُتصن عت 

ُأن هُقدُشبعَُ.ُفوقَعُهبا ُرأت  ُ.وَأصاَبُمنهاُ.فلام 

ُُ:قالت ُبيت  َُأهَل ُعاريَتهم َُأعاروا ُقومًا ُأن  ُلو َُأرأيَت ُطلحة ُأبا فطلب واُُ،يا

ُيمنعوهم؟ُقالُ،عاريَتهم ُابنَكُ:قالت.ُالُ:َأهلمُأن  ُ:وقالُ،فغضَبُُ:قالُ.فاحتسب 

ُ َُأخربت نيُبابنيُ،تركتنيُحتىُتلط خت  ُ.ثم 

ُاهللُُ.خربهُبامُكانفأَُ.ُملسو هيلع هللا ىلصتىُرسوَلُاهللُحتىُأَُُفانطلَقُ بارَكُاهللُُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُرسول 

ُليلتكام ُُ:قال.ُلكامُيفُغابر  ُ.ُفَحَمَلت 

ُاهللُُ:قال ُرسول  ُاهللُُ.وهيُمعهُ.يفُسفرُ ُملسو هيلع هللا ىلصفكان ُرسول  ُأَُُملسو هيلع هللا ىلصوكان تىُإذا

ُمنُسفرُ  ُالُاملدينَة ُطُ ، ها ُمنُاملدينةُ.روقاًُيطرق  ُفدنوا ُهَبُفَْضُ. ُاملخاض  فاحتبَسُُ.ا

ُُوانطلَقُُ.عليهاُأبوُطلحة ُإنكُلتعلمُياُرّبُُ:قالُيقولُأبوُطلحة.ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

                                                           

ُوعمر.ُمرفوعًاُنحوهُعنُجابرُ(7752ُ)ومسلمُ(7727ُ)أخرجُالبخاريُ(ُ ) رُبالل   .وزادُذ ك 
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َُأخرَجُمعُرسول كُإذاُخرجعجبُ نهُليُ أَُ ُُ.معهُإذاُدخلُدخَلُوأَُُ،نيُأن  وقدُاحتبست 

ُُقالُتقولُأمُ ُ.بامُترى َُأجدُ باُطلحةُياُأَُُ:ليمس  .ُفانطلقناُ.انطلقُ.ماَُأجدُالذيُكنت 

ُقدماُ:قال ُحي ُاملخاض  الماًُُ.ورضهَبا ُغ  ُُ.فولدت  يُفقالت  ُأ م  ُالُُ:يل َُأنس يا

هَُأحٌدُحت ىُتغدُ  ُاهللُي رضع  ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصوُبهُعىلُرسول 

ُاحتملت ه َُأصبح ُرسولُ ُ.فلام  ُإىل ُبه ُُفانطلقت  ُملسو هيلع هللا ىلصاهلل ومعهُُ.فصادفت هُ:قال.

يسمٌُ ُُ.م  ليمُولَُُ:ينُقالُرآفلام  ُس  ُأم  ُدَُلعل  ؟ُقلت  ُ.ُفوضَعُامليسمُ.نعمُ:ت 

ُُ:قال جرهُوجئت  ُح  ُيف ُفوضعت ه ُُ.به ُاهلل ُرسول  ُعَُبعَُُملسو هيلع هللا ىلصودعا ُمن ُجوةُ جوة 

ُُثمُ ُ.فالَكهاُيفُفيهُحتىُذابت.ُاملدينة ُالص  ظهاُ.بي ُقذَفهاُيفُيف  ُيتلم  ُ.ُفجعَلُالصبي 

ُللتمرُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُفقالُرسولُاهللُ ُاألَنصار  ُ،فمسَحُوجَههُ:قالُ.انظرواُإىلُحب 

هُعبَدُاهلل ُ( ).وسام 

                                                           

ُ،ُمنُطريقُعبدُاهللُبنُإسحاقُبنُأيبُطلحة(779ُ )أخرجهُالبخاريُ(ُ ) ُمنُطريق(57ُ 5)وأيضًا

ُ ُأنسُبن ُأنسُخمترصًا ُعن ُكالها َُيشتكي"سريين ُطلحة ُأليب ُابٌن ُكان بضُ. ُفق  ُطلحة ُأبو فخرج

ُسليم:ُفلامُرجعُأبوُطلحةُقال.ُالصبي ُ ُأ م  بتُإليهُالعشاء.ُهوَُأسكنُماُكان:ُماُفعلُابني؟ُقالت  .ُفقر 

ى ُ.ُثمَُأصاَبُمنها،ُفتعش  ُفرَغُقالت  ُالصبي:ُفلام  َُأصبحُأب.ُوار  .ُفأخربهُملسو هيلع هللا ىلصوُطلحةَُأتىُرسوَلُاهللُفلام 

ستمُالليلة؟ُقال:ُفقال ُباركُهلام:ُنعمُقال:ُأعر  الماًُ.ُاللهم  ُغ  احفظهُحتىُ:ُقالُيلُأبوُطلحة.ُفولدت 

ُ ُُ.ملسو هيلع هللا ىلصتأ يتُبهُالنبي  ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصفأتىُبهُالنبي  ُمعهُبتمرات  ُ.ُوَأرسلت  :ُقالوا.َُأمعهُيشء؟:ُفقالُملسو هيلع هللا ىلصفأخذهُالنبي 

ُ.ُنعمُمترات ُالصبي ُ،ُفمضغهاُملسو هيلع هللا ىلصفأخذهاُالنبي  نُفيهُفجَعَلهاُيفُيف 
ُ،ُوحن َكهُبه،ُثمُأخَذُم  هُعبد  وسام 

ُ.ُلفظُابنُسريينُ."اهلل

 .منُطريقهُخمترصاًُ(77ُ 7)ُوقدُرواهُمسلٌمُأيضاًُُ
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ُبابُمنُفضائلُعبدُاهللُبنُمسعودُوأمه،ُريضُاهللُعنهام

ُقالمَُُاهللُبنُ ُعنُعبدُ ُ-757  ُاآليةُ:سعود ُهذه ُنزلت  ليسُعىلُالذينُ}ُ:ملا

ُوعَُ نلُ مُ آمنوا ُج 
احلات  ُالص  ُوا ُما ُإذا وا م 

ُفيامُطع  ُواٌح ُ]ُ{منواآاتقوا إىلُ[97ُاملائدة

ُاهللُ.ُآخرُاآلية ُ.أنَتُمنهمُ:قيلُيلُملسو هيلع هللا ىلصقالُيلُرسول 

ُقال-757  وسىُوَأباُمسعودُ:عنُأيبُاألَحوص  َُأباُم  ُُ،شهدت  حيُماَتُابن 

ُكانُُ.ذاكُقلَتُُإنُ ُ:ه؟ُفقالهُمثلَُاهُتركُبعدََُأت رُ:هحدهاُلصاحب ُفقالُأَُُ.مسعود إن 

جبنا ُلهُإذاُح  بنا.ُلي ؤذن  ُإذاُغ  ُ.وَيشهد 

ُكن اُيفُدارُأيبُمُ ُ:يفُرواية ُمنُأصحاب  ُاهللُوسىُمعُنفر  وهمُينظرونُيفُُ.عبد 

ُ ُرسوَلُاهللُُ:فقالُأبوُمسعودُ.اهللُفقامُعبدُ .ُمصحف  ترَكُبعدهَُأعلَمُُملسو هيلع هللا ىلصماَُأعلم 

ُإذاُُ.اُلئنُقلَتُذاكَأمَُُ:فقالُأبوُموسىُ.بامَُأنزَلُاهلل ُمنُهذاُالقائم لقدُكانُيشهد 

ب نا
ب ناُ.غ 

ج  ُلهُإذاُح  ُ.وي ؤذن 

ُبابُمنُفضائلُسعدُبنُمعاذ،ُ

ُُأنُ ُ؛مالكُأنسُبنُ ُ-755  ُاهلل ُُملسو هيلع هللا ىلصنبي  ُُوجنازت هُ-قال يعنيُُ-موضوعٌة

ُالرمحنُاهتزُ ُ:سعداًُ ُ( ).هلاُعرش 

ُة،ُسامكُبنُخرشة،ُبابُمنُفضائلُأيبُدجان

                                                           

ُ(7777ُ)ومسلمُ(7597ُ)أخرجُالبخاريُ(ُ ) ُ.مرفوعًاُمثلهُعنُجابر 

ُُ  .وانفرَدُبهُم سلٌمُعنُأنس 
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ُرسوَلُاهللُُ؛ُُعنُأنسُ ُ-757  ُُ:فقالُ.أخَذُسيفًاُيومُأ حدُ ُملسو هيلع هللا ىلصأن  َمنُيأخذ 

ُإنسانُمنهمُيقولُ.منيُهذا؟ُفبسط واَُأيدَُّيم ه؟ُُ:قال.ُأنا،ُأناُ:كل  فَمنُيأ خذهُبحق 

هُ:جانةرشةُأبوُدُ َخُُبنُ ُفقالُسامكُ ُ.فَأحجَمُالقومُ ُ:قال هُبحق  فَأخَذهُُ:قال.ُأناُآخذ 

ُ.ففلَقُبهُهاَمُامل رشكي

ُُليبيبمنُفضائلُج ُبابُ

ُُ؛رزةُعنَُأيبُبَُُ-752  ُالنبي  فقالُ.ُعليهُاهلل ُفاءَُفأَُ.ُلهُكانُيفُمغزًىُُملسو هيلع هللا ىلصأن 

ُمُ ُ:ألصحابه ُقالوانُأحدُ هلُتفقدون ُوفالناًُُ.نعمُ:؟ ُوفالنًا ُفالنًا هلُُ:ثمُقال.

؟ُنُأحدُ فقدونُمُ هلُتَُُ:ثمُقال.ُفالنًاُوفالنًاُوفالناًُُ.نعمُ:؟ُقالواحدُ نُأَُفقدونُمُ تَُ

ُ.ُالُ:قالوا

لبيباًُُ:قال ُفوجدُ ُ.تىليفُالقََُُبُل ُوهُفطُ بُ لُ فاطُ ُ.لكنيَُأفقدُج  ُقدُُوهُإىلُجنب  سبعة 

ُقتَلهم ُقتلوه. ُُ.ثم  ُفوقَفُعليهُملسو هيلع هللا ىلصفأتىُالنبي  هذاُُ.!قتلوهُثمُ ُ.قتلُسبعةًُُ:فقال.

ُمنه ُمن يُوَأنا ُمنه. ُمن يُوَأنا ُعىلُساعدَُفوضعَُُ:قالُ.هذا ُساعداُُ.هيُ ه ُإال  ليسُله

ُ ضعُيفُقربهُ.فحفرُلهُ:قال.ُملسو هيلع هللا ىلصالنبي  رُغَُُ.وو  ُ.الًُس ُوملُيذك 

ُبابُمنُفضائلُأيبُذر،ُ

ُذرُ-758  ُأيب ُقَُُ:قالُُعن ُمن ُغفارومُ خرجنا ُالشهرُُ.نا ل ون َُي  وكانوا

ُاحلرام ُوأَُ. ُأنا نافخرجت  ُوأ م  ُأ نيس ُلنالُ فنزَُُ.خي ُخال  ُعىل ناُ.نا ُخال  ُ،فَأكرَمنا

ُفقالواُ.إليناُحسنَُوأَُ ه ُقوم  ُخرجَتُُ:فحسَدنا ُأَُُإنكُإذا إليهمُُكُخالَفُهل ُعن
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ناُفنََثاُ.نيسأُ  ُمنُمعروفكُفقدُاُماُمىَضُأمُ ُ:فقلت.ُعليناُالذيُقيلُلهُ( )فجاءُخال 

رتَُ متناُ.لكُفيامُبعدُوالُُجاعَُُ،هكد  بناُُص  ناُثوَبهُُ.ناُعليهالُ مَُفاحتَُُ.فقر  وتغط ىُخال 

َُيبكي ُحتُ قُ لَُفانطَُُ.فجعَل ُبحْضةُ ىُنزلُ نا ُُنيٌسُأُ ُ( )رَُفنافَُُ.ةمكُ ُنا ُوعنُعنُُص  متنا

ُأ نيساًُُ.تياُالكاهنفأَُ.ُمثلها ُ.برصمت ناُومثل هاُمعهاُفَأتاناُأ نيٌسُُ.فخري 

ُُ:قال َُألقىُرسوَلُاهللُُ،وقدُصليت  ُ:قلت.ُبثالثُسنيُملسو هيلع هللا ىلصياُابنُأخيُقبلُأن 

ُقال ُهللُ:ملن؟ .ُ ُقالُ:قلت  ه؟ نيُريبُ:فأينُتوج  ه  ُحيثُي وج  ه ُعشاًءُُ.َأتوج  أ صل 

َفاء ُ.وينُالشمسعلُ حتىُتَُ.ُ( )حتىُإذاُكانُمنُآخرُالليلُأ لقيتُكأينُخ 

ُأُ  ُفاكُ ُ:نيسفقال ُبمكة ُيلُحاجة ُأَُُفانطلَقُُ.ين ُفُ إن  ُحتى ُتىُمكةأ نيٌس فراَثُ.

ُُثمُ .ُعلُ  ُرجاًلُُ:ماُصنعَت؟ُقالُ:جاءُفقلت  ُاهللُُ.بمكةُعىلُدين كلقيت  ُأن  يزعم 

ُ.ُهرسلَُأَُ ُُ:قلت  وكانُأ نيٌسُُ.ساحرٌُُ،كاهنٌُُ،شاعرٌُُ:يقولونُ:الناس؟ُقالُفامُيقول 

ُ.َأحَدُالشعراء

ُأُ  ُقوَلُُ:نيسقال ُالكهنةُلقدُسمعت  ُبقوهلم. ُهو ُعىلُُ.فام ُقوله ولقدُوضعت 

عر ُالش  ُيَُُ.َأقراء ُبعديأَُُعىلُلسانُ ُلتئمُ فام ُشعرٌُأَُُ؛حد  َُلصادقُ.نه وإهنمُُ.واهللُإن ه

ُ.لكاذبون

ُفَأنظرُ ُ:قلتُ:قال َُأذهب ُحتى فني ُُ:قالُ.فاك  ُرجاًلُُ.مكةُفأتيت  فت  فتضع 

                                                           

 .أيُأشاعهُوأفشاه(ُ )

امَُأفضل.ُوالرصمةُهيُالقطعةُمنُاإلبل.ُأيُراهن(7ُ) ُذاك.ُأيُراهَنَُأُّي  فتحاكامُإىلُ.ُُصمت هُأوُُصمة 

 .الكاهنُفقىضُألنيس

 .أيُكساء(7ُ)
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ونهُالصابئ؟ُفأشارَُأَُُ:فقلت.ُمنهم ُالذيُتدع  ُُ:فقالُ،إيلُ ُينُهذا فاملُُ.!؟الصابئ 

ُمَُ ُالواديُبكل  َُأهل  ُوعظمُ عل  ُمغشيًاُعلُ ُ.درة  فارتفعتُحيُُ:قال.ُحتىُخررت 

ُُ:قالُ.كأينُنصٌبُأمحرُ ُ،ارتفعت ُُفأتيت  ُفغسلت  ُُ،ماءعن يُالدُ ُزمزَم منُُورشبت 

ُُ.مائها ُماءُزمزمُ.خيُثالثيُبيُليلةُويومأَُُياُابنَُُولقدُلبثت  ُماُكانُيلُطعامُإال 

ُ ُُفسمنت  ُحتىُتكرس  ُعىلُكبديَُسُُ.بطنيُكنُ عُ ُت  وعُ( )فةخُ وماُوجدت  ُ.ُج 

فامُيطوفُ.ُإذُرضبُعىلَُأسمخت همُ،مراءُإضحيانفبيناُأهلُمكةُيفُليلةُقَُُ:قال

ُأَُ ُونائلةًُُ.حدٌُبالبيت ُإسافًا ُتدعوان ُمنهم ُطوافهامُ:قالُ.وامرأتي ُيف ُعل  ُ.فأتتا

ُ ُُ.تاُعلُ تَُفأَُُ:قال.ُفامُتناَهتاُعنُقوهلامُ:قالُ.َأنكحاَُأحدهاُاأل خرىُ:فقلت  ُ:فقلت 

ُاخلشبة حٌدُلوُكانُههناُأَُُ:وتقوالنُ،ولوالنتاُتُ فانطلقَُُ.غريَُأينُالُأ كن يُ.هٌنُمثل 

ُ.منَُأنفارنا

ُلَُبَُقُ فاستَُُ:قال ُرسول  ُبكرُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُهام ُوأبو ُهابطان. ُوها ُلَُُ:قال. ُقالتاكُ ما ُ:ام؟

ُ ُ.ُمتأل ُالفمُإنهُقالُلناُكلمةُ:ام؟ُقالتاكُ ماُقالُلَُُ:قالُ.ستارهابيُالكعبةُوأَُُالصابئ 

ُوجاءُ ُ.ُوطاَفُبالبيتُهوُوصاحبه.ُحتىُاستلَمُاحلجرُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُصىل  .ُثم 

ُ ُُ:قالُأبوُذرُ:هُصالتَُُقىَضُفلام  ُاإلسالمَُلُناُأوُ أَُُفكنت  ُ.منُحي اهُبتحية 

ُُ:قال منُُ:ثمُقال.ُوعليكُورمحةُاهللُ:فقالُ.اهللُعليكُياُرسوَلُُالسالمُ ُ:فقلت 

ُ.ُهُعىلُجبهتهصابعَُأَُُبيدهُفوضعَُهوىُفأَُُ:قالُ.نُغفارُ مُ ُ:أنت؟ُقالُقلت يفُُفقلت 

                                                           

( ُ ها( ُوضم  ُامل هملة
ُالسي  ُبفتح  ُامل عجمة.

 
ُاخلاء ُوسكون  زاله، ُوه  ُوضعفه ُاجل وع ة  ُرق  ُوهي ذكرهُ.

 (.5/779)السيوطيُ
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ُإىلُغفارُ:نفيس ُانتميت 
ُأن  ُُ.كره ُُ( )فَقَدَعنيُ.بيدهُآخذُ ُفذهبت  وكانُُ-صاحب ه

ُُ:متىُكنَتُههنا؟ُقالُقلتُ:ثمُقالُ.هَسُرأُ ُرفعَُُثمُ ُ-يُبهُمن ُُأعلمَُ ههناُُقدُكنت 

ُُ:نُكانُي طعمك؟ُقالُقلتفمَُُ:قالُ.ويومُ ُبيُليلةُ ُ،منذُثالثي ماُكانُيلُطعامُإال 

نُبطنيُ.ماءُزمزم ك  ُع  ت  ُحتىُتكرس  ُعىلُكبديَُسخفةُجوعُ .ُفسمنت  ُ.وماَُأجد 

باركةُ:قال ُطعمُ .ُإهناُم  اُطعام  ُ.إهن 

ُرسوَلُُ:فقالُأبوُبكر ُالليلةائذنُيلُيفُطعامُ ُ.اهللُيا ُُفانطلَقُُ.ه ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُ.ُوأبوُبكر ُالطائفُفجعَلُُ.أبوُبكرُباباًُُففتَحُُ.معهامُوانطلقت  ُلناُمنُزبيب  ُ.يقبض 

َُأكلتُ  ُُثمُ ُ.هُهباوكانُذلكُأوَلُطعام  ُماَُغربت  ُرسوَلُاهللُُ.َغربت  َُأتيت  ُ:فقالُملسو هيلع هللا ىلصثم 

ُنخلُ  ُذات  ُأرٌض ُيل هت ج  ُو  ُقد ُُ.إنه ُإال  ُأ راها ُُيثربال ُعن يُ. بل ٌغ ُم  ُأنَت فهل

ُينفعهمُبك رَكُفيهمُ،قومك؟ُعسىُاهللُأن  ُ.ُويأ ج 

ُ ُُ:ماُصنعَت؟ُقلتُ:أ نيساُفقالفأتيت  قت  ُوصد  ُقدَُأسلمت  َُأين  ماُُ:قال.ُصنعت 

ُُ.يبُرغبةُعنُدينك قت  ُوصد  ناُ.فإينُقدَُأسلمت  ماُيبُرغبٌةُعنُُ:فقالت.ُفأتيناُأ م 

ُُ.دينكام قت  ُوصد  ُأسلمت  ُقد َفاراًُُ.فإين ُغ  ُقوَمنا َُأتينا ُحتى فأسلَمُُ.فاحتملنا

هم همُإيامءُ ُ.نصف  ُرَُُوكانَُيؤم  ُ.هموكانُسيدَُُ.الغفاريُ( )حضةبن 

هم ُنصف  ُُ:وقال ُاهلل ُرسول  ُقدَم َُأسلمناُملسو هيلع هللا ىلصإذا ُُفقدمَُُ.املدينَة ُُرسول  ُملسو هيلع هللا ىلصاهلل

همُالباقيُ.املدينةَُ َُأسلمُ ُ.فَأسلَمُنصف  ُ.ُاهللُإخوتناُياُرسوَلُُ:فقالوا.ُوجاءت  ن سلم 

                                                           

ُأي(ُ ) ُامل هملة  نيُومنََعني:ُبالدال   .قالهُالسيوطي.ُكف 

ُامل هملةُ:(7/775)ُ"اإلصابة"قالُابنُحجرُيفُ(7ُ)
 
ُالراء عجمة.ُبفتح   .انتهى.ُثمُم 
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ُ.ُفَأسلموا.ُعىلُالذينَُأسلمواُعليه ُُ.هلاُاهلل ُغفرَُُغفارُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول  وَأسلم 

ُ.سامَلهاُاهلل

ُرواية ُُ:يف ُفأنظر َُأذهَب ُحت ى فني ُفاك  ُنعمُ:قالُ-قلت  ُمنُوكُ . ُحذر  ُعىل ن

مُقدَُشُُ.مكةأهل ُ مواُ،لهُ( )وافُ ن ُفإهن  ُ.وَته 

ُُ:قالُ:ويفُرواية َعتيُخلَفُامل قامُملسو هيلع هللا ىلصفجاَءُالنبي  ُرك  ُ( ).فطاَفُبالبيتُوصىل 

ُبابُمنُفضائلُأنسُبنُمالك،ُ

ثناُأَُُعبدُ ُبنُ ُعنُإسحاَقُُ–759  ُيبُأُ ُ:قالُُنٌسُاهللُحد  ُنسُ أَُُمُ أُ ُ،ميجاءت 

رتنيُبنصفُمخارها.ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُإىلُرسولُ  تنيُبنصفهُ.وقدُأز  ُياُرسوَلُُ:فقالتُ.ورد 

َُأكثرُماَلهُوولَدهُ:فقالُ.فادعُاهللُلهُ.َأتيتكُبهَُيدم ك.ُهذاُأ نيس،ُابنيُ.اهلل ُ.اللهم 

ُأنس ُلكثريٌُُ:قال ُمايل ُإن  ُولدُ ُ.فواهلل ُوولَد ُولدي ُنحوُ وإن  ُعىل ُليتعاد ون ُي

ُ( ).اليومُ.املائة

                                                           

( ُ ُالسيوطيُ( 5/777ُ)قال يُامل عجمة(: ُالش  ُبفتح  ُالن ون. ُوكرس  ُفاءو. ُأي. وا: م  ُوَته  وه َُأبغض  :ُأي.

ُغليظةُ   .انتهى.ُقابلوهُبوجوه ُكرُّية 

ُ(7727ُ)ومسلمُ(7778ُ،7787ُ)أخرجُالبخاريُ(7ُ) ُعباس  ُمنُروايةُعنُأيبُُجرةُعنُابن  خمترصًا

ُملاُ":ُقال ُالنبي  ُمبعث  لَمُهذاُالرجلُ.ُاركبُإىلُهذاُالوداي:ُقالُألخيهُملسو هيلع هللا ىلصبلغَُأباُذر  الذيُفاعلمُيلُع 

ُنبي ُ َُأن ه ُمنُالسامءُيزعم  ُيأتيهُاخلرب  ُمنُقوله. ُائتني،ُواسمع  ُثم  ُمنُ. ُحت ىُقدَمهُوسمَع فانطلقُاألخ 

ُرجَعُإىلُأيبُ،ُقوله ُاألخالق:ُذرُفقالُلهثم  ُبمكارم  ماَُشفيَتنيُ:ُفقال.ُوكالمًاُماُهوُبالشعر.ُرأيتهُيأمر 

ُ د.ُمم اَُأردت   .احلديث....ُهاُماءُحت ىُقدمُمكةومحَلُشن ًةُلهُفي.ُفتزو 

ُعنُأنسُنحوه(ُ 88 )أخرجهُالبخاريُُ(7) ُآخرُعنُمحيد  ُ.منُوجه 
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ُمالكُُ:قالُ.أيبُعثامنُعنُاجلعدُ-777  ُبن  ثناَُأنس  ُاهللُُ:قالُحد  ُرسول  مر 

ُأ م يُملسو هيلع هللا ىلص ل يمُصوَتهُ،فسمعت  ُس  ُُ.أ م  فَدَعاُيلُُ.اهللُأ نيسُيُياُرسوَلُمُ يبُوأُ بأَُُ:فقالت 

ُاهللُ ُمنهاُاثنتيُيفُالدُ ُ.ثالَثُدعواتُملسو هيلع هللا ىلصرسول  يفُُوَأناَُأرجوُالثالثةَُ.ُنياقدُرأيت 

ُ( ).اآلخرة

 77 -ُُ ُاهللُأَُُ:قالُ،ُعنُأنسُ ُعنُثابت  ُرسول  ُمعُُملسو هيلع هللا ىلصتىُعل  َُألعب  وأنا

يُ.فبعثنيُإىلُحاجةُ .ُفسل مُعليناُ:قال.ُالغ لامن ُعىلُأ م  ُقالتُ.فَأبطأت  ُ:فلامُجئت 

ُاهللُُ:ماُحَبَسك؟ُقلت ُُ:ه؟ُقلتماُحاجتُ ُ:قالتُ.حلاجةُ ُملسو هيلع هللا ىلصبعثنيُرسول  .ُإهناُس 

ُُ:قالت ُاهللُالُحت  ُرسول  ُبرس  ُ.َأحداًُُملسو هيلع هللا ىلصدثن 

ثت كُ:قالُأنس ُبهَُأحدَاُحلد  ثت  لوُحد  ُ( ).ياُثابتُ،واهللُ 

ُبابُمنُفضائلُعبدُاهللُبنُسالم،ُ

_______________________ 

ُولديُوولَدُولديُليتعاد ونُعىلُنحوُاملائةُاليوم)دونُقولهُُ ُ(.وإن 

يدُيفُالب خاريُ:ُتنبيه ثتنيُابنتيُأ مينة:ُقالُأنس"وقعُيفُروايةُمح  ُ،ُوحد  لبيُمقدَمُحجاج  َنُلص 
ف  أنهُد 

ُ.ُ"البرصَةُبضٌعُوعرشونُومائة ُأنسُ،ُوهذهُفيمنُت ويف  ُحاَلُحتديث  اُروايةُم سلمُفهمُاألَحياء  .ُأم 

ُ.باحلديث

ُذكَرُروايَةُ(7/779ُ)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُ(ُ ) بي نها،ُوهيُاملغفرة:ُم سلمبعدُأن  ُ.ُوملُي  كامُبي نهاُسنان 

ُعنهُعنُأنسُقالُ ُصحيح  ُسعدُبإسناد  ،ُوذلكُفيامُرواهُابن 
ُربيعةُبزيادة  ُأكثرُماَلهُووَلَده"بن  ،ُاللهم 

ُعمَره ُذنَبه،ُوَأطل   ."واغفر 

ليامنُالتيميُ(ُ 597)أصلهُيفُصحيحُالبخاريُُ(7) ُآخرُعنُس 
ُأنسُبن:ُقالخمترصًاُمنُوجه  ُسمعت 

ُ":ُمالك ُالنبي  ُإيل  ُبهَُأحدًاُبعدهُملسو هيلع هللا ىلصَأس  ًاُفامَُأخربت  اُبه،ُس  ليمُفامَُأخربهت  ُس   ُ."ولقدُسَأَلت نيُأ م 
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ُاحل رُ ُ-777  ُيفُمسجدُاملدينةُ:قالُ.عنُخَرَشةُبن  ُجالسًاُيفُحلقة  قالُ.ُكنت 

ُاهليئةُ  ثهمُحديثًاَُحُُ:قال.ُسالمُ ُاهللُبنُ ُوهوُعبدُ ُ.وفيهاُشيٌخُحسن  د  .ُسناًُفجعلَُي 

ُُ:قال هُأنُ ُ:قالُالقومُ.ُقامفلام  ُمنُأَُُينظرََُُمنُس  ُ.ُاجلنةُفلينظرُإىلُهذاُهلُ إىلُرجل 

ُمكانُبيتهوُ:قالُفقلت ُىُكادُأنُ حتُ ُفانطلَقُ.ُهفتبعتُ ُ:قال.ُاهللُألتبعن هُفألعلمن 

ُدخَلُُ.رَجُمنُاملدينةَي ُعليهُفأَُُ:قال.ُهنزلَُمَُُثم  فاستأذنت 
كُماُحاجتُ ُ:فقالُ.نُيلذُ 

ُالقومَُُ:خي؟ُقالُفقلتُلهأَُُياُابنَُ هُأنُ ُ:يقولونُلكُملاُقمَتُُسمعت  ُينظرَُُمنُس 

ُاجلنةُفلينظرُإىلُهذا ُمنَُأهل  َُأكونُمعكُ.إىلُرجل  ُ.ُفَأعَجَبنيُأن 

ُقالواُذاكُ.اهللُأعلمُبأهلُاجلنةُ:قال ث كُمم  إينُبينامَُأناُنائم،ُإذَُأتاينُُ.وسأ حد 

ُُفأخذَُُ.ق مُ:رجٌلُفقالُيل ُأَُُ:قالُ.معهُبيديُفانطلقت  ُبجوادُ فإذا نا
.ُعنُشاميلُ( )

ُآلخذُفيهاُ:قال ُالشاملُ:فقالُيلُ.فأخذت  َُأصحاب  اُطرق  ُفيهاُفإهن  ُ:قال.ُالُتأخذ 

ُمنهج فإذاُجواد 
ُ.ُخذُههناُ:فقالُيلُ.عىلُيمينيُ( )

ُعىلُُ:قالُ.اصعدُ:فقالُيلُ.فأتىُيبُجبالًُ َُأصعدُخررت  ُأن  ُإذاُأردت  فجعلت 

ُُ:قال.ُاستي رأ سهُ.ُثمُانطلقُيبُحت ىَُأتىُيبَُعموداًُُ:قالُ.ذلكُمراراًُُحتىُفعلت 

ُالسامء ُيفُاألرضُ،يف ُحلقةُ.وَأسفله َُأعاله ُيلُ.يف ُفوقُهذاُ:فقال ُاصعد قالُ.

                                                           

 .وهيُالطريقُاملسلوكة.ُُجعُجادة(ُ )

ُاجلواد(7ُ) ة. ُجاد  ُامَلسلوكة.ُُجع  ُوهيُالطريقُالبي نة ُبتشديدُالدال، ُجواّد ُفيها :ُقالُالقايض.ُواملشهور 

ف ف ُوقدُخت  ُ)قالهُصاحبُالعي. ُمنهج. ُجواد ُأي( ستقيمةٌُ: ُم  ُبي نٌة ُواضحٌة ُطرٌق .ُ ُالطريق  واملنهج 

ُواضٌحُ.ُوطريٌقَُمنهٌجُومنهاٌجُوهنٌجُ،ُإذاُوضَحُ.ُوهنجُاألمرُوَأهنج.ُامل ستقيمُ  ٌ قالهُالنوويُ.ُأيُبي 

( 7/75.) 
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هُيفُالسامءُ:قلت فإذاُُ:قالُ.يبُ( )فأخذُبيديُفزجَلُُ:قالُ.كيفُأصعدُهذا؟ُورأس 

تعل ٌقُباحللقة ُمُ ُ:قالُ.رضَبُالعموَدُفخرُ ُثمُ ُ:قالُ.أناُم  ُباحللقةُحت ىُوبقيت  تعل قًا

ُ ُ.َُأصبحت 

ُُ:قال ُالنبي  اُالط رقُالتيُرأيَتُعنُيسارُ ُ:فقالُ.فقصصت هاُعليهُملسو هيلع هللا ىلصفأتيت  كُأم 

ُالشامل َُأصحاب  ُُ:قالُ.فهيُطرق  ُالط رقُالتيُرأيَتُعنُيمينكُفهيُطرق  ا ُوأم 

ُأَُ هداءُ.مياليَُُصحاب  ُالش  ُمنزل  ُفهو ُاجلبل  ا ُتنالَُُ.وأم  ُهولن .ُ ا ُفهوُوأم  مود الع 

ُاإلسالم ُاإلسالمُ.عمود  روة ُع  ُفهي روة ُالع  ا ُحتىُُ.وأم  ُهبا كا تمس  ُم  ُتزاَل ولن

ُ( ).متوت

                                                           

 .قالهُابنُحجر.ُرَفَعني:ُأي.ُبزايُوجيم(ُ )

ةُيفُالبخاريُ(7ُ) خمترصًاُعنُقيسُبنُعبادُ(7787ُ)ومسلمُأيضًاُ(7ُ 7777ُ،7778ُ،77)أصلُالقص 

ُجالسًاُيفُمسجدُاملدينة":ُقال ُاخلشوع.ُكنت  هذاُرجٌلُمنُأهلُ:ُفقالوا.ُفدخلُرجٌلُعىلُوجههَُأثر 

زُفيهام ُركعتيَُتو  ُخرَجُوتبعت ه،ُاجلنةُفصىل  ُ،ُثم  هذاُرجٌلُمنُ:ُسجدُقالواإنكُحيُدخلَتُامل:ُفقلت 

ُأهلُاجلنة ُقال. ُالُيعلم: ُما ُيقوَل ُأن  ُواهللُالُينبغيُألحد  ثكُملَُذاك، حد 
ُوسأ  ،ُ ُعىلُعهد  ؤيا ُر  رأيت 

ُ ُعليهُملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ُفقصصت ها ،ُ ُيفَُروضة  ُكأين  ُُ-ورأيت  ْضهتا ُوخ  نُسعت ها ُمنُُ-ذكرُم  ُعموٌد وسطها

َُأسفلهُيفُاألرض ُ،ُحديد 
 
ُيفُالسامء روةٌُُوَأعاله ُع  ُفقيلُيل.ُيفَُأعاله ُارَقه: .ُ ُقلت  ُالَُأستطيع: فأتاينُ.

نُخلفي ُثيايبُم  نصفُفرفَع ُم  ُيفَُأعالها. ُحتىُكنت  ُفرقيت  ُبالعروة. ُفأخذت  ُفقيلُيل. .ُاستمسك:

اُلفيُيدي ُوإهن  ُ.ُفاستيقظت  ُاإلسالم:ُقالُملسو هيلع هللا ىلصفقصصت هاُعىلُالنبي  ُ،ُتلكُالروضة  ُعمود  وذلكُالعمود 

ُاإلسالم ُالوثقىوت، روة ُع  ُالعروة  ُلك ُمتوت. ُحتى ُاإلسالم ُعىل ُفأنَت ُبنُ. ُاهلل ُعبد  ُالرجل  وذلك

ُ."سالم

ُاهللُبنُسالمُ جلُبيدُعبد  ُالر 
ُ.دونُأخذ 
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ُبابُفضائلُحسانُبنُثابت،ُ

ياُرسوَلُُ:قالُحسانُ ُ:قالت.ُعنُعائشةُروةُعنُأبيهعُ ُبنُ ُعنُهشامُ ُ-777 

فيان ُوالذيَُأكرَمكُألَُُ:كيفُبَقَراَبتيُمنه؟ُقالُ:قالُ.اهللُائذنُيلُيفَُأيبُس  لن كُس 

ُمنُاخلمري ُالشعرة  انُ.منهمُكامُت سل  ُ:فقالُحس 

ُمنُآلُهاشم ُسناَمُاملجد  ُخَمزوم*ُُوإن  ُووالدكُالعبدُ ُ.بنوُبنت 

ُ( ).قصيدَتهُهذه

_______________________ 

ؤيةُاجلوادُ ُ  .وتفسريها.ُوكذاُاجلبل،ُودونُر 

( ُ ُالبخاريُ( 7778ُ)أخرجه ،79 7ُ ُالوجه(5298ُ، ُمنُهذا ُبلفظ. :"ُ ُالنبي  ان يفُُملسو هيلع هللا ىلصاستأذنُحس 

ُمنُالَعجي:ُفقالُحسان.ُكيفُبنَسبي:ُجاءُاملرشكيُقاله ُالشعرة  ُ.ُ"ألَسلن كُمنهمُكامُت سل 

ُ(.ائذنُيلُيفُأيبُسفيان)دونُقولهُُ

ُ.ودونُذ كرُالشعرُ

ُسفيانُ ُوأبو ُاحلرث: ُابن ُهو ُإسالمه. ُقبل ُوهذا .ُ ُالبخاري ُرواية ُيف ُبقوله ُاملقصود هجاءُ)وهو

ُ(.املرشكي

ُبيٌتُملُيذكرهُمسلٌمُ(:7/72ُ )ُ"رشحُمسلم"قالُالنوويُيفُ(ُووالدكُالعبدُ)...ُقولهُ وبعدُهذا

ُالفائدةُواملراد هرةُمنهمُ:وهوُ.ُوبذكرهُتتم  َُأبناءُز  ُ.ُكراٌمُوملُيقربُعجائزكُاملجدُ ُ**ُومنُولدت 

ُخمزوم ُببنت  ُاملراد بريُوأيبُطالب: ُاهللُوالز 
ُأمُعبد  ُبنتُعمروُبنُعائذُبنُعمرانُبنُخمزوم ،ُفاطمة

ُُ-ومرادهُبأيبُسفيانُهذاُاملذكورُاملهجوُأبوُسفيانُبنُاحلارثُبنُعبدُاملطلبُ ُالنبي  ُ،ملسو هيلع هللا ىلصوهوُابنُعم 

ُ َُأسلَمُوحسَنُإ،ُواملسلميُيفُذلكُالوقتُملسو هيلع هللا ىلصوكانُي ؤذيُالنبي  ولدتُأبناءُزهرةُ)ُوقوله.ُسالمهثم 

ُأليبُ(ُووالدكُالعبد)وأماُقولهُ،ُوصفية.ُمرادهُهالةُبنتُوهبُبنُعبدُمنافُأمُمحزة(ُمنهم فهوُسب 

ُعبدُاملطلب.ُسفيانُبنُاحلارث ُاحلارثُبن  ُأ م  َُموهب.ُومعناهُأن  ُبنت  ية  م  فيانُهذاُهيُس  ،ُوالدَُأيبُس 

ُمناف ُلبنيُعبد  فيانُبنُاحلارثوكذ،ُوموهبُغالٌم ُأ مَُأيبُس  ُا هُبقوله،ُكانتُكذلك. وملُ.ُوهومراد 
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ُرسوَلُُ؛عنُعائشةُ-777  ُعليهمُمنُفإنهُأَُُ.اهجوُقريشاًُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُأن  شد 

ُبالنبل ُفقالُ.رشق  َُرواحة همُ:فأرسلُإىلُابن  رسلُفأَُُ.فهَجاهمُفلمُيرَضُُ.اهج 

ُمالك ُبن  ُ.إىلُكعب 

ُُثمُ  ُثابت  ُبن  ُحسان ُإىل ُُ.أرسَل ُعليهفلام  ُحسانُ ُ،ُدخل ُُ:قال ُأن  ُلكم ُآن قد

ُالضاربُبذَنبهتُ  هُ.رسلواُإىلُهذاُاألَسد  ك  ر  ُ.ُثمَُأدلَعُلساَنهُفجعَلَُي 

يُاألديمُ:فقال ُألَفرين همُبلساينُفر  ُُ.والذيُبعثكُباحلق  ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول 

ُبَأنساهباُ.عجلالُتَُ ُقريش  ُأباُبكرَُأعلم  ُيلُفيهمُنسباًُُ.فإن  حتىُيلخَصُلكُُ.وإن 

انُ ُ.نسبي ُرجعُفقالُ.فَأتاهُحس  َُكُوالذيُبعثَُُ.اهللُقدُخَل صُيلُنسَبكُياُرسوَلُُ:ثم 

لن كُ ُألَس  ُمنُالعَُباحلق  عرة  ُالش  ُ.جيمنهمُكامُت سل 

ُرسوَلُُ:قالتُعائشة ُالُيزالُُ:يقولُحلسانُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفسمعت  دس  ُالق  ُروَح إن 

ك،ُماُنافحَتُعنُاهلل  د  ؤي  ُ.هورسول ُُي 

ُرسوَلُاهللُُ:وقالت َتَفىجاهُ هَُُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصسمعت  ُفَشَفىُواش  ُ.مُحسان 

ُ:قالُحسانُ 

ُعنه ُوعندُاهللُيفُذاكُاجلــزاءُُُهجوَتُحممدًاُفَأجبت 

ُرسولُاهللُشيمت هُالوفـاءُُُُهجوَتُحممدًاُبرًاُتقيــــاًُ

ُأيبُووالدهُوعرضـ ُمنكمُوقـاءُُُُيفإن  ُحممد  ُلعرض 

نَي تيُإنُملُتروهــا ُالنقَعُمنَُكنَفيُكـداءَُُُُثكلتُب  ُت ثري 

_______________________ 

ُعجائَزكُاملجدُ   .انتهى.ُيقرب 
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بارينُاألَعنةُم صعـ ُي  ُ( )امءعىلَُأكتافهاُاألَسلُالظُ ُُُُدات 

ُجياد ُتظـل  تمطــرات  مهنُ ُُُُناُم 
ـمرُالنسـاءَُتلط  ُباخلـ 

ُأعرضتموُعناُاعتمرنا ُوانكشفُالغطاءُُُفإن  ُوكانُالفتح 

ُيومُ  ُفاصربواُلْضاب  ُاهللُفيهَُمنُيشــاءُُُوإال  ــــز 
ع  ُي 

ُليسُبهُخفاءُُقدَُأرسلتُعبداًُُ:وقالُاهلل ُاحلق  ُيقــول 

نداًُُ:وقالُاهلل ُج  ت  رَضت هاُاللقاءُُُقدُيرس  ُهمُاألنصارُع 

ُمنَُمعدُ لناُ ُسبـاٌبُأوُقتـاٌلُأوُهجـاءُُُيفُكلُيـــــوم 

ُُّيجوُرسولُاهللُمنكم هُسواءـــويمدح ُُُُفمن  ُهُوينرص 

ُاهللُفيوجرب ُرســول  ُالقدسُليسُلهُك فاءُُُُناـيل  ُ( ).وروح 

ُبابُمنُفضائلُأيبُهريرةُالدويس،ُ

                                                           

نازعَنُاألعن ة)ورويُ( ) ُهوُروايةُاألَكثرين:ُقالُالقايض(ُي  ُن فوسهاُ،ُاألول  اُلرصامتهاُوقوة  ومعناهُأهن 

ُهلا ةَُجبذها ُبقو  باريَُأعن َتها ُت  َُأيضاًُ، ُهلا ُقالُ.وهيُمنازعت ها بارينُاألسن ة"ورويُ: ُ"ي  .ُوهيُالرماح.

ُواعتداهلا ُي ضاهيُقواَمها تُفمعناها ُصح  ُ)فإن ُمصعدات. هاتُ( توج  ُوم  قبالتُإليكم ُم  عىلُ)أي

ُالظامء:ُأي.ُبفتحُاهلمزةُوالسيُاملهملةُوالمُ (ُاألَسل.ُ)باملثناةُفوق(ُأكتافها اُ.ُالرماح  ُفكأهن  أيُالرقاق 

طاٌشُ ُاألَعداء:ُوقيل،ُلقل ةُماُهباُع 
 
ُالعطاشُلدماء ويُاألسدُبالدال،ُاملراد  ُ.ُور  ُالعطاش  جعان  أيُالش 

تمط رات:ُأي(ُتظلُجيادنا.ُ)إىلُدمائكم ناُم  هاُبعضًاُ:ُأي.ُخيول  ُباخل مرُ)م رسعاتَُيسبقُبعض  َتلطمهن 

ُالنساء ُأي( مرهنُ : ُبخ  َُيمسحهن ُوامليمُ . ُاخلاء ُبضم  ُعنهنُ . ُليزلَن ار
ُمخ  ُالغبارُُجع ُالسيوطيُ. قاله

(5/752.) 

 .انظرُالتعليقُالسابق.ُأصلهُيفُصحيحُالبخاري(7ُ)
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ُهُ ُ-775  ُأيب ُقالعن ُاإلسالمُ:ريرة ُإىل ي ُأ م  َُأدعو ُمُ ُ.كنت  .ُرشكةٌُوهي

ُ ُفأَُفدعوهت  ُيومًا ُا ُاهلل ُأكرهُملسو هيلع هللا ىلصسمعتنيُيفُرسول  ُُ.ما وأناُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسوَلُُفأتيت 

ُبكيأَُ ُرسوَلُُ:قلت. ُُ.اهللُيا يُإىلُاإلسالمُ ُإينُكنت  ُفتَأبىُعلُ َُأدعوُأ م  اُ. فدعوهت 

َُأيبُهريرةُفادعُ .ُكرهماُأَُُنيُفيَكُتُ سمعَُاليومُفأَُ ُُّيديُأ م  ُ.ُاهللُأن 

ُ َُأيبُهريرةُاللهمُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول  ُأ م 
ُاهللُُ.اهد  ستبرشًاُبدعوةُنبي  فخرجتُم 

ُإىلُالباب.ُملسو هيلع هللا ىلص ُفرصت  ُجئت  اٌفُُ.فلام  ُجم  ُهو ُقدَميُ.فإذا ُأ م يُخشَف .ُفسمعت 

ُأَُمكانَُُ:فقالت ُهُ كُيا ُاملاءُ.ريرةبا ُخضخضَة ُُ:قالُ.وسمعت  ُفاغتسلت  ولبست 

ارها ُعنُمخ  َلت  ُالبابُ.درَعهاُوعج  أنُالُإلهُُشهدُ ريرةُأَُباُهُ ياُأَُُ:ثمُقالتُ.ففتحت 

هُأنُ ُشهدُ وأَُُ،إالُاهلل هُورسول  ُ.ُحممدًاُعبد 

ُُ:قال ُاهلل ُإىلُرسول  ُالفرحملسو هيلع هللا ىلصفرجعت  ُمن َُأبكي ُوَأنا ُفأتيت ه ُقلتُ.، ياُُ:قال

ُدعوَتكُرسوَلُ ُأيبُهريرةُ،اهللَُأبرشُقدُاستجاَبُاهلل  َدُاهللُوأثنىُُ.وهدىُأ م  فحم 

ُُ.وقالُخرياًُُ.عليه ُرسوَلُُ:قالُقلت  يُإىلُعباد هُُيا ُوأ م  ب َبنيَُأنا َُي  ُاهللُأن  اهللُادع 

ب ب همُإلينا ُ.ُاملؤمني،ُوَي 

ُ بيدكُهذاُُاللهمُ :ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُفقالُرسول  هُإىلُُ-باُهريرةُيعنيُأَُُ-حب بُع  وأ م 

ُاملؤمني ُعباد ك ُامل. ُؤمنيوَحب بُإليهم َُيسمعُ . ُمؤمٌن لَق ُخ  ُيَُيبُفام ُوال ،ُ راينُإال 

ُ.َأحب ني

ُعائشةَُُ،روةُبنُالزبريعُ ُ-777  بوُهريرةُجاَءُفجلَسَُأالُي عجبكُأَُُ:قالتُأن 
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جريت ُح  ُُ.إىلُجنب  ُعنُالنبي  ث  د  ُأ سب ح.ُي سمعنيُذلكُ.ملسو هيلع هللا ىلصَُي  وكنت 
فقامُقبلُُ.( )

بُ  َُأقيضُس  ُأَُُ.تيحَُأن  ُعليهولو ُلرددت  ُُ،دركت ه ُاهلل ُرسوَل َُيرسد ُُملسو هيلع هللا ىلصإن  ُيكن مل

ُ( ).احلديَثُكرسد كم

ُوقصةُحاطبُبنُأيبُبلتعةُ،بابُمنُفضائلُأهلُبدرُ

 772-ُُ ُجابر ُُ؛عن ُاهلل ُرسوَل ُجاَء ُحلاطب  ُعبدًا ُحاطباًُُملسو هيلع هللا ىلصأن  .ُيشكو

ُُياُرسوَلُُ:فقال ُحاطٌبُاهللُليدخ  ُ.ُالنارَُُلن  .ُكذبَتُالُيدخل هاُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول 

ُ.ديبيةواحل ُُ،فإن هُشهدُبدراًُ

ُبابُمنُفضائلُأصحابُالشجرة،ُأهلُبيعةُالرضوان،ُ

ُُ:اهللُقالُعبدُ ُبنُ ُعنُجابرُ ُ-778  ُالنبي 
َُأهناُسمعت  ؛ برش  ُم  ُملسو هيلع هللا ىلصأخربت نيُأ م 

َُحُ ُُالُيدخَلُُ:فصةيقولُعند ُاهللُُ-الناَر ُأَُُ-إنُشاء ُ.حدٌُمنُأصحابُالشجرة

ُُ.تهاالذينُبايعواُحَتُ ُُ.هارَُهَُتَُياُرسولُاهللُفانُ ُ.بىلُ:قالت  منكمُُوإنُ }ُ:حفصةُفقالت 

ُوارد ها ُ[ُ 2مريمُ]ُ{إال  ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُالنبي  ُوجل  يُالذينُُثمُ }ُ:قدُقالُاهللُعز  ن نج 

ثياًُُ.ات قوا ُالظامليُفيهاُج  ُ[.27مريمُ]ُ{ونَذر 

                                                           

( ُ)ُ  .أيُأ صل 

(7ُ )ُ ُيف ُالبخاري 7725ُ)ُ"صحيحه"عل قه ُالليث(. ُوقال ُشهاب: ُابن ُيونسُعن ثني ُحد  ُقال، :ُأنه

روةُبنُالزبريعنُعائشةُأهناُقالت ُ."فذكره..َُأاَلُي عجبكَُأبوُفالنُجاَءُفجلَسُ":ُأخربينُع 

ثنيُحرملةُبنَُييىُأخربناُابنُوهبُأخربينُيونسُبه(:7797ُ)قالُاملصنفُُ ُ.حد 

بهامًُُ ُاملراد.ُكذاُوقعُيفُالبخاريُم  سلمُتبي   .وأنهُأبوُهريرة.ُوروايةُم 
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ُ أيبُسفيانُبنُحرببابُمنُفضائلُ

ميلُ ُ-779  رونُنظُ سلمونُالُيَُكانُاملُ ُ:قالُُعباسُ ُثنيُابنُ حدُ .ُعنُأيبُز 

قاعدُ ُ،يبُسفيانإىلُأَُ ُ.هونَُوالُي 

ُ ُللنبي  ُثالٌثُُ:ملسو هيلع هللا ىلصُفقال ُاهلل َُنبي  ُعُ أَُُيا
ُُ:قالُ.نعمُ:قالُ.يهنُ ن ُط  َُأحسن  عندي

هُُ،ومعاويةُ:قالُ،نعم:قالُ.أ زوجكهاُحبيبةُبنتُأيبُسفيانُأمُ ُ،ُجل هالعربُوأَُ ََتعل 

ُيديك ُبي ُالكفارَُوت ؤمُ ُ:قالُ.نعمُ:قالُ.كاتبًا ُأ قاتَل ُحتى ُُ،رين ُأ قاتل  ُكنت  كام

ُ.ُنعمُ:قال.ُاملسلمي

ُولوالُأَُُ:قالُأبوُزميل ألنهُملُيكنُ.ُ،ُماَُأعطاهُذلكملسو هيلع هللا ىلصنهُطلَبُذلكُمنُالنبي 

ُقالُنعم ُشيئًاُإال  ُ.ُي سئل 

ُنُوُصهيبُوبالل،ُبابُمنُفضائلُسلام

َُأباُسفيانُأَُُ؛مروُعَُُبنُ ُعنُعائذُ ُ-727  ُتىُعىلَُسُأن  ُلامنُوص  ُوبالل  هيب 

ُاهللُمنُعُ ُ:فقالواُ.يفُنفرُ  يوف  ُس  ُواهللُماُأخذت  قالُفقالُأبوُ.ُخذهااهللُمأُ ُعدوُ ُنق 

ُقُ تَُأَُُ:بكرُ  ُلشيخ  ُتَُفأَُ.ُدهم؟وسيُ ُقريشُ ُولونُهذا َُأباُُ:فقالُ.هخربَُفأَُُملسو هيلع هللا ىلصىُالنبي  يا

ُ.لئنُكنَتَُأغضبتهمُلقدَُأغضبَتُرب كُ.بكرُلعل كَُأغضبتهم

ُاهلل .ُالُ:بتكم؟ُقالواياُإخوتاهَُأغضُ:بوُبكرُفقالفأتاهمُأَُ ُ.ياَُأخيُلكُيغفر 

ُبابُمنُفضائلُاألنصار،ُ

ثهُ؛يبُطلحةأَُُاهللُبنُ ُعبدُ ُبنُ عنُإسحاقُُ- 72  ُحد  ُأنسًا ُرسوَلُُ؛أن  اهللُُأن 
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الُُ.نصارُ وملوايلُاألَُُ،نصارُ ولذراريُاألَُُ:حسبهُقالوأَُُ:قالُ.استغفَرُلألنصارُملسو هيلع هللا ىلص

ُفيه ُ( ).َأشك 

ُُخريُدورُاألنصاربابُيف

ُاهللُُ:لاقُعنُأيبُهريرةُُ-727  ُمنُُ-ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول  ُعظيم  وهوُيفُجملس 

ُاألَُُ:-ُاملسلمي ثكمُبخريُدور  ُنعمُ:؟ُقالوانصارُ أ حد  ُرسوَلُ. ُُ.اهللُيا ُقالُرسول 

ُثمُ ُ:ثمَُمنُياُرسولُاهلل؟ُقالُ:قالواُ.األشهلُبنوُعبدُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُ
ُ:قالواُ.بنوُالنجارُ 

اهلل؟ُُنُياُرسوَلُمَُُثمُ ُ:قالواُ.بنوُاحلارثُبنُاخلزرجُثمُ ُ:اهلل؟ُقالُنُياُرسوَلُمَُُثمُ 

ُاألنصارُخريٌُُثمُ ُ:نُياُرسولُاهلل؟ُقالمَُُثمُ ُ:قالواُ.بنوُساعدةُثمُ ُ:قال ُدور  ُ.يفُكل 

غضباًُعُ ُبنُ ُفقامُسعدُ  ُم  ُاهللُُ:فقالُ.بادة ىُرسول  ُاألربع؟ُحيُسم  َأنحنُآخر

ُاهللُُ.دارهمُملسو هيلع هللا ىلص ُرسول  ُكالَم ُمنُقومُ .ُملسو هيلع هللا ىلصفَأراَد ُرجاٌل َأاَلُُ.اجلسُ:( )هفقالُله

                                                           

ُ"ُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسولُاهللُ:ُقالُعنُزيدُبنُأرقمُ(7577ُ)ومسلمُ(7777ُ)أخرجُالبخاريُ(ُ ) اللهم 

ُاألنصار،ُاغفرُلأَلنصار
 
ُاألَنصارُ ،ُوألَبناء

 
َُأبناء

 
 .ُ"وَأبناء

(7ُ)ُ ُملسلم  :ُوقال،ُوبلغُذلكُابَنُعبادةُفوجَدُيفُنفسه"ُوفيهُ.عنُأيبُأسيدُنحوه(ُ  75)جاءُيفُرواية 

َُأخيهُسهٌلُُ،ملسو هيلع هللا ىلصَأسجواُيلُمحاريُآيتُرسوَلُاهللُ.ُفكناُآخرُاألربع.ُخل فنا ُ:ُفقالُ.وكل مهُابن  أتذهب 

ُاهللُ ُعىلُرسول  ُاهللُملسو هيلع هللا ىلصلرتد  ُتكوَنُرابَعُأربع،ُأعلمُ ُملسو هيلع هللا ىلص؟ُورسول  :ُوقال.ُفرجعَُ.ُأوُليسُحسب كُأن 

ُعنه،ُاهللُورسولهَُأعلمُ  ل  هُفح  ُ."وَأمَرُبحامر 

ُأيبُأ سيد(7587ُ)وقعُيفُصحيحُالبخاريُُ:تنبيهُ ُ".ُيفُحديث  ياُرسوَلُ:ُفقالُملسو هيلع هللا ىلصفأدرَكُسعٌدُالنبي 

ُ علناُآخراًُاهللُخ  ُاألنصارُفج  ُدور  ُتكونواُمنُاخليار:ُفقال.ُري  ُ."َأَوُليسُبحسب كمُأن 

ُقالُابنُحجرُ مة: ُاملتقد  ُي عارضُظاهرُروايةُمسلم  ُوهذا ُخماطبةُ. ُعنُإرادة ُرجَع ُسعدًا ُأن  ُفيها فإن 
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ُاهللُ ىُرسول  ُسم  ُت رُ ُملسو هيلع هللا ىلصترَضُأن  ى؟ُفَمن  ُالتيُسم 
ور  ُالد  َكُفلمُداَركمُيفُاألَربع 

ُمم نَُسُ َُأكثر  ىي سم  ُاهللُُ.م  ُرسول  بادةُعنُكالم  ُع  ُبن  ُ( ).ملسو هيلع هللا ىلصفانتهىُسعد 

ُلغفار وأسلم ملسو هيلع هللا ىلصبابُدعاءُالنبيُ

ُذرُ ُ-727  ُأيب ُُ:قالُ.ُعن ُاهلل ُيلُرسول  ُقوَمكُفقُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصقال ُُ:لائت  إن 

ُ( ).هلاُاهلل ُغفرَُُوغفارُ ُ،هاُاهلل ساملَُُسلمُ أَُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسوَلُ

ُُُعنُجابرُ ُ-727  ُ.اهللُهلاُغفرَُُوغفارُ ُ،هاُاهلل ساملَُُسلمُ أَُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصُعنُالنبي 

_______________________ 

ُ ُاهللُُملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ُرسول  ُعنُقصد  ُبأن هُرجَعُحينئذ  ُاجلمع  ُأخيه،ُوي مكن  لذلكُُملسو هيلع هللا ىلصيفُذلكُملاُقالُلهُابن 

ُإن هُملاُلقَيُرسولُاهللُ،ُخاصة ُآخرُذكَرُلهُذلك،َُأوُالذيُرجَعُعنهُملسو هيلع هللا ىلصثم  أنهَُأراَدُأنُي ورَدهُ،ُيفُوقت 

َُأخيهُيفُاألولوهل،ُوالذيُصدَرُمنهُورَدَُموردُامل عاتبةُاملتلطفة،ُمورَدُاإلنكار ُعىلُ:ُذاُقالُلهُابن  َأترد 

ُاهللُ  .انتهى.َُأمَرهُملسو هيلع هللا ىلصرسول 

ُاهللُُعنُأنسُ(ُ  75)ومسلمُ(7997ُ)أخرجُالبخاريُ(ُ ) ُ"ُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول  َأاَلُأ خربكمُبخريُدور 

مُبنوُعبدُاألشهل،ُبنوُالنجار:ُقال.ُبىلُياُرسوَلُاهلل:ُاألنصار؟ُقالوا ُالذينُيلوهن  ُالذ،ُثم  ينُيلوهنمُثم 

ُاخلزرج ُبن  ُالذينُيلوهَنمُبنوُساعدة،ُبنوُاحلارث  اميُ،ُثمُقالُبيدهُفقبَضَُأصابَعه.ُثم  ُكالر  ُبسطهن  ثم 

ُاألَنصارُخريٌُ:ُثمُقال،ُبيده ُ."ويفُكلُدور 

ُُ اعدي  ُالس 
ُ.َُمرفوعاًُُوَأخرجاُنحَوهُعنَُأيبُأ سيد 

 .وانفردُبهُمسلٌمُعنُأيبُهريرةُ

(7)ُُ ُالبخاري  7777ُ)أخرج )ُ 5ُ 75)ومسلٌم ُهريرة( ُأيب ُعن .ُ َُأيضًا 7777ُ)والبخاري  ومسلمُ(

ُ.ُعنُابنُعمرُمرفوعًاُمثله(8ُ 75)

ُوخفافُبنُإيامءُُ ُ.ُوانفردُبهُمسلمُعنُأيبُذرُوجابر 

مُيفُحديثهُالطويلُ  .وحديثُأيبُذرُهذاُتقد 
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 725-ُُ ُرسوَلُاهللُُ؛ُُريرةبيهُعنُأيبُهُ عنُأَُُعراكُ ُثيمُبنُ عنُخ  ُ:قالملسو هيلع هللا ىلصأن 

ُساملهاُاهلل ُغفَرُاهللُهلاُ،َأسلم  فار 
ل هاُ.وغ  ُُولكنُقاهلاُاهلل ُعزُ ُ.َأماُإينُملَُأق  ُ( ).وجل 

 727-ُُ ُعنُخ  ُإ ُُبنُ ُفاف 
 
ُالغُ ُيامء ُُ:قالُُفاري  ُ:يفُصالةُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

ُالعنُ  صيَةُعصواُاهللَُ.بنيُحليانُورعاًلُوذكوانُاللهم  ُغفَرُاهلل ُُ.هسولَُورُ ُوع  غفار 

ُساملَُ.ُهلا ُ.هاُاهلل وَأسلم 

ُبابُمنُفضائلُغفارُوأسلمُوجهينةُوأشجعُومزينةُومتيمُودوسُوطيء

ُُ:قالُُعنُأيبُأيوبُاألنصاري ُُ-722  زينةُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  األنصارُوم 

ُوَأشجع فار ُوغ  هينة ُاهللُ،وج  ُعبد ُبني ُمن ُكان ُالناسُ،وَمن ُدون واهللُُ.موايل 

ُ.ورسولهُموالهم

ُعمَرُبَنُاخلطابُفقالُيلأَُُ:قالُ.ُحاتمُ ُبنُ ُعنُعدي ُُ-728  ُأوَلُُ:تيت  إن 

ُاهللُ ُرسول  ُوجَه ُبي ضت 
َُأصحاب هُملسو هيلع هللا ىلصصدقة  ُطيءُ،ووجوَه ُُ،صدقة  ُإىلُُجئت  هبا

ُ.ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُ 

ُبين أصحابه،  ملسو هيلع هللا ىلصبيُبابُمؤاخاةُالن

                                                           

(5ُ 75)ومسلمُ(7777ُ)والبخاريُأيضًاُ،ُعنُاألعرج(5ُ 75)ومسلمُ(ُ 97)أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ُ.عنُحممدُبنُسريينُكالهاُعنُأيبُهريرةُمرفوعًاُمثله

ُملَُأق لها)دونُقولهُُ ُإ ين  ُ.َُأَما ُوجل  ُاحلديَثُحديٌثُُ(ولكنُقاهلاُاهللُعز  ُعىلُأن  ُيدل  ُعزيزٌة وهيُزيادٌة

 .ق ديس ُ
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ُأنسُ ُ-729  ُرسوَلُُ؛عن ُُأن  ُأَُُملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُبي ُعُ آخى ُبنُ يب ُوبيُاجلرُ ُبيدة اح

ُ.طلحة

بريُ ُ-787  ُُ:قالُُطعمُ مُ ُبنُ ُعنُج  .َُفُيفُاإلسالملُ الُحُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

ُكانُيفُاجلاهلية ُشدةُ،وَأي امُحلف  ُإال  هُاإلسالم  ُ.ملُيزد 

ُُبقاءَُُبابُبيانُأنُ  ُةمُ لألُ ُمانٌُهُأَُصحاب ُأَُُه،ُوبقاءَُصحاب ُألَُُمانٌَُُأ ملسو هيلع هللا ىلصُالنبي 

ُاهللُُ:قالُ.ُوسىُاألشعري ُعنُأيبُمُ ُ– 78  .ُملسو هيلع هللا ىلصصل يناُاملغرَبُمعُرسول 

ُقلنا ُقالُ:ثم  ُالعشاء ُمعه ُحتىُن صل  ُلَُفجَُُ:لوُجَلسنا ماُُ:فقالُ.عليناُفخرَجُُ.ناس 

ُحتىُنُ ُ:لناقُ ُثمُ ُ.غرَبُصل يناُمعكُاملَُُ.اهللُياُرسوَلُُ:مُههنا؟ُقلنازلتُ  َُنجلس  ُصل 

ُ.ممُأوَُأصبتُ َأحسنتُ ُ:قالُ.معكُالعشاء

ُإىلُالسامءُ:قال ُرأ َسه ُإىلُالسامءُ-ُفرفع ُرأسه ُيرفع ُمما ُكثريًا ُ-ُوكان ُ:فقال.

ُللسامء َُأَمنٌَة ُت وعدُ.النجوم  ُما ُأتىُالسامَء ُالنجوم  ُذهبَن َُأَمنٌَةُألصحايبُ.فإذا ُ.وَأَنا

َُأتىُأَُ ُذهبت  ُيُ فإذا ُأل ُوأَُ.ُوعدونصحايبُما ُذهَبُُ.تيمُ صحايبَُأمنٌَة صحايبُأَُُفإذا

تيُماُي وعدون  .َأتىُأ م 

ُالصحابة،ُثمُالذينُيلوهنم،ُثمُالذينُيلوهنمبابُفضلُ

ُُ:قالُدري ُاخل ُُزعمُأبوُسعيدُ ُ:قال.ُعنُجابرُبريعنُأيبُالزُ ُ–787  ُقالُرسول 

ُ ُالناسُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُزمانٌُُيأيتُعىل ُفيقولون. ُالبعث  ُمنهم بعث  ََُتُُ:ي  ُهل دونُانظروا

ُفيكمُأَُ ُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي ُُحدًاُمنُأصحاب  ُ.ُفي فتحُهلمُبهُ.؟ُفيوجدُالرجل 
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ُالثاينُفيقولونُثمُ  ُالبعث  بعث  ُُ:ي  ؟ُفيفتحُملسو هيلع هللا ىلصُهلُفيهمُمنُرَأىَُأصحاَبُالنبي 

ُهلمُبه ُفيقال. ُالثالث  بعثُالبعث  ُفيهمَُمنُرأىَُمنُرأىُُ:ثمُي  ُهلُتروَن انظروا

ُالبعثُالرابعملسو هيلع هللا ىلصَأصحاَبُالنبيُ انظرواُهلُترونُفيهمَُأحدًاُُ:في قالُ.؟ُثمَُيكون 

ُرَأىَُمنُرَأىَُأحدًاُرَأىُأَُ ُملسو هيلع هللا ىلصصحاَبُالنبي  ُ.ُ؟ُفي وجدُالرجل  ُ( ).هلمُبهُفي فتح 

                                                           

َعمروُبنُدينارُواللفظُلهُمنُروايةُ(7577ُ)ومسلمُ(7277ُ،7799ُ،7779ُ)أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ُ ُاخل دريُعنُالنبي 
ُعنُأيبُسعيد  ُقالُملسو هيلع هللا ىلصعنُجابر  ُيأيتُعىلُالناسُزمانٌُ": ُمنُالناس. ُفئاٌم .َُيغزو

ُيغزوُفئاٌمُمنُالناس.ُفي فتحُهلم.ُنعم:ُ؟ُفيقولونملسو هيلع هللا ىلصفيكمَُمنُرَأىُرسوَلُاهللُ:ُفيقالُهلم فيقالُ.ُثم 

َبُرسوَلُاهللُ:ُهلم وُفئاٌمُمنُالناس.ُفي فتحُهلم.ُنعم:ُ؟ُفيقولونملسو هيلع هللا ىلصفيكمُمنُرأىَُمنُصح  ُيغز  .ُثم 

َبُرسولُاهللُ:ُفيقالُهلم َبَُمنَُصح  ُ."فيفتحُهلم.ُنعم:ُ؟ُفيقولونملسو هيلع هللا ىلصهلُفيكمَُمنُرَأىَُمنُصح 

ُُ ُقوله ُ)دون ُفيقالثم ُالرابع ُالبعث  ُيكون ُانظروا: ُرَأىُ. َُأحدًا ُرَأى َُمن ُرَأى َُأحدًا ُفيهم َُتروَن هل

ُ ُ(.فيفتحُهلمُبه.ُ؟ُفيوجدُالرجلملسو هيلع هللا ىلصَأصحاَبُالنبي 

ُالتابعيُ ُعىلَُأتباع ُفيها ُاقترَص ُبنُدينار َُعمرو ُورواية ُأيبُالزبريُ. ُرواية  ا ُالباب)أم  ُرواية ُقرنًاُ( فزاد

ُأَُ.ُرابعاًُ ُالتابعيوهمَُأتباع  ُ.تباع 

ُرابعةُ ُ(:2/5)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ ُذكَرُطبقة  ُعندُمسلم  وهذهُ.ُوقعُيفُروايةُأيبُالزبريُعنُجابر 

ُالروايةُشاذة ُالرواياتُمقترٌصُعىلُالثالثة، ُوَأكثر  ُكامُسأ وضحُذلكُيفُاحلديثُالذيُبعده. ومثل هُ،

ُواثلةَُ ُماُدامُفيكمُمَُ"رفعهُ.ُحديث  واهللُالُتزالونُبخريُماُداَمُفيكمُ،ُنُراينُوصاحبنيالُتزالونُبخري 

ُ.انتهى.ُوإسنادهُحسن.ُأخرجهُبنُأيبُشيبة.ُ"احلديث.َُمنُرأىَُمنُرآينُوصاَحبني

ُالذيُبعده:ُقلتُ ُعمرانُبنُحصيُمرفوعاًُ.ُومقصود هُيفُاحلديث  تيَُقرين"ُحديث  ُأ م  ُالذين،ُخري  ُثم 

ُيلوهنم ُالذينُيلوهنمُ، ُقالُعمرانُ-ثم  ُ"فالُأدريُأذكرُبعدُقرنهُقرنيَُأوُثالثاًُ: .ُ ُالب خاري  أخرجه

ُ(5757)ومسلمُ(7757ُ) ُنحوه، ُمنُحديثُابنُمسعود َُأيضًا ُوَأخرجاه ُيفُ. ُشك  لكنُوقعُأيضًا

ُق رون.ُروايةُمسلم ُعىلُثالثة  ُيفُالرابع،ُفاحلدي ثُنص  ُ.وشك 

تيَُقرين:ُ)قوله(:2/2ُ)ُ"الفتح"ُقالُاحلافظُيف ُأ م  ُالذينُيلوهنم:ُ)قوله،ُأيُأهلُقرينُ(خري  أيُ(ُثم 
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ُُ:قالُعنُأيبُهريرةُقيقَشُُاهللُبنُ ُعنُعبدُ ُ-787  ُخريُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

ُفيهم تيُالقرنُالذينُب عثت  ُ-مُالأَُُذكرُالثالَثُأَُُعلمُ أَُُواهلل ُ-الذينُيلوهنمُُثمُ ُ.أ م 

ُُ:قال ب ونُالس  ُقوٌمَُي  ُي ستشهدواُشهدونيَُُ.امنةثمَُيلف  ُ.قبلُأن 

ُ( ) .وُثالثةتيُأَُفالَُأدريُمرُ ُ:قالُأبوُهريرةُ:ويفُرواية

_______________________ 

ُالذينُيلوهنم)ُ:وقوله،ُوهمُالتابعون.ُالقرنُالذيُبعدهم فالُأدريُ:ُ)قوله.ُوهمَُأتباعُالتابعي(ُثم 

َُأوُثالثة هُقرَني 
ُمسعودُ (َُأذكرُبعَدُقرن  ُيفُحديثُابن  ُهذاُالشك  ،ُويفُُوقعُمثل  وأيبُهريرةُعندُمسلم 

ُوعنُ ُبشريُعندُأمحد، ُعنُالنعامنُبن  ُمنها ُالط رقُبغريُشك، ُيفَُأكثر ُوجاَء ُعندُأمحد، ُب ريدة
حديث 

ُعندُمسلمُعنُعائشةُ ُخرٌيُ؟ُقال.ُياُرسوَلُاهلل:ُقالُرجٌلُ"مالك  ُالناس  ُالذيَُأناُفيه،ُثمُ:َُأي  القرن 

ُالثالث ُثم ُ"الثاين، ُا. ُمنُووقعُيفُرواية َُأخرجاه ُما ُوهو ُالسؤال، ُهذا ُبه ُي فرس  ُما لطرباينُوسّموية

ُمتيمُعنُأبيهُقالُ ُبن  فذكرُُ.َأناُوقرينُ:ياُرسوَلُاهللَُأيُالناسُخري؟ُفقال:ُقلت"طريقُباللُبنُسعد 

ُ"مثله .ُ ُرفعه ُالثالث"وللطياليسُمنُحديثُعمر ُثم  ُالثاين، ُثم  ُمنهم، ُالذيَُأنا تيُالقرن ُأ م  .ُ"خري 

ُأيبَُشيبةوو بريةُعندُابن  ُه  ُجعدَةُبن 
ُالرابع.ُقَعُيفُحديث  ُ"ولفظهُ.ُوالطرباينُإثباتُالقرن  ُالناس  خري 

ُاآلخرونَُأردأ ُالذينُيلوهنم،ُثم  ُالذينُيلوهنم،ُثم  تلٌفُيفُ.ُ"قرين،ُثم  ُجعدَةُخم  هُثقاٌت،ُإالُأن  ورجال 

حبته ُ.انتهىُبتجوز.واهللُأعلم.ُص 

ُذكَرَُأربعَةُق رون(:77/798ُ)جمموعُالفتاوىُوقالُابنُتيميةُيفُ وَمنَُأثبتُ،ُوىفُالطريقُالثاينُملسلم 

نُثقةُ :ُقال.ُهذهُالزيادة ُ.ُهذهُم  ها ُذكر  ُالَُينفيُوجوَدهاُيفوترك  ُ.ُبقيةُاألحاديث  ُيفكامُأن هُمل اُشك 

ُالثالَثُ.ُحديثُأيبُهريرة حيحةُال.ُأذكَر ُالص 
ُاألَحاديث  ُملُيقدحُيفُسائر  ُالثالث  ،ُتىُثبَتُفيهاُالقرن 

ُشهادَةُُيف:ُقال.ُومنُأنكرها ُقوٌمُتسبق  حيحَُأخرَبُأن هُبعدُالقرونُالثالثةَُيىء  حديثُابنُمسعودُالص 

همُيمينَه َرُبذمُ .ُويمين هُشهادَته،َُأحد 
ك  نافاةُبيُاخلرَبين.ُفيكونُماُبعدُالثالثةُذ  فإن هُقدُ.ُوقدُيقالُالُم 

ُ ُالكذب  ُالرابعُ َيظهر  ؤية،ُيفُالقرن  فتحُبهُالت صالُالر  ُانتهىُكالمه.ُومعُهذاُفيكونُفيهَُمنُي 

ُ.واهللُأعلم.ُوالقولُبثبوهتاُأقوى:ُقلت

ُ.احلديثُانفردُبهُمسلٌمُمنُحديثُأيبُهريرةُوعائشةُ( )
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ُُ:قالت.ُعنُعائشةُ-787  ُخري؟ُقالأَُُ:ملسو هيلع هللا ىلصسأَلُرجٌلُالنبي  ُالناس  ُالقرنُ ُ:ي 

ُالثالثُ.الثاينُثمُ ُ.ناُفيهالذيُأَُ ُ.ثم 

ُاليومُنفوسةٌُمَُُوعىلُاألرضُنفٌسُُسنةُ ُالُتأيتُمائةُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصبابُقولهُ

ُعبدُاهللُقُ-785  ُُ:لاعنُجابرُبن  ُالنبي  ُيموَتُُ-يقولُُملسو هيلع هللا ىلصسمعت  قبلُأن 

ُ هاُعندُاهللُ-بشهر  ل م 
ُمنُُ.تسَألوينُعنُالساعة؟ُوإن امُع  ُباهللُماُعىلُاألرض  وأ قسم 

ُسنةُنفسُ  ُتَأيتُعليهاُمائة  ُ.منفوسة 

ُاليوممَُُماُمنُنفسُ ُ:يفُرواية ُ( ).سنة،ُوهيُحيٌةُيومئذُ ُيتُعليهاُمائةُ تأُ ُ،نفوسة 

ُسعيدُ ُ-787  ُأيب ُُعن ُُ:قال. ُالنبي  ُرجَع ُتبوكمُ ُملسو هيلع هللا ىلصمل ا ُعنُسأَُُ،ن لوه

ُ.ُالساعةُ  ُسنة:ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول  ُنفٌسُُ،الُتأيتُمائة  ُ.اليومُمنفوسةٌُُوعىلُاألرض 

ُعبدُاهللُعنُساملُبنُ ُ-782  ُبن  ُاهللُُ:قال.ُأيبُاجلعدُعنُجابر  ماُُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُنبي 

ُمنفوسةُ  ُ.ُمائَةُسنةُتبلغُ ُ،منُنفس 

ُيومئذُ.تذاكرناُذلكُعندهُ:فقالُسامل ُخملوقة  ُنفس  ُ.إنامُهيُكل 

_______________________ 

ُمسعودُ،ُواتفقُعليهُالشيخانُمنُحديثُعمرانُبنُحصيُ ُابن  ُ.ُومنُحديث 

ُ.السابقانظرُالتعليقُُ

ُاملقربيُعنُأيبُهريرةُ(7777ُ)يفُأفرادُالبخاريُُ:فائدةُ ُرسوَلُاهللُ:ُعنُسعيد  ُ":ُقالُملسو هيلع هللا ىلصأن  ب عثت 

ُفيه ُالذيُكنت 
ُمنُالقرن  ُآدمُقرنًاُفقرنًاُحت ىُكنت  ُابن 

 ."منُخريُقرون 

ُ":ُعنُابنُعمرُقال(7572ُ)ومسلمُ(7ُ،579ُ،527ُ  )أخرجُالبخاريُ(ُ ) ُبناُالنبي  العشاءُُملسو هيلع هللا ىلصصىل 

ُسل مُقام ُمنهاُالَُيبَقىُمم نُهوُعىلُ.َُأرأيتَكمُليَلتكمُهذه:ُفقال.ُيفُآخرُحياتهُفلام 
ُسنة  ُرأَسُمائة  فإن 

 ."األرضُأحدٌُ
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ُ ُالصحابة،ُُبابُحتريمُسب 

ُُ:قال.ُعنُأيبُهريرةُ-788  الُتسب واُُ.الَُتسب واُأصحايبُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

ُذهباًُُ.صحايبأَُ ُأ حد  ُمثَل َُأنفَق َُأحَدكم ُأن  ُلو ه ُنفيسُبيد  ُُ،فوالذي د  ُم  َُأدرك ما

هم ُ.والُنصيَفهُ،أحد 

ُعنُأيبُسعيدُ ُ-789  الوليدُُكانُبيُخالدُبنُ ُ:قالُدريُاخل ُُعنُأيبُصالح 

حدًاُالَُتسب واُأَُُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُرسولُاهللُُ.فسب هُخالدٌُُ.وبيُعبدُالرمحنُبنُعوفُيشءٌُ

َُأصحايب ُذهباًُُ.من ُأ حد  ُمثَل َُأنفَق ُلو َُأحَدكم همُ،فإن  َُأحد  ُمد  َُأدرك والُُ،ما

ُ( ).نصيَفه

ُبابُمنُفضائلُأويسُالقرين،ُ

وفةُوفدواُإىلُعمرَُُ؛عنُأ سريُبنُجابرُ-797  ُأهَلُالك  وفيهمُرجٌلُممنُُ.أن 

                                                           

ُ.ُمنُهذاُالوجه(7727ُ)أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ُُ ُاحلديثدون ُسبب  .ُ ُقوله ُعوفُيشءٌُ)وهو ُبن ُالرمحن ُوبيُعبد ُالوليد ُبن ُبيُخالد ُكان فسب هُ.

ُ(.خالد

نُ:تنبيهُ ُالسام  وظاهرُ.ُوقدُاختلفُعليهُيفُصحابيه.ُحديثُأيبُهريرةُوأيبُسعيدُرواهُعنهامُأبوُصالح 

ُالطريقيُحمفوظان ُأن  ُ.ُفعلُمسلم 

همُُ ُوغري  ُاجلياين ُعل ُوأيب ُمسعود ُوأيب ُوخلف  ُوالدارقطني  ُاملديني ُكابن  ُاحلفاظ ُمن ُُجاعٌة وجزَم

ُعنُأيبُهريرة ُعنُأيبُصالح  ُ.ُبشذوذُروايةُعاصم 

ُيفُُ لامءُيفُالشذوذ.ُيفُالكالمُعليهُ"الفتح"وقدُأطاَلُاحلافظ  ُالوهَمُ.ُوجزَمُبه.ُونقَلُكالَمُالع  وذكرُأن 

س  .ُواهللُأعلم.ُلمُ مم نُدونُم 
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ُبأ ويس ُكانَُيسخر  ُذلكُالرجلُ:فقالُعمر. ُمنُالَقرني ي؟ُفجاء َُأحٌد .ُهلُههنا

ُرسوَلُُ:فقالُعمر قالُلهُأُ ُإنُ ُ:قدُقالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُإن  الُ.ُويسرجاًلُيأ تيكمُمنُاليمنُي 

ُله ُباليمنُغرَيُأ م  ُموضعُالدينارُأوُُ.فدعاُاهللُفَأذهبهُعنه.ُقدُكانُبهُبياٌضُُ.يدع  إال 

ُ.لكمُقيهُمنكمُفليستغفرُ نُلَُفمَُُ.الدرهم

ُُ:يفُرواية قالُلهُأُ ُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسوَلُُسمعت  ُخرَيُالتابعيُرجٌلُي  .ُويسإن 

وهُفلَيستغفرُلكم.ُوكانُبهُبياٌضُُ.ولهُوالدةٌُ ُ.فمر 

ُأَُاخلطُ ُكانُعمرُبنُ ُ:عنُأ سريُبنُجابر،ُقالُ:ويفُرواية ُاب،ُإذا تىُعليهَُأمداد 

ُسأهلمأَُ ُاليمن، ُأُ ُ:هل  ُعىل ُأتى ُحتى ُعامر؟ ُأ ويسُبن ُأنَتُُ:فقالُ.ويسُ َأفيكم

رادُ:قال.ُنعمُ:أويسُبنُعامر؟ُقال ُمنَُقرَُُ،منُم  فكانُبكُُ:قالُ.نعمُ:ن؟ُقالثم 

ُموضعُدرهم؟ُقال ُ.ُنعمُ:؟ُقاللكُوالدةٌُُ:قال.ُنعمُ:برٌصُفربأَتُمنهُإال 

ُُ:قال ُُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسوَلُُسمعت  َُأهل  يأيتُعليكمُأ ويسُبنُعامرُمعُأمداد 

ُثمُ ُ،راداليمنُمنُمُ 
ُموضعُدرهمُكانُبهُبرٌصُُ.نُ رَُنُقَُمُ  هوُُلهُوالدةٌُُ.فربَأُمنهُإال 

هلوُأَُُ.رُ هباُبَُ َُيستغفرَُُ.قسمُعىلُاهللُألَبر  .ُرُيلفاستغفُ ُ.لكُفافعلُفإنُاستطعَتُأن 

ُلكُإىلُعاملها؟ُُ:قالُ.الكوفةُ:ينُت ريد؟ُقالأَُُ:فقالُلهُعمرُ .ُفاستغفرُله َأاَلَُأكت ب 

ُإيلُ ُ:قال َُأحب  ُ.ُأكونُيفَُغرباءُالناس 

ُكانُمنُالعامُاملُ ُ:قال نُأرشافهمفلام  ُرجٌلُم  فسألهُعنُُ.فوافقُعمرُ.قبلُحج 

ُالبيتُقليلُاملتاعُ:قال.ُويسأُ  ُُ:قالُ.تركت هُرث  يأيتُُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسوَلُُسمعت 

ُكانُبهُبرٌصُُ.رنُ منُقَُُرادُثمُ اليمنُمنُمُ ُهلُ أَُُمدادُ عليكمُأويسُبنُعامرُمعُأَُ
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ُمنه ُدرهمُ.فربأ ُموضع ُبرُ ُ.إال  ُهبا ُهو ُوالدٌة ُأَُُ.له ُألَُُقسمَُلو ُاهلل هعىل ُُ.بر  فإن 

ُيستغفرُلكُفافعل ُ.استطعتُأن 

ُأَُُأنَتُُ:قالُ.استغفرُيلُ:فَأتىُأ ويسًاُفقال .ُفاستغفرُيل.ُصالح ُُعهدًاُبسفرُ ُحدث 

ُعهدًاُبسفرُ ُ:قال.ُاستغفرُيلُ:قال ُُأنَتَُأحدث  ُ.ُفاستغفرُيل.ُصالح 

ُ.هفانطلقُعىلُوجهُ .ُلهُالناسُففطنَُُ.فاستغفَرُلهُ.نعمُ:لقيَتُعمر؟ُقالُ:قال

هُب ردةًُُ:سريقالُأُ  دة؟ُ:قالُ.فكانُكل امُرآهُإنسانٌُُ.وكسوت  ُهذهُالرب  نَُأينُأل ويس  ُ.م 

ُبأهلُمرصملسو هيلع هللا ىلصُنبيُبابُوصيةُال

ُُ:قالُ.ُُعنُأيبُذرُ ُ- 79  وهيُ.ُإنكمُستفتحونُمرَصُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

ىُفيهاُالقرياط ُح ُموهاُفأَُتُ حُ فإذاُفتَُُ.َأرٌضُي سم 
ُهلمُذمًةُورمحاًُ.ُهاهل ُنواُإىلُأَُس  ُ،فإن 

ُوصهراًُُ.أوُقال ُ( )ذمًة .ُ ُفاخ  ُيفُموضعُلبنة، ليََُيتصامنُفيها ُرَأيَتُرج  ُفإذا ُرج 

ُ.ُمنها

ُُ:قال ُبنَُُعبدَُُفرأيت  ُُالرمحن ُبنُ رش  ُوأَُحَسُُحبيل ُربيعةنة ُيفََُيُُ،خاه تصامن

ُمنهاُ،ةنَُب ُموضعُلَُ ُ.فخرجت 

ُبابُفضلُأهلُعامن

                                                           

( ُ ُالنبي ُ( ُابن  ُإبراهيم ُجهة ُمن ُوَأمانًا ُ)أيُحرمًة ُورمحاًُ. ُفكرس( ُبفتح  ُأي. ُأمُ: ُهاجر ُق بل ُمن رابة ق 

ُمنُالقبط.ُإسامعيلُعليهُالسالم ُكانتا ُوماريَة ُهاجَر ُفإن  ُوصهراًُ)، ُمنُالراوي(ُأوُقالُذمًة ُ.شك 

ُشارٌحُ ُقال ُب: ََُيتص  هر ُالص  ُالرواية ُهذه ُامريةفعىل ُهَباجر، ة ُوالذم  .ُ ُيف ُالقاري ُ"املرقاة"قاله

( 8/ 87ُ.) 
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ُاهللُُ:قالُُعنُأيبُبرزةُ-797  ُُملسو هيلع هللا ىلصبعَثُرسول 
 
ُمنَُأحياء ُإىلُحي  رجاًل

ُ ُ.ُفَأخرَبهُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفجاءُإىلُرسولُ ُ.فسب وهُورضب وه.ُالعرب  لوُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول 

امنَُأتيَتُ ُأهلُع  ُ.والُرَضب وكُ،ماُسب وكُ،أن 

ُبابُذكرُكذابُثقيفُومبريها

ُأَُُ-797  ُبنُ عن ُنوفل ُعَُُيب ُأيب ُعىلُُ:قالُقرب  ُالزبري ُبَن ُاهلل ُعبَد رأيت 

ُُ:قالُ.( )املدينةبةُ قَُعَُ ُوالناسُقريٌشُُفجعلت  ُعليه ُعبدُ ُ.متر  ُعليه اهللُبنُُحتىُمر 

ُعمر ُعليه. ُفوقف بيبُ:فقال. ُخ  َُأبا ُعليك ُُ،السالم ُخ  َُأبا ُعليك ُ،بيبالسالم

ُ ُأَُُ.بيبالسالمُعليكُأباُخ  َُأهناكُُ.هناكُعنُهذاَأَماُواهللُلقدُكنت  أَماُواهللُلقدُكنت 

ُُ.عنُهذا ُواهللُلقدُكنت  امًاُمَُأَُُ.أهناكُعنُهذاَُأَما ُصو  ُعلمت  ُما ُكنَت ُواهللُإن  ا

ُللرُ وُ.قواماًُ ُواهللُأل مُ ُ.حمُ صوالً ُخريُ َأَما ُأل مة  ها َُأرش  َُأنَت ُاهللُبنُُ.ٌة ُعبد  ُنفَذ ثم 

ُ.ُعمر

ُعبدُاهللُوقوله ُفَأرسلُإليهُ.فبلغُاحلجاَجُموقف  ُهعُ ذُ فأ نزلُعنُجُ . فأ لقيُيفُ.

ُاليهود ُأسامءَُُثمُ ُ.قبور ه ُأ م  ُإىل َُُأرسَل ُتأتَيهُ.يبُبكرُ أَُُبنت  ُأن  ُعليهاُُ.فأبت  فَأعاَد

رونكُ،لتأتين يُ:الرسول ُبق  ُمنَُيسحب ك 
ُإليك  ُُ:قال.ُأوُألَبعثن  ُُ،فأبت  واهللُُ:وقالت 

روينُالُآتيكُحتىُتبعَثُ ُمنَُيسحبنيُبق  ُ.ُإيل 

                                                           

ُاملدينةُحيَُينزل ونُ،ُي ريدُعىلُعقبةُمكة(:2/797ُ )ُ"املرقاة"قالُالقاريُيفُ(ُ ) واقعةُيفُطريقُأهل 

بريُمصلوبًاُهناك،ُمكة ُالز  ُاهللُبن   .انتهى.ُوكانُعبد 
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ُُ:قالُفقال ُ( )فيتوذُ ُانطلَقُُثمُ ُ.هيُ نعلَُُفأخذَُُ.بتي َُأروينُس  .ُحتىُدخلُعليها.

ُكيفُرأُ ُ:فقال ُبعدو  ُدُ ُ:اهلل؟ُقالتيتنيُصنعت  ُفسدَُوأَُُ،نياهرأيت كَُأفسدَتُعليه

ُالن ُ:بلغنيَُأنكُتقولُله.ُعليكُآخرَتك ُناُأَُُ،طاقيياُابَنُذات  .ُالنطاقيُواهللُذات 

ُأَُ اَُأحدهاُفكنت  ُاهللُُبهُطعامَُُرفعُ أم  وابأَُُوطعامَُُملسو هيلع هللا ىلصرسول  اُمُ وأَُُ.يبُبكرُمنُالد 

ُالتيُالَُتستغنيُعنهُاآلخرُ  ُ.فنطاقُاملرأة 

ُاهللُ ُرسوَل ُإن  ثناُملسو هيلع هللا ىلصأَما ُُ:حد  ُيفُثقيف  برياًَُُأن  ُوم  ابُفرأَُفأمُ ُ.كذابًا ُالكذ  ُ.يناها

اُامل بري وأم 
ُإياهُ( ) ُُ( ).راجعهاوملُيُ ُ،فقامُعنهاُ:قالُ.فالُإخالكُإال 

                                                           

رت:ُوقالُأبوُعمرو،ُمعناهُي رسع:ُقالُأبوُعبيد(ُ )  .معناهُيتبخ 

ُاهلمزةُ (ُإخالك.ُ)أيُامل هلكُ(7) يوطي ُ.َُأيَُأظن ك.ُبكرس   .( 5/79.ُ)قالهُالس 

(7ُ ُُ:تنبيه( ُيف ُاهليثمي  َُأورده ُبطوله ُاحلديث ُالزوائد"هذا 97ُ /2)ُ"جممع ُيفُ(. ُللطرباين  وعزاه

سلم.ُوهوُوهٌمُمنه.ُ"األوسط" ُم  ُيفُصحيح   .كامُترى.ُفاحلديث 
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 كتاب الرب والصلة واآلداب
 

ُبابُبرُالوالدين،ُوأَُ ُامُأَُهن  ُبهُحق 

ُرسولُاهللَُمنُُ:قالُرجٌلُُ:قالُ.ُعنُأيبُهريرةُرعةعنُأيبُزُ ُ-797  يا

حبة؟ُفقالُأَُ سنُالص  ُبح  ُثمُ .ُكمُ أُ ُثمُ .ُكمُ أُ ُثمُ .ُكمُ أُ ُ،وَأبيكُلت نبأنُ .ُنعمُ:ملسو هيلع هللا ىلصحق 

ُ( ).َأدناكُأدناكُثمُ ُ.بوكأَُ

ُموىلُأمُسلمة-795  ُعبَدُاهللُبَنَُعمروُبنُالعاصُُ؛عنُناعم  ُأقبَلُُ:قالُأن 

ُ:قال.ُمنُاهللَُأبتغ يُاألَجرَُُ،واجلهادُأ بايعكُعىلُاهلجرةُ ُ:فقالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُإىلُنبي ُُرجٌلُ

؟ُقال ُحي  نُوالدي كَُأحٌد
ُبلُكالهاُ.نعمُ:فهلُم  ُمنُاهلل؟ُُ:قال. فَتب َتغ يُاألَجَر

حبَتهامكُيُ فارجعُإىلُوالدَُُ:قال.ُنعمُ:قال نُص 
ُ( ).فَأحس 

                                                           

ُ.منُهذاُالوجهُنحوه(5777ُ)البخاريُأخرجهُ(ُ )

ُ(.ُثمَُأدناكَُأدناك)ُدونُقولهُُ

ُ.ُنعم)ُودونُقولهُُ ُ.كوهناُحلفًاُبغريُاهلل.ُوهذهُالزيادةُم شكلةُ(وَأبيكُلتنبأن 

ُبهُالقسم(ُوأبيك)قولهُ(:ُ 7/77 )ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ ََُتريُإلرادةُ،ُملَُيقصد  وإن امُهيُكلمٌة

ُالكالم تملُ،تثبيت  ُباآلباء:ُوَي  ُعنُاحللف  ُيكوَنُذلكُوقَعُقبلُالن هي  ُ.انتهى.ُأن 

 .فانظره.ُكالٌمُجي دُعىلُهذهُالزيادة(7997ُ)وللشيخُاأللباينُرمحهُاهللُيفُالسلسلةُالضعيفةُُ

ُآخر(7877ُ،5772ُ)أخرجهُالبخاريُ(7ُ) ُمنُوجه  ُ.ُخمترصًا ُاهللُبن  عنُأيبُالعباسُالشاعرُعنُعبد 

ُقا ُ":ُلعمرو  هادُملسو هيلع هللا ىلصجاَءُرجٌلُإىلُالنبي  ُوالداك؟ُقال:ُفقال.ُفاستأ َذَنهُيفُاجل  ففيهامُ:ُقال.ُنعم:َُأحي 

ُ.ُ"فجاهد

 .منُهذاُالوجهُمثله(7579ُ)وكذاَُأخرجهُمسلٌمُُ
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ُبابُرغمُأنفُمنُأدركُأبويهُأوُأحدهاُعندُالكرب،ُفلمُيدخلُاجلنة

ُُ:قال.ُملسو هيلع هللا ىلصُعنُأيبُهريرةُعنُالنبي ُُ-797  ُُ،رغَمَُأنف  رَُُثمُ ُ،ثمُرغَمَُأنف 
ُمَُغُ 

ُ ُأنف  ُأَُأَُُ،ربَمنَُأدركَُأبويهُعندُالك ُُ:َمنُياُرسولُاهلل؟ُقالُ:قيل. وُكليهامُحدها

ُ ُ.اجلنةفلمُيدخل 

ُبابُفضلُصلةُأصدقاءُاألبُواألم،ُونحوها

ُد ينارُعنُابنُ ُ-792  ُاهللُبن  إىلُمكةُكانُُ؛ُأن هُكانُإذاُخرَجُُمرعُ ُعنُعبد 

حُعليه ُركوَبُالراحلةُ ُ،لهُمحاٌرُيرتو  ُيَُُ.إذاُمل  ُهباُرأُ وعاممٌة فبيناُهوُيومًاُُ.َسهشد 

ُذلكُاحلامرُ  َُأعرايبُ ُ.عىل ُبه ُمر  ُقالُ:فقالُ.إذ ُفالن؟ ُبن  ُفالن  ُابَن .ُبىلُ:َألسَت

دُهباُرَأَسكُ:قالُ،والعاممة.ُاركبُهذاُ:وقالُ،فَأعطاهُاحلامر ُ.ُاشد 

ُأصحابه ُبعض  حُُ:فقالُله ُترو  ُكنَت ُمحارًا ُاألعرايب  ُاهللُلكَُأعطيتُهذا غفَر

ُهباُرأَُُوعاممًةُكنَتُُ،عليه ُتشد  ُرسولُاهللُُ:فقالُ.كس  نُُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصإينُسمعت  ُم  إن 

ُأبيه ُصلةُالرجلَُأهَلُود  ُالرب  ُُ،َأبر  ُي ويل  ُأَُُ.بعدُأن  مرباهُكانَُصُوإن  ُ.ديقًاُلع 

ُبابُتفسريُالربُواإلثم

ُاهللُأَُُ:قالُ.ُمعانَسُُبنُ ُعنُنواسُ ُ-798  ُمعُرسول  .ُباملدينةُسنةُملسو هيلع هللا ىلصقمت 

ُاملسأَُماُيَُ ُرسوَلُاهللُُ.لةمنعنيُمنُاهلجرةُإال  ناُإذاُهاجَرُملَُيسأل  عنُُملسو هيلع هللا ىلصكانَُأحد 

ُُ:قال.ُيشء ُواإلثم؟ُفقالُرسول  ُاخللقُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفسَألت هُعنُالرب  ُحسن  واإلثمُ.ُالرب 

ك ُيطل عُعليهُالناسُ،ماُحاَكُيفُنفس  ُ.وكرهَتُأن 
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ُبابُصلةُالرحم،ُوحتريمُقطيعتها

ُاهللُُ:قالت.ُروةُعنُعائشةومانُعنُعُ رُ ُعنُيزيدُبنُ ُ-799  ُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول 

الرُ 
عل قٌةُبالعرشُ حُ  ُم  ُ( ).وَمنُقَطَعنيُقطَعهُاهلل.َُمنُوصَلنيُوصَلهُاهللُ:تقولُ.م 

 777-ُُ ُقالعنُأيبُهريرة ُرجاًل ُأن  ُيلُقرابةًُُ:؛ ُرسولُاهللُإن  َأصل همُُ.يا

وين ُإليهمُ.ويقَطع  لئنُُ:فقالُ.ويهلونُعلُ ُ،عنهمُحلمُ وأَُُ.وي سيئونُإيلُ ُ،وأ حسن 

ُنامُت س ُفكأَُُ،كامُقلَتُُكنَتُ همُاملل  ُُ.( )ف  معكُمنُاهللُظهرٌيُعليهمُماُدمَتُُوالُيزال 

ُ.عىلُذلك

ُبابُحتريمُاهلجرُفوقُثالث،ُبالُعذرُرشعي

َُُّيجَرُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسوَلُُمر؛ُأنُ عنُعبدُاهللُبنُعُ ُ- 77  ُأن  ُللمؤمن  الَُيل 

.امُ يُ أََُُأخاهُفوَقُثالثةُ 
( )ُ

                                                           

( ُ ُالبخاريُ( 5777ُ)أخرجه )ُ ُآخر ُبلفظ  ُالوجه ُهذا جنة"من ُش  حم  ُالر  ُوصلت ه. ُفَمنُوصَلها ومنُ،

ُ."قطعهاُقطعت ه

عل قةُبالعرش)دونُقولهُُ  (.م 

(7ُ َُأول ه( ُبضم  ي. ُالس  ُوكرس  .ُ
 
ُالفاء ُوتشديد  .ُ ُاملّلُ)أيُت طعمهم ُاحلارُ ( ماد  ُالر  ُوهو ُبفتحُامليم  أيُمنُ.

ُالذيَُيناهلمُيفُقطيعته  .(5/577)قالهُالسيوطيُ.ُاإلثم 

(7ُ 5272ُ)أخرجُالبخاريُ( ،5887ُ 7577ُ)ومسلمُ( ُمثله( ُاألَنصاريُمرفوعًا ُعنُأيبُأيوَب وزادُ.

الم،ُوي عرضُهذا،ُيلتقيانُفي عرضُهذا" هاُالذيَُيبدأ ُبالس  ُ.ُ"وخري 

ُالبابُعنُأنسُ ُعنُعائشة.ُوَأخرجاُمثَلُحديث  ُ.ُوانفرَدُبهُالب خاري 

 .وانفرَدُبهُمسلٌمُعنُابنُعمرُ
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ُرسوَلُُ؛ريرةُعنُأيبُهُ ُ-777  ُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُأن  ُ.الُهجرَةُبعدُثالث 

ُبابُحتريمُظلمُاملسلمُوخذلهُواحتقارهُودمهُوعرضهُوماله

ُبنُكريزُعنُأيبُهريرةموىلُعَُُعنُأيبُسعيدُ ُ-777  ُُ:قالُ.امر  اهللُُقالُرسول 

كمُعىلُُ،والَُتدابرواُ،والَُتباغضواُ،والَُتناجشواُ.وااسدُ الُحَتُُ:ملسو هيلع هللا ىلص ُبعض  والُيبع 

ُ.ُوكونواُعباَدُاهللُإ خواناًُُ.بيعُبعضُ 

ُأخوُاملسلمُ  ُاملسلم  هُ،ذل هوالََُيُُ،همُ الُيظل ُ. وي شريُإىلُُ.التقوىُههناُ.والَُيقر 

ات هُثالَثُمر 
َُيقَرَُأخاهُاملُ ُ.صدر  ُأن  ُمنُالرش  ُامرئ  ُعىلُُ.سلمبحسب  ُامل سلم  كل 

هُوعُ ُ.املسلمُحرامٌُ هُومال  هدم  ُ.رض 

ورُ ُ،كمجسادُ إىلُأَُُاهللُالُينظرُ ُإنُ  شارُوأَُُ.كمإىلُقلوب ُُولكنُينظرُ ُ.كموالُإىلُص 

هبأُ  ُ( ).صابع هُإىلُصدر 

ُُ:قال.ُُُريرةعنُأيبُهُ ُصمُ األَُُعنُيزيدُبنُ ُ-777  ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  إن 

ُُاهللُالُينظرُ  كمُوَأموال كمإىلُص  ُ.وَأعامل كملوب كمُإىلُقُ ُولكنُينظرُ ُ.ور 

ُ ُحناءُوالتهاجربابُالنهيُعنُالش 

                                                           

( ُ ُا( 7879ُ)لبخاريُأخرج ،52 2ُ ،52 9ُ ،7775ُ ُوطاوسُ( نب ه ُم  ُبن  ُووهب  ُاألعرج ُطريق من

ُمنهُإىلُقولهُ ُاألَول  ُ.دونُمسألةُالبيع(.ُإخوانا)كلهمُعنُأيبُهريرةُالشق 

ُ(.الخُاحلديث....ُامل سلمَُأخوُامل سلم)دونُقولهُُ

ُُ:تنبيهُ ُبعضُ )قوله كمُعىلُبيع  ُوالُيبعُبعض  ُالبخاريُ( ُعنُأيبُ(7777ُ)أخرجه ُاألعرج  منُرواية

ُآخر ريرةُضمَنُحديث   .ه 
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ُأيبُهريرةُ-775  ُرسوَلُُ؛ُُعن ُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُأن  ُأبواب  ُيوَمُُت فتح  اجلنة

ُالُي رشكُباهللُشيئاًُُ.اخلميسُاالثني،ُويومَُ
ُعبد  ُلكل  ُرجاًلُكانتُبينهُُ.في غفر  إال 

َُشحناء َُأخيه َُيصطل ُُ:فيقالُ.وبي ُحتى ُهذين ُهَُُ.احََُأنظروا ُحتُ َأنظروا ىُذين

ُ.َأنظرواُهذينُحت ىُيصَطل حا.َُيصَطل حا

ُاملتهاجرينُ:ويفُرواية ُ.إال 

ُُ:ويفُروايةُ ُُت عرضُاألعامل  واُهذينُُ:وفيهُقال..ُ.واثنيُيومُمخيسُ ُيفُكل  ارك 

واُهذينُحت ىَُيصطل حا.ُحتىَُيصطلحا ُ.ارك 

ُبابُيفُفضلُاحلبُيفُاهلل

ُاهللُُ:قالُ.ريرةعنُأيبُهُ ُ-777  ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول  ُاهللُيقول  َأينُُ:يومُالقيامةُإن 

ُُ.امل تحاب ونُبجاليل ُإالُظلُ.اليومُأ ظل همُيفُظل  ُ.يومُالُظل 

ُأيبُهريرةُ-772  ُالنبيُُعن ُأ خرىُ،ملسو هيلع هللا ىلصعن ُيفُقرية  ُله َُأخًا ُزار ُرجاًل .ُأن 

ُأَُُ.َمَلكاًُُ( )هدرجت ُاهللُلهُعىلُمَُُفَأرصدَُ َُأخًاُيلُُ:ريد؟ُقالينُتُ أَُُ:تىُعليهُقالفلام  أ ريد 

ا؟ُقالُ:قال.ُيفُهذهُالقريةُ  َُترهب 
غريَُأينَُأحببت هُيفُاهلل ُ.ُالُ:هلُلكُعليهُمنُن عمة 

ُ ُوجل  ُاهللُإليكُ:قالُ.عز  ُاهللُقدَُأحب َكُُ،فإينُرسول  ُ.كامَُأحببَتهُفيهُبأن 

ُبابُفضلُعيادةُاملريض

                                                           

( ُ )ُ
 
ُوالراء ُامليم  ُبفتح  ُ)أيُطريقه. ا. ُترهب  ُأي( ُبإصالحها: ُتقوم  ُبسببها، ُإليه ُوتنهض  .ُ يوطي  ُالس  قاله

(5/5 7.)  
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ُُُعنُثوبانُ-778  ُامل سلمُإذاُعادَُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصُعنُالنبي  ملُيزلُُ،سلمَأخاهُاملُ ُإن 

َفةُاجلنةُ  ُ.ىُيرجعَُحتُ ُيفُخر 

فةُُ.ياُرسولُاهللُ:قيل.ُفةُاجلنةملُيزلُيفُخرُ ُ،منُعادُمريضاًُُ:ويفُرواية وماُخر 

ُ.ااهَُنََُجُُ:اجلنة؟ُقال

ُاهللُُ:قال.ُعنُأيبُهريرةُ-779  ُيقولُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول  ُوجل  ُاهللُعز  يومُُإن 

َُتعُ ُ:القيامة ُفلم ُمرضت  ُآدم ُابَن ُُ:قالُ.يندُ يا ُرب  ُُ.كيفَُأعودكُيا ُوأنتُرب 

ُالعاملي؟ هُ:قال. ُتعد  ُمرَضُفلم ُعبديُفالنًا ُأن  ُعلمَت ُأنكُلوُُ.أَما ُعلمَت َأما

دتهُلوجَدتنيُعنده؟ ُ.ع 

ُاستطعمتُ  ُابنُآدم ُكُفلمُت طعمنييا ُربُوكيفُأُ ُ:قال. ُُنَتُوأَُُطعمكيا ُرب 

َأَماُعلمَتُأنهُاستطعمَكُعبديُفالٌنُفلمُت طعمه؟َُأَماُعلمَتُأن كُُ:قال.ُالعاملي؟

ُ.لوَُأطعمَتهُلوجدَتُذلكُعندي؟

ني َُتسق  ُفلم ُاستسَقيت ك ُآدم ُابَن ُيا ُُ:قال. ُرب  َُأسقيكُيا ُُ.كيف ُرب  وأنَت

َأَماُأنكُلوُسقيَتهُوجدَتُذلكُُ.استسقاكُعبديُفالٌنُفلمُت سقهُ:قال.ُالعاملي؟

ُ.عندي

وابُاملؤمنُفيامُيصيبهُمنُمرضُأوُحزنُأوُنحوُذلك،ُحتىُالشوكةُبابُث

ُيشاكها

نىُ-عىلُعائشةُشباٌبُمنُقريشُ ُدخَلُُ:لقاُ،عنُاألسودُ ُ-7 7  ُ.وهيُبم 

ُيَُ ُقالواُ:فقالتُ-ضحكونوهم ُي ضحككم؟ ُفُ ُ:ما ُطنب ُعىل ُخر  سطاط،ُفالٌن
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ُ.تذهَبُُهُأنُ وُعين ُهُأَُنقُ فكادتُعُ 

ُتضحكواُ:فقالت ُال ُرسوَلُ. ُسمعت  ُُفإين ُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُي شاك  ُم سلم ُمن ما

ُلهُهباُدرجةٌُُ،شوكةُفامُفوقها تبت  ُك  ُُ،إال  يت  ُ( ).طيئةعنهَُخُُوحم 

ُخَمرمةُعنُأيبُهريرةُ-  7  ُبن  ُقيس  ُبن  ُُ:قال.ُعنُحممد  ُ}ُ:مل اُنزلت  َمنُيعمل 

                                                           

ُ،ُمنُروايةُعروة(2ُ 57)أصلهُيفُصحيحُالبخاريُ(ُ ) ُعائشَةُزوَجُالنبي  اهللُقالُرسولُ:ُقالتُملسو هيلع هللا ىلصأن 

هباُعنهُحت ىُالشوكةُي شاكها"ُ:ملسو هيلع هللا ىلص رُاهللُ  ُكف  ُاملسلمُإال  ُ."ماُمنُمصيبةُت صيب 

ُ.ُدونُالقصةُ

تبتُلهُهباُدرجة)ودونُقولهُُ ُك  ُ(إال 

روةُمثله(5727ُ)وقدُأخرجُمسلٌمُُ ُهباُمنُخطاياه،ُ"ووقعُعندهُيفُبعضُالرواياتُ.ُروايَةُع  ُقص  إال 

رُهباُمنُخطاياهُ ُ.وكذاُأخرجهُعنَُعمرةُعنُعائشةُ"َأوُكف 

ُاألسود(75ُ /7 )ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ ُذكرُروايَة ُبعدُأن  ُيقتيضُحصولُاألمرينُمعاًُ: :ُوهذا

ُالعقاب ُالثواب،ُورفع  ُآخرُعنُعائشةُُ"األوسط"ُوشاهدهُماُأخرجهُالطرباينُيف.ُحصول  منُوجه 

ُاهلل"ُبلفظ ُحط  ُإال  ؤمنُعرٌقُقط  َبُعىلُم  .ُ"بهُعنهُخطيئة،ُوكتبُلهُحسنة،ُورفَعُلهُدرجةُماُرض  

اُماُأخرجهُمسلمُأيضًاُمنُطريقَُعمرةُعنهاُ.ُوسن دهُجيدٌُ ُكتبُاهللُلهُهباُحسنة،ُأوُحطُهباُ"وأم  إال 

تملُالتنويع،ُوهذاَُأوجه،ُُ."أو"كذاُوقعُفيهُبلفظُ.ُ"خطيئة ًاُمنُالراوي،ُوَي  ُيكونُشك  في حتملُأن 

ُ:ُويكونُاملعنى ُكانُلهُخطاياإال  ُعنهُخطاياُإن  .ُُكتَبُاهللُلهُهباُحسنةُإنُملُيكنُعليهُخطايا،ُأوُحط 

ُ ُوالفضل  ُذلك، ُبقدر  ُدرجت ه ُرفع  ُيف ُي زاد َُخطيئٌة ُعليه ُليست َُمن ُأن  ل ُاألَو  قتىض ُفم  ُهذا وعىل

ُ.انتهىُكالمه.واسعٌُ

ُتُ ،ُوملُأذكرُروايةَُعمرةُيفُالزوائد:ُقلتُ ُروايَةُاألَسود  ُ.ُغنيُعنهاألن  ُاألجر  وهيُُصَيٌةُيفُحصول 

ُوغريه ُاملرض  ُيف ُولوُ. ُحت ى ُاحلديثُالواحد  واياتُيف ُالر  َُأوىف ُعىل ُاالقتصار
ُالزوائد  ُيف وَمنهجي

دتُالطرق ُواحدُ .ُتعد  ُكانُعنُصحايب   .كامُهنا.إن 
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َزُبه وءًاُي  ُمنُاملسلميُمَُ[77ُ النساء7ُُ]ُ{س  ُ.ُبلغًاُشديداًُبلغت 

ُ واُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول  د  ُبهُاملسلمُكفارةُ.قاربواُوسد  ُماُي صاب  حت ىُُ.ففيُكل 

بها ُ( ).أوُالشوكةُيشاكهاُ،النكبةَُينك 

ُرسوَلُُعبدُ ُبنُ ُعنُجابرُ ُ-7 7  ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُاهلل؛ُأن  ُالسائب،ُأوُأم  دخلُعىلُأ م 

ُُ:فقال.ُاملسيب ُف ُزُ زفُ بُتُ املسيُ ُمأوُياُأُ ُ،السائبُمُ ياُأُ ُمالك  ي 
الُُ.ىمُ احل ُُ:؟ُقالت( )

ىُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُ.ُاهللُفيهاُباركَُ ُخطاياُبنيُآدمُ.الَُتسب يُاحل م  ب 
ُُ.فإهناُت ذه  ب 

كامُي ذه 

ُخبَثُاحلديد ُ.الكري 

ُبابُحتريمُالظلم

ُاهلل ُُ،ُفيامَُروىُعنُ ملسو هيلع هللا ىلصُعنُالنبي ُُعنُأيبُذرُ ُعنُأيبُإدريسُاخلوالينُ-7 7 

ُقالُ،وتعاىلُتباركَُ ُنفيسُ:أنه ُعىل ُالظ لم مت  ُحر  ُإين ُعبادي ُبينكمُُ،يا وجعلت ه

رماًُ ُمنُهَُُ.فالُتظاملوا.ُحم  ُإال  دُ هُ فاستَُُ.هتُ يُ دَُياُعباديُكل كمُضال 
ُ.ُمكُ وينَُأهدُ 

ُمَُ ياُعباديُكل كمُُ.وينُأ طعمكممُ عُ طُ فاستَُُ.نَُأطعمت هياُعباديُكل كمُجائٌعُإال 

ُمنُكسوت ه ُإال  كمُ.عار  وينَُأكس  س  ُ.ُفاسَتك 

                                                           

عنُعطاءُبنُيسارُعنُأيبُسعيدُاخلدريُوأيبُهريرةُعنُ(7527ُ)ومسلمُ(8ُ 57)أخرجُالبخاريُ(ُ )

ُ ُ":ُقالُملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ُوالُوصب  ُاملسلَمُمنُنصب  ُحتىُ،ُوالَُأَذى،ُوالُحزنُ ،ُوالُهمُ ،ُماُي صيب  والُغم 

رُاهللُهباُمنُخطاياه ُكف  هاُإال  ُ.ُ"الشوكةُي شاك 

ُ.وانظرُحديثُعائشةُاملايضُ

ُالتاء(7ُ) ين.ُوفتحُالزايي.ُبضم   (.777/ )ُ"املشارق"قالهُيفُ.ُوالزفزفةُالرعدة،ُأيَُترَعد 
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طئونُبالليلُ  ُعباديُإنكمُخت  نوَبُُجيعاًُوالنهارُ ُيا ُالذ  َُأغفر  ُوَأنا ،ُ وينُرُ فُ غُ فاستَُ.

وينُ.َأغفرُلكم يُفتْض   واُنفعيُفتنفعوينُ.ياُعباديُإنكمُلنَُتبلغواُرض  ُ.ُولنُتبلغ 

ُعباديُلوُأنُ  َلكمُوآخَركمُوإنَسكمُوجن كمُيا ُأو  .ُ ُرجل  ُعىلَُأتقىُقلب  كانوا

ُمنكم لكيُشيئاًُ.ُواحد  َلكمُوآخَركم.ُماُزادُذلكُيفُم  َُأو  وإنَسكمُ.ُياُعباديُلوُأن 

ُواحدُ .ُوجنكم ُرجل  ُقلب  لك يُشيئاًُُ.كانواُعىلَُأفجر  ُ.ُماُنقَصُذلكُمنُم 

ُوآخركم ُأوَلكم ُأن  ُلو ُعبادي ُيا ُو. ُجن كموإنَسكم .ُ ُواحد  ُصعيد  ُيف قاموا

ُفسألوين ُمسَألَتهفأَُ. ُإنسان ُكل  ُُ.عطيت  ُينقص  ُكام ُإال  ُعندي ُمما ُذلك ُنقَص ما

اهاُ.ياُعباديُإنامُهيَُأعامل كمُأ حصيهاُلكمُ.امل خيطُإذاُأ دخَلُالبحر ُأ وف يكمُإي  .ُثم 

ُإُ.فَمنُوجَدُخريًاُفليحمدُاهلل ُنفسهوَمنُوجَدُغرَيُذلكُفالُيلومن  ُ.ال 

ُاحلديث،ُكانُأَُُ:العزيزُعبدُ ُقالُسعيدُبنُ  ثُهبذا ُحد  ُإذا بوُإدريسُاخلوالين،

كبتيه ُ.جثاُعىلُر 

ُعبدُ ُ-7 7  ُبن  ُرسوَلُُ؛اهللُعنُجابر  واُالظ لمُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُأن  ُالظ لمُُ.اتق  فإن 

ُواتُ ُ.لامتُيومُالقيامةظُ  ح  َُأهلَكُمَُُ.قواُالش  ُالشح  ُُ.كملَُبُ نُكانُقَُفإن  محَلهمُعىلُأن 

واُدماَءهم ُ.واستحل واُحمارَمهمُ،سفك 

ُهريرةُ-5 7  ُأيب ُرسوَلُُ؛عن ُُأن  ُقالواُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُامل فلس؟ ُما ُ:َأتدرون

ُ تيُيأيتُيومَُُ:فقالُ.فيناُمنُالُدرهَمُلهُوالُمتاعُاملفلس  نُأ م 
ُامل فلسُم  القيامةُُإن 

ُوزكاةُ  ُوصيام  وسفَكُدَمُُ،وَأكَلُمالُهذاُ،وقذَفُهذاُ،ويأيتُقدُشتَمُهذاُ،بصالة 

ُ.ورضَبُهذاُ،هذا
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ُحسنات ه.ُوهذاُمنُحسنات هُ.في عطىُهذاُمنُحسنات ه ُفنيت  قبلُأنُي قىضُماُُ،فإن 

ُعليهُ،عليه حت  َذُمنُخطاياهمُفط ر 
حُيفُالنارُ.أ خ  ُط ر  ُ.ثم 

ُرسوَلُُ؛عنُأيبُهريرةُ-7 7  ُاحلقوَقُلت ؤدَُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُأن  ُيومُهل ُإىلُأَُُن  ها

اةُالَقرناءُ.القيامة نُالش  ُم 
 
قاَدُللشاةُاجللحاء ُ.حتىُي 

ُبابُنرصُاألخُظاملاُأوُمظلوما

ُمنُاملهاجرينُُ.المانغُ ُاقتتَلُُ:قالُُعنُأيبُالزبريُعنُجابرُ ُ–2 7  غالٌم

ُاألنصار ُمن ُاملُ فنادَُُ.وغالٌم ُاملُ ى ُأو ىُونادَُُ،املهاجرينُياَلُُ:هاجرونهاجر 

ُُفخرَجُُ.نصاراألَُُياَلُُ:نصاري ُاألَُ ُُرسول  ُهذاُ:فقالُملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُُ.ما َُأهل  دعوى

هاُاآلخرُ،ياُرسولُاهلل.ُقالواُالُ.اجلاهلية؟ الميُاقتتالُفكسَعُأحد  ُغ  ُأن  ُ.ُإال 

ُالرجلَُأخاهُظاملًاُأوُمظلوماًُُ.فالُبأسُ:قال ُكانُظاملًاُفلين َههُ.ولين رص  فإن هُُ،إن 

ُكانَُمظلومًاُُ.لهُنرٌصُ هوإن  ُ( ).فلين رص 

ُبابُالنهيُعنُالسباب

ُهريرةُ-8 7  ُأيب ُُ؛ُعن ُاهلل ُرسوَل ُقاالامل ستبُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُما فعىلُُ.ان

                                                           

ُدينارُعنُ(7587ُ)ومسلمُ(7777ُ،7777ُ،7777ُ)أخرجهُالبخاريُ(ُ ) ُآخرُعنَُعمروُبن  منُوجه 

ُُ"فذكره..ُكناُيفُغزاة ُفكسعَُ":ُجابرُقال

ُ)دونُقولهُ ُفالُبأس:ُملسو هيلع هللا ىلصقالُ: ُأَُ. َُأوُمظلوماًُولينرصُالرجل  ُظاملًا ُخاه ُكانُظاملاًُ. ُلهُُإن  ُفإن ه فلينهه،

ه.ُنرٌصُ ُكانَُمظلومًاُفلين رص   (.وإن 



 

ُخاري ُعىلُالبُ ُمسلمُ ُزوائدُ 
336 

ُاملظلومُ ُالبادئُ 
ُ.ماُملُيعتد 

ُبابُاستحبابُالعفوُوالتواضع

ُصدقٌةُمنُمالُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُعنُأيبُهريرةُعنُرسولُ ُ-9 7  وماُُ،ماُنقصت 

اًُ ُعز  ُإال  ُرفَعهُاهللُ.زاَدُاهلل ُعبدًاُبعفو  ُ.وماَُتواضَعَُأحٌدُهللُإال 

ُبابُحتريمُالغيبة

ُاهللُُ؛عنُأيبُهريرةُ-777  ُرسوَل ُالغيبة؟ُقالواُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصأن  اهللُُ:َأتدرونُما

هَُأعلمُ  ُكانُيفَُأخيُماَُأقول؟ُُ:قيلُ.ذكرَكَُأخاكُبامَُيكَرهُ:قالُ.ورسول  َأفرأيَتُإن 

ُ.وإنُملُيكنُفيه،ُفقدُهبَتهُ.فقدُاغتبَتهُ،إنُكانُفيهُماُتقولُ:قال

ُبابُبشارةُمنُسرتُاهللُتعاىلُعيبهُيفُالدنيا،ُبأنُيسرتُعليهُيفُاآلخرة

ُُ،عنُأيبُهريرةُ- 77  ُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصعنُالنبي  ُيفُالدنيا،ُإال  ُعىلُعبد  ُاهلل  الُيسرت 

ُ.ُيوَمُالقيامةسرَتهُاهلل

ُسرتهُاهللُيومُالقيامةُ:ويفُرواية ُعبٌدُعبدًاُيفُالدنيا،ُإال  ُ( ).الُيسرت 

ُبابُفضلُالرفق

ُُاهللُُعبدُ ُبنُ ُعنُجريرُ ُ-777  ُمَُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصعنُالنبي  رمُُرمُ نَُي  َُي  الرفق،

                                                           

سلاًمُ":ُعنُابنُعمرُمرفوعًاُضمنُحديث(7587ُ)ومسلمُ(7ُ 77)أخرجُالبخاريُ(ُ ) ومنُسرَتُم 

يوَمُالقيامة  ."سرَتهُاهللُ 
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ُ.اخلري

ُعنُعَُُ-777  ُالنبيُُالرمحنُعبدُ ُمرةُبنت  ُرسوَلُُ؛ملسو هيلع هللا ىلصعنُعائشةُزوج  اهللُُأن 

فَقُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلص ُالر  ب  َُي  ُرفيٌق ُاهللَ ُإن  ُعائشة ُالُي عط يُعىلُُ.يا ُما فق  وي عطيُعىلُالر 

نف ُ.وماُالُي عطيُعىلُماُسواهُ.الع 

 777–ُُ ُُيحُبنُ عنُرش  ُُهانئُعنُعائشةُزوج  ُُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  ُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصعنُالنبي  إن 

ُُالرفَقُ
 
ُزاَنهُالُيكونُيفُيشء ُُ.إال 

 
ُمنُيشء نزع  ُشانهُوالُي  ُ.إال 

ُبعرياًُُ:ويفُرواية ُعائشة  ُُ.ركبت  عُ ُفكانت  ُص  ُترددهُ.وبةفيه فقالُهلاُُ.فجعلت 

ُ ُبالرفقُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُ.بمثلهُثمُذكرَُُ.عليك 

ُبابُالنهيُعنُلعنُالدوابُوغريها

ُاهللُُ:،ُقالُصيح ُُعنُعمرانُبنُ ُ-775  هُملسو هيلع هللا ىلصبينامُرسول  َُأسفار  ُ،يفُبعض 

ُفلعنَتهاُ.وامرأٌةُمنُاألنصارُعىلُناقةُ  ُاهللُُفسمعَُُ.فضجرت  ُ:فقال.ُملسو هيلع هللا ىلصذلكُرسول 

وهاخذُ  اُملعونةٌُُ.واُماُعليهاُودع  ُ.فإهن 

ُهلاَُأحدٌُُ:قالُعمران ُ.فكأينَُأراهاُمَتيشُيفُالناس،ُماَُيعرض 

ُ.ُفكأينَُأنظرُإليهاُناقٌةُورقاءُ:قالُعمرانُ:ويفُرواية

ُاألَُعنُأيبُبَُُ-777  ُقالُسلمي ُرزة ُعىلُناقةُ ُ:، ُجاريٌة ُُ،بينام ُبعض  عليها

ُُ،متاعُالقوم ُبالنبي  ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصإذُبرصت  ُُ:فقالتُ.وتضايقُهبمُاجلبل  َعنهاُحل  ُال  .ُاللهم 

ُ ُ.صاحبناُناقٌةُعليهاُلعنةٌُالُتُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُقالُفقالُالنبي 

ُاهللُالُتصاحب ناُراحلٌةُعليهاُلعنٌةُمنُاهلل.ُالُ:ويفُرواية ُ.أوُكامُقالُ.َأيم 
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ُأيبُهريرةُ-772  ُرسوَلُُ؛عن ُأنُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُأن  يق  َُينبغيُلصد  يكونُُال

ُ.اناًُعُ لَُ

ُبنُ ُ-778  ُزيد ُعبدَُُ؛سلمأَُُعن ُبنَُُأن  ُالدرداءُمَُُامللك ُأ م  ُإىل ُبعَث روان

ُكانُذاتُليلةُ.منُعندهُ( )بأنجادُ  ُأن  ُ،فدعاُخادَمهُ،يلنُاللُ امللكُمُ ُقامُعبدُ ُ،فلام 

ُفلَعنَه ُعليه ُأبطَأ ُُ.فكأن ه ُقالت  ُأصبح ُأُ ُفلام  ُالليلةُ:رداءالدُ ُمُ له لعنَتُُ،سمعت ك

ُهكُحيُدعوتَُخادمَُ ُيقولُ:فقالت. ُالدرداء َُأبا ُُ:سمعت  الُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

ُ.والُشهداَءُيومُالقيامةُ،انونُشفعاءَُيكونُالل عُ 

ُعىلُاملرشكيُياُرسوَلُُ:قيلُ:قال.ُعنُأيبُهريرةُ-779  إينُملُُ:قالُ.اهللُادع 

اناًُ ُرمحةًُُ.أ بعثَُلع  ُ.وإنامُب عثت 

لذلك،ُكانُلهُزكاةُُهُأوُدعاُعليه،ُوليسُهوُأهالًُأوُسبُ ملسو هيلع هللا ىلصُُهُالنبي ُنُلعنَُبابُمَُ

ُورمحةًُُوأجراًُ

ُاهللُُ:قالتُ.عنُعائشةُ-777  رجالنُفكل امهُبيشءُالُُملسو هيلع هللا ىلصدخَلُعىلُرسول 

ُُ.فلعنَهامُوسب هامُ.فَأغَضَباهُ.َأدريُماُهو ُفلام  اهللَُمنَُأصابُُياُرسوَلُُ:ُخرجاُقلت 

ُ:قالُ.لعنَتهامُوسببَتهامُ:قالتُقلتُ؟وماُذاكُ:قالُ.منُاخلريُشيئًاُماَُأصابهُهذان

ُ ُعليهُريب؟ُقلت  ُماُشارطت 
ُإنامَُأناُبرٌشُُ:َأَوُماُعلمت  ُاملسلميُلعنت هُأوُُ.اللهم  فأي 

ُ.سببت هُفاجعل هُلهُزكاًةُوَأجراًُ

                                                           

ُاهلمزةُ (ُ ) ُمنُ،ُُجعُنجد.ُبفتح  ُالبيت  نجدًاُمزيٌنُهبا،ُووسائد،ُوستورُ ،ُف رشوهوُمتاع  قالهُ.ُومنهُبيٌتُم 

 (.575/ )ُ"املشارق"عياضُيفُ
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ُجابرُ ُ- 77  ُالنبي ُُعن ُبرٌشُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصُعن َُأنا ُإنام ُمنُُ.اللهم  ُرجل  فأي ام

ُ.وَأجراًُُ.فاجعلهاُلهُزكاةًُُ.أوُلعنت ه،ُأوُجلدت هُ،املسلميُسببت ه

ُأباُهريرةُيقولُ:قالُ.رصييموىلُالن ُُعنُسامل ُُ-777  ُرسولُُ:سمعت  سمعت 

ُبرشُاللهمُ ُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصاهللُ ُحممٌد ُالبرشُ.إنام ُيغضب  ُكام ُُ.يغضب  ُاختذت  وإينُقد

لفنيه امُمؤمٌنُآذيت هُ.عندكُعهدًاُلنُخت  ارةًُُ.أوُجلدت هُ،أوُسببت هُ،فأي  ُ،فاجعلهاُلهَُكف 

بهُهباُإليَكُ ربًةُت قر  ُ( ).يامةالقُ ُيومَُُوق 

ُُبنُ ُعنُأنسُ ُ-777  ُيَُُ:قالُ،مالك  ليم ُس  ُأ م  ُأنسُ.تيمةٌُكانتُعند ُ.وهيُأ م 

ُ ُُ:فقالُ.اليتيمةَُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفرأىُرسول  ُهيه؟ُلقدُكربت  ُُآنت  ُسن ك  َ ُُ.الُكرب  ُفرجعت 

ُسليمَُتبكي ُإىلُأ م  ُُ.اليتيمة  ُُمُ أُ ُفقالت  ُُ:ليمس  ُنيُ ياُبُ ُمالك  ُُ:اجلاريةُة؟ُقالت  دعاُعل 

ُاهللُ ن يُملسو هيلع هللا ىلصنبي  ينُ.فاآلنُالُيكربُسن يَُأبداًُُ.أنُالُيكرَبُس  ُ.أوُقالتُقر 

ُسليمُمُ  ُأ م  ُمخارهافخرجت  ُرسوَلُاهللُ.ُستعجلةُتلوث  فقالُهلاُ.ُملسو هيلع هللا ىلصحتىُلقيت 

ُ ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُأُ ُمالك  ُُمُ يا ي َمتي؟ُقالُ:فقالتُ؟ليمس 
ُاهللَُأدعوَتُعىلَُيت  ُنبي  ُ:يا

ُُمُ وماُذاكُياُأُ  ُ؟ُ.ليمس 

ُُ:قالت ُأنُالُيَُُأنَكُُزعمت  ُدعوَت ُُ،هان َُُسُكرب  هناوالُيكرب  ُفضحَكُُ:قالُ.ُقر 

ُ ليمَُأمَُُ:ثمُقالُ.ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُس  ُرشطيُعىلُريبياُأ م  ُُ،اُتعلميُأن  َأينُاشرتطت 

                                                           

ُاملسيبُعنَُأيبُهريرة(7777ُ)أخرجهُالبخاريُ(ُ ) ُآخرُخمترصًاُعنُسعيدُبن  ُ:ُمنُوجه  أنهُسمَعُالنبي 

ربًةُإليكُيومُالقيامة":ُيقولُملسو هيلع هللا ىلص ُفأيامُمؤمٌنُسببت هُفاجعلُذلكُلهُق  ُ."اللهم 

ُ.وليسُيفُالبابُعندُالبخاريُسوىُحديثُأيبُهريرةُهذاُ

 .وانفردُبهُمسلٌمُعنُعائشةُوجابرُوأنسُبنُمالكُُ
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ُُ.عىلُريب ُرََضَُأرَضُكامُيَُُ.إنامُأناُبرٌشُُ:فقلت  ُوأَُ.ُُالبرش  ُُغضب  .ُالبرشُكامُيغضب 

تي ُعليهُمنُأ م  امَُأحٌدُدعوت  َُتعَلهاُلهُطهورًاُوزكاًةُليسُهلاُبأهلُ ُبدعوةُ ُ،فأي  ،ُأن 

ب هُهباُمنهُيومَُ قر  ربًةُي  ُ.ُالقيامةُوق 

ُقالُعباسُ ُعنُابنُ ُ-777  ،:ُُ ُمعُالص  َُألعب  ُبيانكنت  .ُ ُرسول  اهللُُفجاء

ُُملسو هيلع هللا ىلص ُباب  ُخلَف ُحطأةًُُ:قالُ.فتواريت  ُفَحَطَأين ُُ:وقالُ.فجاء ُيلُُ.اذهب  وادع 

ُُ:قالُ.معاويةَُ ُُفجئت  ُُ:فقلت  ُيأكل  ُثمُ ُ.هو ُيلُقال ُمعاويةُ:قال ُيل ُ.اذهبُفادع 

ُ:قال ُُفجئت  ُهوُيأُ ُ:فقلت  ُ.الَُأشبَعُاهلل ُبطنَهُ:فقالُ.كل 

ُُ:قالُابنُاملثنى ُ.( )ينُقفدةًُدَُقفَُُ:ين؟ُقالماُحطأَُُ:ةميُ أل ُُقلت 

ُبابُحتريمُالكذب،ُوبيانُاملباحُمنه

يدُ  –775  هُ؛وفعَُُالرمحنُبنُ ُعبدُ ُبنُ ُعنُمح  ُأ م  ُكلثومُبنَتُُ،أن  يبُأَُُقبةُبنُ عُ ُأ م 

عيطُ ُ-م  ُوكانتُمنُاملهاجراتُاأل ولُالال  ُُ؛َأخربتهُ-ملسو هيلع هللا ىلصيتُبايعَنُالنبي  أهناُسمعت 

ُاهللُ ُُملسو هيلع هللا ىلصرسوَل ُُ:وهوُيقول  ُويقول  ُبيُالناس، ُالذيُي صلح  َُخُُليسُالكذاب  ُ،اًُري 

ُوَينميَُخُ ُ.اًُري 

ُيفُوملُأَُُ:شهابُقالُابنُ  ص  ُي رخ  ُسمع 
 
ُُيشء ُيفُثالثُمماُيقول  ُ:الناسُكذٌبُإال 

ُ ُُ،احلرب  ُُ،بيُالناسُواإلصالح  ُ،هامرأتَُُالرجلُ ُوحديث  ُ.هازوَجُُاملرأةُ ُوحديث 

ُُ:وقالتُ:ويفُرواية ُيفُثالث  ُالناسُإال  ُمماُيقول 
 
صُيفُيشء ُ( ).وملَُأسمعهُيرخ 

                                                           

دُ:(77 /7)ُ"النهاية"قالُابنُاألثريُيفُ(ُ ) ُمنُق َبلُالَقفا:ُالَقف  طُالَكف  ُب بس  عُالرأس   .انتهى.َُصف 
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ُبابُحتريمُالنميمة

َأاَلُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصحممدًاُُإنُ ُ:قالُ،مسعودُاهللُبنُ ُعنُعبدُ ُعنُأيبُاألحوصُ ُ-777 

ُأ نب ئكمُماُالعَُ ة؟ض 
ُحممدًاُ.ُبيُالناسُالقالةُ ُهيُالنميمةُ ُ.( ) ُالرجَلُُإنُ :ُقالُملسو هيلع هللا ىلصوإن 

ُويَُُ.يقاًُصدُ ُكتَبُىُيُ قُحتُ صدُ يَُ اباًُُكتَبُىُيُ حتُ ُكذب  ُ( ).كذ 

ُبابُقبحُالكذب،ُوحسنُالصدق،ُوفضله

 772-ُُ ُاهللُُ:قالُاهللُُعنُعبدُ ُعنُشقيق  دقُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول  ُ.عليكمُبالص 

ُالربُ  ُإىل َُُّيدي ُالصدَق ُاجلنةُ.فإن  ُإىل َُُّيدي ُالرب  ُوإن  .ُ ُيصدق  ُالرجل  ُيزال  وما

دقُحتىُي كتَبُعندُاهللُصديقاًُ ىُالص  ُ.ُويتحر 

ُالكَُ.ُمُوالكذباكُ وإيُ  ُالفُ .ُجورَبَُُّيديُإىلُالفُ ذُ فإن  .ُجورَُُّيديُإىلُالنارُ وإن 

_______________________ 

ُ.ُمنُهذاُالوجهُخمترصاًُ(7577ُ)أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ُيفُيشءُمماُيقولُالناسُكذب:ُقالُابنُشهاب)قولهُدونُُ ص  ُي رخ  ُ(الخ..وملُأسمع 

سلٌمُ.ُوهذهُالزيادةُ يد(7775ُ)أوردهاُم  ُعنُمح  ُشهاب  رسلةُمنُ..ُمنُطريقُيونسُعنُابن  فذكرهاُم 

هري هري.ُقولُالز  َُكيسانُعنُالز  ُ.ُورواهاُمنُطريقُصالحُبن  فجعلهاُمنُضمنُاخلربُمنُقولُأ م 

 .ُومكلث

ه(7) ب َطُبوزنُالَوج  َنة،ُض  َدةُوالز 
َُأشهرُ ،ُوبوزنُالع  ل  هملةٌُ،ُواألو  عجمةٌُ،ُوعين هُم  هُم  يوطيُقالهُالس ُ.ُوضاد 

(5/577). 

ُآخر(7ُ) ُالثاينُمنهُمنُوجه  ُ.ُأخرجُالشيخانُالشق 

 .ُانظرُماُبعدهُ
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اباًُوماُيزا ىُالكذَبُحت ىُي كتَبُعندُاهللُكذ  ُويتحر  ُيكذب  ُالرجل  ُ( ).ل 

ُبابُفضلُمنُيملكُنفسهُعندُالغضب،ُوبأيُيشءُيذهبُالغضب

ُمَُُ-778  ُاهللُبن  ُاهللُُ:قال.ُسعودعنُعبد  قوبُُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول  ونُالر  ماُتعد 

ُالذيُملُُ.قوبليسُذاكُبالرُ ُ:قال.ُالذيُالُي ولدُلهُ:فيكم؟ُقالُقلنا ولكن هُالرجل 

نُولدهُشيئاًُ مُم  قد  ُ.ي 

ُُ:قال َ ونُالرص  هُالرُ ُ:قلناُ:عةُفيكم؟ُقالفامُتعد  ُالذيُالُيرصع  ليسُُ:قال.ُجال 

ُ.ُبذلك ُنفَسهُعندُالغضب  ُ( ).ولكن هُالذيَُيملك 

ُبابُخلقُاإلنسانُخلقاُالُيتاملك

ُرسوَلُاهللُُعنُأنسُ ُ-779  َرُاهلل ُآدَمُيفُاجلن ةُترَكهُماُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلص؛ُأن  مل اُصو 

ُيرتَكه ُيَُُفجعَلُُ.شاءُاهللُأن  ُبهإبليس  ُماُهوُ.طيف  هُُ.ينظر  ُرآهَُأجوَفُعرَفَُأن  فلام 

                                                           

ُ.منُهذاُالوجهُ(5277)أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ُ(.وإي اكمُوالكذب..ُبالصدقعليكمُ)دونُقولهُُ

دق)وكذاُقولهُُ ىُالص  ىُالكذَبُ..ُيتحر  ُ(ُويتحر 

ُ(:7/578ُ )ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ ُالزيادة ى)ويفُهذه َُمنُتوق ىُالكذبُ(ُأيُيتحر  ُإىلُأن  إشارٌة

ُالوصَفُبه ُسجيًةُحتىَُيستحق  دقُصارُلهُالصدق  ُإىلُالص  ه،ُبالقصدُالصحيح  وليسُ،ُوكذلكُعكس 

ُفقط ُإليهام ُيقصد  ُبَمن َُيتص  ُفيهام ُوالذم  ُاحلمَد ُأن  ُاملراد  ُممدوحاًُ، ُاألصل  ُيف ُالصادق  ُكان ،ُوإن 

َُمذموماًُ  .انتهى.ُوالكاذب 

(7ُ )ُ ُالبخاري 5277ُ)أخرج )ُ 7779ُ)ومسلم ُمرفوعاًُ( ُهريرة ُأيب ُعن ُنحَوه ُمنه ُالثاين ليسُ"ُالشق 

عةُ  َ ُبالرص  ُال.ُالشديد  ُإن امُالشديد  ُنفَسهُعندُالَغَضب   ."ذيُيملك 
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ُ.خلَقُخلقًاُالَُيَتاملك

ُبابُالنهيُعنُرضبُالوجه

َُُييىُبنُ ُعنُأيبُأيوبُ-777  ُُ:املراغيُعنُأيبُهريرة،ُقالُمالك  ُقالُرسول 

ُكمُأَُحدُ أَُُإذاُقاتَلُ:ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُ ورت هُ.الوجهَُُخاهُفليتجنب  ُاهللُخلَقُآدَمُعىلُص  ُ( ).فإن 

ُبابُالوعيدُالشديدُملنُعذبُالناسُبغريُحق

ُهشامُ ُ– 77  ُعن روة ُع  ُُحزامُ ُبنُ ُحكيمُ ُبنُ ُعن ُعىلُمُ:قال. ُبالشام ر 

همُالزيت س  ُعىلُرؤ  ب  ُيفُالشمس،ُوص  ،ُوقدُأ قيموا ُأ ناس  ُ:ماُهذا؟ُقيلُ:فقال.

ُ ب ونُيفُاخلَراج  عذ  ُرسوَلُاهللُُ:فقالُ.ي  ُالذينُُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصَأَماُإ ينُسمعت  ب  عذ  ُاهللَُي  إن 

بونُيفُالدُ  عذ  ُ.نياي 

ُبنُ ُ:يفُرواية ُهشام  ُأ ناسُ ُزامُ حُ ُبنُ ُحكيمُ ُمر  ُاألَُُعىل ُبالشامُ( )نباطمن قدُ.

مسُ  م؟ُقالواُ:فقال.ُأ قيمواُيفُالش  ب سواُيفُاجلزيةُ:ماُشأهن  ُ...ح 

مريُبنُ وأمريُ ُ:قال ُع 
ثهُفدخَلُُ.عىلُفلسطيُسعدُ ُهمُيومئذ  فَأمَرُهبمُ.ُعليهُفحد 

ل وا ُ.ف خ 

                                                           

يُوهامُكالهاُعنُأيبُهريرةُبه(7777ُ)أخرجهُالبخاريُ(ُ ) ُاملقرب 
ُآخرُمنُطريق  ُ.منُوجه 

ورته)دونُقولهُُ ُاهللَُخلَقُآدَمُعىلُص  اح(ُصورته)ويفُرجوعُالضمريُيفُقولهُ(.ُفإن  .ُخالفُبيُالرش 

هم ُوغري  ُالسنة   .وبيُأهل 

بَُنَُُُجعُ :ُ(72  / )ُ"كشفُاملشكل"يفُُقالُابنُاجلوزي(7ُ)
ُُوهمُصنٌفُُ،طُ  هلمُُ.حيُبالشاممنُالفال 

 .انتهى.ُهاامرةُاألرضُوزراعت ُبعُ ُخربةٌُ
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ُبابُالنهيُعنُاإلشارةُبالسالحُإىلُمسلم

ُابنُ ُ-777  ُهُ ُ.سريينُعن َُأبا ُيقولسمعت  ُُ:ريرة ُالقاسم ُأبو نُمَُُ:ملسو هيلع هللا ىلصقال

ُاملالئكةَُُ،َأشاَرُإىلَُأخيهُبحديدةُ  هحتُ ُ.ن هلعَُتَُُفإن  ُكانَُأخاهُألَبيهُوأ م  ُ( ).ىُوإن 

ُبابُفضلُإزالةُاألذىُعنُالطريق

ُُ:قال.ُُريرةعنُأيبُهُ ُ-777  ُشجرة ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  ُرجٌلُبغ صن  مر 

ُ َُطريق  ُهذاُعنُاملسلميُالُي ؤذُّيمُ:فقالُ.عىلُظهر  ُ.فأ دخَلُاجلنةُ.واهللُأل نحي 

ُأيبُصالح ُُ-777  ُهُ ُعن ُأيب ُالنبي ُعن ُعن ُرجاًلُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصُريرة ُرأيت  لقد

ُيفُاجلنة ُالط ريقُ،يتقل ب  نُظهر  ُ( ).كانتُت ؤذيُالناس.ُيفُشجرة ُقطَعهاُم 

ُُُرزةَُعنُأيبُبَُُ-775  ُُ:قال. ُاهللُعلُ ُ:قلت  ُنبي  ُبهيا َُأنتفع  ُ:قالُ.منيُشيئًا

ُامل سلميُاعزلُ  ُ.األَذىُعنُطريق 

ُ ُُ:روايةويف ُرسوَلُُ:قلت  َُأدريُيا ُال ُإ ين ُبعدَُُ.اهلل ُمَتيضُوَأبقى ُأن  .ُكَلَعَسى

                                                           

( ُ ُ(2ُ 77)ومسلمُ(ُ 777)أخرجُالبخاريُ( ُعنُالنبي  ريرة ُعنُأيبُه  ُقالُملسو هيلع هللا ىلصمنُروايةُهام  الُ":

الح كمُعىلَُأخيهُبالس  ُأحد  ُ.ُيشري  ُيفُيدهفإنهُالَُيدريُلعل  ُ."فيقعُيفُحفرة ُمنُالنار.ُالشيطاَنُينزغ 

ُالبابُ:تنبيهُ نُسندًاُومعنًىُ.ُهذهُالروايةُأخرجهاُمسلٌمُعق َبُحديث  ُ.ُوهاُحديثانُمستقال 

ُكتابُُ ُصاحب  امُحديٌثُواحٌدُفحذفهامُُجيعاًُ(ُإرشادُالقاري)وظن  ُعليهُحتىُالُ.!َُأهن  ولذلكُنب هت 

ُبوجود ُوهمُ   .ي ظن 

ُالوجهُبلفظُ(777ُ،7777ُ)أخرجهُالبخاريُ(7ُ) ُ"منُهذا صَنَُشوك  بينامُرجٌلَُيميشُبطريقُوجَدُغ 

لهُفغفَرُله رهُفشكَرُاهللُ  ُ."عىلُالط ريقُفَأخ 

ُيفُاجلنة)دونُقولهُُ ُرجالًُيتقل ب   (.لقدُرأيت 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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دينُشيئًاُيَُ ُ.ُبهُنفعنيُاهلل فزو 

ُبابُحتريمُالكرب

ُقاالُ-777  ُهريرة ُوأيب ُاخل دري
ُسعيد  ُأيب ُُ:عن ُاهلل ُرسول  ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصقال ز 

الع 

ه ُرداؤهُ.إزار  بت هُ.والكربياء  نيُعذ  نازع  ُ.فَمنُي 

ُعنُتقنيطُاإلنسانُمنُرمحةُاهللُتعاىلبابُالنهيُ

 772-ُُ ُرسوَلُاهللُُ؛ُعنُجندب  ُرجاًلُقالُملسو هيلع هللا ىلصأن  ثَُأن  ُُ:حد  واهلل ُالُيغفر 

ُاهللُتعاىلُقالُ.اهللُلفالنُ  َُأغفَرُلف النُ ُ:وإن  ُأن  ُعل  ُُ.َمنُذاُالذيُيتَأىل  فإينُقدُغفرت 

ُعمَلكُ.لفالنُ  ُ.َأوُكامُقالُ.وَأحبطت 

ُالضعفاءُواخلامليبابُفضلُ

ُرسوَلُاهللُُ؛عنُأيبُهريرةُ-778  َُأشعَثُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصأن  ب  ُ،باألَبوابُمدفوعُ ُر 

ألَب ره ُ.لوُأقسَمُعىلُاهللُ 

ُهلكُالناسُ:بابُالنهيُمنُقول

ُرسولُاهللُُ؛عنُأيبُهريرةُ-779  ُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُهلَكُالناس  ُقالُالرجل  ُ،إذا

ُ.فهوَُأهلكهم

ُُ،الُأدريُ:قالُأبوُإسحاق فعُ،أهَلكهمُبالنصب  ُ.َأوُأهل كهمُبالر 
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ُبابُالوصيةُباجلار،ُواإلحسانُإليه

ُأَُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسوَلُُ:قالُ.ُُعنُأيبُذرُ ُ-757  ُطبخَتَُمرقًةُيا ُذرُإذا با

ُماَءها ُجرياَنكُ،فَأكثر  ُ.وتعاهد 

ُخليلُُ:يفُرواية ُُ.إذاُطبخَتُمرقًاُفَأكثرُماَءهُ:َأوصاينُملسو هيلع هللا ىلصإن  ُانظرَُأهَلُبيت  ثم 

ُُ،منُجريانك وف  ر  ُ.فَأصب همُمنهاُبمع 

ُبابُاستحبابُطالقةُالوجهُعندُاللقاء

ُُ:قال.ُُُعنُأيبُذرُ ُ- 75  ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُيلُالنبي  ُمنُاملعروف  ُ،شيئاًُُالُحتقرن 

ُطل ق ُتلَقىَُأخاكُبوجه  ُ.ولوُأن 

ُبابُفضلُاإلحسانُإىلُالبنات

مرُبنُ ُ–757  ُُ:أهناُقالتُ؛العزيزُعنُعائشةُعبدُ ُعنُع  سكينٌةُحَتمل  جاَءت نيُم 

ُُ.ابنتيُهلا ُواحدةُمنهامُمترةُ.فأطعمت هاُثالَثُمترات  ُكل  ُإىلُفيهاُُ.فأعطت  ورفعت 

ُلتأُ  ُتأكَلهاُبينهامُ.فاستطعمت هاُابنتاها.ُهالَُكُ مترًة ُأن  ُالتيُكانتُت ريد  تُالتمرة  ُ.فشق 

ا ُالذ.ُفأعَجَبنيُشأ هن  ُلرسولُ فذكرت  ُاهللُقدُأوجَبُهلاُُ:فقال.ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُيُصنعت  إن 

ُ( ).َأوَُأعتَقهاُهباُمنُالنارُ ُ.هباُاجلنة

                                                           

ُأُ (757ُ،5779ُ )أخرجهُالبخاريُ(ُ ) روةُعنُعائشةُريضُاهللُخرىُمنُروايةُعُ منُوجهُآخرُبألفاظ 

ُ":ُعنهاُقالت ُامرأٌةُمعهاُابنتانُهلاُتسأل  اها.ُدخلت  ُفَأعطيت هاُإي 
ُعنديُشيئًاُغرَيُمترة  فقسمت هاُ.ُفلمَُتد 

ُمنها.ُبيُابنتيها ل  ُ،ُوملُتأك  ُفخرجت  ُقامت  ُ.ُثم  نُهذهُ:ُفقال.ُعليناُفَأخربت هُملسو هيلع هللا ىلصفدخَلُالنبي  َمنُابت لُم 
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ُُبنُ ُعنُأنسُ ُ-757  ُُ:قال.ُمالك  جاريَتيُحت ىُُنُعاَلُمَُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

َُأصابَعهُ.يومُالقيامةَُأناُوهوُجاءَُُ،تبل غا ُ.وضم 

ُبابُفضلُمنُيموتُلهُولدُفيحتسبه

انُ-757  ُُ:قالُ،عنُأيبُحس  فامَُأنَتُُ.يلُابنانُإنهُقدُماَتُُ:ريرةأليبُهُ ُقلت 

ُاهللُ ثيُعنُرسول  د  ُعنُموتانا؟ُقالُملسو هيلع هللا ىلصحم  نا َُأنفس  ُبه ُتطيب 
ُ.نعمُ:قالُ:بحديث 

ُ همَُأباهُ( )صغارهمُدعاميص  ىَُأحد  أوُقالُُ،هفيأخذُبثوب ُُ،هيُ وَُبَُأوُقالُأَُُ،اجلنةُيتلق 

ُثوب كُهذاُ،بيده ُأناُبصنفة  هيُحتىُي دخَلهُاهللُنتَُأوُقالُفالُيَُُ،فالُيتناهىُ.كامُآخذ 

ُ.وَأباهُاجلنة

ُُ:قالُعنُأيبُهريرةُُ-755  ُامرأٌةُالنبي 
ُهلاُملسو هيلع هللا ىلصأتت  ُُ:فقالت.ُبصبي  ياُنبي 

_______________________ 

ُ
 
ُبيشء ُ.منُهذاُالوجه(7779ُ)ُسلمٌُخرجهُمُ وكذاُأَُ.ُ"لهُسرتًاُمنُالنارُكنُ .ُالبنات 

ُاهللُقدُأوجَبُهلاُهباُاجلنة)دونُقولهُُ ُ(.َُأوَُأعتقهاُهباُمنُالنار.ُإن 

حيحيُ(.ُفأطعمت هاُثالَثُمترات)وقعُيفُروايةُالبابُ:ُتنبيهُ ُعنديُشيئًاُغرَيُ)ويفُروايةُالص  فلمَُتد 

اهامترة ُفَأعطيت هاُ ُ(إي 

ُُ ُاحلافظُيف 7/778ُ )ُ"الفتح"قال :)ُ روة ُيفُحديثُع  ُبقوله ُمراَدها ُبأن  ُاجلمع  َُتدُ"وي مكن فلم

ُواحدة ُمترة ُأيُ"عنديُغري تمل: ُوَي  ُهبا، ها َُأخص  ُسوىُواحدة ُ: ُاحلال ل  َُأو  ُيف ُعندها ُيكن ُمل أهنا

تملُتعددُالقصة،ُفَأعطت ها ُثنتي،ُوَي  ُوجدت   .انتهى.ُثم 

ُوالصاد(ُ ) ُوالعي  ُد عموص.ُبإهالُالدال  ُالدالُ.الواحد  َُأهل ها:ُأي.ُبضم  عموصُ،ُصغار  ُالد  وَأصل 

ُالُت فارقه
 
ويبٌةُتكونُيفُاملاء فارقها.ُد  ُ(.87 /7ُُ )قالهُالنوويُ.ُأيُهذاُالصغريُيفُاجلنةُالُي 

ُ.ويقالُالعييشُالبرصي،ُخالدُبنُغالقُالقييس:ُأبوُحسانُ
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ُاهللُله ُثالثةُ.اهللُادع  ُثالثة؟ُقالتُ:قال.ُفلقدُدفنت  ُ.ُنعمُ:دفنت  قالُلقدُاحتظرت 

ُمنُالنار ُشديد  ُ.بحظار 

ُُ:يفُرواية ُُامرأةٌُُجاءت  ُهلاُملسو هيلع هللا ىلصُإىلُالنبي  ُُ.بابن  .ُشتكياهللُإنهُيَُُياُرسولُ ُ:فقالت 

ُ ُُ.عليهُوإينُأخاف  ُ...ُثالثةُقدُدفنت 

ُبابُإذاُأحبُاهللُعبدًُا،ُحببهُإىلُعباده

هيلُ ُ-757  ُُبنُ ُعنُس  ُأيبُصالح  ُبعرفةُ:قال. ُعمرُ ُ.كن ا ُبنُ ُفمر 
العزيزُُعبدُ 

ُُ.وهوُعىلُاملوسم ُُ.ينظرونُإليهُفقامُالناس  ُُ:يبألَُُفقلت  ب  ُإينُأرىُاهللَُي 
ياُأبت 

ُُ:وماُذاك؟ُقلتُ:قال.ُعمَرُبنُعبدُالعزيز ُيفُقلوب  ُ.ُالناسُملاُلهُمنُاحلب 

ُأَُُ.نتبيكُأَُبأَُُ:فقال ثُعنُرسولُ سمعت  د  ُاهللُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُباُهريرةَُي  إذاُُإن 

ُعبداًُ ُجربيلُ،أحب  ُأُ ُ:فقالُ.دعا ُفَأحب هحُ إين ُفالنًا ُجربيلفيحبُ ُ:قالُ.ب  ُثمُ ُ.ه

ُفأَُُ:فيقولُ.ناديُيفُالسامءيُ  ُفالنًا إنُاهللَُيب 
ُالسامءُ.ب وهحُ  ُأهل  ُثمُ ُ:قالُ.في حب ه

ُيفُاألرض ُ.ُي وضعُلهُالقبول 

ُجربيل ُدعا ُأبغَضُعبدًا ُفأَُُ:فيقولُ.وإذا ُفالنًا بُ إينُأ بغض 
هغُ  ُض  هُُ:قال. في بغض 

ُ ناديُيفَُأهلُالسامء.ُجربيل  ُي  ُفالنًاُفأَُُ:ثم  ُاهللُي بغض  بُ إن 
ُغُ  ُ.ُبغضونهفيُ ُ:قالُ.وهض  ثم 

ُيفُاألرض ُ( ).ت وضعُلهُالَبغضاء 

                                                           

ُاهللُبنُدينارُعنُأيبُصالحُخمترصاًُ(2772ُ)خاريُأخرجهُالب(ُ ) ُ.يفُاملحبةُفقط.ُمنُروايةُعبد 

ُ.ُدونُقصةُعمرُبنُعبدُالعزيزُ
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ُبابُاألرواحُجنودُجمندة

ُاهللُُ،ريرةُنُأيبُهُ عُ-752  ُرسوَل ُج ُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصأن  ن دةٌُُنودٌُاألَرواح  فامُُ.جم 

ُ( ).وماَُتنَاَكَرُمنهاُاختَلفُ.تعارَفُمنهاُائتلَفُ

ُبابُإذاُأثنىُعىلُالصالحُفهيُبرشىُوالُتْضه

ُالعمَلُأَُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقيلُلرسولُ ُ:قال.ُُُعنُأيبُذرُ ُ-758  رأيَتُالرجَلُيعمل 

ُ هُالناس  ُب رشىُامل ؤمنُ ُ:عليه؟ُقالُمنُاخلري،ُوََيمد  ُ.تلكُعاجل 

ُعليهُ:يفُرواية ب هُالناس  ُُ.ُوَي 

_______________________ 

ُ(الخ....ُإينُأ بغضُفالنًاُفأبغضه:ُوإذاُأبغَضُعبدًاُدعاُجربيلُفيقول)ودونُقولهُُ

ُُ يادتيدونُ.ُمنُروايةُنافعُعنَُأيبُهريرة(7772ُ،5797ُ)وَأخرجهَُأيضًاُالبخاري   .هاتيُالز 

عل قًاُعنُعائشةُمرفوعًاُمثله(58ُ 7)ُ"صحيحه"أخرجُالبخاريُيفُُ( ) ُ.م 

ُُ ُكتابه ُيف ُاملفرد"ووصله 977ُ)ُ"األدب )ُ ُوأبو ُيف ُ 778)ُ"مسنده"يعىل )ُ ُيف شعبُ"والبيهقي

حيحي"كامُذكرت هُيفُكتايبُ.ُوغريهم(8277ُ)ُ"اإليامن  ."زوائدُاألدبُاملفردُعىلُالص 
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 كتاب الق
 
 رد

 

بابُكيفيةُاخللقُاآلدمي،ُيفُبطنُأمه،ُوكتابةُرزقهُوأجلهُوعمله،ُوشقاوتهُ

ُوسعادته

ُ:يقولُسعودُ مَُُأنهُسمَعُعبَدُاهللُبنَُُ،فيليبُالطُ واثلةُأَُُبنُ ُعنُعامرُ ُ–759 

ه ُأ م  ُمنَُشقيُيفُبطن  قي  ُمنُوعظُبغريهُ،الش  ُ.ُوالسعيد  ُفأتىُرجاًلُمنُأصحاب 

ُُرسولُ  ُيُ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُح ُ، ُله ُأُ قال ُبن ُقولُ ُ.فاريالغُ ُسيدُ ذيفة ُبذلكُمن ثه ُابنُ ُفحد 

ُ.؟وكيفَُيشقىُرجٌلُبغريُعملُ ُ:فقالُ.سعودمَُ

ُُ:فقالُلهُالرجل ُرسوَلُُ.منُذلك؟َُأتعجب  ُُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفإينُسمعت  إذاُمر 

رها.ُكاًُبالنطفةُثنتانُوأربعونُليلة،ُبعَثُاهللُإليهاُملَُ وخلَقُسمَعهاُوبرَصهاُُ،فصو 

ُوعظاَمها ُوحلَمها ُوجلَدها ُُ:ثمُقال. ُرب  ُأُ أَُُذكرٌُأَُُيا ُشاءنثى؟ُفيقيضُربُ م .ُكُما

ُ ُكامللَُُويكتب  ُُ:يقولُثمُ . ُرب  ُهجلَُأَُُيا ُربُ . ُشاءفيقول ُُ،كُما ُكامللَُُويكتب  ُثمُ .

ُ.ُكُماُشاءقيضُربُ فيَُ.ُهياُربُرزقَُُ:يقول ُلََُيرجُاملَُُثمُ .ُكامللَُُويكتب  بالصحيفةُُك 

ُوالُينقصفالُيزيدُعىلُماُأَُ.ُيفُيده ُ.مر 

ُبأربعيُ:يفُرواية حم  ُالر  ُيف َُتستقر  ُبعدما ُالنطفة ُعىل ُاملَلك  ُُ،يدخل  ُمخسة  أو

ُ.ربعيُليلةوأَُ

َُأسوٌيُُ:يقولُثمُ ُ:ويفُرواية ُرب  ُاهلل ُ،يا ؟ُفيجعل ه ُسوي  ُأَُُأوُغري  وُغرَيُسويًا

ُ.ُسوي
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ُبالرُ ُ:يفُرواية اًل وك  ُم  ُمَلكًا ُأَُُ.حمأن  ُبإذنُ ُاهللُ ُرادَُإذا ُشيئًا َُيلَق ُُ،اهللُأن  لبضع 

ُ.ثمُذكرُنحوُحديثهمُ.وَأربعيُليلة

اقةُبنُ ُ:قالُ.ُُعنُجابرُ ُ-777  ُُجاءُس  عشمُقالُمالك  اهللُُياُرسوَلُُ:بنُج 

لقناُاآلن اُخ  ُلناُدينَناُكأن  ُاليوم؟َُأفيامُجف تُبهُاألقالم.ُبي  ُبهُُ،فيامُالعمل  وجرت 

ُقال ؟ َُنستقبل  ُفيام َُأم ، ُالُ:املقادير  ُاألقالم. ُبه ُاملقاديرُ،بلُفيامُجف ت  ُبه ُ.وجرت 

ُُففيمَُُ:قال ُاهللُالعمل  ُلعمل هُ:ملسو هيلع هللا ىلص؟ُفقالُرسول  ٌ يرس  ُم  ُعامل  ُ.كل 

أرأيَتُماُُ:صيُاحل ُُبنُ ُقالُيلُعمرانُ ُ:قالُ،ئلعنُأيبُاألسودُالدُ ُ- 77 

ُ ُُيعمل  ُويكدحونُفيهُالناس  ُمنُقدرُ أَُُ،اليوم ُق يضُعليهمُوَمىضُعليهم ماُُيشء

ُيَُ ُفيام ُأو ُأَُسبق؟ ُمما ُنبيُ ستقبلونُبه ُبه ُُ،همتاهم ُجُ احل ُُوثبتت  ُعليهم؟ُفقلت  بلُُ:ة

ُ.؟لامًُفالُيكونُظُ أَُُ:قالُفقالُ.ُعليهميضُعليهم،ُومىَضُيشءُقُ 

ُُ:قال ُُ:وقلتُ.شديداًُُعاًُمنُذلكُفزَُُففزعت  ُُكل  ُخلق 
 
ُومُ ُ.اهلل ُيشء فالُُ.هيدُ ُلك 

ُيُ  ُعامُيفعل  ُ.وهمُي سألونُسأل 

ُأل ح ُُ.فقالُيل زينةُُ.كعقلَُُرَُزُ يرمحكُاهللُإينُملُأ ردُبامُسَألت كُإال  ليُمنُم  ُرج  إن 

ُالناسُاليوماهللُياُرسوَلُُ:فقاال.ُملسو هيلع هللا ىلصَأتياُرسوَلُاهللُ َُيعمل  ويكدحونُُ،َُأرأيَتُما

نُقدرُقدُسبقُ،فيه َأوُفيامَُيستقبلونُبهُمماَُأتاهمُُ،َأيشٌءُق يضُعليهمُوَمىضُفيهمُم 

ةُعليهم؟ُ،بهُنبي هم ُاحل ج 
ُ.وثبتت 

ُالُ:فقال ُقُ ُبلُيشءٌُ. ُُ.ىضُفيهمُعليهمُومَُيض  ُذلكُيفُكتاب  ُُاهلل ُوتصديق  عز 

ُ اهاُ}ُ:وجل  ُوماُسو  ََمهاُفجوَرهاُوتقواها*ُونفس  ُ[.8-و-2الشمسُ]ُ{فَأهل 
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إنُالرجَلُليعملُالزمَنُالطويلُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسوَلُُأنُ ُ؛عنُأيبُهريرةُ-777 

ُاجلنة َُأهل  ُعمل هُبعملُ ُ،بعمل  تم  َُي  ُالرجَلُليعملُالزمنَُُ.النارُهلُ أَُُثم  ُالطويَلُُوإن 

ُلهُعمل هُبعملُ ُ،النارُ ُبعملُأهلُ  تم  ُ.اجلنةُأهلُ ُثمَُي 

ُبابُحجاجُآدمُوموسىُعليهامُالسالم

ُرسوَلُُ:عنُعبدُاهللُبنَُعمروُبنُالعاص،ُقالُ-777  ُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُسمعت 

ُ ُقبلُأنَُيلَقُالساموات  ُ.ُبخمسيَُألفُسنةُواألرَضُُكتَبُاهللُمقاديَرُاخلالئق 

ُُ:قال
 
هُعىلُاملاء ُ.وعرش 

ُتعاىلُالقلوبُكيفُشاءبابُترصيفُاهللُ

ُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصأنهُسمَعُرسوَلُاهللُُ،ُاهللُبنَُعمروُبنُالعاصُ ُعنُعبدُ ُ-777 

ُقلوَبُبنيُآدمُكلهاُبيُإ صبعيُمنَُأصابعُ  ُواحدُ ُ.الرمحنُإن  ُُ.كقلب  يرصف هُحيث 

ُُثمُ ُ.يشاء لوَبناُعىلُطاعت كُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  فُق  ُُص  فُالقلوب  ُم رص  ُ.اللهم 

ُيشءُبقدرُبابُكل

ُقالُ-775  ُأَُُ:عنُطاوس  ُمنُأصحاب  ُناسًا ُاهللُُدركت  ُ:يقولونُملسو هيلع هللا ىلصرسول 

ُبقدر
 
ُيشء ُكل  ُُ:قال. ُاهللُبنُعُ ُوسمعت  ُيقولعبَد ُاهللُُ:مر ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول  كل 

ُبقدرُ 
 
ُ.جزيسُوالعَُأوُالكَُ.ُ( )سيُ جزُوالكَُحت ىُالعَُُ.يشء

                                                           

ذقُوالظرافةُ:ُبفتحُالكاف(ُ ) ُفيهُ،ُأوُشدةُمعرفةُاأل مور،ُأوُكاملُالعقلُ’أيُالنشاطُواحل  أوُمتييزُما
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اصمونُرسوَلُاهللُمُ ُجاءَُُ:قال.ُعنُأيبُهريرةُ-777  َُي  يفُُملسو هيلع هللا ىلصرشكوُقريش 

ُُ.القدر ُي سحبونُيفُالنارُعىلُوجوههُ }ُ:فنزلت  ُسقرُيوم ُمس  ُ*ُمُذ وقوا ُكل  إن ا

ناهُبقَُ ُخلق 
 
ُ[.79-،ُو78القمرُ]ُ{رُ دَُيشء

ُبابُقدرُعىلُابنُآدمُحظهُمنُالزنىُوغريه

ُعنُُ–772  ُأَُُبنُ ُهيلُ س  ُُيبُصالح  ُعنُالنبي  ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصعنُأبيهُعنُأيبُهريرة

ُمنُالزُ  ُآدمُنصيب ه تبُعىلُابن  ُذلكُالُحَمُُ.نىك  درٌك ُالنظرُ.الةم  .ُفالعينانُزناها

ُاالستامعواأل ُ ُزناها ُالَكالمُ.ذنان ُزناه ُُواليدُ ُ.واللسان  ُالبطش  ُُ.زناها جل  والر 

ُُ.طازناهاُاخل ُ ب هُ.َُّيوىُويتمن ىُوالقلب  ُوي كذ  ُذلكُالفرج  ق  ُ( ).وي صد 

مولودُيولدُعىلُالفطرة،ُوحكمُموتُأطفالُالكفارُوأطفالُبابُمعنىُكلُ

ُاملسلمي

ُاهللُُ:املؤمنيُقالتُمُ أُ ُعنُعائشةَُُ-778  ُمنُُإىلُجنازةُ ُملسو هيلع هللا ىلصد عيُرسول  صبي 

ُاألنصارُ  .ُ ُرسوَلُُ:فقلت  ُهلذاُيا ُط وبى ُُ.اهلل ُيعمل  ُمل ُاجلنة ُعصافري ُمن عصفوٌر

ُ.وملُي دركهُ.السوءَُ

_______________________ 

 (.5/77)ُ"الفيض"قالهُاملناويُيفُ.ُالْضُمنُالنفع

ُالبخاريُ(ُ ) ُقال(5889ُ،7778ُ)أخرجه ُعب اس  ُعنُابن  ُآخرُعنُطاوس  ُشيئًاُ":ُمنُوجه  ُرأيت  ما

ُقالُأبو ُمما ُُأشبهُباللمم  ناُ:ملسو هيلع هللا ىلصهريرةُعنُالنبي  ُآدمُحظ هُمنُالز  ُاهللُكتَبُعىلُابن  َأدركُذلكُالُ.ُإن 

ُ."فذكره...ُوالنفسُمتنى.ُوزناُاللسانُاملنطق،ُفزناُالعيُالنظر،ُحمالةَُ

ُزناهاُالبطش.ُواألذنانُزناهاُاالستامع:ُ)دونُقولهُ جلُزناهاُاخلطا.ُواليد   (.والر 
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ُعائشةُ:قال ُيا ُذلك ُغري ُخلَقُُ.أو ُاهلل َُأهالًُُإن  ُيفُهَُخلقَُُ.للجنة ُوهم ُهلا م

ُأَُ ُآبائهم.همُهلاخلقَُُ.للنارَُأهالًُُوخلَقُُ.آبائهمُصالب   .وهمُيفَُأصالب 

ُبابُبيانُأنُاآلجالُواألرزاقُوغريها،ُالُتزيدُوالُتنقصُعامُسبقُبهُالقدر

ُاهللُبنُ ُ-779  ُحبيبةُ:قال.ُسعودمَُُعنُعبد  ُأ م  ُمتُ ُ:قالت  عنيُبزوجي،ُاللهم 

ُ.ُمعاويةُ،وبأخيُ.أيبُسفيانُ،وبأيب.ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُ  ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُهلاُرسول  إنك 

ُاهللُآلجالُ  ُوأَُُ،وطوءةمَُُوآثارُ ُ،ْضوبةمَُُسألت  ُشيئًاُمنهاُُ.قسومةمَُُرزاق  ل  الُي عج 

ُبعدُحل هُ.قبلُحل ه ُمنهاُشيئًا ر  ُُ.والُي ؤخ  عافيكُمنُعذاب  ُي  ُاهللُأن 
يفُُولوُسألت 

ُيفُالقربُ،لنارا ُ.لكانُخريًاُلكُ،وعذاب 

ُُياُرسوَلُُ:قالُفقالُرجٌلُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُالقردةُواخلنازير،ُهيُمماُم سخ؟ُفقالُالنبي 

ُاهللَ ُُعزُ ُإن  ُقوماًُُوجل  لك  ُُّي  ُقوماًُُ،مل ب  عذ  ُي  َُنسالًُُ،َأو ُهلم ُالقردَةُُ.فيجعل وإن 

ُ.ذلكُواخلنازيَرُكانواُقبَلُ

ُنسالًُُ:يفُرواية ُملسخ  ُاهللُملُيعل  ُ.والُعقباًُُ،إن 

ُواالستعانةُباهلل،ُوتفويضُاملقاديرُهلل.ُبابُيفُاألمرُبالقوةُوتركُالعجز

ُُ:عنُأيبُهريرة،ُقالُ-727  ُإىلُُاملؤمنُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  القويُخرٌيُوأحب 

ُُاهللُمنُاملؤمنُ  ُخريٌُُ.الضعيف  ُُ.ويفُكل  والُُ.باهللنفعكُواستعنُعىلُماُيَُُاحرص 

ُوكذالوُأَُُ:فالُتقلُصابكُيشءٌُأَُُوإنُ .ُتعجزُ  ُكانُكذا ُُ.ينُفعلت  رُُ:ولكنُق ل  قد 

ُعمَلُالشيطانُ.فعَلُُوماُشاءَُ.ُاهلل ُلوُتفتح   .فإن 
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 كتاب العلم
بابُالنهيُعنُاتباعُمتشابهُالقرآن،ُوالتحذيرُمنُمتبعيه،ُوالنهيُعنُ

ُاالختالفُيفُالقرآن

ُإىلُرسولُ ُ:قالُعنُعبدُاهللُبنَُعمروُُ- 72  رت  ُ:قال.ُيوماًُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُهج 

ليُاختلفاُيفُآيةُ  ُُ.فسمَعُأصواَتُرج  هُ.ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفخرَجُعليناُرسول  ُيفُوجه  ي عرف 

ُ ُ.إن امُهلَكَُمنُكانُقبلكمُباختالف همُيفُالك تابُ:فقال.ُالغضب 

ُبابُهلكُاملتنطعون

ُعبدُ ُ-727  ُبنُ ُعن ُُ:قالُُمسعودُاهلل ُاهلل ُرسول هلَكُُ:ملسو هيلع هللا ىلصقال

ُ.قاهلاُثالثاًُُ.( )امل تنط عون

ُبابُمنُسنُسنةُحسنةُأوُسيئة،ُومنُدعاُإىلُهدىُأوُضاللة

ُعبدُاهلل-727  ُبن  ُاهللُُ:قال.ُُُعنُجرير  جاءُناٌسُمنُاألَعرابُإىلُرسول 

ُملسو هيلع هللا ىلص وف. ُالص  ُعليهم ُحاجةٌُ. َُأصابت هم ُقد م ُحاهل  ُعىلُُ.فرَأىُسوَء ُالناَس فحث 

دقة ؤيُذلكُيفُوجههُ.فَأبطؤاُعنه.ُالص  ُ.حتىُر 

قُ:قال ُمنُور  ة ُبرص   ُجاء ُمنُاألنصار ُرجاًل ُإن  ُآخرُجاءَُُثمُ ُ.ثم ُتَتابعواُ. ثم 

                                                           

قونُ:ُأي(ُ ) ُ.قالهُالنووي.ُالغالونُاملجاوزونُاحلدودُيفُأقواهلمُوأفعاهلماملتعم 

ُالُيعنيه(:7/77ُ)ُ"جامعُالعلوم"وقالُابنُرجبُيفُُ اثُعام  ُالبح  ق   .انتهى.ُهوُاملتعم 
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ه ُيفُوجه  رفُالرسور  ُ.ُحتىُع 

ملُهباُبعدهُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُرسولُاهللُ ُيفُاإلسالمُسنةُحسنة،ُفع  لهُُتَبُكُ ُ،َمنُسن 

ُ ُمنُأ جورهمُيشءٌُُ.نَُعملُهبامُجرُ أَُُمثل  ُيفُاإلسالمُسنةُُ.والُينقص  وَمنُسن 

مَلُهباُبعده ُمنَُعملُهباُ،سيئة،ُفع  ُوزر  ت َبُعليهُمثل  نَُأوزارهمُُ،ك  ُم  والُينقص 

ُ.يشءٌُ

ُعبٌدُسنًةُصاحلةُي عملُهباُبعدهُ:يفُرواية ُ.ثمُذكرُمتامُاحلديث.ُ.الَُيسن 

دىُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُأنُرسوَلُُ؛عنُأيبُهريرةُ-727  كانُلهُمنُُ،َمنُدعاُإىلُه 

ُأ جورَُمنُتب َعه ُمثل  ُذلكُمنُأ جورهمُشيئاًُُ،األَجر  ُ،وَمنُدعاُإىلُضاللةُ ُ.الُينقص 

َُمنَُتب عه ُآثام  نُآثامهمُشيئاًُُ،كانُعليهُمنُاإلثمُمثل  ُذلكُم  ُ.الُينقص 

ُُ
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 كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار 
 

ُاهللُتعاىلبابُاحلثُعىلُذكرُ

ُاهللُُ:قالُ،ُُعنُأيبُهريرةُ-725  ُُ.يفُطريقُمكةُسريُ يَُُملسو هيلع هللا ىلصكانُرسول  فمر 

دانُعىلُجبلُ  ُُج  ُله قال ُي  دانُ.سريواُ:فقال. ُُج  د ونُ.هذا ُامل فر  وماُُ:قالواُ.سبَق

ُ.والذاكراتُ،الذاكرونُاهللَُكثرياًُُ:اهلل؟ُقالُاملفردونُياُرسوَلُ

ُبهبابُمتنيُكراهةُاملوت،ُلْضُنزلُ

ُبنُ ُ-727  ام  نب هُعنُه  ُاهللُُ:قالُ.م  َُأبوُهريرةُعنُرسول  ثنا ُماُحد  .ُملسو هيلع هللا ىلصهذا

ُيأ تيهُ،كمُاملوتالُيتمن ىُأحدُ ُ:قال ُبهُمنُقبلُأن  كمُُ،والُيدع  ُماَتَُأحد  ُإذا إن ه

ُخرياًُُ.انقطَعُعمل ه هُإال  ُاملؤمَنُعمر  ُ( ).وإنهُالُيزيد 

ُومنُكرهُلقاءُاهلل،ُكرهُاهللُلقاءه.ُلقاءهبابُمنُأحبُلقاءُاهلل،ُأحبُاهللُ

ُهشامُعنُعائشةُ-722  ُبن  ُاهللُُ:قالت.ُعنُسعد  ُمَُُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول  نَُأحب 

ُأَُُ،اهللُلقاءَُ ُكَُُ.هلقاءَُُاهلل ُحب  ُاهلل ُلقاَء ه َُكر  ُاهلل رُ وَمن ُُ.لقاَءهُه ُاهللُُ:فقلت  ُنبي  يا

ُاملوت؟ُفكلناُنكرَُ ُ.ُهُاملوَتَُأكراهية 

ُُولكنُاملؤمنَُُ.ليسُكذلكُ:فقال ُاهللُورضوان هُوجنت هإذاُب رش  ُلقاَءُُ،ُبرمحة  َأحب 

                                                           

ُأَُ(ُ ) ُآخرُعنُأ(5779ُ)البخاريُُصلهُيفُصحيح  بيدُموىلُعبدُ منُوجه  ُُالرمحنُبنُ ُيبُع  عنُأيبُُعوف 

ريرةُرفعه ُأحدَُ":ُه  سناًُ،ُكمُاملوَتُالُيتمني  اُحم  َُيستعتَبُ،ُيزداَدُخرياًُُهُأنُ فلعلُ ُإم  سيئًاُفلعل هُأن  اُم   .ُ"وإم 
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ُاهلل ُلقاَءهُ،اهلل ُبعذابُاهللُوسخط هُ.فَأحب  َ ُالكافَرُإذاُب رش  وكرهُُ،كرهُلقاَءُاهللُ،وإن 

ُ( ).اهلل ُلقاَءه

ُلقاءَُنُأَُمَُُ:يفُرواية ُأَُُاهلل ُحب  ُ.ههُاهللُلقاءَُرُ كَُُاهلل ُلقاءَُهُرُ نُكَُومَُُ.هلقاءَُُاهلل ُحب 

ُ ُُواملوت 
 
ُ.اهللُقبلُلقاء

ُ:ُعنُأيبُهريرة،ُقالُ-728  ُلقاَءُاهللُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  ُاهللُُ،َمنُأحب  َأحب 

ُاهللُ.لقاَءه ُُ:قال.ُلقاَءهُكرهُاهلل ُ،ومنُكرهُلقاَء ُعائشةُفقلت  ُأمُاملؤمنيُ:ُفأتيت  يا

ُعنُرسولُ  ُأباُهريرةُيذكر  ُهلكناُإنُ ُ.حديثاًُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُسمعت  ُ.ُكانُكذلكُفقد 

ُاهلالَكَُمنُهلَكُبقولُ ُ:فقالت ُُ:وماُذاك؟ُقال.ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُ ُإن  اهللُُقالُرسول 

ُنُأَُمَُُ:ملسو هيلع هللا ىلص ُاهللُلقاءَُُ،اهللُلقاءَُُحب  هُاهلل ُلقاَءهُ.هأحب  هُلقاَءُاهللُكر  وليسُمناُُ،وَمنُكر 

ُوهوُيكرهُاملوت ُ.ُأحٌدُإال 

ُاهللُُ:فقالت ُرسول  ُقاله ُإليهُ،ملسو هيلع هللا ىلصقد ُوليسُبالذيُتذهب  َُشُ. خَصُولكنُإذا

                                                           

( ُ ُالبخاري( ُعل قه 77ُ 7)ُ"صحيحه"فأخرجُيفُ. )ُ ُمرفوعًا بادة ُاهلل"عنُع  ُلقاء َُمنَُأحب  .ُفذكره..

ُ.فذكرُمثَلُحديثُالبابُ"...ليسُذاكُ:قال.ُإن اُلنكَرهُاملوت:ُعائشةُأوُبعضُأزواجهُقالت

ُ:ُثمُقالُالبخاريُ ُعنُعائشةُعنُالنبي 
رارةُعنُسعد  ُ.ُانتهى.ُملسو هيلع هللا ىلصوقالُسعيٌدُعنُقتادةُعنُز 

ُاملعل قُهوُالذيُوصَلهُم سلمُهناُمنُحديثُعائشة:ُقلتُ اُروايةُالبخاريُفهوُمنُحدي.ُوهذا ثُأم 

ُ.وإنامُنب هتُعليهُحتىُالَُيتلطُعىلُالقارئ.ُعبادة

بادةُوأيبُموسىُاألشعريُ:تنبيهُ هُمنُحديثُع  ُالبابُاتفقُالشيخانُعىلُإخراج  ُ.ُحديث 

 .وانفرَدُبهُمسلٌمُمنُحديثُعائشةُوَأيبُهريرةُ
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ُ ُاجللدُ واقُ ُ،الصدرُ ُ( )رشَجُوَحُُ،البرص  ُاألَصابعُ ُ،شعر 
ُوتشن جت  ُذلكَُمنُ. فعند

ُلقاءُاهلل ُاهللُلقاَءهُ،َأحب  هُلقاَءُاهلل ُ.َأحب  لقاَءهُ،وَمنُكر  هُاهللُ  ُ.كر 

ُاهللُتعاىلبابُفضلُالذكرُوالدعاء،ُوالتقربُإىلُ

ُاهللُُ:قال.ُُُعنُأيبُذرُ ُ-729  ُُملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول  ُوجل  َمنُجاءُُ:يقولُاهللُعز 

ُأمثاهلاُوَأزيد هُسي ئٌةُمثل هاُ،وَمنُجاَءُبالسيئةُ.باحلسنةُفلهُعرش  ُ.َُأوَُأغفرُ.فجزاؤ 

بُمن يُشرباًُ ُذ راعاًُُ،وَمنُتقر  ُمنه بت  َبُُ.تقر  ُمنهُُ،يُذراعاًُمن ُُوَمنُتقر  بت  تقر 

ُاألَرضُخطيئًةُالُي رشكُيبُُ.ميشَُأتيت هُهرولةًُتاينُيَُوَمنُأَُ.ُباعاًُ وَمنَُلقينيُبقراب 

ُ( ).لقيت هُبمثل هاُمغفرةًُُ،شيئاًُ

ُبابُكراهةُالدعاءُبتعجيلُالعقوبةُيفُالدنيا

ُأنسُ ُ-787  ُاهللُُعن ُرسوَل ُأن  ُرج ُُملسو هيلع هللا ىلص؛ ُخَفَتُعاَد ُاملسلميُقد ُمن ُاًل

ُاهللُُ.رخُ فصارُمثَلُالفَُ وُبيشءُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُلهُرسول  هُإياه؟ُُ.هلُكنَتُتدع  أوُتسَأل 

ُ.ُنعمُ:قال ُأقول  عاقبيُبهُيفُاآلخرةُ:كنت  ُماُكنَتُم  ل هُيلُيفُالدنياُ،اللهم  ُ.ُفعج 

ُ ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول  ُُ:َأفالُقلَتُُ-أوُالَُتستطيعهُُ-بحانُاهللُالُت طيقهُس  اللهم 

                                                           

عجمةُوآخرهُجيم(ُ ) ُم  ُبعدها
َُمفتوحة  هملة  ُم 

 
ُبحاء ُأي. وحُيفُ: ُالر 

درترد دت  ُالص  ُابنُحجرُيفُ. قاله

 ."الفتح"

وهيُقولهُ.ُاجلملَةُاألخريةَُُ.همنُحديثُأيبُهريرةُرفعَُ(7725ُ)ومسلمُ(7927ُ)أخرجُالبخاريُ(7ُ)

بُمن يُشرباًُ)  (.الخ...ُوَمنُتقر 
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نياُحسنةًُ ُ.اهفَُفَشُُلهُعاُاهللَفدَُ:ُالنار؟ُقالُناُعذاَبُوقُ ُ.ويفُاآلخرةُحسنةًُُ.آتناُيفُالد 

ُبابُفضلُالتهليلُوالتسبيحُوالدعاء

 78 -ُُ ُُ:ريرة،ُقالعنُأيبُهُ ُعنُأيبُصالح  نُقالُحيُمَُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

ُي ميس ُوحي ُاهلل ُ:ي صبح  هُسبحان ُأَُُ،ةمرُ ُمائةَُُ،وبحمد  ُيأت  ُالقيامة،ُمل ُيوَم حٌد

َُأحٌدُقالُمثَلُُ.مم اُجاءُبهُبأفضَلُ ُ( ).َأوُزاَدُعليهُ،ماُقالُإال 

ُهُ ُ-787  ُأيب ُُ:قالُ،ريرةعن ُرسول  ُُقال َُأقوَلُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُُ:ألن  ُاهللس  ُ،بحان

ُعليهُالشمسُ،كربواهللُأَُُ،والُإلهُإالُاهللُ،هللُواحلمدُ  ُمم اُطلعت  ُإيل  ُ.َأحب 

ُ:فقال.ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُجاءَُأعرايٌبُإىلُرسولُ ُ:قالُأيبُوقاصُ ُبنُ ُعنُسعدُ ُ-787 

َُأقوله ُُ:قالُ.عل منيُكالمًا ُإال  ُالُرشيَكُوحدَُُُاهلل قلُالُإله ُ،كبرياًُُأكربُ ُاهلل ُ،لهُه

ُُ.هللُكثرياًُُواحلمدُ  ُس  ُُوالُقوةَُُالعاملي،ُالُحوَلُُبحانُاهللُرب  ُُ.ُباهللُالعزيزُاحلكيمإال 

ُاغفرُيلُ:قالُقل.فامُيل؟ُ.فهؤالءُلريبُ:قال ُ.واهدينُوارزقنيُ.نيمَحُوارُ ُ.اللهم 

ُاألشجعيُعنُأبيهُ-787  ُعنَُأيبُمالك  ُعل مهُُ:قال. َُأسلَم ُإذا ُالرجل  كان

ُ ُالكلامتُ.الصالةَُُملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ُهبؤالء ُيدعو ُأن  َُأمره ُيلُ.ثم  ُاغفر ُ،وارمحنيُ،اللهم 

ُ.وارزقنيُ،وعافنيُ،واهدين

                                                           

ُالوجهُبلفظُآخرُ(7777ُ)أخرجُالبخاريُ(ُ ) ُمَُ"منُهذا ُمائةَُنُقالُس  هُيفُيوم  ةُُبحانُاهللُوبحمد  مر 

ُخطاياهح ُ ُالبحر.ُط ت  ُكانتُمثَلُزبد  ُ."وإن 

ُاألثريُيفُُ:تنبيهُ ُُ"جامعُاألصول"عزاُابن  ُهذهُاللفظة.ُوهوُوهمٌُ.ُحديَثُالبابُللبخاري  َأعنيُ.ُفإن 

ُأحدٌُ) ُيفُالبُ ..(ُملُيأت  ةُيفُاليومُ.خاريُيفُمسألةُالتسبيحليست  ُمائَةُمر  ُالتهليل 
 .ُوإنامُرواهاُيفُمسألة 
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ُُ:ويفُرواية ُالنبي  ُوأَُملسو هيلع هللا ىلصسمَع ،ُ ُفقالتاه ُرسوَلُُ:رجٌل ُحيُُيا اهللُكيفَُأقول 

ُريب؟ُقالُقل ُاغفرُيلُ:َأسأل  َُأصابَعهُُ،وارزقنيُ،وعافنيُ،وارمحنيُ،اللهم  ويمع 

ُاإلهبام نياكُوآخرتكُ.إال  ُلكُد  ُهؤالءََُتمع  ُ.فإن 

ُُ:فقالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُكن اُعندُرسولُ ُ:قالُُأيبُوقاصُ ُبنُ ُعنُسعدُ ُ-785  َأيعجز 

ُيكسَبُ كمُأن  لسائهُأحد  َُألَفُحسنة؟ُفسألهُسائٌلُمنُج  ُيوم  ُُ:كل  كيفُيكسب 

ناَُألَفُحسنة؟ ُمائةُتسبيحةُ:قالُ.َأحد  ُلهَُألفُحسنةُ،ي سب ح  ُعنهُُ.في كتب  ط  َأوَُي 

ُخطيئة ُ.َألف 

ُبابُفضلُاالجتامعُعىلُتالوةُالقرآن،ُوعىلُالذكر

ُاهللُُ:قالُ.عنُأيبُهريرةُ-787  ُكربًةُمنُُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول  ؤمن  منُنف سُعنُم 

ُيومُالقيامةُ،ربُالدنياكُ  َرب  ربًةُمنُك  َسُاهللُعنهُك  ُعىلُم عرسُ.نف  َ ُُ،وَمنَُيرس  يرس 

نياُواآلخرة سلامًُُ.اهللُعليهُيفُالد  نياُواآلخرةُ،وَمنُسرَتُم  ُ.ُسرَتهُاهللُيفُالد 

ُيف ُكانُالعبد  ُالعبدُما ُيفُعون  َُأخيهُواهلل  ُفيهُُ.عون  ُيلتمس  وَمنُسلَكُطريقًا

لهُبهُطريقًاُإىلُاجلنةُ،علامًُ َلُاهللُ  ُ.ُسه 

ُ ُُ،اهللُتلونُكتاَبُيَُُ،يوتُاهللمنُبُ ُوماُاجتمَعُقوٌمُيفُبيت  ُويتدارس  ونهُبينهمُإال 

ُالسكينة ُعليهم ُالرمحةُ وغشيتُ ُ،نزلت  تهمُ،هم ُفيمنُُ،املالئكة ( )وحف  وذكَرهمُاهلل 

َأُبهُعمل هُ.عنده ُ.ملُي رسعُبهُنسب هُ،وَمنُبط 

                                                           

( ُ ُع( ُقال 725ُ/ )ُ"املشارق"ياضُيف ُهبم(: دقون َُي  ُأي ُحوهلم، ُويتمعون ُمنُ، ُهبم يطون وَي 

 .انتهى.ُوحفافاُاليشءُجانباه،ُجوانبهم
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ُدري ُاخل ُُيبُهريرةُوأيبُسعيدُ عىلُأَُُشهدُ أَُُ:أنهُقالُ؛يبُمسلمأَُُعنُاألغرُ-782 

ُ ُيَُُ:؛ُأنهُقالملسو هيلع هللا ىلصأهنامُشهداُعىلُالنبي  ُقوٌم تهمُُذكرونُاهللَالُيقعد  ُحف  ُإال  ُوجل  عز 

ُعليهمُالسكينةُ،همُالرمحةشيتُ وغَُُ،املالئكة ُ.وذكرهمُاهلل ُفيمنُعندهُ،ونزلت 

مُ ُخرَجُُ:قالُ،ُدري ُاخل ُُعنُأيبُسعيدُ ُ-788 
ُعىلُحلقةُ  .ُيفُاملسجدُعاوية 

ُآهللُماُأَُُ:قالُ.اهللُجلسناُنذكرُ ُ:ماَُأجلسكم؟ُقالواُ:فقال ُ:ُذاك؟ُقالواجلسكمُإال 

ُأَُ ُما ُواهلل ُإال  ُمَُأَُُ:قالُ.ُذاكجلسنا ُهت  َُأستحلفكم ُمل ُإين ُلكما ُمًة .ُ ُكان أحٌدُوما

ُأَُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُبمنزلتيُمنُرسولُ  ُ.ُعنهُحديثًاُمنيُقل 

ُاهللُ ُرسوَل ُمنُأصحابهُملسو هيلع هللا ىلصوإن  ُعىلَُحل قة ُقالواُ:فقالُ.خرَج َُأجلسكم؟ ُ:ما

ُنذكرُ س ُجلَُ ُلإلسالمُ.اهللَُنا ُهدانا ُما ُعىل ه ُعليناُ،ونحمد  ُبه ُماُُ:قالُ.ومن  آهلل

ُأَُ ُذاكُ:قالواُ؟ُذاكجلسكمُإال  مًةُُ:قالُ.واهللُماَُأجلسناُإال  َأَماُإينُملَُأستحلفكمُهت 

ُفَأخربينُ.لكم باهيُبكمُاملالئكةُ؛ولكنهَُأتاينُجربيل  ُي  ُوجل  ُاهللُعز  ُ.أن 

ُبابُاستحبابُاالستغفارُواالستكثارُمنه

ُُ-امل زينُُعنُاألغرُ ُ-789  حبة ُص  ُاهللُُ-وكانتُله ُرسوَل إنهُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصأن 

ُاهللُيفُاليومُمائَةُمرةُ.لي غانُعىلُقلبي ُ.وإينُألَستغفر 

ُُ:ويفُرواية وبواُإىلُاهللُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  اُالناسُت  ُيفُاليومُُ.ياَُأُّي  فإينَُأتوب 

ة ُ.إليهُمائَةُمر 

ُُ:ريرةُقالعنُأيبُهُ ُ-797  ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  ُتطلَعُالشمس  َمنُتاَبُقبلُأن 

غرهبا ُ.تاَبُاهللُعليهُ،منُم 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُالتعوذُمنُسوءُالقضاءُودركُالشقاءُوغريهبابُيفُ

َُحُُعنُخولةَُُ- 79  لميةبنت  ُالس  ُرسوَلُُ:قالتُ.كيم  ُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُسمعت 

ُُأعوذُ ُ:ثمُقالُ،َمنُنزَلُمنزالًُ ُماُخلقُبكلامت  اتُمنُرش  ُُ،اهللُالتام  هُشٌئُملُيْض 

ُ.هُذلكحت ىُيرحتَلُمنُمنزل ُ

ُُ.ياُرسولُاهللَُلَدَغت نيُعقرٌبُُ:قالُرجٌلُُ.ريرةعنُأيبُهُ ُ-797  ُفقالُرسول 

ُُ:َأَماُلوُقلَتُحيَُأمسيَتُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُ ُبكلامت  اتُمُ َُأعوذ  ُماُخلَُاهللُالتام  ملُُ،َقُنُرش 

ك ُ.تْض 

ُبابُماُيقولُعندُالنومُوأخذُاملضجع

 797-ُُ
 
ُالرباء ُالنبُ؛ُُعن ُأن  َُمضجَُُملسو هيلع هللا ىلصُي  َُأخذ ُإذا ُقالعَُكان ُاللهمُ ُ:ه،

ُُ،كَُأحياباسمُ  كَُأموت 
ُاستيقظَُُ.وباسم  ُهللُالذيُأَُُ:قالُوإذا ُبعدماُاحلمد  حيانا

ُ( ).وإليهُالن شورُ،َأماتنا

ُُاهللُبنُ ُعنُعبدُ ُ-797  مرُُعنُعبدُ ُاحلارث  َُأمرُرجالًُُ؛اهللُبنُع  إذاُُ،أن ه

َُمضجعه ُتوف اهاُاللهمُ ُ:قالُ،َأخَذ ُنفيسُوأنَت ُخلقَت ُوحَمياها. ُمَماهتا ُلك .ُ إن 

ُفاحفظها ُفاغفرُهلاُ،َأحيَيتها َُأمت ها ُ:فقالُلهُرجٌلُ.ُلكُالعافيةسأَُينُأَُإ ُُاللهمُ ُ.وإن 

مر؟ُفقالأَُ ُاهللُُ:سمعتُهذاُمنُع  نُرسول  نُعمر،ُم  ُم  نُخري  ُ.ملسو هيلع هللا ىلصم 

هيلُ ُ-795  ُس  ُُ:قالُ.عن ُصالح  ُأبو ُُكان ُأن  ُيناَم ُأن  نا َُأحد  َُأراَد ُإذا رنا يأم 

                                                           

 .عنُأيبُذرُمرفوعًاُمثله(5977ُ)وأخرجهُأيضًاُ.ُعنُحذيفة(5957ُ)أخرجُالبخاريُ(ُ )
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ُاأليمن ه ُعىلُشق  ُُ:ثمُيقولُ.َيضطجَع ُاألرضُورب  ُالسامواتُورب  اللهمُرب 

ُناُوربُ .ُالعرشُالعظيم ُوالن وى.ُكلُشئُرب  ومنزَلُالتوراةُواإلنجيلُ.ُفالَقُاحلب 

َُأنَتُآخٌذُبناصيته.ُوالفرقان
 
ُيشء ُكل  ُبكُمنُرش  ُ.أعوذ 

ُقبلَكُُهمُ الل ُفليس ل  ُاألَو  ُشٌئُُ.شٌئُُأنَت ُفليسُبعدك ُاآلخر  وأنَتُُ.وأنَت

ُفليسُفوقكُشٌئُ ُفليسُدُ ُ.الظاهر  ُعناُالديَنُوَأغن ناُُ.ونكُشئوأنَتُالباطن  اقض 

ُ.ملسو هيلع هللا ىلصُعنُالنبي ُُوكانَُيروىُذلكُعنُأيبُهريرة.ُرُ منُالفق

ُُ:قالُ،عنُأيبُهريرةُ:يفُرواية ُرناُمُ يأُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُكانُرسول  َعنا،ُأن  إذاَُأخذناَُمضج 

ُ.فذكره.ُنقول

ُرواية ُُ:يف ُالنبي  ُفاطمة  ُخادماًُُملسو هيلع هللا ىلصأتت  ه ُتسأل  ُقويل. ُهلا ُُاللهمُ ُ:فقال رب 

ُ ُ.فذكرهُبمثله.ُ.السبعُالساموات 

ُاهللُُ؛عنُأنسُ ُ-797  ُرسوَل ُقالُملسو هيلع هللا ىلصأن  ه َُأوىُإىلُفراش  ُهللُُ:كانُإذا احلمد 

ؤويُ،فكمُممنُالَُكايفُلهُ.وآواناُ،وكَفاناُ،الذيَُأطعَمناُوسَقانا ُ.والُم 

ُبابُالتعوذُمنُرشُماُعمل،ُومنُرشُماُملُيعمل

ُاألشجعيُعنُفروةَُُ-792  ُنوفل  ُاهللُُ:قال.ُبن  ُكانُرسول  ُعائشَةُعام  سألت 

ُُ:كانُيقولُ:قالتُ.يدعوُبهُاهللُملسو هيلع هللا ىلص ُماُعملت  ُبكُمنُرش  ُإينَُأعوذ  ُُ،اللهم  ومنُرش 

ل ُ.ماُملَُأعم 

ُُ؛عنُأيبُهريرةُ-798  ُالنبي  ُكانُيفُسفرُ ُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُإذا ُُ.كان ُ:يقولُ،حرَُوَأس 

ُاهللُوح ُ
عُسامٌعُبحمد  ُبالئهُعليناسم  ُُ.سن  ب ناُوَأفض 

ناُصاح  ُرب  ُباهللُُ.عليناُل  عائذًا

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُ.منُالنار

ُُ:قال.ُعنُأيبُهريرةُ-799  َأصلحُيلُدينيُُاللهمُ ُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُكانُرسول 

َُأمري نيايُالتيُفيهاُمعايشُ.الذيُهوُع صمة  حُيلُد 
وَأصلحُيلُآخريتُالتيُُ.وَأصل 

ُمعادي ُخريُ.فيها ُيلُيفُكل  ُزيادًة ُاحلياَة ُيلُمنُكلُُ.واجعل  ُاملوَتُراحًة واجعل 

ُ ُ.رش 

ُُاهللُبنُمسعودُُعنُعبدُ ُ-577  إ ينُُاللهمُ ُ:أنهُكانُيقولُ؛ملسو هيلع هللا ىلصعنُالنبي 

ُ.َأسَأل كُاهل دىُوالت قى،ُوالعفاَفُوالغ نى

ُاهللُالُأَُُ:قالُُرقمُ أَُُبنُ ُعنُزيدُ ُ- 57  ُكامُكانُرسول  ُملسو هيلع هللا ىلصقولُلكمُإال 

ُيقولُ:يقول ُالع جزُ:كان ُبكُمن َُأعوذ  ُإين ُ،والب خلُ،واجلبنُ ُ،والكسلُ،اللهم 

ُالقربُ،واهلرمُ  ُ.وعذاب 

َُنفيسُتقواها اهاُ.اللهمُآت  ُمنُزك  هاَُأنَتُخري  ُ.أنَتُولي هاُوموالهاُ.وزك 

ُ ُالُينفعاللهم  ُالَُيشعُ ُ،إينَُأعوذُبكُمنُعلم  ُالُتشبعُ،ومنُقلب  نُنفس  ُ،وم 

ُهلا ُالُي ستجاب 
نُدعوة  ُ.وم 

ُاهللُُ:سعودُقالمَُُاهللُبنُ ُعنُعبدُ ُ-577  َُأمسىُقالُملسو هيلع هللا ىلصكانُنبي  َأمسيناُُ:إذا

ُُ،هُالُرشيكُلهالُإلهُإالُاهللُوحدَُُ.واحلمدُهللُ.وَأمسىُامل لكُهلل ُولهُاحلمد  لهُامللك 

ُيشءُقدير َُأسَأل كُخرَيُماُيفُهذهُالليلةُ.وهوُعىلُكل  ُُ.ماُبعدهاُوخريَُُ،رب  وَأعوذ 

ُماُيفُهذهُالليلة ُماُبعدهاُ.بكُمنُرش  ُ.ُورش 

ُالكرب
 
ُوسوء ُالكسل  ُمن ُبك َُأعوذ ُالنارُُ.رب  ُيف ُعذاب  ُمن ُبَك َُأعوذ  رب 
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ُيفُالقرب ُ.لكُهللاملُ ُصبَحُصبحناُوأَُأَُُ.ذلكُأيضاًُوإذاَُأصبَحُقالُُ.وعذاب 

ُواهلرمُ ُ:يفُرواية ُبكُمنُالكسل  ُالك رَبُُ،َأعوذ 
 
ُوسوء

 577-ُُ ُاهللُُ:قالُعنُعل  دينُاللهمُ ُ:قلُملسو هيلع هللا ىلصقالُيلُرسول  .ُاهدينُوسد 

دادُ ُ.هدايَتكُالطريَقُُواذكرُباهل دى ُ.سداَدُالسهمُ،والس 

ُبابُالتسبيحُأولُالنهارُوعندُالنوم

ويريةُاسعبُ ُعنُابنُ ُ-577  ُُ؛عنُج  ُالنبي  خرجُمنُعندهاُب كرًةُحيُُملسو هيلع هللا ىلصأن 

بح ُالص  َُأضَحىُ.هاسجدُ وهيُيفُمَُُ،صىل  ُرجَعُبعدُأن  ماُُ:فقال.ُوهيُجالسةٌُُ،ثم 

ُعليها؟ُقالت ت ك  ُعىلُاحلالُالتيُفارق  ُ.ُنعمُ:زلت 

ُ ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُالنبي  َُأربعُكلامت  ُبعدك  ُُ.اتمرُ ُثالَثُُ،لقدُقلت  نتُبامُقلت  ز  لوُو 

ُاليومُلَُ ُُ:وزنتهنُ منذ  ُنفس ُُ،هخلقُ ُعددَُُ،بحانُاهللُوبحمدهس  ُُوزنةَُُ،هورضا ُ،هعرش 

ُ.ومداَدُكلامته

ُُسبحانُاهللُزنةَُ.ُهسبحانُاهللُرضاُنفس ُُ.هخلقُ ُسبحانُاهللُعددَُُ:يفُرواية ُ.هعرش 

ُ.هكلامت ُُسبحانُاهللُمدادَُ

ُُ؛عنُأيبُهريرةُ-575  ُالنبي 
ُفاطمَةُأتت  هُخادماًُُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُُ.تسَأل  ُ.العمَلُُوشكت 

َُألُ ُ:فقال ُيُ فَُما
ُلكُمنُخادمُ:قالُ.يهُعندنات  ُهوُخرٌي ُعىلُما َُأدل ك  ت سب حيُُ؟.َأاَل

ُوثالثي ُوثالثيُ،ثالثًا ُثالثًا ُوثالثيُ،وحتمدين َُأربعًا ين ذينُُ،وت كرب  ُتأ خ  حي

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُ ُ( ).َمضَجعك 

ُاهللُوبحمدهبابُفضلُسبحانُ

ُرسوَلُاهللُُ؛ُُعنُأيبُذرُ ُ-577  ئ َلُُملسو هيلع هللا ىلصأن  ؟ُقالُ:س  َُأفضل  ُالكالم  ماُُ:أي 

ُ ُُ:ىُاهللُملالئكت هُأوُل عباد هفَُطَُاص  ُ.بحانُاهللُوبحمدهس 

ُإىلُاهلل؟ُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسولُاهللُُ:ويفُرواية ُالكالم  ُ..ُ.َأالُأ خربكُبَأحب 

ُبابُفضلُالدعاءُللمسلميُبظهرُالغيب

 572-ُُ ُُاهللُبنُ ُعبدُ ُبنُ عنُصفوان ُالدُ وكانتُحتتَُُ-صفوان ُه ُ:قالُ-رداء

ه َُأباُالدرداءُيفُمنزل هُفلمَُأجد  ُالشاَمُفَأتيت  رداءُ.قدمت  ُالد  ُأ م  ُ:فقالتُ.ووجدت 

ُالعام؟ُفقلت ُاحلج  ُ.فادعُاهللَُلناُبخريُ ُ:قالتُ.نعمُ:َأت ريد 

ُ ُالنبي  ُاملسلمُألَُُ:كانُيقولُملسو هيلع هللا ىلصُفإن  ستجابةُخيهُبظهرُ دعوة  هُُ.الغيبُم  عندُرأ س 

وكُ ُمَلٌكُ لُبهُ،خيهُبخريكل امُدعاُألَُُ.ٌلُم  ُامل وك  ُ.ولكُبمثل.ُآميُ:قالُامَلَلك 

ُُ:قال ُفلقيت  وق ُالس  ُإىل ُالدرداءُفخرجت  ُذلكُ.َأبا ُمثل ُيل ُفقال ُعنُ. َيرويه

ُ ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

                                                           

ُ(7272ُ)ومسلمُ(7975ُ)أخرجُالبخاريُ(ُ ) ُ"،ُعنُعل  ُفاطمةُاشتكت  حىُمماُماُتلقَُُأن  ىُمنُالر 

ُرسوَلُاهللُُ،فبلغها.ُتطحنُ  ُفَأتتهُتسَأل هُخادمًاُفلمُت وافقهبُ أ يتُبَسُُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُلعائشة.ُي  ُ.ُفذكرت  فجاءُالنبي 

ُذلكُعائشةُلهُفَأتاناُُملسو هيلع هللا ىلص ُمَُُ-فذكرت  حت ىُ.ُعىلُمكان كام:ُفقال.ُفذَهب ناُلنقومُ-ضاجَعناُوقدُدخلنا

ُبرَدُقَدَمي هُعىلَُصُ ريوجدت   ."فذكرهُ...َأاَلَُأدلكام:ُفقالُ.د 
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ُبابُاستحبابُمحدُاهللُتعاىلُبعدُاألكلُوالرشب

ُمالكُ-578  ُبن  ُاهللُُ:قالُ.عنُأنس  ُاهللُلريََضُعنُالعبدُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول  ُإن 

هُعليها ُيأكَلُاألَكلةُفيحمد  هُعليهاُ.أن  بَةُفيحمد  ُ.أوُيرشَبُالرش 

ُُ:لُفيقولبابُبيانُأنهُيستجابُللداعيُماُملُيعجَُ ُستجبُيلفلمُيُ ُدعوت 

الُيزالُُ:أنهُقالُ؛ملسو هيلع هللا ىلصُعنُالنبي ُُيبُإدريسُاخلوالينُعنُأيبُهريرةعنُأَُُ-579 

ُبإثم ُرَُُ،ي ستجابُللعبدُماُملُيدع  ُ.ستعجلماُملُيَُُ،مُ حُ أوُقطيعة 

ُُياُرسوَلُُ:قيل ُُ:؟ُقالاهللُماُاالستعجال  ُُ،يقولُقدُدعوت  فلمُأَرُُ،وقدُدعوت 

ُ ُُ.يلَُيستجيب  عاءُ،عندُذلكُفيستحرس  ُالد  ُُ( ).ويدع 

                                                           

( ُ ُالبخاريُ( ُ 598)أخرجه ريرة( َُأيبُه  ُعن زهر
ُأ  ُابن  ُموىل ُعنُأيبُعبيد ُخمترصًا ُآخر ُمنُوجه  :ُ أن 

ُ":ُقالُملسو هيلع هللا ىلصرسوَلُاهللُ كمُماُملُيعجل  ُفلمُي ستجبُيل:ُيقول،ُي ستجابُألحد  ُ.ُ"دعوت 

سلمُأيضًاُ  منُهذاُالوجه(7275ُ)وهوُيفُصحيحُم 
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 كتاب الرقاق 
 

ُوبيانُالفتنةُبالنساء.ُأهلُالنارُالنساءبابُأكثرُأهلُاجلنةُالفقراء،ُوأكثرُ

 5 7-ُُ
 
ُعباسُيقولُ:قالُ،طارديالعُ ُعنُأيبُرجاء ُابَن قالُحممٌدُُ:سمعت 

ُالفُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلص َُأهل ها َُأكثَر ُفرَأيت 
ُيفُاجلنة  َُأكثَرُُ.قراءاط لعت  ُفرَأيت  ُالنار ُيف واط لعت 

ُ( ).َأهل هاُالنساء

ُاهللُامرَأتانُ:قالُ.احعنُأيبُالتيُ ُ-  5  ُعبد  ُبن  ُمنُعندُُ.كانُملطرف  فجاَء

ُُ.إحداها ُمنُعندُعمرانُبنُُ:جئَتُمنُعندُفالنة؟ُفقالُ:خرىاأل ُُفقالت  جئت 

ثنا.ُصيح ُ ُرسوَلُُ؛فحد  ُساكنيُاجلنةُالنساءُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُأن  ُأقل  ُ.إن 

مرُعنُعبدُ ُ-7 5  عاءُرسولُ ُ:قالُ،اهللُبنُع  إينُُاللهمُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُكانُمنُد 

ُعافيت كُ،بكُمنُزوالُنعمت كُعوذُ أَُ ل  َُسخطكُ،وف جاءة ُنقمت كُ،وحتو  ُ.وُجيع 

ثامنُعنُأ سامةُبنُ ُ–7 5  مروُعَُُبنُ ُزيدُ ُبنُ ُوسعيدُ ُ.حارثةُبنُ ُزيدُ ُعنُأيبُع 

ُاهللُ ثاُعنُرسول  ُبعديُيفُالناسُ:أنهُقالُ؛ملسو هيلع هللا ىلصبنُنفيل؛ُأهنامُحد  فتنًةُُ،ماُتركت 

ُعىلُأَُ ُمنُالنساءرض  جال  ُ( ).الر 

                                                           

( ُ 7779ُ)أخرجُالبخاريُ( ،7977ُ ،7787ُ ،7 87ُ ُعنُعُ ( رفوعًاُصيُمَُح ُُمرانُبنُ عنُأيبُرجاء

ُ.مثله

ُذكرَُ.ُمرانعُ ُخاريُاعتمدَُفالبُ .ُاخت لفُعىلُأيبُرجاءُيفُصحابي هُ:تنبيهُ ُبعَضهمُ.ُاخلالفُفيهُثم  وأن 

اُمسلٌمُفاعتمدَُ.ُعباسُرواهُعنُابنُ  فوظي.ُابَنُعباسُأم   ُ.واهللُأعلم.ُوكالُالطريقيُحم 

ُ.عنُأسامةُبنُزيدُوحَدهُعنُأيبُعثامن(7878ُ)أخرجهُالبخاريُ(7ُ)
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ُُعنُأيبُسعيدُ ُ-7ُ 5  ةُ:،ُقالملسو هيلع هللا ىلصاخل دريُعنُالنبي  َ
ُخْض  لوٌة ُح  نيا ُالد  ُ.إن 

ُفيها كم ستخلف  ُاهللُم  ُكيفُتَُُ.وإن  ُالنساءُ.عملونفينظر وا ق  ُوات  نيا ُالد  وا ق  ُُ.فات  فإن 

ُيفُالن ساء ُبنيُإسائيلُكانت  ُُ.َُأوَلُفتنة 

_______________________ 

 .وانفردُبهُمسلمُعنُسعيدُبنُزيدُُ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 كتاب التوبة 
 

ُاحلضُعىلُالتوبةُوالفرحُهبابابُيفُ

ُاهللُُ:عنُأيبُهريرةُقالُ-5 5  َُأحدكمُمنُُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول  ُفرحًاُبتوبة  هللَُأشد 

ته كمُبضال  ُ( ).إذاُوَجَدهاُ،َأحد 

امكُقالُ-7 5  ُبشريُ:عنُس  ُبن  ُبتوبةُُ:فقالُُخطَبُالنعامن  ُفرحًا هللَُأشد 

ُمحَلُزاَدهُومزاَدهُعىلُبعريُ  هُمنُرجل  ُمنُاألرض،ُُ.عبد  ُحت ىُكانُبفالة  ُساَر ثم 

ُالقائلةفأَُ ُفقاَلُُ.دركت ه ُعين هتُ فغلبَُُ.شجرةُ ُحتَتُُ( )فنزَل هُ.ه ُبعري  فاستيقَظُُ.وانسل 

َُسعَُُ.سَعىُرشفًاُثانيًاُفلمُيَرَُشيئاًُُثمُ ُ.رىُشيئاًُفلمُيَُُ( )فسَعىُرشفاًُ ُثم  فًاُثالثًاُىُرَشَ

ُ.ُفلمَُيرىُشيئاًُ

هَُيميشفبينامُهوُقاعٌدُإذُجاءَُُ.مكانهُالذيُقالُفيهفأقبَلُحت ىَُأتىُ ىُحتُ ُ.هُبعري 

ُخ ُ هوضَع ُيفُيد  ُبتوبةُ ُ.طاَمه ُفرحًا َُأشد  ُعىلُُبدُ العَُُفَلله ُبعرَيه ُحيُوجَد منُهذا

                                                           

ُُروايةُ ُالًُنحوَُمرفوعًاُمطوُ ُُسعودُ عنُابنُمَُ(5979ُ)أخرجُالبخاريُ(ُ )
 
ُ.والنعامنُاآلتيةُالرباء

ُوهذاُاحلديثُاتُ ُ َُمسعودُمطوالًُفقُالش  ُخمترصاًُ،ُيخانُعىلُإخراجهُعنُابن  ُ.ُوأنس 

ُ.ُوانفردُبهُمسلٌمُعنُأيبُهريرةُوالرباءُوالنعامنُ

 .وسيأيتُعنُأنسُبزيادةُعندُاملصنفُ

 .أيُنامُالقيلولة(7ُ)

ُ"قالُاحلميديُيفُ(7ُ) ُمنهاُعىلُماُ(ُ:97ُ/ )ُ"حيحيتفسريُغريبُالص  ،ُوراَءهاأيَُأمكنةُعاليٌةُي رشف 

لوُ ،ُهلَُيرىَُمنَُيطلبه ُالع  ف  َ َُأعالي ها،ُوالرش  ُاألرض   .انتهى.ُوَمشارف 
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ُ.حال ه

ُُ:قالُسامك عبي  ُالش  ُُ؛فزعَم ُاحلديثُإىلُالنبي  ُالنعامَنُرفَعُهذا َُأناُ.ُملسو هيلع هللا ىلصأن  ا وأم 

ه ُ.فلمَُأسَمع 

 5 2-ُُ ُعازب  ُبن 
 
ُاهللُُ:قالُُعنُالرباء ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول  كيفُتقولونُبفرح 

ُراحلت ه ُمنه ُانفَلتت  ُبأَُُ.رجل  ُزماَمها ُرشاٌبَُتر  ُوال ُطعاٌم ُهبا ُليس ُقفر  .ُرض 

ُورشاٌبُ ُطعاٌم ُله ُعليهُ.وعليها ُحتىُشق  ُفتعل قُُ.فطلَبها ُبجذلُشجرة  ت  ُمر  ثم 

ها تعلقًةُبه؟ُقلنا.ُزمام  ُاهللُُ.اهللُياُرسوَلُُ.شديداًُُ:فوجَدهاُم  ُ،َأَماُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُرسول 

ُفرحًاُبتوبةُ هللُأَُُ.واهلل ُبراحلت هُشد  جل  هُمنُالر 
ُ.عبد 

ثناُأنسُبنُمالكُ.ُطلحةُاهللُبنُ ُعبدُ ُبنُ ُعنُإسحاَقُُ-8 5  هُُ-حد  وهوُعم 

ُُ:قالُ- هُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  ُفرحًاُبتوبةُعبد  كمُُ،حيُيتوبُإليهُ،هللَُأشد  منَُأحد 

ُبأَُ ُفالةُ كانُعىلُراحلت ه ُمنهُ.رض  ُورشاب هُ.فانفلتت  ه ُطعام  .ُفَأي َسُمنهاُ.وعليها

ُ.ُقدَُأي َسُمنُراحلت هُ.فاضطجَعُيفُظل هاُ.فأَتىُشجرةًُ

هافأخَذُُ.قائمٌةُعندهُ،فبيناُهوُكذلكُإذاُهوُهبا ُثمُقالُمُ ُ.بخطام  ةُ نُش  ُ:الفرحُد 

ُأنَتُعبدي ُ.ُوَأناُرب كُ.اللهم  ةُالفرح  ُ( ).َأخطَأُمنُشد 

ُبابُسقوطُالذنوبُباالستغفار،ُتوبة

ُأَُُ-9 5  ُأيب ُُيوَبُعن َُحُُ،ُاألنصاري  ُحي ُقال ُأنه ُالوفاةُ َْضَ ُُ:ت ه كنت 

                                                           

ُآخرُعنُقتادةُعنُأنس(5957ُ)أخرجهُالبخاريُ(ُ ) ُاهللُ:ُقالُخمترصًاُمنُوجه  اهللُ"ُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول 

هُمنَُأحدكمُسقَطُعىلُبعريه ُبتوبةُعبد   ."وقدَُأضل هُيفَُأرضُفالةُ .َُأفرح 
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ُاهللُ ُعنكمُشيئًاُسمعت هُمنُرسول  ُرسوَلُاهللُ.ُملسو هيلع هللا ىلصكتمت  لوالُُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصسمعت 

ُ.يغفرُهلمُ،ذنبونَأنكمُت ذنبونُخللَقُاهللُخلقًاُيُ 

ُرواية ُذنوٌبُُ:يف ُلكم ُتكن  ُمل ُأنكم ُلكمُ،لو ُاهلل ها ُهلمُُ،َيغفر  ُبقوم  ُاهلل  جلاَء

هاُهلمُ،ذنوٌبُ ُ.يغفر 

ُاهللُُ:عنُأيبُهريرةُقالُ-577  والذيُنفيسُبيدهُلوُملُت ذنبواُُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول 

ونُاهللُ،لذهَبُاهللُبكم ذنبون،ُفيستغفر  ُي  ُ.فيغفرُهلمُ،وجلاَءُبقوم 

كرُوالفكرُيفُأمورُاآلخرة،ُواملراقبة،ُوجوازُتركُذلكُيفُبابُفضلُدوامُالذُ 

ُبعضُاألوقات،ُواالشتغالُبالدنيا

ُتُ وكانُمنُكُ ُ-:قالُعنُحنظلَةُاألسيديُُهدي ُعنُأيبُعثامنُالن ُُ- 57  ُاب 

نافَقُُ:كيَفُأنَتُياُحنظلة؟ُقالُقلتُ:فقالُ.لقينيُأبوُبكرُ:قالُ-ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُ 

ُُ:قالُ.حنظلةُ  ُتقول؟ُقالُقلتس  رناُ.ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُنكونُعندُرسولُ ُ:بحانُاهللُما ي ذك 

ُواجلنة ُرَأيُعيُ.بالنار ا ُاهللُُ.حتىُكَأن  ُرسول  ُمنُعند  نا ُخرج  ناُُ،ملسو هيلع هللا ىلصفإذا عافس 

يعات ُوالض  ُواألَوالد ُكثرياًُُ.األَزواج ُبكرُ.فنَسينا ُأبو ُمثَلُُ:قال ُلنل َقى ُإنا فواهلل 

ُاهللُ.ُهذا ُأناُوأبوُبكرُحت ىُدخل ناُعىلُرسول  ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصفانطلقت 

ُياُرسولُاهللُ:قلت ُُ.نافَقُحنظلة  ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول  ُياُرسوَلُُ:وماُذاك؟ُقلت 

اُرَأيُعيُ ُ.واجلنةُرناُبالنارُ ت ذكُ ُ.عندكُاهللُنكونُ  ُ،ناُمنُعندكذاُخرج ُفإُ.حتىُكأن 

يعات ُ.سيناُكثرياًُنَُُ.عافسناُاألَزواجُواألَوالدُوالض 

ُاهللُ ُ،والذيُنفيسُبيدهُإنُلوَُتدومونُعىلُماُتكونونُعنديُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُرسول 
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كمُ،ويفُالذكر ُعىلُف رش  ُساعًةُُ،ولكن.ُويفُط رق كمُ،لصافحت كمُاملالئك  ياُحنظلة 

 .اتمرُ ُثالَثُُ.وساعةًُ

ُاهللُتعاىل،ُوأهناُسبقتُغضبهُبابُيفُسعةُرمحة

ُاهللُُ:قالُ،ُعنُسلامنُالفاريس ُُ-577  ُرمحةُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول  ُهللُمائَة ُ.إن 

ُبينهم ُاخللق  ُالقيامةُ.فمن هاُرمحٌةُهباُيرتاحم  ُ.وتسعٌةُوتسعونُليوم 

ُرواية ُيومَُُ:ويف ُاهللُخلَق ُُخلَقُُإن  ُرمحةُالساموات  ُمائَة ُرمحةُُ.واألرض، كل 

ُبيُالسامءُواألرض ُيفُاألرضُ ُفجعَلُُ.طباقُما ُُ.رمحةًُُمنها ُالوالدة  ُتعطف  فبها

ها هاُعىلُبعضُ.عىلُولد  ُبعض  ُوالطري  ُالقيامةُ.والوحش  َأكَمَلهاُهبذهُُ،فإذاُكانُيوم 

ُ( ).الرمحةُ 

ُأيبُموسىُ-577  ُُُعن ُالنبي  ُيَدهُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصعن ُيبسط  ُوجل  ُعز  ُاهلل إن

ُيَدهُبالنهارُ.ليتوَبُم يسءُالنهارُ،بالليل حت ىُتطلَعُُ.ليتوَبُم يسءُالليلُ،وَيبسط 

غرهبا ُمنُم  ُ.الشمس 

ُبابُغريةُاهللُتعاىل،ُوحتريمُالفواحش

ُُ:قالُ،اهللُبنُمسعودُيزيدُعنُعبدُ ُالرمحنُبنُ ُعنُعبدُ ُ-577  اهللُُقالُرسول 

ُُ:ملسو هيلع هللا ىلص ُوجل  ُإليهُاملدحُمنُاهللُعز  ُذلكُمدَحُنفَسهُ.ليسَُأحٌدَُأحب  نَُأجل  وليسُ.ُم 

مُالفواحش ُذلكُحر  ُ.َأحٌدَُأغرَيُمنُاهللُمنَُأجل 

                                                           

 .منُحديثُأيبُهريرةُمرفوعًاُنحوه(7257ُ)ومسلمُ(5757ُ)البخاريُأخرجُ(ُ )
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ُاهلل ُمن ذر ُالع  ُإليه َُأحب  َُأحٌد ُوَأرسَلُُ.وليس ُالكتاَب َُأنزَل ُذلك َُأجل  من

سَلُ ُ( ).الر 

ُرسوَلُاهللُُ؛بيهُعنُأيبُهريرةالرمحنُعنُأَُُعبدُ ُعنُالعالءُبنُ ُ-575  ُملسو هيلع هللا ىلصأن 

ُغرياًُُواهلل .ُاملؤمنَُيغارُ:قال ُ( ).أشد 

ُإنُاحلسناتُيذهبنُالسيئاتُ:بابُقولهُتعاىل

ُُ:اهللُقالُعنُعبدُ ُواألسودُ ُعنُعلقمةَُُ-577  ياُُ:فقالُملسو هيلع هللا ىلصجاءُرجٌلُإىلُالنبي 

ُامرأًةُيفُأقَصُاملدينة هاوإينُأَُُ.رسولُاهللُإينُعاجلت  َُأمس  ُمنهاُماُدونُأن  .ُصبت 

ُ.ُلوُسرتَتُنفسكُ،لقدُسرتَكُاهللُ:فقالُلهُعمرُ.ماُشئَتُُيفُ ُفاقضُ ُ.فأناُهذا

ُُفلمُيردُ ُ:قال ُُ.شيئاًُُملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ُُ.فانطلقُفقامُالرجل  ُ،رجاًلُدعاهُملسو هيلع هللا ىلصفَأتبعهُالنبي 

ُاآلية ُهذه ُعليه ُطَُ}ُ:وتال ُالصالَة ُوزُ َأق م ُالنهار ُريف ُاحلسنات  ُإن  ُالليل ُمن لفًى

ياُُ:فقالُرجٌلُمنُالقوم[.7ُ  هود  ]ُ{ي ذهبَنُالسيئاتُذلكُذكرىُللذاكرين

                                                           

( ُ ُالبخاريُ( 7758ُ)أخرجه ،777 ُ ،7977ُ ،7978ُ ُابنُ( ُعن ُشقيق  ُوائل  ُأيب ُعن ُآخر ُوجه  من

ُ.مسعودُبه

ُإليهُالعذرُمنُاهلل:ُ)دونُقولهُ سَلُ،ُمنُأجلُذلكُأنزلُالكتاب.ُوليسُأحٌدَُأحب  ُ(وأرسَلُالر 

ُعىلُهذهُاُ ُ.انتهى.ُوهذهُالزيادةُعندُالبخاريُيفُحديثُاملغرية:ُوقال.ُ"الفتح"لزيادةُاحلافظُيفُنص 

ُ.ُوهوُكامُقال:ُقلتُ

ُالباب(799ُ )ومسلٌمُأيضًاُ(7987ُ)فأخرجهُالبخاريُُ  .ُعنُامل غريةُمرفوعًاُمثَلُحديث 

ويفُ.ُ"َأغريُمنُاهللالُيشءُ"منُروايةُأيبُسلمةُعنُأيبُهريرةُبلفظُ(7977ُ)ُ"البخاري"أصلهُيفُ(7ُ)

ُاهللَُيغارُ "(7975ُ)روايةُ مُاهلل.ُإن  ُماُحر  ُيأيتُاملؤمن  ُاهللُأن   ."وَغرية 
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ة؟ُقال ُاهللُهذاُلهُخاص  ُكافةُ:نبي  ُ.بلُللناس 

ُُ:فقالُمعاذٌُُ:يفُرواية بلُلكمُُ:ة؟ُقالة،ُأوُلناُعامُ ياُرسولُاهللُهذاُهلذاُخاص 

ُ( ) .عامة

 572-ُُ ُُ:قالُعنَُأيبُأ مامة ونحنُقعوٌدُُ،يفُاملسجدُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُبينامُرسول 

ُفقالُ،معه ُرجٌل ُرسوَلُُ:إذُجاَء ُحدُ ُيا ُعلُ ُ.اًُاهللُإ ينَُأصبت  ه م 
فسكَتُعنهُُ.فَأق 

ُاهللُ َُأعادَُ.ُملسو هيلع هللا ىلصرسول  َُحُُ:فقالُ.ثم  هُعلُ ُ.اًُدُ ياُرسولُاهللُإينَُأصبت  م 
فسكَتُُ.فَأق 

ُ.ُعنه

ُالصالة ُاهللُُ.وأ قيمت  ُانرصَفُنبي  ُرسوَلُُ:قالُأبوُأمامةُ.ملسو هيلع هللا ىلصفلام  فاتبعُالرجل 

ُ ُُ.حيُانرصفُملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُاهلل ُرسوَل جلُملسو هيلع هللا ىلصوات بعت  ُالر  ُعىل ُيرد  ُما فلحَقُُ.َأنظر

ُرسوَلُاهللُ َُحُُ:فقالُملسو هيلع هللا ىلصالرجل  مهُعلُ ياُرسولُاهللُإينُأصبت 
ًاُفأق  ُ.ُد 

                                                           

ُآخرُعنُأيبُعثامنُالنهديُعنُابنُمسعود(7ُ 577ُ،77)أخرجهُالبخاريُ(ُ ) ُ":ُخمترصًاُمنُوجه  أن 

بلةًُ ُق  ُ.ُرجاًلَُأصاَبُمنُامرأة  ُمنُُ}فَأنزَلُاهللُ.ُفَأخرَبهُملسو هيلع هللا ىلصفَأتىُالنبي  َلفًا أقمُالصالةُطريفُالنهارُوز 

ُاحلسناتُي ذهبنُالسيئات ُهذاُ؟ُقال.ُياُرسولُاهلل:ُفقالُالرجلُ{الليلُإن  ُ.ُ"جلميعُأ متيُكلهم:ُأيل 

أيُاآليةُيعنيُخاصةُيبُبأنُصاليتُ(ُقالُالرجلُأيلُهذه؟:ُ)قوله(:8/752ُ)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ

ذهبةُمل ُصاحبُالقصةُهوُالسائلُعنُذلك.ُعصيتيم  ُأن  ُهذا وألمحدُوالطرباينُمنُحديثُ.ُوظاهر 

ُصَدره.َُأيلُخاصة:ُياُرسولُاهلل:ُقالُ"ابنُعباسُ ة؟ُفْضبُعمر  ُعام  الُوالُنعمةُ:ُوقال.ُأمُللناس 

ُ.ُعي،ُبلُللناسُعامةٌُ رسولُياُ:ُفقالُإنسانٌُُ"ويفُحديثُأيبُاليرسُ.ُ"صدقُعمرُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُالنبي 

ُاهلل ة. ُخاص  ُ"له ُوالبزار. ُالرتمذيُوالنسائي ُأخرجه ،ُ ُمسلم ُعند ُالنخعي ُإبراهيم فقالُ"ويفُرواية

ةُ.ُياُرسولُاهللَُأَلهُوحَده:ُمعاذ ُكاف  ملُعىلُ،ُ"َأمُللناس  عاذُنفسه،ُوَي  ُم 
وللدارقطنيُمثلهُمنُحديث 

دُالسائليُعنُذلك  .انتهىُكالمه.ُتعد 
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ُاهللُُ:قالُأبوُأمامة َأليسُقدُُ،َأرأيَتُحيُخرجَتُمنُبيتكُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُلهُرسول 

أَتُفَأحسنَتُ ُشهدَتُالصالةُمعنا؟ُُ:ياُرسولُاهللُقالُ.بىلُ:الوضوء؟ُقالُتوض  ثم 

ُُ:قالُ.اهللُياُرسوَلُ.ُنعمُ:فقال كُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُلهُرسول  ُاهللَُقدُغفَرُلكُحد  ُ،فإن 

ُ.كبَُنُ أوُقالُذَُ

ُبابُقبولُتوبةُالقاتل،ُوإنُكثرُقتله

يقُعنُأيبُسعيدُ ُ-578  د  ُاهللُُ؛درياخل ُُعنُأيبُالص  ُنبي  كانُفيمنُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصأن 

ُعىلُُ.فسأَلُعنَُأعلمُأهلُاألرضُ.كانُقبلكمُرجٌلُقتَلُتسعًةُوتسعيُنفساًُ ل  فد 

ُفأتاه ُ.فقتَله.ُالُ:؟ُفقالفهلُلهُمنُتوبةُ ُ.فساًُتسعًةُوتسعيُنَُُإنهُقتَلُُ:فقالُ.راهب 

لُبهُمائة ُ.ُفكم 

ُعامل ُُثمُ  ُعىلُرجل  ل  ُاألرضُفد  ُأهل  ُ.إنهُقتَلُمائَةُنفسُ ُ:فقالُ.سأَلُعنَُأعلم 

ُمنُتوبة؟ُفقال ُنعمُ:فهلُله .ُ ُوبيُالتوبة؟ُانطلق  ُبينه ُكذاُإىلُأَُُوَمنَُيول  رض 

ُوكذا ُمعهم. ُاهلل ُفاعبد  ُاهللَ َُيعبدون ُأ ناسًا ُهبا كُ.فإن  َُأرض  ُإىل َُترجع  اُُ.وال فإهن 

ُ
 
وء ُس  ُ.َُأرض 

ُأَُحتُ ُانطلَقُف ُالطريَق ُنصَف ُإذا ُى ُاملوت  محةُُتاه ُالر  ُمالئكة  ُفيه فاختصمت 

ُالعذاب ُومالئكة  ُالرمحة. ُمالئكة ُاهللُ:فقالت  ُإىل ُبقلب ه قباًل ُم  ُتائبًا ُجاَء وقالتُ.

ُالعذاب ُخريًاُقطُ ُ:مالئكة  ورةُآدميُ.إنهُملُيعمل  .ُفجعل وهُبينهمُ.فَأتاهَُمَلٌكُيفُص 

واُماُبيُاألَرضيُ:فقال يس 
ت هامُكانَُأدنىُفهوُلهُ.ق  وهَُأدنىُُ.فإىلَُأي  وهُفوجد  فقاس 

ُالرمحةُ.رادالتيُأَُُإىلُاألرضُ  ُُ.فقبضت هُمالئكة 
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كرُلناُ:فقالُاحلسنُ ُ:قالُقتادة ُُ؛ذ  رهُأنهُملاَُأتاهُاملوت  ُ( ).نَأىُبصد 

ُبُ ُ-579  ُأيب ُأيبُموسىُقالعن ُعن ُُ:ردة ُيومُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  ُكان إذا

ُُّيوديًاَُأوُنرصانياًُ ُمسلم  ُإىلُكل  ُوجل  كُمنُُ:فيقولُ.القيامة،ُدفَعُاهلل ُعز  هذاُف َكاك 

ُ.النار

ُرجٌلُمسلمٌُُ:ويفُرواية َُأدخَلُاهللُمكاَنهُالنارُُّيوديًاُأوُنرصانياًُُالُيموت  ُ.إال 

ُالقيامةُ:ويفُرواية ُالناسُيوم ُأَُُ،ييء  ُ.مثالُاجلبالناٌسُمنُاملسلميُبذنوب 

هاُعىلُاليهودُ ُ.فيغفرهاُاهللُهلم الُُ:حوُ قالُأبوُرَُُ.ناصارىُفيامَُأحسبُأَُوالن ُُويضع 

ُ.ُدريُممنُالشكأَُ

ثتُبهُعمرَُُ:قالُأبوُبردة ُُ:عبدُالعزيزُفقالُبنَُُفحد  ثكُهذاُعنُالنبي  َأبوكُحد 

ُملسو هيلع هللا ىلص ُ.نعمُ:؟ُقلت 

ُبابُحديثُتوبةُكعبُبنُمالكُوصاحبيه

ُُعنُ-577  ُُبنُ ُكعب  ُالثالثةُالذينُت ُُ-ُمالك  ُُ-عليهمَُُبُيُ وهوُأحد  ث  د  ُ،َي 

                                                           

( ُ ُالبخاريُ( ُ(7787ُ)أخرجه ُالوجه ُمنُهذا ُوتسعيُ"خمترصًا ُتسعًة ُقتَل كانُيفُبنيُإسائيلُرجٌل

ُخرَجُيسأل،ُإنساناًُ ُفقالُلهُ.ُفقَتَله.ُال:ُهلُمنُتوبة؟ُقال:ُفقالُله.ُفَأتىُراهبًاُفسَأله.ُثم  فجعَلُيسأل 

ُرجل ُوكذا: ُكذا ُقريَة ُائت .ُ ُاملوت  ُفَأدركه ُنحَوها. ُبصدره ُفناَء ُالر. ُمالئكة  ُفيه فاختصمت 
.ُمحةُ 

ُالعذاب ُومالئكة  يب. ُتقر  ُأن  ُإىلُهذه ُفَأوحىُاهلل  ُتباعدي، ُأن  ُوَأوحىُاهللُإىلُهذه ُوقال. ُماُ: وا ي س 
ق 

جدُإىلُهذهَُأقربُبشربُ .ُبينهام فرُله.ُفو  ُ."فغ 

 .كلهاُ"الفتح"وقدُاستوفاهاُاحلافظُيفُ.ُوزوائدُم سلمُواضحةُ
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ُ.وساقُاحلديث.ُغرَيُغزوتي.ُيفُغزوةُغزاهاُقطُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفُعنُرسولُ أنهُملُيتخلُ 

ُفيه ُُ:وقال ُاهلل ُرسول  ُُملسو هيلع هللا ىلصوغزا ُآالف  ُعرشة  ُعىل ُيزيدون ُكثري  والُُ.بناس 

ُحافظُ  همُديوان  ُ( ).َيمع 

ُالريبةُمنملسو هيلع هللا ىلصُبابُبراءةُحرمُالنبيُُُ

ُاهللُُ؛ُُعنُأنسُ ُ- 57  ُرسول  ُولد  ُبأ م  ت هم  ُرجاًلُكانُي  ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُفقالُرسول 

ُُ:لعلُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُ ُفإذاُهوُيفُرَُفأَُُ.هرضبُعنقَُفأَُُاذهب  ُك ُتاهُعل  ي 
فقالُلهُُ.دُفيهايتربُ ُ( )

ُُ:عل ُعنهُ.فإذاُهوُجمبوٌبُليسُلهُذكرٌُُ.هخرَجُهُفأَُفناولهُيدَُُ.جرُ اخ  ُعل  ثمُُ.فكف 

                                                           

( )ُ ُمالك  ُبن  ُكعب  ُتوبة ُمنُقصة ُاحلديثُجزٌء ُتبوكُهذا ُعنُغزوة ُوختّلفه ُوهيُمشهورة. اتفقُ.

لة.ُالشيخانُعىلُإخرجها سلٌمُهذهُالروايةُعقبُالروايةُاملطو  ُذكرُم  ُ.ثم 

ُ"كتابُحافظ"وإنامُقالُُ(.يزيدونُعىلُعرشةُآالف)وليسُعندُالبخاريُقولهُُ وهيُبمعنىُروايةُ.

ُ."فظديوانُحا"مسلمُ

ُ(ُوالُيمعهمُكتاٌبُحافظٌُ:ُ)قوله(8ُ /8)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ بالتنوينُفيهام،ُويفُروايةُمسلم 

ُوزادُيفُروايةُمعقلُ ُآالف،ُوالُيمعهمُديوانُحافظ"باإلضافة، وللحاكمُيفُُ"يزيدونُعىلُعرشة

ُاهللُ"منُحديثُمعاذُُ"اإلكليل" ناُمعُرسول  ُتبوكُزيادةُعىلُملسو هيلع هللا ىلصَخرج  وهبذهُ.ُ"ثالثيُألفًاُُإىلُغزوة 

ُإسحاق ةُجزَمُابن  ُآخَرُموصول،ُالعد  ُبسند  .ُ"أنهُكانُمعهُعرشةُآالفَُفرسُ"وزادُ.ُوَأوردهُالواقدي 

رسان ُعىلُإرادةُعددُالف  ُمعقل  أهنمُكانواُيفُغزوةُتبوكُ،ُوقدُن قلُعنُأيبُزرعةُالرازي.ُفت حملُرواية 

ُالتيُيف ُوالُختالفُالرواية ُمنُثالثيُألفاًُُ"اإلكليل"َُأربعيُألفًا، ُأكثر الحتاملُأنُيكونَُمنُقالُ.

 .ُانتهىُبتجوز.ُأربعيَُألفًاُجرَبُالكرَسُ

(7ُ ُعياضُيفُ( 579ُ/ )ُ"املشارق"قال ُالراء(: ُبفتح ُوكرسُالكاف، ُالبري، ُهي ُبعدها ُالياء .ُوتشديد

 .انتهى
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ُ ُ.ياُرسولُاهللُإنهُمَلجبوٌبُمالهُذَكرٌُُ:فقالُملسو هيلع هللا ىلصأتىُالنبي 
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 ( )كتاب صفات املنافقني وأحكامهم
 

رُ:قالُ.بادبنُعُ ُعنُقيسُ ُ-577  ُلعام  َأرأيت مُصنيعكمُهذاُالذيَُصنعتمُُ:قلت 

ُاهللُيًاُرأيت موهُأَُرأُ أَُُ،يفَُأمرُعلُ  ماُعهَدُإليناُُ:؟ُفقالملسو هيلع هللا ىلصوُشيئًاُعهَدهُإ ليكمُرسول 

ُاهللُ هُإىلُالناسُكافُ ُملسو هيلع هللا ىلصرسول  ُُ.ةشيئًاُملُيعهد 

ُ ذيفةَُأخربينُعنُالنبي  يفَُأصحايبُاثناُعرشُُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُالنبيُ:ُقالُملسو هيلع هللا ىلصولكنُح 

ُاخلياطُفيهمُثامنيةٌُُ.منافقاًُ ُيفُسم  ُمنهمُُ.الُيدخلونُاجلنةُحتىُيلَجُاجلمل  ثامنيٌة

بيلة ُ.حفظُماُقالُشعبةُفيهموأربعٌةُملُأُ،َتكفيكهمُالد 

ُ..أرأيَتُقتاَلكم،َُأرأ يًاُرَأيت موه؟ُ:قلناُلعامرُ:يفُرواية

ُالُيَُُ:وفيه ُيفُأ متيُاثناُعرشُمنافقًا ُحتىُيلَجُُ،هاوالُيدونُرَيَُُ،ةلونُاجلن دخ 

ُاخلياط ُسم  ُيف ُاجلمل  بيلة. ُالد  ُتكفيكهم ُمنهم ُثامنيٌة ُيفُ. ُيظهر  ُالنار ُمن ساٌج

دورهم.َُأكتافهم َمُمنُص  ُ.حتىَُين ج 

ُمنُأَُُ:قالُُفيلُ عنُأيبُالطُ ُ-577  وبيُحذيفَةُُ( )العقبةُهلُ كانُبيُرجل 

ُماُيكونُبيُالناس ُالعقبة؟ُقالُ:فقالُ.بعض  فقالُُ:َأنشدكُباهللُكمُكانَُأصحاب 

                                                           

 .هذاُالكتابُليسُفيهُأبواب(ُ )

حيحي"قالُابنُاجلوزيُيفُ(7ُ) ،ُهذاُاحلديثُي شكلُعىلُاملبتدئي(:752ُ/ )ُ"كشفُاملشكلُمنُالص 

ُاملبايعيُله ُي شارُهبمُإىلُاألنصار ُفإنام ُأ طلقوا ُإذا ُالعقبة ُألنُأهَل ُمنُذاك، ُوليسُهذا وإنامُهذهُ،

ت كواُبهُ.ُعقبٌةُيفُطريقُتبوك ُ.ُانتهى.ُملسو هيلع هللا ىلصوقفُفيهاُقوٌمُمنُاملنافقيُليف 

لةُ  .ثمُروىُبسندهُعنُأيبُالطفيلُقصتهمُمفص 
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ُُ:لهُالقوم َُأخ  َُأهنمُأربعةُعرشُ:قالُ.لَكُهُإذُسأَُرب  ن اُنخرب  ُكنَتُمنهمُفقدُكانُ.ُك  فإن 

ُعرش ُمخسة ُالقوم  ُاثنيُعرَشُ. ُباهللُأن  ُهللُولرسول ُُوَأشهد  ُحرٌب ُيفُاحلياةُ منهم ُه

ُ.وعَذَرُثالثةًُُ.األشهادُيقومُ ُويومَُُ.نياالدُ 

ُاهللُُ:قالوا ُمناديُرسول  ُسمعنا ُالقومُ مُ ل ُوالُعَُُ،ملسو هيلع هللا ىلصما ُبامَُأراد وقدُكانُيفُُ.نا

َُفَمشى ة ُقليٌلُُ:فقالُ.حر  ُاملاء ُأَُُ.إن  وهُ.حدٌُفالَُيسبقنيُإليه ُقدُسبق  ُقومًا .ُفوجَد

ُ.فَلَعنَهمُيومئذُ 

ُُ:عبدُاهلل،ُقالُعنُجابرُبنُ ُ-577  ُالثنيةُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  ثنيَةُُ،َمنُيصعد 

ُعنُبنيُإسائيلُ،( )امل رار ط  ُعنهُماُح  َط  ُ.فإنهَُي 

ُخيل ناُ:قال ُصع َدها ُمن ُأول  ُاخلزرجُ،فكان ُبني ُالناسُ.خيل  ُتتام  فقالُُ.ثم 

ُ ُاألمَحرُ،كمُمغفوٌرُلهوكلُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُصاحبُاجلمل  ُ.إال 

ُاهللُتعالُيَُُ:فقلناُلهُ.فأتيناه تيُُ:فقال.ُملسو هيلع هللا ىلصستغفرُلكُرسول  ُأجَدُضال  واهللُألَن 

نُأنُ  ُم  ُإيل  ُضالًةُلهُ:قال.ُكمستغفرُيلُصاحبُ يََُُأحب  ُينشد  ُ.وكانُالرجل 

ُجاءَُُ:يفُرواية ُضالًةُلهيَُُوإذاُهوَُأعرايب  ُ.نشد 

ُرسوَلُُ؛ُعنُجابرُ ُ-575  ُكانُق ربُاملدينةُُ.قدَمُمنُسفرُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُأن  فلام 

                                                           

ُ(.5/775)قالهُابنُحجرُ.ُهيُطريقُيفُاجلبلُت رشفُعىلُاحلديبية:ُبكرسُامليمُوختفيفُالراء(ُ )

ي ةُيفُاجلَبلُكالَعَقبةُفيه(:757ُ/ )ُ"النهاية"وقالُابنُاألثريُيفُُ
يقُالعايلُفيه:ُوقيل،ُالث ن  وُالط ر  ،ُه 

يلُيفُرأسهأعىلُ:ُوقيل بية:ُوامل رارُبالضم.ُاملَس  يقُاحل َدي  همُ.ُموضعُبيُمكةُواملدينةُمنُطر  وبعض 

ُبالفتح ُيقوله َُسنَةُ، ُمكة ُحيُأرادوا َُلي الً ُإلي ها َُوَصلوا ة ُشاق  َُعَقبة ُألهنا ودها ع  ُعىلُص  َُحث هم وإنام

بهمُيفُصعودها بيةُفرغ   .انتهى.ُاحل دي 
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ُالراكَبُ ُتدفَن ُتكادُأن  ُريٌحُشديدٌة ُاهللُُ.هاجت  ُرسوَل ُأن  ُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصفزعَم ثت 
ب ع 

ُ ُملوت  يح  نافقُهذهُالر  ُقدمَُُ.م  ُ.فإذاُمنافٌقُعظيٌمُمنُاملنافقيُقدُماَتُُ،دينةاملَُُفلام 

دناُمعُرسولُ ُ:قالُُاألكوعُبنُ ُعنُسلمةَُُ–577  .ُرجاًلُموعوكاًُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُع 

ُُ:قال ُ.يديُعليهُفوضعت  ُحراًُُواهلل ُ:فقلت  ُكاليومُرجاًلَُأشد  ُ.ُماُرأيت 

ُ ُاهلل ُنبي  ُالرُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقال ُهذينك ُالقيامة؟ ُيوم ُمنه ُحرًا ُبأشد ُأ خربكم ليُج َُأال

ُمنُأصحابهُ.اكبيُامل قفييالرُ  ليُحينئذ  رج 
ُ.ل 

ُُُمرعُ ُعنُابنُ ُ-572  ُالعائرةُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصعنُالنبي  ُالشاة  ُاملنافقُكمثل  ُمثل 

ةُ.بيُالَغنمي ُإىلُهذهُمر  ةُ،تعري  ُ( ).وإىلُهذهُمر 

                                                           

ُُ}وبذلكُوصَفهمُاهلل ُتعاىلُيفُقول هُ،ُعىلُحالُ ُالعائرةُالتيُالُتستقرُ (ُ )
 
ذبذبيُبيُذلكُالُإىلُهؤالء ،ُم 

ُ
 
 .{والُإىلُهؤالء



 

ُخاري ُعىلُالبُ ُمسلمُ ُزوائدُ 
384 

 كتاب صفة القيامة واجلنة والنار
 

ُ:عمرُقالُاهللُبنُ ُخربينُعبدُ أَُ.ُاهللُعبدُ ُبنُ ُزةُعنُسامل ُمَحُُمرُبنُ عنُعُ ُ-578 

ُ ُالسامواتُيومُالقيامةُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  ُوجل  هُُ.َيطويُاهللُعز  ُبيد  ُيأ خذهن  ثم 

ُُ:ثمُيقولُ.الي منى ون؟ُ.َأناُامَلل ك  ُ.َأينُاجلب ارون؟ُأينُامل تكرب 

ُبشامل هُثمُ  ُاألَرضي ُُ:يقولُثمُ ُ.َيطوي ُامَلل ك  ُاجلب ارون؟ُ،َأنا أينُُ.َأين

ون؟ ُ( ).امل تكرب 

                                                           

ُاهللُ(7922ُ)أخرَجهُالبخاريُرقمُ(ُ ) مرُعنُرسول  ُآخرُعنُنافعُعنُابنُع 
ُمنُوجه  أنهُُملسو هيلع هللا ىلصخمترصًا

ُيومُالقيامةُاألرَضُ":ُقال ُاهللُيقبض  ُبيمينه،ُإن  ُالساموات  ُ:ُيقولُثم،ُوتكون  ُ."أناُامَلل ك 

ُ:ُوقالُعمرُبنُمحزة:ُثمُقالُالبخاريُ مرُعنُالنبي  ُابَنُع  ُساملًاُسمعت  ُ.هبذاُملسو هيلع هللا ىلصسمعت 

الًُ:ُقلتُ سلٌمُهناُمطو  ُ.ُوهذاُاملعل قُهوُالذيُوصَلهُم 

ُ(.أينُاملتكربون؟،ُأينُاجلبارون؟:ُ)وقوله(.ُبشامله)قولهُ.ُوليسُعندُالبخاريُ

فهُابنُمعيُوالنسائي.ُأحاديثهَُأحاديثُمناكري:ُلُاإلمامُأمحدقا.ُوفيهُعمرُبنُمحزةُ وذكرهُابنُ.ُوضع 

طىء:ُوقال.ُ"الثقات"حبانُيفُ ُعدي،ُكانُممنَُي  ُحديثه:ُوقالُابن  قيلُيفُ.ُهوُممنُي كتب  ونقلُالع 

ُأمحدُوابنُمعي(57ُ /7)ُ"الضغفاء" ُثمُقال.ُكالَم ُثمُساقُسنده..ُومنُحديثه: ُثمُقال. وهذاُ:

ُ.انتهى.ُلكالمُي روىُبغريُهذاُاإلسنادُبإسناد َُأصلَحُمنُهذاا

ُعندُالبخاري ُ.ُأصلحُمنُهذا:ُويقصدُبقوله:ُقلتُ ُ.ُكامُسبقُذكرها.ُروايَةُنافع 

ُُ ُيف ُداود ُأبو ُاحلديَث ُأخرَج 7277ُ)"السنن"وقد )ُ ُيف ُالبيهقي ُطريقه ُوالصفات"ومن ُ"األسامء

ُمحزةمنُروايةُأيبُالعالءُعنَُأيبُأ س(ُ 79) مرُبن  هُاأل خرى":ُفقال.ُامةُعنُع  ُبيد  ُيأخذهن  ُ.ُ"ثم 

مرُبنُمحزة،ُوقدُرواهُعنُُ:قالُالبيهقيُ(:7/797 )ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ املُفيهُع  دُبذكرُالش  تفر 

ُ هُعنُالنبي  قسمُبدوهنا،ُورواهَُأبوُهريرةُوغري  ُم  ُاهللُبن  ُنافٌعُوعبيد  مرَُأيضًا ُع 
وثبَتُكذلك،ُُملسو هيلع هللا ىلصابن 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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_______________________ 

ُ ُرفعه َُعمرو ُاهللُبن  ُمنُحديثُعبد  سلم  ُم  ُ"عند ُعنُيمي  ُمنُنور  ُعىلُمنابَر ُالقيامة ُيوَم امل قسطون

هُيمي ُيَدي  ُ"الرمحن،ُوكلتا .ُ ُأيبُهريرة ُيفُحديث  ُقالُآدم"وكذا :ُ ُريب  ُيَدي  ،ُوكلتا َُيميُريب  اخرتت 

ثناةُُ-وساقُمنُطريقُأيبَُييىُالقت اتُ.ُ"يمي ُوم 
ثناٌةَُأيضًاُ.ُثقيلةُ بقاف  عنُجماهدُيفُُ-وبعدُاأللفُم 

ُمطوي اٌتُبيمينه)تفسريُقولهُتعاىلُ هُيمي"قالُ(ُوالساموات  ويفُحديثُابنُعباسُرفعهُ.ُ"وكلتاَُيَدي 

لُماُخلَقُاهلل ُالقلم" هُيميٌُ،ُفأخَذهُبيمين ه.ُأو  ُ."وكلتاُيَدي 

ُهذهُالرواي:ُ"املفهم"وقالُالقرطبيُيفُُ ُاهللُتعاىلُعىلُامل قابلةُكذاُجاءت  ةُبإطالقُلفظُالشاملُعىلُيد 

نا زُعنُإطالقهاُعىلُاهللُحت ىُقال.ُويفَُأكثرُالروايات،ُامل تعارفةُيفُحق  .ُ"وكلتاُيديهُيمي":ُوقعُالتحر 

ُمنُاليمي ناَُأضعف  ُالشامَلُيفُحق  ُ.لئالُيتوهمُنقصُيفُصفتهُسبحانهُوتعاىل؛ُألن 

ُالبيهقيُ ُقال ُيفُذهبُ: ُذكرها ُجاَء ُموضع ُوكل  ُجارحة، ُليست  ُاليدُصفٌة ُأن  ُإىل ُالن ظر َُأهل  بعض 

حيحة ُالص  ُالسنة ُالكتابُأو .ُ ُوالبسط  ُوالقبض  ُكالط يُواألخذ  ُمعها ُبالكائنُاملذكور ُتعل قها فاملراد

ُوليسُيفُ ُغريُمماسة، ُمن ُبمقتضاها فة ُالص  ُذلكُتعل ق ُوغري 
ُواإلنفاق  ُوالشح 

ذلكُتشبيهُوالقبول 

ُبه.ُبحال،ُوذهبُآخرون ُذلكُبامَُيليق  ُ.انتهىُكالمُابنُحجر.ُإىلُتأويل 

مرُهيُاآلتيةُبعدُهذاُاحلديث:ُقلتُ ُ.وروايةُعبيدُاهللُبنُمقسمُعنُابنُع 

ُالرواة،ُفمنهمُ(ُشامل)كلمةُ(:727ُ/ )ُ"القولُاملفيد"وقالُابنُالعثيميُرمحهُاهللُيفُُ اختلفُفيها

واُعىلَُمنُأثبتهاُبالشذوذ،ُألنهُخالَفُث َقتيُيفُروايتهاُعنَُمنَُأثبتها،ُومن همَُمنَُأسقطها،ُوقدُحَكم 

ف ه،ُإن هُثقة:ُومنهمُمنُقال.ُابنُعمر ُ.ولكنهُقاهلاُمنُترص 

ُالرسوَلُُ،"صحيحُمسلمُُ"هوُماُثبتُيفُ.ُوَأصلُهذهُالتخطئةُ املقسطونُعىلُمنابرُمنُ":ُقالُملسو هيلع هللا ىلصأن 

ُعىلَُيميُالرمحن ُ.ويٌدُشامل،ُ،ُوهذاَُيقتيضُأنهُليسُهناكُيٌدَُيمي"،ُوكلتاُيديهُيمينور 

ُُ ُكانتُلفظة ُإذا ُفهيُعنديُالُتنايفُُ"شامل"ولكن ُيمي"حمفوظة، ُيديه ُاليدُ"كلتا ُاملعنيُأن ُألن ،

ليسُ:ُ،ُأي"كلتاُيديهُيمي":ُاألخريُليستُكيدُالشاملُبالنسبةُللمخلوقُناقصةُعنُاليمني،ُفقال

ُو ُنقص، ُقولهُيفُحديثُآدمفيها ُي ؤي دُهذا ُيميُريب": ُيديهُيميُمباركة،ُاخرتت  ُكانُ"وكلتا ُفلام  ،

ُإثباتُالشامل،ُيعني ُيذهبُإىلُأن  ،ُ"كلتاُيديهُيمي"النقصُيفُهذهُاليدُدونُاألخري،ُقالُ:ُالوهم 

ُ ُقوله ُأيضًا ؤي ده ُالرمحن"وي  ُيمي  ُعىل ُنور  ُمن ُمنابَر ُعىل ُاملق"املقسطون ُفإن  ُفضلهمُ، ُبيان  صوَد
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قسمُ-579  بيدُاهللُبنُم  عمرُكيفََُيكيُرسوَلُُاهللُبنُ ُأنهُنظرُإىلُعبدُ ُ؛عنُع 

ُبيديهُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُ ُسامواتهُوَأرضيه ُوجل  ُعز  ُاهلل  ُاهللُ:فيقولُ.يأ خذ  ويقبضُُ،أنا

ُويَُصابعَُأَُ ُاملَُأَُُ.بسطهاه ُل ُنا ُمنهُ،ك  ُأسفلُيشء ن ُم  ك  ُيتحر  ُاملنرب ُإىل ُنظرت  ُ.حتى

ُاهللُُ:حتىُإينُألَق ول ُ؟ُملسو هيلع هللا ىلصَأساقٌطُهوُبرسول 

ُاهللُُ:يفُرواية ُرسوَل ُوهوُيقولُملسو هيلع هللا ىلصرأيت  ُُ:عىلُاملنرب، ُوجل  ُعز  ُاجلبار  ُ،يأ خذ 

ُ.( )نحوهُثمُذكر.ُ.ساموات هُوَأرضيهُبيديه

ُبابُابتداءُاخللق،ُوخلقُآدمُعليهُالسالم

ُأيبُهريرةُ-577  ُاهللُُ:قالُ،عن ُرسول  ُُ:بيديُفقالُملسو هيلع هللا ىلصَأخَذ ُعز  ُاهلل  خلَق

ُالسبت ُيوم بَة ُالرت  ُاألَحدُ.وجل، ُيوَم ُاجلباَل ُفيها ُيومُُ.وخلَق ُالشجَر وخلَق

وهُيومُالثالثاءُ.االثني ُُ.وخلَقُالن وَرُيومُاألَربعاءُ.وخلَقُاملكر  ُفيهاُالدواب  وبث 

ُُ.منُيومُاجلمعةُبعدُالعرص ُُآدمَُُوخلَقُُ.يومُاخلميس يفُآخرُُ.يفُآخرُاخللق 

ُُساعةُ   .إىلُالليلُفيامُبيُالعرص ُُ.معةاجل ُُمنُساعات 

_______________________ 

مُعىلُيميُالرمحنُسبحانه ُ.ومرتبتهم،ُوَأهن 

ُاأل خرىُُ ُاليَد ُوصفنا ُوإذا ُغريُاألخري، ُواحدة  ُوكل  ، ُبالُشك  ُاثنتان ُسبحانه ُيديه ُفإن  ، وعىلُكل 

ُقوةُمنُاليدُاليمني،ُبلُكلتاُيديهُيمي ُ.بالشامل،ُفليسُاملرادُأهناُأقل 

ُ:ُوالواجبُعليناُأنُنقولُ ُاهللإن  ُعنُرسول  ُهبا،ُوالُمنافاَةُبينهاُوبيُقوله،ُثبتت  ُن ؤمن  كلتاُ":ُفنحن 

 .انتهىُكالمهُرمحهُاهلل.ُكامُسبق،ُوإنُملُتثبت،ُفلنُنقولُهباُ"يديهُيمي

 .انظرُالتعليقُالسابق(ُ )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُبابُيفُالبعثُوالنشور،ُوصفةُاألرضُيومُالقيامة

ُعنُعائشةُ- 57  ُاهللُُ:قالت. ُرسوَل ُُملسو هيلع هللا ىلصسألت  ُوجل  ُعز  ه
َيومُ}ُ:عنُقول 

ُغريَُ ُاألرض  ل  ُياُ[78ُإبراهيمُ]ُُ{والسامواتُاألرضُ ُت بد  ُيومئذ  ُالناس  فَأيَنُيكون 

اطُ:فقالُ؟رسولُاهلل ُ.عىلُالرص 

ُأنُرآهُاستغنى*ُإنُاإلنسانُليطغىُُ:بابُقوله

ُهريرةُ-577  ُأيب ُجهلُ:قالُ،عن ُأبو ُبيُُ:قال ُوجَهه ُحممٌد ر  عف  ُي  هل

ركم؟ُقال ىُ:فقال.ُنعمُ:فقيلُ:َأظه  ز  ُوالع 
ُذلكُألَُُ.والالت  ُلئنُرأيتهُيفعل  طأن 

ُوجَههُيفُالرتابُ.عىلُرقبته رن  ُ.أوُأل عف 

ُوهوُيُ ُملسو هيلع هللا ىلصفأتىُرسوَلُاهللُُ:قال َئهمُمنهُُ:قالُ.زعَمَُليطأُعىلُرقبتهُ.صل  فامَُفج 

ُعىلُعقبيه ُوهوُينكص  بينيُوبينهُُإنُ ُ:ماَلَك؟ُفقالُ:قالُفقيلُله.ُويت قيُبيَديهُ،إال 

ُ.وَأجنحةًُُ،وهوالًُُ.خَلندقًاُمنُنارُ 

ُ ُلوُدناُمن ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول  ضواًُيُالختطَفت هُاملالئكة  ضوًاُع  ُ.ع 

ُُعزُ ُاهلل ُفأنزَلُُ:قال ُُ-وجل  ُُ،أيبُهريرةُالُندريُيفُحديث 
 
ُ}ُ:-بلغهُُأوُيشء كال 

ُاإلنساَنُليطغىُ جعىُ*ُرآهُاستغنىُُأنُ *ُإن  ُإىلُربكُالر  أرأيَتُالذيَُينهىُ*ُإن 

بُكذُ ُإنُ ُأرأيَتُ*ُمرُبالتقوىُوُأَُأَُ*ُدىُكانُعىلُاهل ُُإنُ ُأرأيَتُ*ُعبدًاُإذاُصىلُ*ُ

ُ ُ*ُرىُيَُُاهللَُأملُيعلمُبأنُ *ُ-يعنيُأباُجهلُُ-ُوتوىل  نتهَُلنسفعًاُبالناصيةُُلئنُملُيَُكال 

ُ*ُالزبانيةُُسندعُ *ُهُفليدعُناديَُ*ُُخاطئةُ ُكاذبةُ ُناصيةُ *ُ -7العلقُ]ُ{هطعُ ُالُتُ كال 
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ُ.وَأمرهُبامَُأمرهُبهُ:قال[.9ُ 

ُ( ).هيعنيُقومَُُ.هناديَُُفليدعُ ُ:ويفُرواية

ُانَخُبابُالدُ 

 577-ُ ُكعب  ُبن  ُأ يب  ُقول ُُ،ُعن ُعزُ يف ُُه ُالعذابُ}:وجل  ُمن ولنذيقن هم

ُاألَُ ُالعذاب  ُدون ُ 7السجدة77]{األكربُ ُدنى نياُ:قال[ ُالد  ومُ،مصائب  ُ،والر 

خانُ،والَبطشةُ  ُ.خانأوُالدُ ،ُيفُالبطشةُُ.الشاكُ ُشعبةُ ُ:َأوُالد 

ُبابُانشقاقُالقمر

ُرسولُ ُ:قالُ،ُُمرعنُابنُعُ ُ-577  ُعىلُعهد  ُالقمر  ُ.تيقَُلُ ف ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُانشق 

ُُفسرتَُ ُ( ).اشهدُاللهمُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُرسولُاهللُ.ُاجلبلُوكانتُفلقةُفوَقُُ.فلقةًُُاجلبل 

                                                           

ُقالُأبوُجهل":ُعنُابنُعباسُقال(7725ُ)أخرجُالبخاريُ(ُ ) ُعندُالكعبةُ: ُي صل  ُحممدًا لئنُرأيت 

نقه ُعىلُع  ُ.ُألطأن  ُ."لوُفعَلهُألَخذت هُاملالئكة:ُفقالُملسو هيلع هللا ىلصفبلغُالنبي 

ُاهللُيفُُ ُُ"الفتح"وقرَصُاحلافظُرمحه ُالبابُللنسائي  ُحديَث ُفعزا ُأن. ه ُحق  ُاحلديَث ُأن  ُالسبَب ُولعل 

ُاحلديثُيفُامل صنفات.ُومثلُهذاُيقعُكثرياًُ.ُي ذكرُيفُالتفسري ُوجود  فإذاُملُ.ُفالعلامءُيرجعونُإىلُمظان 

ُمظانه،ُوهوُفيهُ.يدهُعزاهُإىلُغريه  .واهللُأعلم.ُكامُيفُهذاُاحلديث.ُلكنُيفُغري 

مرُهذا(7ُ) ُع  ُابن 
ُمسلٌمُلفَظُحديث  ُمَُ،ُملُيسق  ُابن  ُ.سعودُقبلهوإنامَُأحاَلهُعىلُحديث 

ُُ.وحديثُابنُمسعودُمتفٌقُعليهُ

عاذُعنُأبيهُ(ُ 7877ُ،787)وقدُأخرجهُمسلمُُ ُم  بيدُاهللُبن  ُعنُع 
ُأنهُيفُاألول  ُإال  ُواحد  عنُشيخ 

ُالبابُُ–واآلخرُ.ُعنُشعبةُعنُاألعمشُعنُأيبَُمعمرُعنُابنُمسعود عنُاألَعمشُُ–وهوُحديث 

اهدُعنُابنُعمر ُ.ُعنُجم 
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ُ.اشهدوا.ُفقالُاشهدواُ:ويفُرواية

ُبابُصبغُأنعمُأهلُالدنياُيفُالنار،ُوصبغُأشدهمُبؤساُيفُاجلنة

 575-ُُ ُمالك  ُبن  ُُ:قالُ.ُعنُأنس  ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  َُأهل  ي ؤتىُبَأنعم

ُيفُالنارُصبغةًُ.ُالدنيا،ُمنُأهلُالنارُيومُالقيامة في صبغ 
ياُابَنُآدمُهلُُ:ثمُيقالُ.( )

ُبكَُنعيٌمُقطُ  ُ.واهللُياُرب.ُالُ:فيقولُ؟رَأيَتُخريًاُقط؟ُهلُمر 

ُالناسُب ؤسًاُيفُالدنياُوي ؤتى ُصبغًةُيفُاجلنة.ُمنُأهلُاجلنةُبَأشد  فيقالُ.ُفي صبغ 

ُبكُشدٌةُقط؟ُفيقولُ.ياُابَنُآدمُ:له ُ.ُالُ:هلُرَأيَتُب ؤسًاُقط؟ُهلُمر  واهللُياُرب 

ُيبُب ؤٌسُقطُ  ةُقطُ ُ.ماُمر  ُشد  ُ.والُرَأيت 

ُبابُجزاءُاملؤمنُبحسناتهُيفُالدنياُواآلخرة،ُوتعجيلُحسناتُالكافرُيفُالدنيا

ُمالكُ-577  ُبن  ُُ:قالُ،عنُأنس  ُمؤمنًاُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  ُالَُيظلم  ُاهللَ إن 

زىُهباُيفُاآلخرةُ،نياي عطىُهباُيفُالدُ ُ.حسنةًُ ُماُُ.وي  اُالكافرُفي طعمُبحسنات  وَأم 

زىُهباُ.حتىُإذاَُأفىَضُإىلُاآلخرةُ.عملُهباُهلل ُيفُالدنيا ُ.ملُيكنُلهُحسنٌةُي 

_______________________ 

ُم سلم(77ُ /7)ُ"رشحُمشكلُاآلثار"وكذاُصنَعُالطحاويُيفُُ
ُسند  ُصنيع ه.ُفأخرَجهُبنفس  .ُوبمثل 

ُ.ُواهللُأعلم

ُالقمرُ:تنبيهُ ُانشقاق  ُعباس.ُحديث  ُوابن  َُمسعودُوأنس  ُعليهُمنُحديثُابن  ُ.اتفَقُالشيخان 

مرُ ُع  ُالباب.ُوانفردُبهُمسلٌمُعنُابن   .وهوُحديث 

( ُ ُماج( ُابن ُيفُرواية ُ 777)ه )ُ ُيف ُاملبارك ُ  7)ُ"الزهد"وابن ُفي قال"( ُغمسةًُ: ُالنار  ُيف وه .ُاغمس 

ُفيها  "..وكذاُقالُيفُاجلنة...في غمس 
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ُالكافَرُُ:يفُرواية َلُحسنًةُأ طعمُهباُط عمةُمنُالدنياإن  ُُ.إذاُعم  ُفإن  اُاملؤمن  وأم 

ُلهُحسناتهُيفُاآلخرة خر  عقبهُرزقًاُيفُالدُ ُ،اهللََُيد  ُ.ُنياُعىلُطاعت هوي 

ُبابُحتريشُالشيطان،ُوبعثهُساياهُلفتنةُالناس،ُوأنُمعُكلُإنسانُقرينا

ُجابرُ ُ-572  ُعن ُُ:قال. ُالنبي  ُُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصسمعت  ُأن  َُأيَس ُقد ُالشيطاَن إن 

ُبينهمُ.َيعبَدهُامل صل ونُيفُجزيرة ُالعرب ُ.ولكنُيفُالت حريش 

ُُ:عنُجابر،ُقال-578  ُعرَشهُعىلُاملاءُإبليَسُُإنُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  ُُ.يضع  ثم 

ُساياه ُفتنةًُُ.يبعث  َُأعظمهم ُمنزلًة ُفيقولُ.فَأدناهمُمنه هم َُأحد  ُكذاُُ:يئ  فعلت 

همُفيقولُ:قالُ.ماُصنعَتُشيئاًُُ:فيقول.ُوكذا َُأحد  ُيئ  ُُ:ثم  قت  ماُتركت هُحتىُفر 

َمُأنتُ:ويقولُ.في دنيهُمنهُ:قالُ.بينهُوبيُامرأت ه ع 
ُ.ن 

هُ:أراهُقالُ:قالُاألعمش ُ.فيلتزم 

ُمسعودُ-579  ُاهللُبن  ُُ:قال.ُُعبد  ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  ُإال  ماُمنكمُمنُأحد 

ُبهُقرين هُمنُاجلنُ  َل
ك  ُرسوَلُُ:قالواُ.وقدُو  اكُيا ايُ:اهلل؟ُقالُوإي  ُوإي  ُاهللُ. ُأن  إال 

ُبخريُ.َأعاننيُعليهُفأسلمَُ رينُإال  ُ.فالُيأ م 

ُ.وقرين هُمنُاملالئكةُ،بهُقرين هُمنُاجلنُ َُلُك ُوقدُوُ ُ:يفُرواية

ُرسوَلُاهللُُ،ملسو هيلع هللا ىلصُالنبي ُُزوج ُُعنُعائشةُ–557  ُليالًُُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُ.خرَجُمنُعندها

ُعليهُ:قالت ُُ:فقالُ.فرَأىُماُأصنعُ ُفجاءَُُ.فغرت  ؟ُفقلتُمالك  ُ:ياُعائشةَُأغرت 

ُ ُمثلُعىلُمثلك؟ُفقالُرسول  ُشيطان ك؟ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُوماُيلُالَُيغار  ُُ.َأقدُجاَءك 

ُُ.نعمُ:َأوُمعيُشيطان؟ُقالُ.اهللُياُرسوَلُُ:قالت ُإنسان؟ُقالُُ:قلت  ومعُكل 
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ُُ.نعم ُريبَُأعاننيُعليهُحتىَُأسلمَُُ.نعمُ:قالُ؟اهللُومعكُياُرسوَلُُ:قلت  ُ.ولكن 

ُبابُلنُيدخلُأحدُاجلنةُبعمله،ُبلُبرمحةُاهللُتعاىل

ُُ:قالُ،ُُعنُجابرُ ُ- 55  دواُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  واعلمواَُأنهُ.ُقاربواُوسد 

ُمنكمُبعمله َُينجوَُأحٌد ُرسوَلُُ:قالواُ.لن  ُناوالُأَُُ:؟ُقالوالُأنَتُُ.اهللُيا .ُ ُأن  إال 

ُمنه دينُاهللُبرمحة  ُ( ).وفضلُ ُ.يتغم 

ُُ:قال.ُعنُجابرُ ُعنُأيبُالزبريُ-557  ُالنبي  َُأحٌدُُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصسمعت  الُي دخل 

ريهُمنُالنارُ.منكمُعمَلهُاجلنة ُمنُاهللُ.والَُأناُ.والُي  ُبرمحة  ُ.إال 

ُُ

                                                           

الذيُقبلهُُ-وهوُمت فقُعليهُُ–وإنامَُأحالهُعىلُحديثُأيبُهريرةُ.ُحديثُجابرُملُيسقُمسلٌمُلفظهُ( )

ُ.ُهبذاُاللفظُالذيُنقلت ه

ُرواهُمسلٌمُأيضًاُمنُروايةُاألعمشُ  .ُباإلسنادينُُجيعاًُ:ُثمُقال،ُثم 
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 نعيمها وأهلهاكتاب اجلنة، وصفة  
 

ُمالكُبنُ ُعنُأنسُ ُ-557  ُُ:قال. ُباملكارهُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  ف تُاجلنة  ُ.ح 

هوات ُبالش  ُالنار 
ف ت  ُ( ).وح 

ُسهلُ ُ-557  ُُ:قالُُالساعدي ُُسعدُ ُبنُ ُعن ُاهلل ُرسول  ُمن ُملسو هيلع هللا ىلصشهدت 

ُاجلنة ُوصَفُفيه ُالُعٌيُُ:حديثهُيفُآخرُ ُملسو هيلع هللا ىلصقالُُثمُ ُ.حت ىُانتهىُ.جَملسًا ُما فيها

ُ ُُ،رَأت  عت 
ُبرش ُُ،والُأ ذٌنُسم  ُ.والُخطَرُعىلُقلب 

ُاآليةُثمُ  ُهذه ُوطمعًاُ}ُ:اقرتَأ مُخوفًا ُيدعونُرهب  مُعنُاملضاجع  َتتجاىفُجنوهب 

ُبامُكانواُ*ُومماُرزقناهمُينفقونُ ُجزاًء َُأعي  ة  ر  ُأ خفيُهلمُمنُق  ُنفٌسُما فالُتعلم 

ُ( )[.2 -و7ُ السجدةُ]ُ{َيعملون

ُبابُإنُيفُاجلنةُشجرة،ُيسريُالراكبُيفُظلهاُمائةُعام،ُالُيقطعها

ُاهللُُسعدُ ُبنُ ُعنُسهلُ ُعنُأيبُحازمُ ُ-555  ُيفُاجلنةُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصعنُرسول  إن 

ها ُالَُيقطع  ُيفُظل هاُمائَةُعام  ُالراكب  ُ.َلشجرًةَُيسري 

ُحازم ُأبو ُبنُ ُ:قال ُالنعامن ُبه ثت  ُعياشُ ُفحد  ُأبوُحدُ ُ:فقالُ.رقيالزُ ُأيب ثني

ُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصُعنُالنبي ُُدرياخل ُُسعيدُ  ر  ُامل ضم  ُالراكبُاجلواد  ُيفُاجلنةُشجرًةُيسري  إن 

                                                           

ُ.ُعنُأيبُهريرةُمرفوعًاُمثله(7877ُ)ومسلمُ(77ُ 7)أخرجُالبخاريُ(ُ )

جبت"ولفظُالبخاريُُ  .وهاُبمعنى.ُ"ح 

 .عنُأيبُهريرةُمرفوعًاُمثله(7877ُ)ومسلمُ(7727ُ)أخرجُالبخاريُ(7ُ)
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هاُ،الرسيعُ  ُ( ).مائَةُعامُماُيقطع 

ُههُومال ُهل ُُ ، بأملسو هيلع هللا ىلصُالنبي ُُرؤيةَُُبابُفيمنُيودُ 

ُاهللُُ؛عنُأيبُهريرةُ-557  ُرسوَل ب اًُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصأن  تيُيلُح  ُأ م  نَُأشد 
ناٌسُُ،م 

همُلوُرآينُبَأهل هُومال هُ،يكونونُبعدي َُأحد  ُ.يود 

ُبابُيفُسوقُاجلنة،ُوماُينالونُفيهاُمنُالنعيمُواجلامل

ُرسوَلُاهللُُ؛مالكُبنُ ُعنُأنسُ ُ-552  ُيفُاجلنةَُلسوقاًُ:ُقالُملسو هيلع هللا ىلصأن  يأ ت وهناُ.ُإن 

ُُجعةُ  مُ.كل  مُوثياهب  املُفتحث وُيفُوجوهه  ُالش  ُريح  سنًاُوُجاالًُُ.فتهب  ُ.فيزداد ونُح 

ونُإىلَُأهليهم سنًاُوَُجاالًُُ،فريجع  واُح  ُ.ُوقدُازداد 

سنًاُوُجاالًُُ:فيقولُهلمَُأهل وهم تمُبعدناُح  وَأنتم،ُواهللُُ:فيقولونُ.واهلل ُلقدُازدد 

سنًاُوُجاالًُ ُ.لقدُازددت مُبعدناُح 

ُبابُيفُصفاتُاجلنةُوأهلها،ُوتسبيحهمُفيهاُبكرًةُوعشياًُ

ُُُعنُجابرُ ُ-558  ُالنبيُُ:قال. ُيأكل ونُُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصسمعت  ُاجلنة ُأهَل إن 

                                                           

ثناُوهيٌبُعنُأيبُحازمُ:ُوقالُإسحقُبنُإبراهيمُ(87 7)عل قهُالبخاريُ(ُ ) أخربناُاملغريةُبنُسلمةُحد 

ُ.به

سلمُ ثناُإسحاقُبهُوقدُأخرجهُم  ُُ.حد 

هُالذينُسمَعُمنهمُ ُعنُشيوخ  ُيفُ.ُوهذاُاحلديثُمماُعل قهُالبخاري  ُالعيني  ُ"عمدةُالقاري"وقدُجزَم

عل قاًُ  (.7/759)ُ"تغليقُالتعليق"وكذاُاحلافظُيفُ.ُبكونهُم 
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ل ونُ.فيهاُويرشبون ط ونُ،والُيبول ونُ،والَُيتف  ط ونُ،والُيتَغو  فامُُ:قالوا.ُوالَُيَتمخ 

ُالطعام؟ُقال ُُ،جشاءٌُُ:بال  ُاملسك  لهَُُ.ورشٌحُكرشح  كامُُ،ونُالت سبيَحُوالتحميدَُمُ ي 

ونُالنفس لهم  ُ.ي 

لهمونُالنفسُ:يفُرواية ُ.وي لهمونُالتسبيحُوالتكبري،ُكامُي 

ونودواُأنُتلكمُاجلنةُأورثتموهاُبامُ}ُ:بابُيفُدوامُنعيمُأهلُاجلنة،ُوقولهُتعاىل

ُ{كنتمُتعملون

ُُعنُأيبُهريرةُ-559  ُُ:قال.ُملسو هيلع هللا ىلصعنُالنبي  ُالُيبَأس  ُاجلنَةُينَعم  الُُ.َمنُيدخل 

هُ،َتبىَلُثياب ه ُ.والَُيفنَىُشباب 

ُُاخلدريُوأيبُهريرةُعنُأيبُسعيدُ ُ-577  ناديُمنادُ:،ُقالملسو هيلع هللا ىلصعنُالنبي  ُُ:ي  إن 

َُأبداًُ واُفالَُتسقموا َُأبداًُُ.لكمُأنَُتصح  ُحَتيواُفالُمَتوت وا ُلكمُأن  ُُ.وإن  ُلكمُأن  وإن 

واَُأبداًُ واَُأبداًُ.َُتشب واُفالُهَترم  واُفالَُتبَأس  َُتنعم  ُلكمُأن  ُُ.وإن  هُعز  ُفذلكُقول  ُ:وجل 

ُأ ورثت موهاُبامُكنتمَُتعملون} ُتلكمُاجلنة  واُأن  ُ[.77األعراف2ُُ]ُ{ون ود 

ُبابُماُيفُالدنياُمنُأهنارُاجلنة

ُُ:عنُأيبُهريرة،ُقالُ- 57  ُوَجيحانُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  ُُ،َسيحان  رات  والف 

ُ نُأهنارُاجلنةُ،والنيل  ُم  ُ.كل 

ُالطريبابُيدخلُاجلنةُأقوام،ُأفئدهتمُمثلُأفئدةُ
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ُعنُالنبي ُُ-577  ُقالملسو هيلع هللا ىلصُعنُأيبُهريرة، ،:ُُ ُُيدخل  مُمثل  َُأفئدهت  َُأقواٌم اجلنَة

ُ( ).َأفئدة ُالط ري

ُبابُيفُشدةُحرُنارُجهنم،ُوبعدُقعرها،ُوماُتأخذُمنُاملعذبي

ُُ:قالُُسعودُ مَُُاهللُبنُ ُعنُعبدُ ُ-577  ي ؤتىُبجهن مُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

ُزمامُ  ُهلاُسبعونَُألف  وهناُ.يومئذ  َُير 
ُسبعونَُألَفُمَلك  ُزمام  ُ.معُكل 

ُُ.وجبةًُُإذُسمعَُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُكناُمعُرسولُ ُ:قالُ،عنُأيبُهريرةُ-577  فقالُالنبي 

هَُأعلمُ ُ:تدرونُماُهذا؟ُقالُقلناُ:ملسو هيلع هللا ىلص ميُبهُيفُالنارُُ:قالُ.اهللُورسول  هذاَُحجٌرُر 

ُسبعيُخريفاًُ هاُ،فهوَُُّيويُيفُالنارُاآلنُ.منذ  ُ.حت ىُانتهىُإىلَُقعر 

ُ.فسمعت مُوجبَتهاُ،هذاُوقَعُيفَُأسفلهاُ:يفُرواية

ُنبيُاهللُُ؛ندبُج ُُبنُ ُعنُسمرةَُُ-575  ُمنهمُمنُُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصأنهُسمَع إن 

هُالنارُإىلُكعبيه جزته.ُتأخذ  هُإىلُح  هُ.ومنهمَُمنُتأخذ  نق  هُإىلُع  ُ.ومنهمَُمنُتأ خذ 

ُإىلُكعبيهُ:يفُرواية ُالنار ذه كبتيهُ.منهمَُمنُتأ خ  ُإىلُر  ُالنار .ُومنهمُمنُتأخذه

جزته ُإىلُح  هُالنار  هُالنارُإىلُت رقوت هُ.ومنهمَُمنُتأ خذ  ُ.ومنهمَُمنُتأ خذ 

ُبابُالنارُيدخلهاُاجلبارون،ُواجلنةُيدخلهاُالضعفاء

                                                           

( ُ )ُ ُالسيوطي 7/728ُ)قال ُقيل(: :ُ ُوالضعف  ُالرقة  ُيف ُوقيل، ُهلل: ُواهليبة  ُيفُاخلوف  .ُ ُأكثر  ُالطرَي فإن 

ُوفزعاًُ ُخوفًا ُاحليوان  ُقالُالنووي. :ُ ُغلَبُعليهمُاخلوف  ُقوٌم ُاملراَد ُوكأن  ُمنُ. ُعنُُجاعات  كامُجاء

ة ُخوفهم لون:ُوقيل،ُالسلفُيفُشد  توك    .انتهى.ُاملرادُم 
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ُسعيدُ ُ-577  ُأيب ُقالاخل ُُعن ُُ:دري ُاهلل ُرسول  ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصقال ُاجلنة  ت  احتج 

ُالنوالنارُ  ُاجلبُ ُ:ارفقالت ونيف  ُواملتكرب  ُارون ُاجلنة، ُالناسُُ:وقالت عفاء ُض  يف 

َُمنُأشاءفقىَضُُ.ومساكينهم ُبك  ُاجلنةَُرمحتيَُأرحم 
ُالنارُعذايبُُ،ُبينهامَُأنك  وَأنك 

َُمنُأشاء بُبك  ُمُ ُ،أ عذ  ُ( ).لؤهاولكليكامُعل 

ُقالُ-572  ُهريرة، ُأيب ُُ:عن ُرسول  ُُقال ُالكافرُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُُ،رضس  ُناب  َأو

ُأ حدُ ُ،الكافرُ  ُثالثُ.مثل  هُمسرية  ُجلد  َلظ  ُ.وغ 

ُرسوَلُاهللُُ؛عنُأيبُهريرةُ-578  َُأشعَثُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصأن  ب  ُ،دفوعُباألَبوابمَُُر 

لوَُأقسَمُعىلُاهللُأَلَب ره
( ).ُ

ُُ:قال.ُعنُأيبُهريرةُ-529  .ُصنفانُمنُأهلُالنارُملَُأرهاُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

ُكأَُ ُسياٌط ُمعهم ُالناسقوٌم ُهبا ُيْضب ون ُالبقر  ُذناب  .ُ ُعارياٌتُونساٌء كاسياٌت

ُمائالٌتُ ُمميالٌت ُاملائلةر. ُالب خت  ُكَأسنمة ُؤوسهن  ُاجلنة. ل َن ُيدخ  ُال َُيدَنُ، وال

نُمسريةُكذاُوكذا.ُرَيها ُم  ُرََيهاُلت وجد  ُ.وإن 

ُبكُمدةٌُ:ُملسو هيلع هللا ىلصقالُرسولُاهللُ:ُريرةُقالعنُأيبُهُ-587  ُطالت  ُُ،ي وشكُإن  أن 

                                                           

ُاجلنةُوالنار":ُوهوُقوله:ُذكَرُمسلٌمُصدَره.ُحديثُأيبُسعيدُهذا(ُ ) ت  فذكَرُنحوُ:ُثمُقالُ"..احتج 

ُملؤها".ُحديثُأيبُهريرةُإىلُقوله ُ."ولكليكامُعل 

ُ.وحديثُأيبُسعيدُانفرَدُبهُمسلم.ُوحديثُأيبُهريرةُمتفٌقُعليهُ

ُاللفظُالذيُذكرت هُنقَلهُاحل ميديُيفُُ حيحي"وهذا ُالذيُ:ُثمُقال(7/772ُ)ُ"اجلمعُبيُالص  وهذا

ُعىلُماُبي نهُأبوُبكرُالربقاين
ُأيبُسعيد  ناُهوُلفظُحديث    .انتهى.ُوأبوُمسعودُالدمشقي،َُأوَرد 

مُبرقمُ(7ُ)  (.778 )تقد 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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َُأذنابُالبقرترىُقوم ُ.ًُاُيفَُأيدُّيمُمثل  ونُيفُسخط  ُاهلل،ُويروح  ونُيفُغضب  يغد 

ُ.اهلل

ُبابُفناءُالدنيا،ُوبيانُاحلرشُيومُالقيامة

ُحدُ ُسعيدُ ُعنَُييىُبنُ ُ- 58  ُمستوردًاُُ:قالُثناُقيٌسُحدُ ُثناُإسامعيل  سمعت 

ُبَُأَُ ُاهللُُ:يقولُ،ُرُ هُ ف ُُنيخا ُمثلُماُُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول  نياُيفُاآلخرةُإال  ُالد  ُما واهلل 

كمُإصبعَُ َُأحد  ُوأَُُ-هُهذهُيعل  ؟ُ.يفُاليمُ ُ-ابةُبُ شارَُييىُبالس  ُفلينظرُبَمَُيرجع 

ُباإلهبامُ:قالُ:يفُرواية ُ.وَأشاَرُإسامعيل 

ُبابُيفُصفةُيومُالقيامة،ُأعانناُاهللُعىلُأهواهلا

ليمُبنُعامرُ-587  ُاألسودُقال.ُعنُس  ُبن  ثنيُاملقداد  ُرسوَلُُ:حد  اهللُُسمعت 

ُميلُ حتُ ُدينُالشمسُيومُالقيامةُمنُاخللقتَُ:ُيقولُملسو هيلع هللا ىلص ُ.ىُتكوَنُمنهمُكمقدار 

ليمُبنُعامر ُاألَرضُ:قالُس  َُأمسافة  ؟ َُيعنيُبامليل  َُأدريُما ُُ،فواهللُما ُامليل  َأم

ُبهُالعي ُ.الذيُت كتحل 

ُُ:قال ُفيكون ُالعرق  ُيف َُأعامهلم ُقدر  ُعىل َُكعبيهُ.الناس  ُإىل ُيكون  َُمن .ُفمنهم

كبتيه ُإىلُر  هُ.ومنهمُمنُيكون  َوي  ُُ.ومنهمُمنُيكونُإىلَُحق  هُالعرق  لجم  ومنهمُمنُي 

ُاهللُُ:قالُ.إجلاماًُ ي هُ ُملسو هيلع هللا ىلصوَأشاَرُرسول 
هُإىلُف  ُ.بيد 

ُبابُالصفاتُالتيُيعرفُهباُيفُالدنياُأهلُاجلنةُوأهلُالنار
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ُبنُُ-587  ُاملُ محعنُعياض  ُرسوَلُُ؛جاشعيُار  يفُُيومُ ُقالُذاَتُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُأن 

ُعلُ ُ:خطبته ُمما ُجهلت م ُما ُأ عّلمكم ُريبَُأمرينُأن  ُيُهذانيُيومُ مََُأالُإن  .ُ ُمال  كل 

ُ.حالٌلُُ،نحلت هُعبداًُ

نفاَءُكلهم ُعباديُح  ُفاجتالتهمُعنُدينهمُ.وإينُخلقت  ُ.وإهنمَُأتتهمُالشياطي 

ُهلم ُعليهمُماَُأحللت  مت  لطاناًُُ.وحر  لُبهُس  ُي رشكواُيبُماُملُأ نز  مُأن  ُ.ُوَأمرهت 

ُاألَرضُفمقَتهم ُأهل  ُإىل ُنظَر ُاهللَ ُُ،وإن  ُأهل  ُمن ُبقايا ُإال  ُوعجَمهم، عرهَبم

ُ.ُالكتاب

ُعليكُكتابًاُالَُيغسل هُاملاءُ ُ.إنامُبعثت كُألَبتليكُوَأبتلُبكُ:وقال تقرؤهُُ.وَأنزلت 

ُأ حرَقُق ريشاًُ.ُنائاًمُويقظان ُاهللَُأمرينُأن  ُُ.وإن  ُإذاُيثلغواُرأُ ُ:فقلت  وهُرب  يسُفَيدع 

بزة مُكامُاستخرج ُُ:قالُ.خ  ه  كُ.وكاستخرج  همُن غز  قُعليكُ.واغز  ُ.وَأنفقُفسن ن ف 

ُمخسَةُمثله ُجيشًاُنبعث  ُ.ُوقات َلُبَمنَُأطاعكَُمنُعصاكُ.وابعث 

ُاجلنةُثالُ:قال وف قُ:ثةوأهل  قُم  تصد  ُُ.ذوُسلطانُمقسطُم  ورجٌلُرحيٌمُرقيق 

ُذيُقُ  ُلكل  سلمٌُُ،ربىالقلب  ٌفُذوُعيالُ.وم  ُ.وعفيٌفُمتعف 

ُمخسةٌُُ:قال ُالنار ُالذيُالُزب رُ:وأهل عيف  الض 
ُالُُ،لهُ( ) ُتبعًا ُفيكم الذينُهم

ونَُأهاًلُوالُماالًُ ُخانهُ،واخلائنُالذيُالََُيفىُلهُطمعٌُ.ُيتَبع  ُإال  ُدق  ورجٌلُالُُ.وإن 

كُعنَُأهل كُومال ك ادع  َُي  ُوهو ُي صبحُوالُي ميسُإال  ُالكذَبُ. ُأو ُالبخَل وذكر

                                                           

هُمماُالُينبغيُله.ُالُعقَلُلهُيزب ره(ُ ) نظري)وُ.ُأيُالُيظهر(ُالَُيفىُلهُطمع.ُ)ويمنع  ُُ(الش  ُالشي  بكرس 

ُ.ُوالظاءُامل عجمتي اش  ُالنونُالفح 
ءُاخللق.ُوسكون    (.7/777)قالهُالسيوطيُ.ُأيُاليس 
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ُ اش  ُالفح  نظري  ُ.والش 

واُحت ىُالُيفخَرُأحٌدُعىلُأحدُ ُ:يفُرواية َُتواضع  ُأن  ُاهللَُأوحىُإيل  والُيبغيُُ،وإن 

ُ.َُيبغونُأهاًلُوالُماالًُُوهمُفيكمُتبعًاُالُ:وفيه..ُ.أحٌدُعىلُأحدُ 

ُعبدُاهلل؟ُقالُ:فقلت ُأبا ُنعمُ:فيكونُذلكُيا .ُواهللُلقدَُأدركت همُيفُاجلاهلية.

ُالرجَلَُلرَيَعىُعىلُاحلي ُ ُوليدهَتمَُيطؤهاُ،وإن   .ماُبهُإال 

والتعوذُُ،وإثباتُعذابُالقربُ،بابُعرضُمقعدُامليتُمنُاجلنةُأوُالنارُعليه

ُمنه

ُُبنُ ُاخلدريُعنُزيدُ ُعنُأيبُسعيدُ ُعنُأيبُنْضةَُُ-587  ُ:قالُأبوُسعيد.ُثابت 

ُوملُأَُ ُثابت.ُملسو هيلع هللا ىلصشهدهُمنُالنبي  ُبن  ثنيهُزيد  ُُ:قالُ،ولكنُحد  ُُملسو هيلع هللا ىلصبينامُالنبي  يفُحائط 

ُمعهُ،لهُلبنيُالنجارُعىلُبغلةُ  ُت لقيهُ،ونحن  ُبهُفكادت  ُستٌةُأوُُ.إذُحادت  ٌ وإذاَُأقرب 

ُأربعةٌُ ُأو ُيقُ:قالُ.مخسٌة ُكان ُاجل ُكذا ُهذهُُ:فقالُ.ريريول َُأصحاَب ُيعرف  َمن

؟ُفقالُرجل ُ.ُمات واُيفُاإلرشاكُ:فمتىُماَتُهؤالء؟ُقالُ:قال.َُأناُ:األَقرب 

ُاأل ُُ:فقال ُهذه ُقبورهاإن  ُيف بتىل ُت  َُتدافن واُ.مة ُال ُأن ُُ،فلوال ُأن  ُاهللَ لدعوت 

ُمنهُ ُالقربُالذيَُأسمع  ُي سمَعكمُمنُعذاب 

هُثمُ  ُمنُعذابُالنارُ:فقالُ،أقبَلُعليناُبوجه  ذواُباهلل  نُُ:قالواُ.تعو  ُباهللُم  نعوذ 

واُباهللُمنُعذابُالقربُ:فقال.ُعذابُالنار ذ  ُالقربُ:قالواُ.تعو  ُباهللُمنُعذاب  .ُنعوذ 

ُباهللُمنُالفتنُ:قال ذوا ُباهللُمنُالفتنُماُُ:قالواُ.ماُظهرُمنهاُوماُبطنُ،تعو  نعوذ 

ُ ُمنها ُبطنظهر جالُقالواُ:قالُ.وما ُالد  نُفتنة  ُباهللُم  وا ذ  ُباهللُمنُفتنةُُ:تعو  نعوذ
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ُ.الدجال

ُُ؛ُعنُأنسُ ُ-785  ُالنبي  ُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُاهللُأن  ُلدعوت  لوالُأنُالَُتدافن وا

ُ.ي سمعكمُمنُعذابُالقرب

اهاُملكانُي صعداهنا:ُقال.ُعنُأيبُهريرةُ-587  ُاملؤمنُتلق  وح  ُر  .ُإذاُخرجت 

ُرَي ها،ُوذكَرُاملُ:[زيدابنُ]قالُمحادُ ُالسامءُ:قالُ.سَكُفذكرُمنُطيب  ُأهل  :ُويقول 

ُاألرض ُق بل  ن ُم  ُجاءت  ُطيبٌة رينهُ.روٌح َُتعم 
ُكنت  ُوعىلُجسد  ُعليك  ُاهلل  ُ.صىل 

ُ ُوجل  ُُثمُ ُ.فينطلقُبهُإىلُرب هُعز  ُ( ).انطلقواُبهُإىلُآخرُاألجلُ ُ:يقول 

هُُ:قال ُإذاُخرجتُروح  ُالكافَر ُُ:قالُمحادُ-وإن  نَُنتن ها،ُوذكرُلعنًا ُ-وذكرُم 

ُالسامء ُأهل  ُاألرضُ:ويقول  ُمنُق َبل  انطلقواُبهُإىلُُ:قالقالُفيُ .ُروٌحُخبيثٌةُجاءت 

ُاألَجلُ  ُ.آخر 

ُاهللُُ:قالُأبوُهريرة ُرسول  هُ،( )يطةًُرَُُملسو هيلع هللا ىلصفرد  ُ.هكذاُ،كانتُعليهُعىلَُأنف 

ُمالكُُ–582  ُبن  ُعنُأنس  ُ.كن اُمعُعمَرُبيُمكةُواملدينةُ:قالُعنُثابت 

ُرجاًلُحديَدُالبرص ُُ.فرتاَءيناُاهلالَلُ َُأن هُرآهُغرييوليسُأَُُ.فرَأيت هُ.وكنت  ُ.حٌدُيزعم 

ُُ:قال ُلعُ ُفجعلت  ُفجعَلُُ:مرَأقول  ُتراه؟ ُوَأناُُ:قالُيقولُعمرُ ُ.الُيراهَُأَما سَأراه

                                                           

نتهىُاألجلُ :ُقالُالقايض(ُ ) ُالكافر،ُهوُسدرةُامل نتهىُيفُروحُاملؤمن.ُم  يُيفُروح  تمل:ُقال.ُوسج  :ُوَي 

نيا ُالد  َُأجل 
 
ُاملراَدُإىلُانقضاء  (.7/777)ذكرهُالسيوطيُ.ُأن 

،ُوهيُبفتح:ُريطة(7ُ)
 
،ُوسكونُالياء

 
ُ:ُأي:ُعىلَُأنفه.ُاملالءة:ُثوٌبُرقيٌق،ُوقيل:ُالراء ُريح  ُلنتن  كراهًة

 (.7/777)قالهُالسيوطيُ.ُالكافر

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُعىلُفرايش ستلق  ناُمُ ثُ.م  ث  د  َأنشَأَُي 
ُ.عنُأهلُبدر ( )

ُرسوَلُاهللُُ:فقال ُباألمسُ ُملسو هيلع هللا ىلصإن  ُبدر  ريناَُمصارَعَُأهل  ُُ:يقول.ُكانُي  هذاُمرصع 

ُشاءُاهلل ُإن  ُغدا ُالتيُُ:قالُفقالُعمرُ ُ،فالن  ُماَُأخطؤاُاحلدوَد فوالذيُبعثهُباحلق 

ُاهللُ ُرسول  همُعىلُبعضُ:قال.ُملسو هيلع هللا ىلصحد  ُبعض  علواُيفُبئر  ُ.فج 

ُاهللُُفانطلَقُ ُبنَُُوياُفالنَُُ،فالنُبنَُُياُفالنَُُ:فقالُ.هىُإليهمىُانتَُحتُ ُملسو هيلع هللا ىلصرسول 

ُوعَدينُاهللُُ.فالنُ  ُما ُفإينُقدُوجدت  ًا؟ ُحق  ه ُورسول  ُاهلل  م ُوعَدك  هلُوجَدت مُما

اًُ ُ.حق 

ماَُأنتمُبَأسمعُُ:كيفُت كل مَُأجسادًاُالَُأرواَحُفيها؟ُقالُ.ياُرسولُاهللُ:قالُعمرُ 

ُمنهم ُشيئاًُُ.مل َاَُأقول  واُعل  ُيرد  مُالُيستطيعونُأن  ُ( ).غرَيَُأهن 

ُرسوَلُاهللُُ؛ُمالكُبنُ ُعنُأنسُ ُ-588  َُأتاهمُُ.ترَكُقتىلُبدرُثالثاًُُملسو هيلع هللا ىلصأن  ثم 

ُفناداهم ُعليهم ُجهلُبنُهشامُ:فقالُ.فقام َُأبا ُبنُخلفُ.يا ُأ مي َة ُبنُُ.يا تبة ُع  يا

                                                           

 .أيُعمرُبنُاخلطابُ(ُ )

ُعنُأيبُطلحةُ(7252ُ)ُ"صحيحُالبخاري"أصلهُيفُ(7ُ) ُنبيُ":ُخمترصًاُمنُروايةُقتادةُعنُأنس  أن 

ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُ ُخبيث  ف واُيفُطوىُمنَُأطواءُبدر  ذ  ُق ريشُفق  ُمنُصناديد  الً ُوعرشينُرج  ُبأربعة  ُيومُبدر  أمَر

بث ُالعرصةُثالَثُليال،ُخم  َُأقاَم ُ.ُوكانُإذاُظهرُعىلُقوم  ُبراحلتهُفشد  ُكانُببدرُاليومُالثالثَُأمَر فلام 

ُرحَلها ُمَشىُواتبعهَُأصحابه،ُعليها ُثم  ُعىلُشفةُ:ُالواوق، ُحاجت هُحت ىُقاَم ُلبعض  ُإال  ُنرىُينطلق  ما

كي ُالر  ُآبائهم. نادُّيمُبَأسامء ُفالنُبنُفالن:ُفجعلُي  ُيا ُفالنُبنُفالن، ُويا كمَُأنكمَُأطعت مُاهللُ. َأيرس 

ا ناُحق  ناُماُوعَدناُرب  اًُ.ُورسوله؟ُفان اُقدُوجد  ت مُماُوعَدُرب كمُحق  اُرسولُاهللُماُي:ُقالُعمرُ .ُفهلُوجد 

 (.7852)وهوُيفُمسلمُأيضًاُ.ُفذكرُنحوه...ُت كل م
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ُماُقُ َأَليسُقدُوجَدت مُماُوعَدُرب كمَُحُُ.ياُشيبةُبنُربيعةُ،ربيعة ًا؟ُفإينُقدُوجدت 

اًُ ُحق  ُُ.وَعَدينُريب  ُالنبي  ُقوَل ُعمر  ُرسوَلُُ:فقال.ُملسو هيلع هللا ىلصفسمَع واُيا ُ.اهللُكيفَُيسمع 

يبوا وا؟ُ،وَأن ىُي  ُ.وقدُجي ف 

ُمنهمُ:قال َُأقول  َُأنتمُبَأسمعُملا ُما ه ُُ.والذيُنفيسُبيد  ونُأن  ولكن همُالُيقدر 

يب وا ب واُ،ي 
ح  َُأمَرُهبمُفس  ُبدرُ ُ.ثم  واُيفُقليب  ُ( ).فأ لق 

ُبابُاألمرُبحسنُالظنُباهللُتعاىل،ُعندُاملوت

ُُعنُجابرُ ُ-589  ُُ:قال. ُالنبي  ُيقولُملسو هيلع هللا ىلصسمعت  ، ُبثالث  الُُ:قبلُوفات ه

ُباهللُالظنُ  سن  ُوهوَُي  كمُإال  َُأحد  ُ.يموتن 

ُُ:قالُ.ُعنُجابرُ ُ-597  ُالنبي  ُعىلُماُُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصسمعت  ُعبد  ُكل  بعث  ي 

ُ.ماَتُعليه

ُُ

                                                           

 .انظرُماُقبله.ُدونُذكرُأسامءُالقتىل.ُنحوهُعنُأيبُطلحةُ(7252ُ)أخرجُالبخاريُُ( )
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 كتاب الفنت وأشراط الساعة 
 

ُالبيت ُبابُاخلسفُباجليشُالذيُيؤم 

فيعُالعزيزُبنُ ُعنُعبدُ ُ- 59  بيدُاهللُبنُالقبطيةُر  ُُ:قال.ُعنُع  دخلُاحلارث 

ُبنُ ُبنُ  ُاهلل ُوعبد  ُربيعة ُُأيب ُمعهُ-صفوان ُوأنا ُسلمةُ-ام ُأ م  ُ.املؤمنيُمُ أُ ُعىل

سفُبهُفسأالهاُعنُاجليشُ  ُابنُ ُ.الذيَُي  ُ.ُبريالزُ ُوكانُذلكُيفَُأيام 

ُُ:فقالت ُاهلل ُرسول  ُبعٌثُُ:ملسو هيلع هللا ىلصقال ُإليه ُبالبيتُفي بعث  ُعائٌذ ُكانواُُ.يعوذ  فإذا

َفُهبم س  ُخ  ُُ.ببيداَءُمنُاألرض  ُ:قالُ؟فكيفُبَمنُكانُكارهاًُُ.اهللُياُرسوَلُُ:فقلت 

ُبهُمعهم سف  ُيومُالقيامةُعىلُني ت هُ.َي  بعث  ُ.ولكن هُي 

ُاملدينةُ:وقالُأبوُجعفر ُ.هيُبيداء 

ُُ:( )قالُ:ويفُرواية ُُفلقيت  ُإن امُقالتُ:َأباُجعفرُفقلت  ُمنُاألرضُ:إهنا .ُببيداَء

ُُ:فقالُأبوُجعفر ُاملدينة.ُكال  اَُلبيداء  ُ.واهللُإهن 

ُُ؛َأخربتنيُحفصةُ :ُاهللُبنُصفوانُقالُعنُعبدُ ُ-597  ُالنبي 
اُسمعت  ُملسو هيلع هللا ىلصأهن 

ُالبيَتُجيٌشُيغزونهُ:يقول ُهذا ن  ُُ.َلي ؤم  سف  ُمنُاألرضَُي  ُببيداَء ُكانوا حتىُإذا

مُآخَرهمُ.بَأوسطهم ناديَُأوهل  سفُهبمُ.وي  ُُ.ثمَُي  رب  ُالرشيدُالذيَُي  فالَُيبَقىُإال 

ُ.عنهم

ُعلُ:فقالُرجل ُعىلُحفصةَأشهد  اُملُُ.يكُأنَكُملُتكذب  ُعىلُحفصَةُأهن  وَأشهد 

                                                           

ُالعزيزُبنُرفيع:ُالقائل(ُ )  .هوُحممدُبنُعلُبنُاحل سيُالباقر:ُوأبوُجعفر.ُهوُعبد 
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ُ ُعىلُالنبي  ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصتكذب 

ُرواية ُُ:يف ُاهلل ُرسوَل ُالبيتُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُهبذا ُُ-سيعوذ  ُالكعبة قوٌمُُ-يعني

ُإليهمُجيٌشُُ.والُعدةٌُُ،والُعددٌُُ،ليستُهلمَُمنعةٌُ بعث  حت ىُإذاُكانواُببيداَءُمنُُ.ي 

َفُهبم س  ُ.ُاألرضُخ 

َُيسريونُإىلُمكةُ:يوسفقالُ ُصفوانُ.وأهَلُالشامُيومئذ  ُاهللُبن  َأَماُُ:فقالُعبد 

ُ.ُواهلل ُماُهوُهبذاُاجليش

ُعائشةُقالتالزُ ُاهللُبنُ ُعنُعبدُ ُزيادُ ُبنُ ُعنُحممدُ ُ–597  ُُ:بري؛ُأن  عبَثُرسول 

هُملسو هيلع هللا ىلصاهللُ ُ:فقال.ُاهللُصنعَتُشيئًاُيفُمنامكُملُتكنُتفعل هُياُرسوَلُُ:فقلنا.ُيفُمنام 

ُمنُقريش ونُبالبيتُبرجل  تيَُيؤم  ُناسًاُمنُأ م  ُأن  ُُ.العجب  حتىُإذاُُ.قدُجلَأُبالبيت 

َفُهبم س  ُ.كانواُبالبيداءُخ 

ُرسوَلُُ:فقلنا ُالناسُ.اهللُيا َُيمع  ُقد ُالطريَق ُنعمُ:قالُ.إن  .ُ ُامل ستبرص  فيهم

ُا ُوابن  ُواحداًُُ.لسبيلوامَلجبور  ُشت ىُ.َُّيلكونَُمهلكًا َُمصادَر روَن ُويصد  يبعث همُ.

م ُ( ).اهلل ُعىلُني اهت 

                                                           

( ُ ُيفُ( ُالبخاري"أصله 7ُ 77)ُ"صحيح طعمُ( ُم  ُبن  بري ُج  ُبن  ُنافع  ُعن ُآخر
ُأ خرىُمنُوجه  بَألفاظ 

ثتنيُعائشةُقالت ُاهللُ:ُحد  ُ.ُيغزوُجيٌشُالكعبةَُ"ُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول  سف  فإذاُكانواُببيداَءُمنُاألرضَُي 

هم هلمُوآخر  هم.ُقلتُياُرسوَلُاهلل:ُقالت.ُبأو  مُوآخر  هل  سفُبأو  ومنُليسُ،ُيهمَُأسواقهموف.ُكيفَُي 

سفُبأوهلمُوآخرهم:ُقال.ُمنهمُ؟ بعثونُعىلُنياهتم،َُي  ُي  ُ."ثم 

ُمسلمُُ.وزوائدُاملصنفُظاهرةُ ُيفُرواية تي)ويفُقوله ُمنُأ م  ُناسًا ُأن  ُعىلُابنُالتيُحيثُقال( :ُرد 

ُالكعبة َُُّيدمون ُالذين ُهم ُهبم سف َُي  ُالذي ُاجليش ُهذا ُيكون ُأن تمل َُي  .ُ ُمنهم في خسفُفينتقم
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ُبابُنزولُالفتنُكمواقعُالقطر

ُُ:قال.ُعنُأيبُسلمة،ُعنُأيبُهريرةُ-597  ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُالنبي  ُالنائم  تكونُفتنٌة

ُاليقظان ُمن ُخرٌي ُالقائمُ.فيها ُمن ُخرٌي ُفيها ُمنُُ.واليقظان  ُخرٌي ُفيها والقائم 

َتع ذُ،فَمنُوجَدُمل َجأًُ.ُالساعي ُ( ).َأوُمعاذًاُفلَيس 

امُقالُ–595  ح  ُأَُُ:عنُعثامَنُالش  ُأيبُانطلقت  ُبن  سلم  يُإىلُم 
َبخ  ناُوفرقٌدُالس 

هُ،ب كرة َُأرض  ُيف ُعليهلُ فدَخُُ.وهو ُالفتنُُ:فقلناُ.نا ُيف ث  د  َُي  َُأباك ُسمعَت هل

ثُقال.ُنعمُ:حديثًا؟ُقال د  َُأباُبكرةَُي  ُ:سمعت 

ُُ ُفتنٌُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  اُستكون  ُتكونُفتنةٌُُ.إهن  ُفيهاُخريٌُُ.َأاَلُثم  منُُالقاعد 

ُُ،َأاَلُُ.واملايشُفيهاُخرٌيُمنُالساعيُإليهاُ.املايشُفيها ُأوُوقعت  ُنزلت  فَمنُُ،فإذا

ُبإبله هُ.كانُلهُإبٌلُفليلحق  ُلهُغنٌمُفليل َحقُبغنم  وَمنُكانتُلهَُأرٌضُُ.وَمنُكانت 

ُ ُبَأرض  ُُ.هفليل حق 

ُرسوَلُُ:فقالُرجٌلُُ:قال ُوالُأرٌض؟ُاهللُأَُُيا ُإبٌلُوالُغنٌم رأيَتَُمنُملُيكنُله

هُبحجرُ ُ:قال ُعىلُحد  هُفيدق  ُإىلُسيف  ُاستطاعُالنجاءَُُ.يعمد  ُإن  ينج 
ُل  ُهلُُ.ثم  اللهم 

ُ ؟ُاللهم  ؟بل غت  ُهلُبل غت  ؟ُاللهم  ُ.هلُبلغت 

_______________________ 

بهُابنُحجرُبروايةُمسلمُ .ُانتهى.هبم  .وتعق 

ُفيهاُخرٌيُمنُالقائم.ُستكونُفتن"منُهذاُالوجهُبلفظُ(ُ 7727ُ،772)أخرجهُالبخاريُ(ُ ) ،ُالقاعد 

ُفيهاُخرٌيُمنُاملايش ُ."احلديث..ُواملايشُفيهاُخرٌيُمنُالساعي،ُوالقائم 

ُفيهاُخرٌيُمنُالقائمُ .ُاليقظانتكونُفتنةُالنائمُفيهاُخرٌيُمنُ)دونُقولهُُ  (.واليقظان 
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ُرجٌلُ ُفقال ُرسوَلُُ:قال ُأَُُيا ُُرأيَتُاهلل ُأحد  ُإىل ُيب نطَلَق ُي  ُحتى ُأ كرهت  إن 

في ُُ،أوُإحدىُالفئتيُ،الص  ُُ:ئُسهٌمُفيقتلني؟ُقالوَُيُأَُُ،هبسيفُ ُنيُرجٌلُبَُفَْضَ يبوء 

هُوإثمك ُالنارُ.بإثم  ُ.ويكوَنُمنَُأصحاب 

ُببعضبابُهالكُهذهُاألمةُبعضهمُ

ُثوبانُ-597  ُقالُعن ،:ُُ ُاهلل ُرسول  ُزَُُ:ملسو هيلع هللا ىلصقال ُاهلل ُاألرضإن  .ُوىُيل

ُومغارهَبا ُمشارَقها ُمنهاُ.فرأيت  ُيل وي ُز  ُما ها ُملك  ُسيبلغ  تي ُأ م  ُُ.وإن  وأ عطيت 

ةُ ُ.الَكنَزي نُاألمَحرُواألبيض ُعام 
لَكهاُبسنة  تيُأنُالُُّي  ُريبُأل م  وأنُالُُ.وإ ينُسألت 

ُ.ُفيستبيحُبيضَتهمُ.ي سلطُعليهمُعدوًاُمنُسوىَُأنفسهم

ُريبُقال ّردُ ُ:وإن  ُقضاًءُفإنهُالُي  تكُأنُُ.ياُحممدُإ ينُإذاُقضيت  وإينَُأعطيت كُأل م 

ُبَسُ ُأ هلكهم ةُ ُنةُ ال ُمُ ُ.عام  ُعدوًا ُعليهم ُأ سل َط ُال هموأن َُأنفس  ُسوى ُُ.ن يستبيح 

ُاجتمعَُُ.( )بيَضتهم ُُعليهمُولو ُبأقطارها ُُ-َمن َُمنُبيَُأقطارها ُقال حتىُُ-أو

ُبعضاًُ لك  همُُّي  همُبعضاًُُ،يكوَنُبعض  ُ.وَيسبيُبعض 

ُاهللُُ،ُيبُوقاصُ أَُُبنُ ُعنُسعدُ ُ-592  ُرسوَل ُمنُُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُيوم  ُذاَت َأقبَل

ُالعالية عاوية. ُبمسجدُبنيُم  ُمر  ُركعتيُفركعَُُدخَلُُ،حتىُإذا ُمعهُ.فيه ُ.وصل ينا

ُطويالًُ ُرب ه ُانرصفُإليناُ.ودعا ُُ.ثم  ُريبُثالثاًُُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقال ُ،فَأعطاينُثنتيُ.سألت 

نةُفَأعطانيهاُ.وَمنََعن يُواحدةًُ تيُبالس  لَكُأ م  ُريبُأنُالُُّي  لكُُ.سألت  وسَألت هُأنُالُُّي 

                                                           

ُالطائر.ُأيُُجاعتهمُوأصلهم(ُ ) ُمنُبيضة  َُأصل ه،ُمأخوٌذ ا ُعليهُواجتامعهُله.ُألهن  والبيضةُ،ُوحتضينها

 (.772/ )ُ"املشارق"قالهُعياضُيفُ.ُوالبيضةَُأيضًاُامل لك،ُأيضًاُالعزُ 
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ُفَأعطانيها تيُبالَغرق  ُ.وسَألت هُأنُالُيعَلُبأ َسهمُبينهمُفمنََعن يهاُ.أ م 

ُاهللُُ:روايةيفُ ُمنَُأصحابهُملسو هيلع هللا ىلصَأن هَُأقبَلُمعُرسول  ُبمسجدُبنيُُ.يفُطائفة  فمر 

عاوية ُ..فذكره.ُ.م 

ُفيما يكون إلى قيام الساعة ملسو هيلع هللا ىلصبابُإخبارُالنبيُ

ُاليامنُ:عنُأيبُإدريسُاخلَوالينُكانُيقولُ–598  ُبن  ُإينُُ:قالُحذيفة  واهلل 

ُكائنة ُهي ُفتنة  ُالناسُبكل  ُوبيُالساعةُ،ألَعلم  ُبيني ُيكوَنُُ.فيام ُأن  ُإال  ُيب وما

ُاهللُ ُيفُذلكُشيئاًُُملسو هيلع هللا ىلصرسول  ُإيل  دثهُغرييُ،أس  قال،ُُملسو هيلع هللا ىلصولكنُرسولُاهللُُ.ملَُي 

ُجملسًاَُأناُفيهُعنُالفتن ث  د  ُ.وهوَُي 

ُُ ُالفتنُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول  ُثالٌثُالُيكدَنُيذرَنُشيئاًُُ:وهوَُيعد  ُُ.منهن  ومنهن 

ُا ُ.ومنهاُكبارٌُُ،منهاُصغارٌُ.ُلصيففتٌنُكرياح 

ُكل همُغرييُ:قالُحذيفة ُ.فذهَبُأ ولئكُالرهط 

 599-ُُ ذيفة ُقالُ؛عنُح  ُاهللُُ:أنه ُُملسو هيلع هللا ىلصَأخربينُرسول  ُإىلُأن  ُكائٌن ُهو بام

ُالساعةُ  هُ.تقوَم َُأينُملَُأسأل  ُقدُسألت هُإال  ُاملدينةُمنُ.ُفامُمنهُيشءُإال  رجَُأهل  ماَُي 

ُ( ).املدينة؟

                                                           

ذيفةُمنُروايةُع(ُ 789)ومسلمُ(7777ُ)أخرجُالبخاريُ(ُ ) لقدُخطبناُ":ُقالُنُأيبُوائلُعنُح 

ُ ُذكَرهُملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ُالساعةُإال  َله.ُخطبًةُماُترَكُفيهاُشيئًاُإىلُقيام  َلهُمنَُجه  ُ،ُعل َمهَُمنُعل َمهُوجه  إنُكنت 

ُالرجَلُإذاُغاَبُعنهُفرآهُفعرفه ُالرجل  ُفأعرف هُكامَُيعرف  ُُ."ألَرىُاليشَءُقدُنسيت 

مرُبنُشب ةُمنُحديثُأيبُهريرةُ(:ُ 7/9)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ:فائدةُ ريرةَُمنُ:ُقيل"ولع  ياَُأباُه 
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ُاهللُُ:قالَُُأخطَبُُعنُأيبُزيدَُعمروُبنُ ُ–777  ُبناُرسول  ُ.الفجرُملسو هيلع هللا ىلصصىل 

ُالظهرُ 
ُحتىُحْضت  ُاملنربُفخَطبنا ُُ.وصعد ُفصىل  ناُبَُفخطَُُ.املنربَُُصعدَُُثمُ ُ.فنزَل

ُحتُ  ُالعرص  ُحْضت  ُُ.ى ُفصىل  ُنزَل ُاملنربَُُثمُ ُ.ثم  َد ُُ.صع  ُغربت  ُحتى فَخَطبنا

ُ ُُ.الشمس  ناَُأحفظ ناُ.وبامُهوُكائنٌُُ،ناُبامُكانرَبَُفَأخ  ُ.فَأعلم 

ُبابُيفُالفتنةُالتيُمتوجُكموجُالبحر

ُُبنُ ُعنُحممدُ ُ- 77  ُس  ُيومُاجلَُُ:ُقالُجندٌبُُ:ينُقالري  فإذاُ.ُ( )عةُرُ جئت 

ناُدماءُ:فقلتُ.رجٌلُجالٌسُ ُاليومُهه  ُُ:فقالُذاكُالرجلُ.لي هراقن  ُ:قلتُ.واهللُكال 

ُُ:قالُ،واهللُ.بىل ُرسولُاهللُُ،واهلل.ُكالُ:قالُ،واهللُ.بىلُ:قلتُ،واهللُ.كال  إنهُحَلديث 

ثنيهُملسو هيلع هللا ىلص ُيلَُأنَتُمنذُاليومُ:قلت.ُحد  تسمعنيُأ خالف كُوقدُسمعَتهُُ.بئَسُاجلليس 

ُُ:فالَُتنَهاين؟ُثمُقلتُملسو هيلع هللا ىلصمنُرسولُاهللُ هُ؟ماُهذاُالغضب  ُعليهَُأسَأل  فإذاُ.ُفَأقبلت 

ذيفة ُح  ُ.الرجل 

راتُعنُجبلُمنُذهببابُالُتقومُالساعةُحتىُ َُيرسُالف 

هيلُ ُ-777  ُأنُ ُعنُأبيهُعنُس  ُالُتقومُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسوَلُُعنُأيبُهريرة؛

ُمنُذهبحتُ ُالساعةُ  ُعنُجبل  رات  ُعليهُ.ىََُيرَسُالف  ُالناس  ُُ.يقتتل  ُمنُكل  في قتل 

_______________________ 

هم؟ُقال رج  وء:َُي  ُالس   .انتهى.ُ"أ مراء 

( ُ ن( ُوت سك 
 
ُوالراء ُاجليم  ُبفتح  ة. ري 

ُعىلُطريقُاحل  ُالكوفة ُبقرب  ُموضٌع ونُ، ُيتلق  ُالكوفة ُأهل  ُفيه خرَج

هُعليهمُعثام ُفرد وهواليًاُوال  ه،ُن  َُأباُموسىُفوال  ُي ويل   .قالهُالسيوطي.ُوسَألواُعثامَنُأن 
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ُتسعٌةُوتسعون ُمنهمُ.مائة  ُرجل  َُأكونَُأناُالذيَُأنجوُ:ويقولُكل  ُ.لعل 

ُرأيَتهُفالُتقربن هُ:َأيبفقالُ ُ( ).إن 

ُواقفًاُمعُأ يبُبنُ ُ:قال.ُنوفلُ ُاحلارثُبنُ ُاهللُبنُ ُعنُعبدُ ُ-777  ُُكنت  .ُكعب 

ُخمتُ:فقال نياالُيزالُالناس  ُالد  ُُ.لفًةَُأعناق همُيفُطلب  ُُ:قالُ.جلأَُُ:قلت  إينُسمعت 

ُمنُذهبُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصرسوَلُاهللُ ُأنَُيرَسُعنُجبل  فإذاُسمعُبهُُ.ي وشكُالفرات 

ُسارواُإليه ُبهُكلهُ:فيقولَُمنُعندهُ.الناس  ذونُمنهُليذهبن  ُ.لئنُتركَنُالناَسُيأ خ 

ُتسعٌةُوتسعونُ.فيقتتلونُعليهُ:قال ُمائة  نُكل  ُ.ف يقتلُم 

ُأُ ُ:يفُرواية ُبنُكعبُيفُظل  مُ ج ُقالُوقفتُأناُوأ يب 
( )ُُ ُ.انحس 

ُهريرةُ-577  ُأيب ُُ:قالُ،عن ُرسول  ُُقال ُدرَههاُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُالعراق  منعت 

ُودينارهاُ.وقفيَزها َُّيا د  ُم  ُالشام 
ُودينارهاُ.ومنعت  ا ُإردهب  ُمرص  وعدت مُُ.ومنعت 

ُبدَأت مُ.منُحيثُبدأ ت م وعدت مُمنُحيثُبَدأ ٌتمُ.وعدت مُمنُحيث 
عىلُُدَُهُ َشُُ.( )

                                                           

ُعاصمُواألعرجُعنُأيبُ(7277ُ)ُ"صحيحُالبخاري"أصلهُيفُ(ُ ) ُآخرُمنُروايةُحفصُبن  منُوجه 

ُُ"هريرةُرفعهُ ُمنُذهب  َُيرَسُعنُجبل  ُأن  رات  ُالف  ُمنهُشيئاًُ.ُي وشك  هُفالُيأخذ   ."فَمنُحَْضَ

 .قالهُالنووي.ُكأ طمُوآطامُيفُالوزنُواملعنى.ُوُجعهُآجام،ُصنهوُاحل(7ُ)

ُالنووي(7) ُقال ُذلكُ: ُحصوَل ون ُفيمنع  ُالزمان ُآخر ُيف ُالبالد ُعىل َُيستولون ُوالروَم ُالعجَم ُأن  معناه

ُللمسلمي ُقال، ُزماننا: ُيف َد ج  ُو  ُقد ُوهذا ُالتتار. ُعليه ُغلبت  ُملا ُموجوٌد ُاآلن ُوهو ُقفيزها)و، هوُ(

ُثامنيةُمكاكيكمكياٌلُمعر ُيسع 
ُالعراق  ُصاٌعُونصٌفُ،ُوٌفُألهل  ُّيا)،ُواملكوك  د  ُ(ُم  ُامليمُوسكون  بضم 

ُعىلُوزنُق فل ُمخسةُعرشُمكوكاًُمكيالُ.ُالدال  ُالشامُيسع  ا.ُ)معروٌفُألهل  هوُمكياٌلُمعروٌفُ(ُإردهب 

ُأربعةُوعرشينُصاعاًُ ُألهلُمرصُيسع  ُاألزهري. ُ)قاله ُوعدتمُمنُحيثُبدأتم. ُالنوويُقال( هوُ:

 .ذكرهُالسيوطي.ُ"وسيعودُكامُبدأَُ.ُبدَأُاإلسالمُغريباًُ"بمعنىُحديثُ
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ه ريرةُودم  َُأيبُه  ُذلكُحلم 

ُابنُمريمُبابُيفُفتحُقسطنطينية،ُوخروجُالدجال،ُونزولُعيسى

ُحتىُينزَلُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسوَلُُأنُ ُ؛ُُعنُأيبُهريرةُ-775  ُالساعة  الُتقوم 

ُباألَعامق ُبدابقُ،الروم  ُ( )أو ُاملدينة. ُمن ُجيٌش ُإليهم ُفيخرج .ُ ُأهل  ُخيار  من

.ُخل واُبينناُوبيُالذينُسَبواُمن اُن قاتلهمُ:فإذاُتصاف واُقالتُالرومُ.األرضُيومئذُ 

ُبينكمُوبيُإخواننا.ُالُ:فيقولُاملسلمون ُ.واهللُالُن خل 

ُ.ُفيقاتلوهنم ُثلٌثُالُيتوب  قتلُثلث همُ.بداًُاهللُعليهمُأَُُفينهزم  ُأَُُ،وي  ُُفضل  هداءُالش 

ُُ.عندُاهلل ُالثلث  فتنونَُأبداًُُ.وَيفتتح  ونُقُ ُ.الُي  ح 
ُ.ُسطنطينيةفَيفَتت 

ُالغنائم ون َُيقتسم  ُهم ُبالزيتونُ،فبينام ُسيوفهم ُعل قوا ُصاَحُُ،قد فيهمُُإذ

ُاملسيَحُُ:الشيطان ونُ.كميُ ل ُهُ قدُخل فكمُيفُأَُُإن  واُفإذاُجاءُ ُ.وذلكُباطٌلُ.ُفيخرج 

ُ.الشاَمُخرَجُ

ُُ،ونُللقتالفبينامُهمُيعدُ  ونُالص  ُالصالةُ،فوفيسو  ُُ.إذُأ قيمت  ُعيسىُابن  فينزل 

همُملسو هيلع هللا ىلصمريمُ ُاهللُ.فَأم  ُيفُاملاءُذاَبُُ،فإذاُرآهُعدو  ُامللح  هُالنذاَبُفلوُتركَُُ.كامُيذوب 

ُّيمُدَمهُيفُحربت هُ.ولكنَُيقت لهُاهلل ُبيدهُ.حتىَُُّيلَكُ ُ.فري 

                                                           

دةُوفتحهاُ(ُبدابق)أوُ،ُبالشامُق ربُحلببفتحُاهلمزةُوبالعيُاملهملةُموضٌعُ:ُاألعامق(ُ ) ُامل وح  بكرس 

َُأيضاًُ.ُمرصوٌفُوممنوعٌُ ُوب(ُسبوا.ُ)موضعُبالشامُق ربُحلب 
 
ُوالباء ويُبفتحُالسي  هار  بهُ.ُضم  وصو 

ُ)القايض ُق سطنطينية. ُاأل وىل(
 
ُوالطاء ُالقاف  ُبضم  ُالثانية. ُساكنةٌُُ.وكرس  ُياٌء ُوبعدها ُنونٌُ. ُثم ويفُ،

دةُبعدُالنون شد  وم.ُنسخةُزيادةُياءُم  ُالر  ُمدائن   .قالهُالسيوطي.ُوهيُمدينٌةُمنَُأعظم 
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ُبابُتقومُالساعةُوالرومُأكثرُالناس

لُعنُأبيهُعنُموسىُبنُ ُ-777  ريش،ُعندَُعمروُبنُالقُ ُقالُاملستوردُ ُ:قالُ،ع 

ُرسوَلُُ:العاص ُالناسُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُسمعت  َُأكثر  ُوالروم  فقالُلهُ.ُتقومُالساعة 

ُمنُرسولُ ُ:قالُ.َأبرصُماُتقولُ:مروٌُعَُ ُماُسمعت  ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصاهللَُُأقول 

ُذلكُ:قال ُقلَت َُأربعاًُُ،لئن ُخَلصاالً ُفيهم ُألَحلمُ ُ:إن  ُفتنةُإهنم ُعند .ُالناس 

صيبةُ  ُم  ُبعد ُإ فاقًة هم ةُ.وَأسع  ُفر  ُبعد َُكرًة هم ُُ.وَأوشك  ُويتيم  ُمل سكي وخريهم

ُ همُمنُظ لمُامللوكُ:وخامسةُحسنةُوُجيلة.ُوضعيف  ُ.وَأمنع 

ُعندُمصيبةُ:ويفُرواية ُالناس  عفائ همُ.وَأجرب  ساكينهمُوض 
ُمل  ُالناس  ُ.وخري 

ُندُخروجُالدجالبابُإقبالُالرومُيفُكثرةُالقتلُع

ُبالكوفةُ:قالُجابرُ ُسريُبنُ عنُيُ ُ-772  ُريٌحُمحراء  فجاءُرجٌلُليسُ.ُهاجت 

ُُ( )رييجُّلهُهُ  ُالساعةُ:إال  ت كئًاُُ-فقعَدُُ:قالُ.ياُعبَدُاهللُبنُمسعودُجاءت  وكانُم 

ُالساعةُالُتقومُ ُ:فقالُ- فرٌحُبغنيمةُ،حتىُالُي قسمَُمرياٌثُُإن  ثمُقالُبيدهُُ.والُي 

ُنحوَُونحَُُ:هكذا َُيمعونُألهلُ ُ:فقالُ.الشامُاها ُُ،اإلسالمُعدٌو ُهلمَُأهل  وَيمع 

ُاإلسالم ُقالُ:قلت. ُتعني؟ ُنعمُ:الروم ُشديدة. ة د  ُر  ُالقتال  ُذاكم ُعند .ُوتكون

ُ ُللموت  طة ُاملسلموَنُرش  ُغالبةُفيشرتط  ُإال  ُبينهمُلُ ت ُتَُقُ فيَُُ.الُترجع  ونُحتىََُيجز

ُهؤالءُوهؤالء.ُالليل ُُ.فيفيء  ُغالب  ُغري  طةُ.كل  نَىُالرش  ُ.وَتف 

                                                           

 .قالهُالسيوطي.ُشأ ن هُودَأب ه:ُأي.ُبكرسُاهلاءُواجليمُاملشددةُمقصور(ُ )
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طةُللموتُثمُ  ُاملسلمونُرش  ُإالُغالبة.َُيشرتط  حتىََُيجَزُ.ُفيقتتلون.ُالُترجع 

ُالليل ُبينهم ُوهؤالء. ُهؤالء ُُ.فيفيء  ُغالب  ُغري  طةُ.كل  ُُ.وَتفنىُالرش  َُيشرتط  ثم 

طةُللموت ُغالبةًُُ.املسلمونُرش  ُإال  واُ.الُترجع  ُهؤالءُ.ُفيقتتلونُحتىُي مس  فيفيء 

ُ.ُوهؤالء ُغالب  ُغري  طةُ.كل  ُ.ُوَتفنَىُالرش 

ُالرابع ُكانُيوم ُاإلسالمُ،فإذا َُأهل  ُبقية  ُإليهم ُهنَد ُعليهم. برَة ُاهللُالد  ُ.فيجعل 

َرُمثلهاُُ،إماُقالُالُيثرىُمثلهاُ-فَيقت ل ونُمقتلةُ اُقالُملُي  ُُ-وإم  ُالطائَرُليمر  حتىُإن 

مبجَُ ُميتاًُُ،نََباهت  همُحتىََُير  ل ف  فالُيدوَنهُبقيُُ.كانواُمائةًُُ،فيتعادُبنوُاألبُ.فامَُي 

ُالواحدُ  ُالرجل  قاسم؟ُ.منهمُإال  ُي 
ُمرياث  فرح؟ُأوَُأي  ُي 

ُغنيمة  ُ.فبَأي 

ُببأسُ  وا ُسمع  ُكذلكُإذ ُهم ُذلكُ،فبينام ُمن َُأكرب  ُُ.هو ُالرصيخ  ُُ؛فجاءهم إن 

ونُماُيفَُأيدُّيمُ.الدجاَلُقدُخل فهمُيفُذرارُّيم قب ل ونُ.فريفض  فيبعثونُعرشَةُُ.وي 

ُ.فوارَسُطليعةًُ

ُ ُآبائهمُ،إينُألَعرفَُأسامَئهمُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  همُُ.وَألواَنُخيوهلمُ،وَأسامَء

ُفوارسُعىلُظهرُاألرضُيومئذُ  ُاألرضُيومئذ.ُخري  ُ.أوُمنُخريُفوارسُعىلُظهر 

ُعبدُاهللُبنُمسعودُ:،ُقال( )عنُأ سريُبنُجابرُ:يةيفُروا ُيفُبيت  ُ.ُكنت  والبيت 

ُبالكوفةُ:قال.ُمآلن ُريٌحُمحراء   .فذكرهُ..فهاجت 

                                                           

ُيفُآخره.ُأ سري(:5ُ  / )ُ"املشارق"قالُالقايضُيفُ(ُ )
 
ُاهلمزة.ُبراء ي سريُبنُجابرُ:ُويقالُفيه،َُمضموم 

ُاملديني.ُويسريُبنُعمرو ُالبرصةُيقولونُأ سريُبنُجابر:ُقالُعلُبن  ُالكوفةُيقولونُي سريُ،ُأهل  وَأهل 

حيحيُ.ُبنُعمرو هُيفُالص  ُي سريُبالياء،ُبالوجهيوقدُجرىُذكر  ذريُحيثُجاءُإال  ُعندُالع 
.ُوملُيأت 

ُي سري:ُقالُالبخاري حيح   .انتهى.ُوالص 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُبابُماُيكونُمنُفتوحاتُاملسلميُقبلُالدجال

تبةُسمُ ُعنُجابرُبنُ ُ-778  ُع  ُبن  ُاهللُُ:قالُرةُعنُنافع  ن اُمعُرسول  ُملسو هيلع هللا ىلصك 

ُُ:قالُ.يفَُغزوة ُالصوفُ.قوٌمُمنُقبلُاملغربُملسو هيلع هللا ىلصفأتىُالنبي  فوافقوهُُ.عليهمُثياب 

َُأكمةُ  ُلقيامٌُُ.عند ُفإهنم ُاهللُ. ُُ.قاعدُملسو هيلع هللا ىلصورسول  ُفقالت  ُفقُ ُ:يلُنفيسُقال مُائتهم

ُوبينه ونهُ.بينهم ُُثمُ ُ:قالُ.الَُيغتال  ُمعهمُ:قلت  ُنجي  ُبينهمُُ.لعل ه مت  ُفق  فَأتيت هم

ُ.ُوبينه

ُُ:قال ُأَُُفحفظت  ُُربعَُمنه ُيفُيَُُ.كلامت  َأعدهن 
ُالعربُُ:قالُ.يدُ  ونُجزيرَة تغز 

ُاهللفيفتحُ  ُاهللُ.ها ها ُفيفتح  ُفارَس ُاهللُ.ثم  ها ُفيفتح  وَم ُالر  ن ُتغزو  ونُُ،ثم  ُتغز  ثم 

هُاهلل جاَلُفيفتح  ُ.الد 

ومُ ُ:قالُفقالُنافع ُحتىُت فتَحُالر  جاَلَُيرج  ُ.ياُجابرُالُنرىُالد 

ُقبلُالساعةُبابُيفُاآلياتُالتيُتكون

ُُبنُ ُعنُحذيفةَُُفيلعنُأيبُالطُ ُ-779  ُُ:قالُُأسيدُالغفاري  لَعُالنبي  ُملسو هيلع هللا ىلصاط 

ُونحنُنتذاكرُ  ون؟ُقالواُ:فقالُ.علينا ُتذاَكر  ُالساعةَُُ:ما ُلنُتقوَمُُ:قالُ.نذكر  إهنا

خانَُُ.حت ىُترونُقبلهاُعرَشُآيات جالُ،فذكرُالد  ابةُ،والد  ُالشمسُُ،والد  وطلوَع

ا ُمَُُ،منُمغرهب  وَجُُ،ملسو هيلع هللا ىلصريمُونزوَلُعيسىُابن  ُ.ويَأجوَجُومأ ج 

ُالعربُ،وخسٌفُباملغربُ،خسٌفُباملرشقُ:وثالثَةُخسوف ُ.وخسٌفُبجزيرة 

ُمنُاليمن ُذلكُناٌرُخَترج  ُالناَسُإىلُحمرشهمُ،وآخر  ُ.تطرد 
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ُرواية ُُ:يف ُالنبي  ُمنهُملسو هيلع هللا ىلصكان َُأسفَل ُونحن رفة  ُغ  ُإلينُ.يف ماُُ:فقالُ.افاط لع

ُترحلُالناَسُُوفيه....ُالساعةُ:تذكرون؟ُقلنا ُمنُقعرة ُعدن  ُ.وناٌرُخَترج 

ُعيسىُابنُمريمُُ:يفُالعارشةُ:ويفُرواية ُت لقيُُ:وقالُاآلخر.ُملسو هيلع هللا ىلصنزول  وريٌح

ُ.الناَسُيفُالبحر

ُمعهمُإذاُنزلواُ:ويفُرواية واُ.تنزل  ُمعهمُحيثُقال  ُ.وتقيل 

ُقبلُالساعةبابُيفُسكنىُاملدينةُوعامرهتاُ

هريُ ُ-7 7  ُأيبُصالح ُُعنُز  هيلُبن  قالُُ:ريرة،ُقالعنُأبيهُعنُأيبُهُ ُعنُس 

ُإهابَُأوُُّيابُُ:ملسو هيلع هللا ىلصرسولُاهللُ ُاملساكن  تبلغ 
( ).ُ

هيلُ ُ:قالُزهري س 
ُل  ُ.كذاُوكذاُميالًُُ:فكمُذلكُمنُاملدينة؟ُقالُ:قلت 

ُرسوَلُُ-  7  ُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُعنُأيبُهريرة؛ُأن  نَُُليست  واُ( )ةُالس  َطر  .ُبأنُالُمت 

َطروا ُمت  نَةُأن  ُالس  َطرواُ،ولكن  َُشيئاًُُ،ومت  ُاألَرض  ُ.والُت نبت 

ُبابُالفتنةُمنُاملرشقُمنُحيثُيطلعُقرناُالشيطان

ُساملَُُ:قالُ.زوانغَُُعنُف ضيلُبنُ ُ–7 7  ياُُ:مرُيقولاهللُبنُعُ ُعبدُ ُبنَُُسمعت 

ُماَُأسَأَلكمُعنُالصغرية ُأيب.ُوَأركَبكمُللكبريةُ،أهَلُالعراق  اهللُبنُُعبدَُُ،سمعت 

                                                           

ةُالغربيةُيفُاملدينةُالنبوية(ُ ) ُزمزم.ُاسمُبئرُيفُاحلر 
 
ُماء كًاُباسم  ىُبئرُزمزمُتيمنًاُوترب  ُعنُ.ُوي سم  ويبعد 

رابةُ ُاحلرامُق  ُاملساك.ُكيلو7ُاملسجد  ُيفُزمان ناَُأبعدُمماُأخرَبُبهُوقدُبلغت   .ملسو هيلع هللا ىلصن 

ُوالقحطُ :ُبفتحُالسي(7ُ)  .أيُاجلدب 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُرسوَلُُ:عمرُيقول نُههناُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُسمعت  ُالفتنَةََُتئُم  هُنحَوُبيدُ ُومأَُوأَُُ.إن 

ُقرناُالشيطان ُيطلع  كمُرقاَبُبعضُ ُ،املرشقُمنُحيث  ُ.ُوَأنت مَُيْضبُبعض 

نُآلُفرعونُخطأًُ ُلهُ.وإنامُقتَلُموسىُالذيُقتَلُم  ُوجل  وقتلتُ}ُ:فقالُاهللُعز 

ُوفتناكُف تونا يناكُمنُالغم  ُ[.77طه77]ُ{نفسًاُفنج 

ُالشيطانُ:ويفُرواية ُقرن  ُالكفرُمنُههناُمنُحيثُيطلع  ُ( ).يعنيُاملرشق.ُرأس 

ُبابُالُتقومُالساعةُحتىُتعبَدُدوٌسُذاُاخلَلصة

ُقالتُ-7 7  ُعائشة، ُُ:عن ُاهلل ُرسوَل ُُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصسمعت  ُالل يل  ُيذهب  ال

ُحتىُت عبَدُالالتُوالعزىُ ُألَُُياُرسوَلُُ:فقلتُ.والنهار  ُكنت  ُحيَُأنزَلُاهللُإن  ظن 

ُكل هُولوُكَُهُباهل ُرسولَُُهوُالذيُأرسَلُ}ُ:اهلل ُلي ظهرهُعىلُالدين  ُاحلق  هُرُ دىُودين 

ُذلكُتاماًُ[9ُالصفُ]و[77ُالتوبةُ]ُُ{رشكوناملُ  ُ.أن 

ُمنُذلكُماُشاَءُاهللُ:قال ُاهللُرَيًاُطيبةُ.إنهُسيكون  ُيبعث  َُمنُيفُُ.ثم  ُكل  فَتَوىف 

                                                           

خمترصًاُمنُروايةُساملُونافعُ(75ُ،7777ُ،7997ُ،7729ُ،7787ُ 7972ُ،7)أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ُالفتنَةُهاُهناُ":ُيقولُ-وهوُمستقبٌلُاملرشقُُ-ُملسو هيلع هللا ىلصأنهُسمَعُرسوَلُاهللُ،وابنُدينارُعنُابنُعمر َأاَلُإن 

ُقرنُالشيطانُمن ُيطلع  ُ."حيث 

منُحديثُ(57ُ)ومسلمُ(75ُ 7)وقدُجاءتُهذهُالزيادةُعندُالبخاريُُ(رأسُالكفر)ودونُقولهُُ

ُ.أيبُهريرةُيفُحديثُآخر

ُالف رسُومنُ(:7/757ُ)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ ُمملكة فرُاملجوس،ُألن  ُك  ة ُإىلُشد  ويفُذلكُإشارٌة

ُ ُوالت جرب 
ُوالتكرب  أطاعهمُمنُالَعربُكانتُمنُجهةُاملرشقُبالنسبةُإىلُاملدينة،ُوكانواُيفُغايةُالقسوة 

ُ ُالنبي  قُملَكهمُكتاب  تُالفتنُمنُقبلُاملرشقُ،ملسو هيلع هللا ىلصحتىُمز   .انتهى.ُواستمر 
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ُمنُإيامن ُخردل  ُحبة  ُآبائهمُ.فيبَقىَُمنُالُخريُفيهُ.قلب هُمثقال  ونُإىلُدين  ع 
ُ.فريج 

ُالرجلُبقربُالرجل فيتمنىُأنُيكونُمكانُامليتُُ،بابُالُتقومُالساعةُحتىُيمر 

ُمنُالبالء

ُعنُأيبُهريرةُ-7 7  ُاهللُُ:قالُ،عنُأيبُحازم  والذيُنفيسُُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول 

ُعليهبيدُ  غ  ُفيتمر 
ُعىلُالقرب  ُالرجل  ُيمر  ُحت ى نيا ُالد  ُالُتذهب  َُليتنيُُ:ويقولُ،ه يا

ُهذاُالقرب ُمكاَنُصاحب  ُالبالءُ ُ.كنت  ينُإال  ُ( ).وليسُبهُالد 

ُُ:قالُ،عنُأيبُهريرةُ-5 7  ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  والذيُنفيسُبيدهُالُتذهب 

ُحتىُيأيتُعىلُالناسُيومٌُ نيا ُفيامُقتَلُالُيَُُ،الد  ت َلُُ.دريُالقاتل  ُفيمُق  ُ.والُاملقتول 

ُُ:ذلك؟ُقالُكيفُيكونُ ُ:فقيل ُيفُالنار.ُاهلرج  ُواملقتول  ُ.القاتل 

ُالنبي ُُ-7 7  ُعن ُهريرة ُأيب ُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصُعن ُتذهب  ُوالليايلُال ىُحتُ ُ،األيام 

َجاهَُيملَكُرجٌلُ قالُلهُاجلَه  ُ.ي 

ُنْضةُ-2 7  ُأيب ُجابرُ ُ:قالُ،عن ُعند ُفقالُعبدُ ُبنُ ُكنا ُُ:اهلل ي وشكُأهل 

بىُإليهمُقفيزٌُ ُي  نُأينُذاك؟ُقالُ:قلناُ.والُدرهمٌُُ.العراقَُأال  نُقبلُالعَُُ:م  ُ.جمُ م 

ديُ:قالُثمُ .َُيمنعونُذاك بىُإليهمُديناٌرُوالُم  ُالشامُأنُالُي  ُ:قلناُ.ي وشكُأهل 

                                                           

ُآخرُمنُروايةُعنُاألعرجُعنُأيبُهريرةُ(7798ُ،7277ُ)ُ"صحيحُالبخاري"أصلهُيفُ(ُ ) ُمنُوجه 

ُفيقول":ُقالُملسو هيلع هللا ىلصعنُالنبيُُ:ُ جل  ُالر 
ُبقرب  ُالرجل  ُحتىُيمر  ُ.ُ"ياُليتنيُمكانه:ُالُتقومُالساعة 

ُ(.فيتمرغ)دونُقولهُُُ

ُالبالء:ُ)وقولهُ ينُإال   (.وليسُبهُالد 
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نُأينُذاك؟ُقال نُقُ ُ:م  ُ.ُومالرُ ُلُ بَُم 

نية ُاهللُُ:ثمُقال.ُثمَُأسكتُه  ََُيثيُُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول  تيُخليفٌة يكونُيفُآخرُأ م 

هُعَدَداًُُ.املالُحثياًُ ُ.الُيعد 

مرُبنُعبدُالعزيز؟ُفقاالُ:قالُقلتُأليَبُنْضةُوأيبُالعالء ُ.الُ:َأتريانُأن هُع 

لفائكمُخليفةََُيُُ:يفُرواية نُخ  هُعَدَداًُُ.ث وُاملاَلُحثياًُم  ُ.الَُيعد 

ُُ:قاالُ،اهللُعبدُ ُبنُ ُوجابرُ ُعنُأيبُسعيدُ ُعنُأيبُنْضةُ-8 7  اهللُُقالُرسول 

هُ:ملسو هيلع هللا ىلص ُاملالُوالَُيعد  مانُخليفٌةَُيقسم  ُالز  ُ.يكونُيفُآخر 

َأخربينَُمنُهوُخريُمن يُأبوُُ:دريُقالاخل ُُعنُأيبُسعيدُ ُعنُأيبُنْضةَُُ-9 7 

ُرسوَلُُ،قتادة ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُأن  قالُلعام 
ُاخلندقُ،رُ  ُرأسهُ،حيُجعَلَُيفر  ُ،وجعلُيمسح 

ُسميةُ:ويقول ُ.َتقت لكُفئٌةُباغيةٌُ.ُبؤسُابن 

ُسميةُ:أوُيقولُ،سويُ ُ:يفُرواية ُ( ).ياُويَسُابن 

                                                           

( ُ 777ُ)أخرجُالبخاريُ( ،7752ُ )ُ ُعلُ "عنُعكرمة ه
ُعب اسُوالبن  ُقالُيلُابن  ُإىلُأيبُسعيدُ: انطلقا

ُي صلحه.ُفاسمعاُمنُحديث ه
ناُفإذاُهوُيفُحائط  ثناُحت ىَُأتىُ،ُفأخَذُرداَءهُفاحَتبى.ُفانطلق  د  ُأنشأَُي  ثم 

ُاملسجد
 
ُبناء ُذكَر ُفقال. ُلبنةًُ: َُنحملُلبنًة ُكنا ُلبن. ر ُتيُلبنتيوعام  .ُ ُالنبي  ُالرتابُعنهُملسو هيلع هللا ىلصفرآه .ُينفض 

ُالباغيةُ :ُويقول رُتقت لهُالفئة  وهمُإىلُاجلن ة.ُويَحُعام  ونهُإىلُالنار.ُيدع  ُباهللُ:ُيقولُعامر:ُقال.ُوَيدع  َأعوذ 

ُ."منُالفتن

غايٌرُحلديثُالبابُ ُُ.لوجهيُ.وحديثُالبخاريُحديٌثُم 

ُمنُُ:الوجهُاألولُ ُحديَثُالباب  ُ.ُمسندُأيبُقتادةُأن 

ُامَلسجد.ُأنهُيفُاخلندقُ:الوجهُالثاينُ
 
ُ.ُوروايةُالبخاريُعندُبناء

ُصاحبُكتابُُ ُفحَذفهُمنُالزوائد(ُإرشادُالقاري)وظن  واهللُ.ُوهوُوهٌمُظاهر.ُأهنامُحديٌثُواحٌد
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هامُعنُأُ ُ-777  ُعنُأ م  ُأيبُاحلسنُواحلسن  ُبن 
ُرسوَلُُسلمة؛ُمُ عنُسعيد  ُأن 

ُالباغيةُ:قالُلعامرُملسو هيلع هللا ىلصاهللُ ُ.َتقت ل كُالفئة 

ُجابرُ ُ- 77  ُُ:قالُ.رةمُ َسُُبنُ ُعن ُاهلل ُرسوَل ُُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصسمعت  لَتفتحن 

ُك رسىُالذيُيفُاألَبيض ُ.عصابٌةُمنُاملسلميُكنَزُآل 

 777-ُُ يلُعنُأيبُالغيث  ُالد  ُزيد  ُبن  ُُأنُ ُ؛عنُأيبُهريرةُعنُثور  ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي 

ُياُرسوَلُ.ُنعمُ:وجانٌبُمنهاُيفُالبحر؟ُقالواُ،جانٌبُمنهاُيفُالربُمُبمدينةُ سمعتُ 

ُ.اهلل

ُيَُُ:قال ُحتى ُالساعة  ُمنُبنيُإسحاقالُتقوم  َُألفًا ُسبعون هاُُ.غزوها ُجاؤ  فإذا

ُُ.نزلوا قاتلواُبسالح  ُُ.كربُ واهللُأَُُ،الُإلهُإالُاهللُ:قالوا.ُوملُيرمواُبسهمُ ُ،فلمُي  فيسقط 

ُجانبيها ُ.ُعلمهُإالُقالُالذيُيفُالبحرالُأَُُ:قالُثورُ.َأحد 

ُالثانية ُيقولوا ُإالُاهللُ:ثم ُواهللُأكربُ،الُإله ُجانبُ . ُاآلخرفيسقط  ُها يقولواُُثمُ .

ُاهللُ:الثالثة ُإال ُإله ُهلمُ.كربُ أَُُواهلل ُ.ال ُُ.فيفرج ُفيغنمُ لُ فيدخ  ُهمُُ.واوها فبينام

ُاملغانمَُ ُُ،يقتسمون ُالرصيخ  ُجاَءهم ُُ:فقالُ.إذ ُالدجاَل ُفيرتكُ إن  ُخرَج ُقد ُكل  ون

ُ
 
ونُ،يشء ُ.وَيرجع 

هيلُ -777  ُس  ُأيبُهريرةُعن ُعن ُأبيه ُتقومُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسوَلُُأنُ ُ؛عن ُال

_______________________ 

ُ.أعلم

ُقالُالسيوطيُ ُب ؤسُابنُسمية: دة. ُامل وح  ُبضم  دة. ُوهوُالش  ُوهزة ُأي. ُبؤس: هُُيا َُأشد  ُما ابنُسمية

ُالواوُ ُ.ويس،ُوأعَظمه ُاملثناةُحتت.ُبفتح  ُكويح.ُوسكون  م   .انتهى.ُكلمةَُترح 
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ُيُ ُالساعةُ  ُاليهودحتى ُاملسلمون ُاملسلمونُ.قاتَل ُفيقت ل هم ُمنُ. ُاليهود حتىَُيتبَئ

ُاحلجرُ 
 
ُاهللُ:وُالشجرُ أَُُفيقولُاحلجرُ ُ.والشجرُ ُوراء ُعبَد ُمسلمُيا ُُّيوديُُ.يا هذا

ُالغرقدُ.فتعاَلُفاقت ل هُ.خلفي ُاليهودُ.إال  ُ( ).فإن هُمنُشجر 

ُرسوَلُاهللُُ:رةُقالسمُ ُبنُ ُعنُجابرُ ُعنُسامكُ ُ-777  ُُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصسمعت  إن 

ابي ُكذ  ُاهللُُ:قالُفقلتُلهُ.بيُيَديُالساعة  ُ:؟ُقالملسو هيلع هللا ىلصآنتُسمعَتُهذاُمنُرسول 

ُ.ُنعم

َُأخيُيقولُ:قالُسامكُ:ويفُرواية وهمفاح ُُ:قالُجابرُ:وسمعت  ُ( ).َذر 

ُبابُذكرُابنُصي اد

ُاهللُكن ُُ:قالُسعودُمَُُاهللُبنُ ُعنُعبدُ ُ-775  فمَررناُبصبيانُ.ُملسو هيلع هللا ىلصاُمعُرسول 

ُصياد ُصيادُ.فيهمُابن  ُالصبيانُوجلَسُابن  ُرسوَلُاهللُُ.ففر  هُذلكُملسو هيلع هللا ىلصفكأن  .َُكر 

ُ ُالنبي  ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُله ُُتشهدُ أَُُ.يداكُتربت  ُفقالُأينُرسول  ُالُ:اهلل؟ ُأينُ. بلُتشهد 

ُ ُُ.ىَُأقتَلهاهللُحتُ ُياُرسوَلُُ.ذرينُ:اخلطابُفقالُعمرُبنُ ُ.اهللُرسول  اهللُُفقالُرسول 

                                                           

ُآخرُعنُأيبُزرعةُعنُأيبُهريرةُ(7278ُ)أخرجهُالبخاريُ(ُ ) ُاهللُُخمترصًاُمنُوجه  ُملسو هيلع هللا ىلصعنُرسول 

ُقال ُاليهود": ُحت ىُت قاتل وا ُالساعة  ُوراَءه.ُالُتقوم  ُاحلجر  ُاليهوديُحت ىُيقوَل ُُّيودٌيُ: سلمُهذا ُم  يا

ُ."ورائيُفاقت ل ه

ُالغرقد)ُدونُقولهُُ ُاليهود.ُإال   (.فإنهُمنُشجر 

ُ(52ُ )ومسلمُ(7ُ 77)أخرجُالبخاريُ(7ُ) ُالساعةُحتىُ":ُقالُملسو هيلع هللا ىلصعنُأيبُهريرةُعنُالنبي  الُتقوم 

 ."يبعثُدجالونُكذابونُقريٌبُمنُثالثيُكلهمُيزعمُأنهُرسولُاهلل
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ُ.فلنُتستطيَعُقتَلهُ،يكنُالذيَُترىُإنُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلص

ُكناُنَُُ:يفُرواية ُبابنُ .ُملسو هيلع هللا ىلصميشُمعُالنبي  ُ.ُادصيُ ُفمر  قدُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُلهُرسول 

ُلكُخبيئاًُ ُُ.د خُ:فقالُ.خب أت  وُقدَرك.ُاخسأُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول  فقالُُ.فلنُتعد 

ُ.ُياُرسولُاهللُدعنيُفَأرضبُعنقهُ:عمر فإنُيكنُالذيُُ.دعهُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول 

ُ( ).لنُتستطيَعُقتَلهُ،ختاف

ُاهللُُ:قال.ُُعنُأيبُسعيدُ ُ-777  مرُيفُبعضُوأبوُبكرُوعُ ُملسو هيلع هللا ىلصلقيهُرسول 

ُُ.املدينةط رقُ ُأينُرسولُاهلل؟ُفقالُهوُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُلهُرسول  أتشهدُأينُُ:أتشهد 

ُاهللُ.رسولُاهلل؟ ُباهللُومالئكتهُوكتب هُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُرسول  َأرىُُ:ماُترى؟ُقالُ.آمنت 

ُعىلُاملاءرُ عَُ ُشًا ُاهللُ. ُإبليسُعىلُالبحرُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُرسول  ُترىُعرَش َُترى؟ُ. وما

ُرىُصاد قَُأَُُ:قال اباًُي  ُكاذ بَُُأوُ،ُوكذ  ي 
ُُ.( )قاًُُوصادُ  ب َسُعليهُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول  .ُل 

وه ُ.دع 

ةُعنُجابرُ ُ-772  ُاهللُُ:اهللُقالُعبدُ ُبنُ ُعنُأيبُنْض  ُ،ابَنُصائدُملسو هيلع هللا ىلصلقيُنبي 

ُ( ).فذكرُنحوهُ..وابنُصائدُمعُالغلامن.ُمرومعهُأبوُبكرُوعُ 

                                                           

مرُ(ُ 797)ومسلمُ(789ُ )أخرجُالبخاريُ(ُ ) ُ.نحوُهذهُالقصةُعنُابنُع 

 وأيبُسعيدُاخلدريُريضُاهللُعنهامُ.ُوانفردُمسلٌمُهباُعنُابنُمسعودُ

رباينُبامُهوُصدٌقُ(:7/57ُ )ُ"املرقاة"قالُالقاريُيفُ(7ُ) ربينُبامُ،ُأيُيأتينيُشخصانَُي  وشخٌصَُي 

ُالصي ادُ،ُهوُكذٌبُ ُمنُابن  ُوالشك  ُوالكاذب  ُالصادق  ُمنُعندُاهللُ،ُيفُعدد  د  ُامل ؤي 
ُعىلُافرتائ هُإذ  يدل 

 .انتهى.ُالُيكونُكذلك

 .وملُيذكرُلفظه.ُهكذاُأحالهُاملصنفُعىلُماُقبله(7ُ)
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ُابَنُصائدُإىلُمكةُ:دريُقالاخل ُُعنُأيبُسعيدُ ُأيبُنْضةعنُُ–778  .ُصحبت 

ُمنُالناسُ:فقالُيل جالُ.َأماُقدُلقيت  َألسَتُسمعَتُرسولُاهللُُ.يزعمونُأينُالد 

ل َدُيلُ:قال.ُبىلُ:قالُقلتُ؟إنهُالُيولدُلهُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلص ُأوُليسُسمعَتُرسوَلُُ.فقدُو 

ُوالُمكَة؟ُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصاهللُ ُاملدينَة ُبىلُ:قلتُ.الُيدخل  ُباملدينةُ:قال. دت 
ل  ُو  .ُفقد

ُ.وهذاَُأناُأ ريدُمكة

ُمولَدهُومكاَنهُوأينُهوُ،أَماُ:قالُثمُقالُيلُيفُآخرُقوله ُ:قال.ُواهللُإ ينُألَعلم 

ُ( ).فَلَبَسن ي

ُصائدُ:يفُرواية ُالناسُ:( )مامةنيُمنهُذَُتُ وأخذَُُ،قالُيلُابن  وماُيلُ.ُهذاُعذرت 

ُاهللُملُيقُ أَُُ.ولكم؟ُياُأصحاَبُحممدُ  والُُ:قال.ُإن هُُّيودٌيُوقدَُأسلمت؟ُملسو هيلع هللا ىلصلُنبي 

مُعليهُمكةُ:وقال.ُيل؟ُدَُل ُوقدُوُ ُ.ولدُلهيُ  ُاهللُقدُحر  ؟ُ.إن  فامُُ:قال.ُوقدُحججت 

ه ُقول  ُيأخَذُيف  ُ.ُزالُحتىُكاَدُأن 

ُهوُ،َأَماُ:قالُفقالُله ه.ُواهللُإينُألَعلمُاآلنُحيث  َُأباهُوأ م  وقيلُُ:قالُ.وأعرف 

كُأنكُذاكُالرجل؟ُقالُفقالُ:له ُُ:َأيرس  ُماُكرهت  َضُعل 
ر  ُ.لوُع 

ُرواية ُسعيدُ ُ:يف ُأيب ُقالاخل ُُعن راًُُ:دري ام  ُع  ُأو جاجًا ُح  ُُ.خرجنا ُابن  ومعنا

قُالناسُوبقيتُأناُوهو.ُفنزلناُمنزالًُُ:قالُ.صائد ُمنهُوحشًةُُ.فتفر  فاستوحشت 

ُعليه قال ُي  ُمما ُشديدًة ُفوضُ:قال. ه ُبمتاع  ُمتاعيوجاَء ُمع َُعه ُاحلرُُ:فقلت. إن 

                                                           

 .وأشكُفيه،ُجعلنيُألتبسُيفُأمره:ُأي(ُ )

 .حياءُوإشفاقُمنُالذمُواللوم:ُأي(7ُ)
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ُ.ُففعلُ:قالُ.فلوُوضعَتهُحتتُتلكُالشجرةُ.شديدٌُ

فعتُلناُغنمٌُُ:قال ُ.ُفر  ُُ:فقلتُ.باُسعيدُ ارشبُأَُُ:فقالُ.فانطلقُفجاءُبع س  إن 

ُشديدٌُ ُُ.واللبَنُحارُ ُ.احلر  ُيبُإال  هما ُأرشبُعنُيد  ُأن  ُعنُُ،َُأينَُأكره أوُقالُآخذ 

ُ.يده

ُأنُ ُ:فقال هُبشجرةُأباُسعيدُلقدُهمت  ثمَُأختنقُمماُيقولُيلُُ،آخذُحباًلُفأ عل ق 

ُرسولُ ُ.الناس،ُياُأباُسعيدُ  معرَشُُماُخفيُعليكمُملسو هيلع هللا ىلصاهللَُُمنُخفيُعليهُحديث 

َُألسَتُمُ ،األنصار ُُليَسُ؟ُأَُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُ ُنُأعلمُالناسُبحديث  اهللُُقدُقالُرسول 

ُمسلٌم؟ُأوُليسُقدُُ:ملسو هيلع هللا ىلص ُهوُكافرُوَأنا ُالُي ولدُلهُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  ُ.هوُعقيٌم

ُاهللُ ُولديُباملدينة؟ُأوُليسُقدُقالُرسول  ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصوقدُتركت  ُوالُُالُيدخل  املدينَة

ُمنُاملدينةُ.مكةَُ ُمكة؟ُ.وقدَُأقبلت  ُُ.وَأناُأ ريد 

ُاخلدري ُسعيد ُأبو َُأعذَرهُ:قال ُأن  دت 
ُك  ُقالُ.حتى ُإينُُ،امَُأَُُ:ثم واهلل

ُوأَُ،عرفهألَُ ُ.سائَرُاليومُ.تبًاُلكُ:قالُقلتُلهُ.وَأينُهوُاآلنُ،مولَدهُعرف 

ُقالعنُأيبُسعيدُ ُ-779  ،:ُُ ُاجلنة؟ُُ:صائدُ ُالبنُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  ُت ربة ما

ُ.صدقَتُُ:ياُأباُالقاسمُقالُ.بيضاءُمسك( )درمكٌةُُ:قال

ُُ:يفُرواية ُالنبي  ُسأَل ُصي اد ُابَن ُفقالُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُاجلنة؟ ُت ربة ُبيضاءُ ُ:عن ُ،درمكٌة

سٌكُخالٌصُ ُ.م 

                                                           

( ُ )ُ ُيف ُ 799/ )ُ"القاموس"قال َفرُ (: ُكَجع  رَمك  ُالد  ُاجلوهري: ُنقله ُاحل ّواَرى يق
َُدق  ُوي قال. هوُ:

ُ ق يق  ُالد  م 
ُالن اع  اب   .انتهى.ُالرت 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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مرُبنُ ُ- 777  ُُعنُع  ُأصحابُرسولُاهللُُثابت  ُبعض  َُأخربه ُأنه األنصاري؛

ُرسوَلُملسو هيلع هللا ىلص ُأن  ُمنُالدجالُُ-قالُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُ؛ ُالناَس ر ُحذ  ُبيُُ:-يوم ُمكتوٌب إنه

هُعملهُ.َعينيهُكافرٌُ ُمؤمنُ.َيقرؤهُمنَُكر  ُأنهُلنُيَُُ:وقالُ.أوُيقرؤهُكل  رىُتعل موا

ُحتىُيموَتُُأحٌدُمنكمُرب هُعزُ  ُ.وجل 

ُعمرُابَنُصائدُيفُبعضُطُ ُ:قالُ،عنُنافعُ ُ- 77  ُلقيُابن  فقالُلهُ.ُاملدينةُرق 

كةُ.قوالًَُأغضبه ُعمرُعىلُحفصةُُ.فانتفَخُحتىُمأَلُالس  ُ-وقدُبلغهاُُ-فدخلُابن 

ُ ُرسوَلُاهللُمَُ؟ُأَُصائدُ ُرمحَكُاهللُماَُأردَتُمنُابنُ ُ:لهُفقالت  ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاُعلمَتُأن 

ُيغضب ها؟
ُمنُغضبة  ُإن امََُيرج 

ُقالُ-777  َُعون  ُصيادُ:يقولُكانُنافعٌُُ:عنُابن  لقيت هُُ:عمرُقالُقالُابنُ ُ،ابن 

تي ُفلقيتُ ُ:قالُ.مر  ُه .ُ ُقالُ:لبعضهمُفقلت  ُهو؟ ُأن ه ثون ُحَتد  ُالُ:هل قالُُ.واهلل.

تَُُ:قلت ُنيكَذب  ُلنُيموَتُحتىُيكونَُ. كمُأنه َأكثَركمُماالًُُواهللُلقدَُأخربينُبعض 

واُاليوم.ُوولداًُ ُفارقت هُ:قال.ُفكذلكُهوُزعم  ثناُثم  ُ.ُفتحد 

ُأ خرىُ:قال ُلقيًة ُعين هُ.فلقيت ه ُنفرت  ُُ.وقد ُفقلت  ُعينكُماُُ:قال ُفعلت  متى

َُأدريُ:قالُ.أرى؟ ُال ُقلت. ُقالُ:قال ك؟ ُرأ س  ُيف َُتدريُوهي ُاهللُُ:ال ُشاء إن 

ُُ:قالُ.خَلقهاُيفَُعصاكُهذه ُمحارُسمعت  ُنخري  ُ.ُفنخَرُكَأشد 

تُ:قال َُأصحايبَُأينُرضبت هُبعصًاُكانتُمعيُحتىُتكرس  اُأنا.ُفزعَمُبعض  ُ،وَأم 

ُ ُاملؤمنيحتُ ُوجاءَُُ:قال.ُفواهللُماُشعرت  ثهاُفقالت.ُىُدخَلُعىلُأ م  ماُت ريدُُ:فحد 
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َُأولُماُيبعث هُعىلُالناسُ :ُ( )إليه؟َُأملُتعلمُأنهُقدُقالُ ُ.غضٌبُيغضب هُإن 

ُبابُذكرُالدجالُوصفتهُوماُمعه

ُعنُُ-777  ُاهللُُ:مالكُقالُبنُ ُاحلَبحابُعنُأنسُ ُعيبُبنُ ش  ُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول 

ُعَُ ُبي ُمكتوٌب ُالعي  ُممسوح  جال  ُكافرٌُالد  ُفُرُ،ينيه ُك اها ُهتج  ُُ.ثم  ُكل  ه يقرؤ 

سلم ُ( ).م 

 777-ُُ ُعنُح ُُبنُ ُعنُشقيق  ُُ:قالُ،ذيفةسلمة ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  ال  الدج 

ُالي رسى ُالعي  فالُ.َأعور  ج 
هُجن ةٌُُ.معهُجنٌةُونارٌُُ.الشعر  ُ( ).وجن ت هُنارٌُُ،فنار 

ُبنُ ُ-775  ُُعنُربعي  ُعنَُحُحراش  ُُ:قالُذيفة ألَناُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

ُمنه جال ُالد  ُمع ُبام َُيريانُ.َأعلم  ُهنران ُالعيُ،هاحدُ أَُُ.معه ُُ،رَأي َُأبيض  .ُماٌء

                                                           

مُيفُالروايةُالتيُقبله.ُملسو هيلع هللا ىلصأيُالنبيُ(ُ )  .كامُتقد 

ُآخرُعنُقتادةُقال(7ُ،7927ُ 72)أخرجهُالبخاريُ(7ُ) َُأنساًُ:ُمنُوجه  ُ:ُسمعت  :ُقالُملسو هيلع هللا ىلصعنُالنبي 

"ُ ُالكذاَبُُبعَثُاهللما ُأنذرُقوَمهُاألَعوَر ُرب كمُليسُبَأعورَُ،ُإنهُأعور،ُمنُنبيُإال  مكتوٌبُبيُ،ُوإن 

ُ."عينيهُكافر

ُُ اها)ُدونُقوله ُثمُهتج  ُمسلم.ُرُفُك. ُ(يقرؤهُكل  َُأعنيُ. ُاللفظة ُهذه ُ)وملُيروُالبخاري  يقرؤهُكل 

الُمنُحديثُأنس(ُمسلم ُ.ُأوُغريهُمنُُجيعُالط رقُالتيُرواهاُعنُالدج 

ُُ ُالنبي  ُمنُأصحاب  مرُبنُثابتُعنُرجل  مُقريبًاُعندُمسلمُمنُحديثُع  ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصوقدُتقد 

 .وانظرُحديَثُحذيفةُالذيُبعدهُ

هُاألخريُ(7) ُ(.وجنتهُنار،ُفنارهُجنة.ُمعهُجنةُونار)وهوُقولهُ.ُأخرجُالبخاريُمنهُشق 

ُ.وانظرُماُبعدهُُ

ُاجليم(ُجفالُالشعر)قولهُُ ُ.ُبضم 
 
ُالفاء  .قالهُابنُحجر.ُأيُكثريه.ُوختفيف 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

ُخاري ُعىلُالبُ ُمسلمُ ُزوائدُ 
425 

ُرأ يُالعيُ  جُ،واآلخر، ُتَأج  َُأدركنُ ُ.ناٌر ا فإم 
ُالنهرَُأَُُ( ) ُفليأت  ُنارًاُُحٌد الذيُيراه

ُ ض  ُلي طأطئُرأ َسهُفيرشَبُمنهُ.ولي غم  ُ.فإنهُماٌءُباردٌُُ.ثم 

ُالعي ُالدجاَلُممسوح  َُغليظةٌُُ.وإن  َرٌة هُُ.مكتوٌبُبيَُعينيهُكافرٌُُ.عليهاَُظف  يقرؤ 

ُمؤمنُ  ُُ،كل  ُكاتب  ُ( ).كاتٌبُوغري 

اسُ ُ-777  ُالنو  َُسُُبنُ ُعن ُُذكرَُُ:قالُمعان ُذاَتُج ُالدُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  اَل

ُالنخلُ حتىُظنن ُُ.فخف ضُفيهُوَرف عُ.غداةُ  ُإليهُعرَفُذلكُُ.اهُيفُطائفة  حنا ُر  فلام 

ُفينا ُقلناُ:فقال. ُشأنكم؟ ُرسوَلُُ:ما ُالدج ُُيا ُذكرَت ُفيهُُ.غداةُاَلُاهلل فخف ضَت

ُطائفةُ حتُ ُ.ورف عت ُيف ُظنن اه ُعليكمُ:فقالُ.النخلُى َُأخوفني ُالدجال ُُ.غري  إن 

ُفيكمُ،ََيرج هُدوَنكمُ،وَأنا ُحجيج  ََُيرجُ.فَأنا ُفيكمُ،وإن  َُحُُ،ولست  ُفامرٌؤ جيج 

ه سلمُ.نفس  ُم  يُعىلُكل 
خلي َفت  ُ.ُواهللُ 

هُُ.عين هُطافئةٌُُ.إن هُشاٌبُقططٌُ ىُبنُقَطنكأينُأ شب ه  ز  ُالع 
فَمنَُأدركهُمنكمُُ.بعبد 

                                                           

أدركهُوهوُ.ُوعندُالقايضُالتميمي،ُكذاُعندُُجاعةُشيوخنا(:577ُ/ )ُ"املشارق"قالُعياضُيفُ(ُ )

ُالكالم ُعىلُالفعلُاملايض.ُوجه  ُهذهُالنونُالُتدخل   .انتهى.ُفإن 

ُمع"منُهذاُالوجهُخمترصًاُنحوهُ(ُ  7777ُ،72)أخرجهُالبخاريُ(7ُ) .ُالدجالُإذاُخرجُماًءُوناراًُُإن 

ُبارد ُفامء ُالنار  ُأهنا ُالذيَُيرىُالناس  ا ُفأم  ،ُ رق  ُحت  ُفناٌر ُبارٌد ُأن هُماٌء ُالذيُيرىُالناس  ا فَمنَُأدرَكُ.ُوأم 

ُ."منكمُفليقعُيفُالذيُيرىُأهناُنارُفإن هُعذٌبُبارد

ُالعي)ُدونُقولهُُ ُالدجاَلُممسوح  ،ُ.ُوٌبُبيُعينيهُكافرٌُمكت.ُعليهاُظفرٌةُغليظةٌُ.ُوإن  ُمؤمن  يقرؤهُكل 

ُ ُكاتب   (.ُكاتٌبُوغري 
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ُالكهف ورة ُس  ُفواتَح ُعليه َُخُُ.فليقرأ  ُخارج ُوالعراق ( )لةإنه ُالشام ُبي فعاَثُ.

امالًُُ،يميناًُ ُ.اهللُفاثبتواُياُعبادَُُ.وعاَثُش 

ُرسوَلُُ:قلنا ُقالُيا ُيفُاألرض؟ بث ه ُل  ُيوماًُُ:اهللُوما ُأربعون ُكسنةُ . ويوٌمُُ.يوٌم

امكمُ.ويوٌمُكجمعةُ.كشهرُ  هُكَأي 
ام  فذلكُاليومُالذيُُ.ياُرسوَلُاهللُ:قلناُ،وسائرَُأي 

ُيوم؟ُقالُ،َكسنةُ  واُلهُقدَره.ُالُ:َأتكفيناُفيهُصالة  ُ.اقدر 

هُالريحُ:وماُإساعهُيفُاألرض؟ُقالُ.ياُرسولُاهللُ:قلنا فيأيتُ.ُكالغيثُاستدبرت 

وهم ُفت مطرُ.وَيستجيبونُلهُ،في ؤمنونُبهُ،عىلُالقومُفيدع  ُالسامَء واألرَضُ.ُفيأمر 

ُسارحت همُ.فتنب ت ُعليهم َراًُُ،فرتوح  ُكانتُذ  ُما ُرضوعاًُُ،َأطول هُُ،وأسبَغه وَأمد 

ُ.َُخواُص

وهمُفريد ونُعليهُقوَلهُ.يأيتُالقومُثمُ  ُعنهمُ.فيدع  ل يُُ.فينرصف  ح  في صبحونُمم 

نُأمواهلم ُم  ُباخلَُُ.ليسُبَأيدُّيمُيشٌء ُفيقولُهلاويمر  بة نوزكُ ُ:ر  هُُ.َأخرجيُك  فتتبع 

ُ هاُكيعاسيب  كنوز 
ُُثمُ ُ.النحلُ ُ( ) وُرجاًلُمم  ُُ.تلئًاُشباباًُيدع  فيقطعهُُفيْضبهُبالسيف 

                                                           

( ُ 8/82ُ )قالُالنوويُ( :)ُ ُهوُيفُنسخُبالدنا ُ"خلة"هكذا ُوقالُالقايض، ُخلة: ُفيه ُاملشهور :ُقيل.

ُوقبالت ه ُذلك ُسمت  ُمعناه ،ُ ُالعي"ويف ُوصخورٌُُ"كتاب ٌن ُحز  ُموضٌع ُاخللة ُقال. ُاهلرويُ: وذكره

ُبيُا ُما ُبأّنه ه ُلبَلدينوفرس  ُالقايض. ُذكره ُما ُآخر  ُهذا ُيفُ، ُهوُاملوجود  ُعنُاهلروي  ُالذيُذكره وهذا

ُبالدنا ُن سخ ُبيُالصحيحيُببالدنا، ُاجلمع ُويف .ُ ُالغريب  ُصاحبُهناية  حه ُالذيُرج  ُوهو هُ. وفرس 

 .انتهى.ُبالطريقُبينهام

(7ُ ُذكورها( ُهو َُيعسوب. ُُجع ُله، ُالّتباعها ُُجاعتها ُعن ُهنا ُهبا ُوكن ى ها، َُأمري  ُألنه ُالسيوطيُ. قاله

(7/775.) 
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هُثمُ ُ،َجزلتيُرميَةُالغرض ُوجه  ُويتهل ل  وهُفي قبل  ُُ.يدع  ُ.ُيضحك 

ُاملسيَحُابنَُ ُالبيضاءُرشقيُُ.مريمُفبينامُهوُكذلكُإذُبعَثُاهلل  ُعندُاملنارة  فينزل 

وَدتيُ.دمشق بيَُمهر 
( )ُ ُملكي. ُعىلَُأجنحة يه ُكف  ُقَطرُ.واضعًا ُرأَسه ُطأ طَأ .ُإذا

اٌنُكاللؤلؤ رُمنهُُج  ُماتُ.وإذاُرفَعهُحَتد  هُإال  ُريَحُنفس  ُيد  ُلكافر  هُُ.فالَُيل  ونفس 

ُيَُ هُنتهيُحيث  دُ فَيط لب هُحت ىُي درَكهُبُ.َينتهيُطرف  بابُل 
ُ.ُفيقتل هُ.( )

ُابنُ ُثمُ  ُعيسى ُعَصُمَُُيأيت ُقد ُقوٌم ُاهلل هُ مَُريم مُُ.منهُم ُوجوهه  ُعن فيمسح 

ُاجلنةُ  ُيف ُبدرجاهتم ث هم د  ُعيسىُ.وَي  ُإىل ُاهلل  َُأوحى ُكذلكُإذ ُهو ُقدُُ:فبينام إين

ُعُ  ُبقتَُُ،بادًاُيلَأخرجت  دانُألَحد  الُي 
ُعباديُإىلُالطُ ُ.ماهلُ  ز  ُ.ُورفحر 

ُ ُاهللُيأجوَجُومأجوَجُُويبعث  .ُ َُينسلونحدَُُوهمُمنُكل  فيمرَُأوائ ل همُعىلُُ.ب 

ة َُطربي  ُفيهاُ.بحرية ُما ُفيرشبون ُفيقولون. ُآخرهم ُماءٌُُ:ويمر  ُمرًة ُكانُهبذه ُ.لقد

ُاهللُعيسىُوَأصحاب ه ُمنُمائةُُ.وََيرصُنبي  ُألَحدهمُخريًا ُالثور  حتىُيكونُرأس 

ُُ.دينارُألَحدكمُاليوم ُنبي  ُعليهمُالن غَفُُ.اهللُعيسىُوَأصحاب هُفريغب  ُاهلل  ل  س  فري 

في صبحونَُفرَسىُ.يفُرقاهبم
ُواحدةُ ُ( ) ُنفس  ُ.ُكموت 

ُإىلُاألرضُثمُ  ُاهللُعيسىُوَأصحاب ه ُنبي  ُموضعَُُ.َُّيبط  ُفالُيدونُيفُاألَرض 

همُوَنتن هم ُمأَلهُزَه  ُإال 
هُإىلُاهلل.ُشرب  ُاهللُعيسىُوأصحاب  ُنبي  ُاهللُُ.فريغب  سل  فري 

                                                           

( ُ )ُ ُالنووي 8/97ُ )قال ُامل هملة(: ُبالدال  ُروي ُامل عجمة. ُوالذال  َُأكثر، ُوامل هملة ُالبٌسُ، ومعناه

ُبزعفرانُ .ُمهروَدتي ُثم   .انتهى.ُأيُثوبيَُمصب وَغيُبورس 

 .قريةُقريبةُمنُبيتُاملقدس(7ُ)

 .أيُقتىلُوزناُومعى(7ُ)
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ُشاءُاهللُ.طريًاُكَأعناقُالب خت همُحيث  ُ.ُفتحمل همُفتطرح 

ُوالُوبرُ ُثمُ  ُمدر  ُمنهُبيت  ن  ُمطرًاُالَُيك  ُاهلل  ُاألرَضُحت ىُيرتَكهاُُ.ي رسل  فيغسل 

َلَفة كالز 
قالُلألرضُ ُ.( ) د يُبركتكُ،َأنبت يُثمَركُ:ثمُي  ُالع صابةُُفيومئذُ ُ.ور  تأكل 

مانة ُالر  هاُ.من ف  ح 
ُبق  لُ.ويستظلون س  ُالر  ُيف بارك  ُُ.وي  ُاإلبلُإحت ى ن ُم  ُالل قحة ن 

والل قحةُمنُُ.لَتكفيُالَقبيلَةُمنُالناسُوالل قحةُمنُالبقرُ ُ.لَتكفيُالفئاَمُمنُالناس

يُالفخَذُمنُالناس ف  ُ.ُالغنمُلَتك 

ُطيبةًُ ُرَيًا ُبعَثُاهلل  همُحتتُآباط همُ.فبينامُهمُكذلكُإذ ُروَحُفُ.فتأخذ  تقبض 

سلم ُم  ُوكل  ؤمن  ُم  ُالناسُ ُ.كل  ونُفيهاُهَتارَجُاحل مرُ،ويبقىُرشار  فعليهمُُ،يتَهارج 

ُالساعة ُ.تقوم 

ُُ-ُزادُبعدُقولهُ:يفُرواية ُماٌء ُإىلُيَُُثمُ ُ-لقدُكانُهبذهُمرًة سريونُحت ىَُينتهوا

ُاخلََمرُ ُُ-جبل  ُبيت  ُاملقدسُوهوُجبل  َُمنُيفُلُ تَُلقدُقَُُ:فيقولون. ُاألرضُ نا .ُ هلم 

ونُبنشاهَبمُإىلُالسامءُ.فلنقتلَُمنُيفُالسامء ُاهلل ُ.فريم  عليهمُنشاهَبمُخَمضوبًةُُفريد 

ُ.دماًُ

ُعباداًُُ:ويفُرواية ُبقتاهلمُ،يلُفإينُقدَُأنزلت  ُ.الَُيَديُألَحد 

ُبابُيفُصفةُالدجال،ُوحتريمُاملدينةُعليه،ُوقتلهُاملؤمنُوإحيائه

                                                           

هاَُزَلٌفُ.ُبالت حريك(ُ ) َمعُعىلُاملََزال فُأَُ:ُوُجع  ريُ.ُيضاًُمصانعُاملاءُوَت  ُيفُاألرضُفتَص  ر  َغد  ُاملَطرُي  أرادُأن 

ُم نَعة َُمص  ا ُاملاءكأهن  ُوقيلُ.نُمصان ع ُالزَلَفة: ُامل رآةُ : ُوَنَظاَفت ها. ت وائها ُالس  ُهبا ُشب َهها ُالزَلفة. :ُوقيل

وضة َُأي:ُويقال.ُالر   (. 7/22)ُ"النهاية"قالهُابنُاألثريُيفُ.ُضاًُبالقاف 
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اكُ-772  ُاهللُُ:قالُدرياخل ُُأيبُسعيدُ عنُُعنُأيبُالود  َيرجُُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول 

ُاملؤمني ُمن ُرجٌل ُق َبَله ه ُفيتوج  ُُ.الدجال  ُاملسالح  اه فتلق 
ُالدجال( ) ُمسالح ،.ُ

َأَوُماُُ:فيقولونُلهُ:قالُ.َأعمدُإىلُهذاُالذيُخرَجُُ:أينُتعمد؟ُفيقولُ:فيقولونُله

ناَُخُُ:نا؟ُفيقولت ؤمنُبربُ  َأليسُُ:فيقولُبعضهمُلبعضُ.اقتل وهُ:فيقولونُ.فاءماُبرب 

مُرب كم قدُهناك 
ُتقت لواَُأحدًاُدونهُ( ) ُ.ُأن 

الُ:قال ُاملؤمنُقالُ.فينطلقونُبهُإىلُالدج  ُرآه ُُ:فإذا ُالدجال  ُهذا ُالناس  َُأُّيا يا

ُ ُاهلل ُرسول  ُذكَر ُملسو هيلع هللا ىلصالذي ُفيُ ُ:قال. ُبه ال ُالدج  ُفيأمر  ُ( )حبَُش  وهُُ:فيقول. ذ  خ 

وه ج  رهُوبطن هُرضباًُ.ُوش  أنَتُُ:َأوُماُت ؤمنُيب؟ُقالُفيقولُ:قالُفيقول.ُفي وسعُظه 

ُ اب  ُالكذ  فيؤمرُبهُفي ؤرشُباملئشارُ:قال.ُاملسيح 
ُ.فرقُبيُرجليهفرقهُحتىُيُ منُمَُُ( )

ُبيُالق طعتيُ:قال ُ.ُفَيستويُقائامًُ.ُقمُ:ثمُيقولُلهُ.ثمَُيميشُالدجال 

ُُثمُ ُ:قال ُيب؟ُفيقولُ:لهُيقول  ُبصريةُ:َأتؤمن  ُفيكُإال  ياُُ:يقولُقالُثمُ .ُماُازددت 

ُأَُ ُُّي  ُالناس  ُالناسُا ُمن ُبأحد  ُبعدي ُيفعل  ُال ُإنه ُُ:قال. ُالدجال  ه ذ  .ُليذبَحهُفيأ خ 

ُماُبيَُرقبت هُإىلُت رقوتهُن حاساًُ ُإليهُسبيالًُُ.في جعل  ُبيَُُ:قالُ.فالُيستطيع  هُيُ دَُفيأخذ 

                                                           

واُبذلكُحلملهمُالسالح.ُقوٌمُمعهمُسالٌحُيرتبونُيفُاملراكزُكاخل فر(ُ ) م   (.8/27 )قالهُالنوويُ.ُس 

ال(7ُ) مُاملزعوم.ُأيُالدج   .وهوُرهب 

عجمةُ (7ُ) ُم 
دة.ُبشي  ُباءُموح  هملة،ُثم  ُحاٌءُم  وهُعىلُبطنه.ُثم  وه:ُينوالثا،ُأيُمد  ُامل.ُشج  دةُمنُباجليم  شد 

ُ ُيف.ُالشج   (.8/27 )قالهُالنوويُ.ُالرأسُوهوُاجلرح 

(7ُ ُاألكثرين( ُرواية ُيف ُمهموٌز ُياء، ب ها ُبَقل  ُاهلمزة  ُختفيف  ُويوز  ُبالنون، ُامل نشار وي ُور  ُلغتانُ. وها

 (.77 /8 )قالهُالنوويُ.ُصحيحتان
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ُبههُفيقذيُ لَُج ُورُ  َُأن امُقَذَفهُإىلُالنارُ.ف  ُ.ُوإنامُأ لقيُيفُاجلنة.ُفيحسبُالناس 

ُ ُالعامليُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول  ُشهادًةُعندُرب  ُ( ).هذاَُأعظمُالناس 

بابُيفُخروجُالدجالُومكثهُيفُاألرض،ُونزولُعيسىُوقتلهُإياه،ُوذهابُ

والنفخُيفُالصور،ُأهلُاخلريُواإليامن،ُوبقاءُرشارُالناسُوعبادهتمُاألوثان،ُ

ُوبعثُمنُيفُالقبور

روةُبنُ ُعاصمُ ُبنُ ُعنُيعقوَبُُ–778  ُعبدَُُ:الثقفيُقالُسعودُ مَُُبنُع  ُسمعت 

ُرجٌلُُ،مروعَُُاهللُبنَُ ُتقولُ:فقالُ،وجاَءه ُبه؟ ث  د  ُاحلديثُالذيُحت  ُهذا ُُ:ما إن 

ُُ:فقالُ.إىلُكذاُوكذاُالساعةُتقومُ  .ُأوُكلمةُنحوها.ُأوُالُإلهُإالُاهللُ.بحانُاهللس 

ُأَُ َث ُأنُالُأ حد  ُأبداًُلقدُهمت  ُشيئًا ُإنامُقلُ.حدًا َُأمراًُُ:ت  ُإنكمُسرتونُبعدُقليل 

ُُ.عظيامًُ ُالبيت  َرق  ُ.ُويكونُ،ويكونُ،َي 

                                                           

تبةُ(7ُ 287ُ،72 )أخرجهُالبخاريُ(ُ ) ُاهللُبنُع 
ُعبد  بيدُاهللُبن  ُآخرُخمترصًاُمنُروايةُع  عنُمنُوجه 

ُاهللُ":ُأيبُسعيدُاخلدريُقال ثناُرسول  الُملسو هيلع هللا ىلصحد  ج  ثناُقال.ُيومًاُحديثًاُطوياًلُعنُالد  :ُفكانُفيامُحد 

ُاملدينة ُنقاَب ُيدخَل ُأن  ُعليه ٌم ُحمر  ُوهو ُيأيت، باخُالتيُتلُاملدينةفينتهيُإىلُب. ُالس  ُعض  فيخرجُإليهُ.

ُالناس ُالناس،ُأوُمنُخري  ُرجٌلُهوُخري 
ُاهللُ:ُفيقولُله.ُيومئذ  ثناُرسول  َُأن كُالدجالُالذيُحد  أشهد 

ُحديثَهُملسو هيلع هللا ىلص .ُ ُفيقولُالدجال  ُهذا: ُقتلت  َُأرَأيت مُإن  ونُيفُاألمر؟ُفيقولون، ُأتشك  َُأحييت ه، ُثم  ُال: قالُ.

ُ.ُفيقت له ييهثم  ييه.َُي  ُأشدُبصريًةُمنيُاآلن:ُفيقولُحيَُي  ُفيكُقط  ُ:ُقال.ُواهللُماُكنت  ُأن  ُالدجال  فرييد 

ُ(.7978)وهوُيفُمسلمُأيضًاُ."يقتَلهُفالُي سل طُعليه

حيحي.ُوالزياداتُظاهرةُوواضحةُ واستوفاهاُاحلافظُيفُ.ُوقدُنب هُعليهاُاحل ميديُيفُاجلمعُبيُالص 

 ."الفتح"
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ُُ:ثمُقال ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  ُج ُالدُ َُيرج  تيُفيمكثُأَُُال  ُ:دريالُأَُُ:ربعييفُأ م 

ُأَُ ُأَُربعيُيومًا، ُأَُُ،ربعيُشهراًُأو هُُ.ربعيُعاماًُأو ُمريمُكأن  ُعيسىُابَن ُاهلل  فيبعث 

ُبنُ  روة  هُ.مسعودُع  ُفي هلك  ُُثمُ ُ.فيطلب ه ُُيمكث  ُسنيُالناس  ليسُبيُاثنيُُ.سبَع

ُ.ُعداوةٌُ

ُاهللُرَيًاُباردًةُمنُق َبلُالشأمُ  َُأحٌدُيفُقلبهُفالُيبَقىُعىلُوُ.ثمُي رسل  ُاألَرض  جه 

ُ ُمنُخريُمثقال  ة  ُقبضت هُ،ذر  ُإيامنُإال  ُُ.أو ُجبل  َُأحَدكمُدخلُيفَُكب د  ُأن  حتىُلو

ُاهللُُ:قال.ُلدخلت هُعليهُحتىُتقبَضه ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصسمعت هاُمنُرسول 

باعُ:قال ُالس  ُوَأحالم  ُالطري 
ة  ُيفُخف  ُالناس  الُيعرفونُمعروفًاُوالُُ.فيبقىُرشار 

نكراًُ نكرونُم  ُهلمُالشيطانُ.ي  يبون؟ُفيقولونُ:فيقولُ.فيتمث ل  رنا؟ُُ:َأاَلَُتسَتج  فامُتأ م 

ُاألوثان ُبعبادة  رهم همُ.فيأ م  ُعيش  سن  ُح  هم،
ُرزق  ُذلكُدار  ُيف ُوهم ُيفُيُ ُثمُ . نفخ 

ور ُأَُ.ُالص  هَُأحٌدُإال  ُ.ُ( )يتاًُل ُُورفعَُُ،يتاًُصغىُل ُفالُيسمع 

ُمَُُ:قال ل  ُحوَضُإبل هنُيَُوأو  ُُ:قالُ.سمعهُرجٌلُيلوط  ُالناسُ،فَيصعق  ُ.ويصعق 

ُي رسلُاهللُ نزلُاهللُُ-ثم  ُكأنُ ُ-أوُقالُي  ُمطرًا ُأوُالظل  ُالطل  ُُ،ه ُُفتنبت  ُأجساد  منه

ُينظرونيُ ُثمُ ُ.الناسُ  ُفيهُأ خرىُفإذاُهمُقياٌم ُأَُُ:قاليُ ُثمُ .ُنفخ  ُيا ُإىلُُّي  ُالناسُهلم  ا

ُ.ُسؤلونوقفوهمُإهنمُمَُُ.كمربُ 

نُكم؟ُفيقالُ:فيقال.َُأخرجواُبعَثُالنارُ:قاليُ ُقالُثمُ  ُُ:م  َُألف  نُكل  تسعامئةُُ،م 

                                                           

ُالالم(:ُ 7 /8 )النوويُُقال(ُ ) ثن اةُفوق.ُالل يتُبكرس  هُم  نق.ُوآخر  ُالع  وُ،ُوهيُجانب ه.ُوهيُصفحة 

 .انتهى.ُأمال(َُأصَغى)
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ُالولدانُشيباًُُ:قال.ُوتسعةُوتسعي ُُ.فذاكُيوَمُيعل  ُعنُساق  ُ.وذلكُيوَمُي كشف 

ُمنُُ:قالُ.رعةعنُأيبُزُ ُ-779  ُنفر  ُاحلَكمُباملدينةُثالثة  ُبن  جلَسُإىلُمروان 

وهُ.املسلمي ثُعنُاآلياتُ.فسمع  د  هَلاُخروجًاُالدجالُ:وهوَُي  َُأو  ُ.ُأن 

ُعبدُ  ُشيئاًُُ:مروعَُُاهللُبنُ ُفقال َُمروان ُيقل ُمنُرسولُ ُ.مل ُحفظت  ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقد

ُملَُأنَسهُبعدُ َحُ ُرسوَلُ.ُديثًا روجاًُُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُسمعت  ُخ  ُأوَلُاآليات  ُُ،إن  طلوع 

ُمغرهباُالشمسُ  حىُ،من ُض  ُالناس ُعىل ة  ُالداب  ُُ.وخروج  ُقبلُوَأُّي  ُكانت ُما ام

هاُقريباًُُ،صاحبت ها ُ.ُفاأل خرىُعىلُإ ثر 

ُ ُاسةبابُقصةُاجلس 

عبيُ- 77  احيلُالش  ُرش  ُبن  ُفاطمةَُُ؛شعبُهدانُ،عنُعامر  ُسأَل ُبنَتُُأنه

ثينيُُ:فقالُ-وكانتُمنُامل هاجراتُاأل ولُُ-قيس،ُأ خَتُالضحاكُبنُقيسُ حد 

ُسمعت ُ ُمنُرسولُ يُ حديثًا ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُه ُأَُ. ُإىل لئنُشئَتُُ:فقالتُ.هغريُ ُحدُ الُت سنديه

ُُ:فقالُهلاُ.ألفعلنُ  ثيني.ُأجل  ُ.ُحد 

ُابَنُاملغريةُ:فقالت ُق ريشُيومئذُ ُوهوُمنُخيارُ .ُنكحت  ُفأ صيبُيفُأولُ ُ.شباب 

ُاهللُُاجلهادُ  ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصمعُرسول  ُتَأي مت  فلام 
ُُالرمحنُبنُ ُيُعبدُ ن ُبَُخطَُُ( ) ُمنُُ،عوف  يفُنفر 

ُرسولُ  ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُأصحاب 

ُ ُُ.عىلُموالهُأ سامةُبنُزيدُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُوخطبنيُرسول  ثت  د  ُرسوَلُُ؛وكنتُقدُح  ُأن 

ُاهللُُ.َمنَُأحب نيُفلي حبُأ سامةُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُ ُكل منيُرسول  ُُملسو هيلع هللا ىلصفلام َأمريُُ:قلت 

                                                           

 .وهيُالتيُالُزوَجُهلا،ُُصتَُأي امًُ:ُأي(ُ )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ك نيَُمنُشئَتُ.ُبيد  ح 
ُ.ُفَأنك 

النفقةُيفُُعظيمةُ .ُرشيكُامرأٌةُغنيٌةُمنُاألنصارُوأمُ ُ،انتقلُإىلُأ مُرشيكُ:فقال

ُُ.سبيلُاهلل يفانُينزل  ُالض  ُعليها .ُ ُُ:فقلت  ُرشيكُُ.الُتفعلُ:فقالُ.سأفعل  ُأ م  إن 

يفان ُالض  ُكثرية ُأَُُ.امرأٌة ُعنكُمخارُ كرَُفإين ُيسقَط ُأن  ُالثوبُعنُُ،كه ُينكشَف أو

ُُ،ساقيك ُمنك  كُولكنُانتقلُإىلُابنُ ُ.ماُتكرهيُبعَضُُفرَيىُالقوم  اهللُُعبدُ ُ،عم 

ُوهوُمنُالبطنُ ُ-فهرُقريشُُ-رُهُ وهوُرجٌلُمنُبنيُف ُُ:مكتومُمُ أُ ُمروُبنُ بنُعَُ

ُإليهُ.الذيُهيُمنه ُ.ُفانتقلت 

ُامل نادي ُنداَء يتُسمعت  ُعد  ُانقضت  ُاهللُُ،فلام  ناديُملسو هيلع هللا ىلصمناديُرسول  ُالصالةَُُ:ي 

ُ.ُجامعة ُمعُرسولُ .ُإىلُاملسجدُ ُفخرجت  ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفصليت  ُيفُصف  ُُفكنت 
 
ُالنساء

ُظهورَُ ُتل ُُ.القومُالتي ُاهلل ُرسول  ُقىَض ُجلَسُُملسو هيلع هللا ىلصفلام ُاملنربُ ُصالَته وهوُُ.عىل

ُ ُإنسانُمُ ُ:فقالُ.يضحك  ُكل  ُليلزم  ُ.هصال 

ُواهلل ُماُُجعتكمُُ:قال.ُعلمُ هُأَُورسولُ ُاهلل ُ:عت كم؟ُقالواتدرونُملاَُُجُأَُُ:قالُثمُ  إين 

ُوالُلرهبةُ  اريُ.لرغبة  ُمتياًمُالد  ُفجاءُفبايعَُُ،كانُرجاًلُنرصانياًُُ،ولكنُُجعتكمُألن 

ُُ.سلمَُوأَُ ثكمُعنُمسيح  ُأ حد  ثنيُحديثًاُوافَقُالذيُكنت  ُ.ُجالُ الدُ ُوحد 

ذامُ،أنهُركَبُيفُسفينةُبحريةُ؛ثنيحدُ  ُوج  هبمُُفلعَبُ.ُمعُثالثيُرجاًلُمنُخَل م 

ُ َُأرفؤاُإىلُجزيرةُيفُالبحرُ .ُشهرًاُيفُالبحرُاملوج  فجلسواُ.ُىُمغربُالشمسحتُ ُثم 

ُ ُالشعرُ.فدخلواُاجلزيرةُ.السفينةُيفُأقرب  ُأ هل بُكثري  الَُيدرونُماُ.ُفلقيتهمُدابٌة

هُمنُكثرةُالشعر ر  ب  بَلهُمنُد  ُُ:فقالوا.ُق  ُماُأنت  اسةُ:؟ُفقالتويلك  ُ:قالواُ.أناُاجلس 
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ُ.جلساسة؟وماُا

اُالقومُانطلقواُإىلُهذاُالرُ ُ:قالت يرأُّي  جلُيفُالد 
.ُكمُباألشواقهُإىلُخربُ فإنُ .ُ( )

ُتكونُشيطانةُ:قال ناُمنهاُأن  تُلناُرجاًلُفرق  ُ.ُمَل اُسم 

يرُ.فانطلقناُساعاًُُ:قال ُإنسانُرأيناهُقطُخلقاًُ.ُحتىُدخلناُالد  .ُفإذاُفيهَُأعظم 

هُوثاقاًُ نقهُ.وأشد  ويلَكُُ:قلناُ.هُباحلديديُ بَُماُبيُركبتيهُإىلُكعُ ُ،جمموعٌةُيداهُإىلُع 

َُأنَتُ ُقالما ُعىلُخربيُ:؟ ُقدرت م ُقالوافأَُُ.قد ُأنتم؟ ُمنُُ:خربوينُما ُأ ناٌس نحن

ُُفلعَبُُ.فصادفناُالبحرُحيُاغَتَلمُ.بحريةُ ُركبناُيفُسفينةُ ُ.العرب .ُشهراًُُبناُاملوج 

ُأرفأ ناُإىلَُجزيرت كُهذه ُُ.ثم  ُأ هل ٌبُقُ فلَُُ.فدخلناُاجلزيرةُ.َأقرهباُناُيففجلس  َيت ناُدابٌة

ُالشعر هُمنُكثرةُالشعر.ُكثري  بر  ُ.ُالُي دَرىُماُقبل هُمنُد 

ُُ:ويلكُماُأنت؟ُفقالتُ:فقلنا ُُ:قلنا.ُاسةأناُاجلس  اعمدواُُ:اسة؟ُقالتوماُاجلس 

ُالرجلُ  ُفأَُُ.فإنهُإىلُخربكمُباألشواقُ.يريفُالدُإىلُهذا ُإليكُس  ُاعاًُقبلنا ناُوفزعُ .

ُ.تكوَنُشيطانةُوملُنأمنُأنُ ُ.منها

ُبَُُ:فقال اَُتستخرب؟ُقالُ:قلنا.ُ( )يسانَأخربوينُعنُنخل  ُشَأهن  أسألكمُُ:عنُأي 

                                                           

ُالدالُ (ُ ) ُالتحتية.ُبفتح  ُالن صارى.ُوسكون   ُ.واملرادُهناُالقرص.ُصومعةُالراهب:ُففيُامل غرب.ُأيُدير 

ُاحتالهلاُيفُعامُ،ُبفتحُالباءُمدينةُفلسطينية(7) هيوين،ُبعدُأنُتّم978ُُ تم  ُاالحتاللُالص  َبل 
نُق  للميالدُم 

ُالعربُمنُمنازهلا،ُوأراضيهم،ُوتقعُيفُاجلهةُالشاملّيةُمنُفلسطيُاملحتلة،ُ قصفها،ُوهتجريُسكاهنا

ُاجلن ُيفُ.ُوبوت عّدُمنطقًةُحدوديةُمعُاألغوارُاألردنيةُيفُاجلهة  رشقيةُمنُمدينةُالناُصة،ُكامُأهناُتقع 

واُ ُامل هاجرين،ُوجمموعةُمنُالعربُالذينُبق  ُهمُمنُاليهود ُحاليًا اهنا ك  ُس  ُوَأغلب  ُاأل ردن، ُهنر  غرب 

 .م978 فيهاُبعدُحربُعامُ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ثمر؟ُقلناُلهعنُنخل ُ ُ.ُثمراُإنهُي وشكُأنُالُتُ مَُأَُُ:قال.ُنعمُ:ها،ُهلُي 

بُ ُخربوينُعنأَُُ:قال
هلُفيهاُُ:؟ُقالستخربُ شأهناُتَُُي ُعنُأَُُ:قلنا.ُ( )ربيةالطُ ُحريةُ 

ُ.ُيذهَبُُوشكُأنُ هاُيُ ماءَُُاُإنُ مَُأَُُ:قال.ُاملاءُهيُكثريةُ ُ:ماء؟ُقالوا

غرُأخربوينُعنُعيُ ُ:قال ز 
هلُيفُالعيُُ:ستخرب؟ُقالشأهناُتَُُي ُعنُأَُُ:قالوا.ُ( )

ُهلُ أَُُ؟ُوهلُيزرعُ ماءٌُ
 
زرعونُمنُهلهاُيَُوأَُُ،املاءُهيُكثريةُ .ُنعمُ:قلناُلهي؟ُالعَُُهاُبامء

ُ.ُهامائُ 

ييُماُفعَلُُ:قال ُاأل م  .ُقدُخرَجُمنُمكةُونزَلُيثربُ:؟ُقالواَأخربوينُعنُنبي 

ُُ:قال ُنعمُ:؟ُقلناَأقاتلهُالعرب  ُعىلُُ،خربناههبم؟ُفأَُُكيفُصنعَُُ:قال. أنهُقدُظهَر

ُمَُ ُذلكُُ:قال.ُنعمُ:قدُكانُذلك؟ُقلناُ:قالُهلمُ.وَأطاعوهُنُيليهُمنُالعرب  َأَماُإن 

ُي طيعوه ُ.ُخرٌيُهلمُأن 

كمُعن ُ رب  ُي ؤذنُيلُيفُاخلروجُ.ناُاملسيحإينُأَُُ.يوإينُخم  ُأن  ك 
فأخرجُُ.وإينُأ وش 

                                                           

َُأميالُولزمت هاُ.ُطربيةُمعروفٌةُبالشام(:778ُ/ )ُ"املشارق"قالُعياضُيفُ(ُ ) اُعرشة  وإنامُ،ُاهلاءوطوهل 

ُ.انتهى.ُوهيَُبحرةُعظيمٌةُحلوٌةََُيرجُمنهاُهنر،َُتصغريُالبحرُب حريُبغريُهاء

ُقلتُ :ُ ُبـ ُشاملُالقدس  ُطربية ُمدينة  ُتقريبا777ًُُتقع ُكيلو ُاآلن، ُُ.وهيُحمتل ة ،7ُكم77ُ مساحتها

ُ 7ُُ ويبلغُطوهلا ُعرضها ُويبلغ  7ُُ كيلومرتًا، ُسواحلها ُطول  ُويبلغ  ُك57ُكيلومرتًا، ُويبلغ  يلومرتًا،

مقُفيهاُ يتُهبذاُاالسمُنسبًةُإىلُقائدُجيشُروماينُاسمهُطيباريوس77َُأقَصُع  م   .مرتًا،ُوس 

(7ُ مر( ُع  ُعىلُوزن ُمضمومة: عجمة ُبزاىُم  َُمفتوحة. عجمة ُغيُم  ُثم  ُراء، ُثم  ُيفُ. ُمعروفٌة ُبلدٌة وهي

بىلُمنُالشام ُ.ُقالهُالنووي.ُاجلانبُالق 

.ُوالُيزالُاملاءُموجودًاُإىلُزماننا.ُوتبعدُنحوُكيلوينُعنُمدينةَُأرَيا.ُتقعُجنوبُب حريةُطربية:ُقلتُ

ُالّسلطان بَلُاليهود.ُوت عرفُيفُزمانناُبـُتل 
 .ُوهيُحمتلٌةُاآلنُمنُق 
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ُيفُأربعيُليلة ُهبطت ها ُإال  ُقرية ُيفُاألرضُفالَُأدع  فهامُُ.مكةُوطيبةُغريَُُ.فأسري 

ُكلتاها متانُعل  َُأدخَلُواحدةك.ُحمر  ُأن  استقَبَلنيُمَلٌكُُ،أوُواحدًاُمنهامُ،ل امُأردت 

ُ ينُعنهاُ.تاًُلُ َصُُبيدهُالسيف  ُُ.يصد  ُمنهاُمالئكةَُيرس  ُنقب  ُعىلُكل  ُ.ُوهناوإن 

ُُ:قالت ُ.هذهُطيبةُ.هذهُطيبةُ:-تهُيفُاملنربُرَصُخُ بمُ ُوطعنَُُ-ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

ُطيبة ُاملدينةُ.هذه ُالناسُ.يعني ُفقال ُذلك؟ ثتكم ُحد  ُكنت  ُهل ُنعمُ:َأاَل فإنهُ.

ثكمُعنهُوعنُاملدينةُومكة ُأ حد  ُمتيمَُأن هُوافقُالذيُكنت  َأاَلُإ ن هُُ.َأعجبنيُحديث 

ُالشام ماُهوُُ،ماُهوُمنُق بلُاملرشقُ،الُبلُمنُق َبَلُاملرشقُ.أوُبحرُاليمنُ.يفُبحر 

ُُ.ماُهوُ،رشقلُاملَُبَُمنُقُ  ُ.ُوَأومأُبيدهُإىلُاملرشق 

ُُ:قالت ُ.ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُهذاُمنُرسولُ ُفحفظت 

ُُ:يفُرواية ُُدخلناُعىلُفاطمةَُُ:قالُعنُالشعبي  َُُبنت  قالُلهُناُبرُ تُ فَُقيسُفأحت  ُي  طب 

ُ ُطاب  ُابن  طب  ُُ.ر  لت  ُ:فسَألت هاُعنُاملطلقةُثالثًاَُأينُتعتد؟ُقالتُ.وَأسَقت ناَُسويقُس 

ُفأذنُيلُ.طل قنيُبعلُثالثاًُ ُيفُأهلُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  َُأعتد  ُ..أن 

ُرسوَلُاهللُُ:يفُرواية ثنيُمتيمٌُُ:قعَدُعىلُاملنربُفقالُملسو هيلع هللا ىلصأن  اُالناسُحد  ُ؛الداريُأُّي 

ُيفُالبحر هُكانوا ُمنُقوم  ُأناسًا ُهبمُ.يفُسفينةُهلمُ.أن  همُُ.فانكرست  فركبُبعض 

ُمنَُألواحُالسفينة واُإىلُجزيرة ُيفُالبحرُ.عىلُلوح  ُ.وساقُاحلديثُ.فخرج 

ُرسوَلُُ؛عنُأنسُ ُأيبُطلحةُاهللُبنُ ُعبدُ ُنُإسحاقُبنُ عُ- 77  ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُأن 

ُمكةُواملدينةج ُالدُ ُ:قال ُاال  ُُ.الَُيطويُاألرَضُكل ها ُنقب  ُبكل  ُفيجد  فيأ يتُاملدينَة

ُرواَقهُفيأ يتُ.منُنقاهباُصفوفًاُمنُاملالئكة ُاملدينةُُ.َسبخةُاجل رفُفيْضب  فرتجف 
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ُ ُومنافقةُ،ثالَثُرجفات  ُمنافق  ُإليهُكل  ُ( ).فيخرج 

ُمنُأحاديثُالدجال ُبابُيفُبقية 

 777-ُُ ُمالك  ُبن  ُأنس  ُرسوَلُُ؛عن ُُأن  ُُّيود ُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُمن ُالدجاَل يتبع 

ونَُألفاًُ ُ.( )عليهمُالط يالسةُ.َأصبهانُسبع 

ُرشيكُ:لااهللُقُعبدُ ُعنُجابرُبنُ ُ-777  يُأ م 
ن  ُُ؛َأخربت  ُالنبي 

ُملسو هيلع هللا ىلصَأهناُسمعت 

جالُ ُ:يقول ُمنُالد  ُالناس  ُُ.يفُاجلبالُ ُليفرن  ُُمُ أُ ُقالت  ُرسوَلُُ:رشيك  اهللُفَأيَنُُيا

ُيومئذُ  ُ.همُقليٌلُُ:؟ُقالالعرب 

يدُ ُ-777  هاءُوأبوُقتادةُ،عنُرهطُ ُهاللُ ُبنُ ُعنُمح  كن اُُ:قالواُ.منهمَُأبوُالد 

ُعىلُهشامُبنُ  وينُُ:فقالُذاتُيوم.ُصيح ُُبنَُُنأيتُعمرانَُُعامرُ ُنمر  إنكمُلتجاوز 

                                                           

ُ"منُهذاُالوجهُنحوهُبلفظُ(287ُ،7277ُ )أخرجهُالبخاريُ(ُ ) ُسيطؤهُالدجالُإال  ُليسُمنُبلدُإال 

ُعليهُاملالئكةُصاف يََُيرسوهنا.ُمكةُواملدينة ُاملدينةُبأهل هاُثالَثُ،ُليسُلهُمنُنقاهباُنقٌبُإال  ُترجف  ثم 

نافق ُوم  ُكافر  كل  ُ.ُ"رجفاتُفي خرجُاهللُ 

ُرواقه)دونُقولهُُ فُفيْضب  ُ.وفيهاُتعييُنزولُالدجالُحولُاملدينةُ(.فيأيتُسبخةُاجل ر 

ُ(:7/97ُ )ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ
 
ُوالراء ُاجليم  ُفاء.ُواجل رفُبضم  ُاملدينةُمنُ.ُبعدها مكاٌنُبطريق 

واقُالف سطاط،ُعىلُثالثةُأميال:ُوقيل،ُجهةُالشامُعىلُميل ُ.انتهى.ُواملرادُبالر 

سلمُرمحهُاهللُ:تنبيهُ ُاللفظُملُيسقهُم  ُوإنامَُأحالهُعىلُماقبله،ُهذا :ُفقالُ"صحيحُالبخاري"وهوُيفُ،

ُُ"..فيأيتُسبخةُاجلرف":ُغريُأنهُقالُفذكرُنحوه

ُأيبُشيبةُيفُُ ُم سلمُفيه(77778ُ)ُ"املصنف"واللفظُالذيُنقلتهُهوُلفظُابن   وهوُشيخ 

(7ُ ُطيلسان( ُُجع ٌبُ، عر  ُم  َُأعجمي  ُوالطيلسان .ُ ُيف ُاللغة"قال ُ"معيار :ُ يط  ُالكتفَُي  ُعىل لبس  ُي  ثوٌب

ياطة ُواخل  ُمنُالتفصيل   .بالبدنُي نسجُللبسُخال 
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ُاهللُ ُبَأحَْضُلرسول  ُكانوا ُما ُمن يُ.من يُملسو هيلع هللا ىلصإىلُرجال  ُبحديثه ُ.ُوالَُأعلم  ُسمعت 

جال:ُيقولُملسو هيلع هللا ىلصرسولُاهللُ ُمنُالد  ُالساعةُخلٌقَُأكرب  ُآدَمُإىلُقيام 
ُ.ماُبيُخلق 

جالُ ُ:يفُرواية ُمنُالد  ُ.أمٌرَُأكرب 

ُرسوَلُُ؛عنُأيبُهريرةُ-775  ُباألَعاملُست اًُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُأن  وا ُُ:بادر  طلوع 

خانُ ُ،الشمسُمنُمغرهبا ُُ،أوُالد  جال  كمُ،َأوُالدابةُ ُ،أوُالد  َُأحد  ة  ُُ،َأوُخاص  أوَُأمر 

ة ُ.العام 

ُبابُفضلُالعبادةُيفُاهلرج

ُُ،سارُيَُُعنُمعقلُبنُ ُ-777  ُالنبي  ،ُكهجرةُ( )العبادةُيفُاهلرجُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصُأن 

ُ.إيلُ 

ُُ

                                                           

ُالناس:ُأي(ُ )  .الفتنةُواختالطُأمور 
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 كتاب الزهد والرقائق 
 

ُُ:قالُريرةُعنُأيبُهُ ُ-772  ُاملؤمنُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  نياُسجن  ُُ،الد  وجن ة 

ُ.الكافر

ُرسوَلُاهللُُ؛اهللُعبدُ ُعنُجابرُبنُ ُ–778  وقُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُبالس  ُُ،مر  داخاًلُمنُبعض 

َُأسكُُ.والناسُكنَفَتهُ،العالية ي  ُبجد  فمر 
ُ.ذنهفَأخَذُبأُ هُاولَُنَُفتَُُ.مي ت ( )

؟ُفقالواُ:ثمُقال ُهذاُلهُبدرهم  ُأن  ُأن هُلناُبشئُ:أي كمَُيب  ُُ.ماُن حب  وماُنصنع 

ُُ،واهللُلوُكانُحيًاُكانُعيبًاُفيهُ:َأحتبونُأنهُلكم؟ُقالواُ:به؟ُقال فكيفُُ.ألنهَُأسك 

نُهذاُعليكمُ:وهوُميت؟ُفقال ُعىلُاهللُم  ُ.فواهللَُللدنياَُأهون 

ريُُاهللُبنُ ُعنُعبدُ ُ-779  خ  ُأَُُ:قالُالش  ُالنبي  َأهلاكمُُ}ُ:وهوُيقرأُ ُملسو هيلع هللا ىلصتيت 

ُماُُ:قالُ:مايلُ.مايلُ:آدمُقالُيقولُابنُ .ُ{التكاثر نُمالَكُإال  وهلُلكُياُابَنُآدمُم 

قَتُفَأمضيت؟ُ،َأوُلبسَتُفَأبليَتُُ،َأكلَتُفأفنيَتُ ُ.َأوُتصد 

ُرسوَلُُ؛عنُأيبُهريرةُ-757  إنامُلهُُ.مايلُ.مايلُ:قالُيقولُالعبدُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُأن 

نُمال هُثالٌثُ وماُسوىُذلكُفهوُُ.َأوَُأعطىُفاَقَتنىُ.أوَُلب َسُفَأبىلُ.ماَُأكلُفَأفنىُ:م 

هُللناسُ،ذاهٌبُ ُ.وتارك 

ُبنُ ُاهللُبنُ ُعنُعبدُ ُ- 75  ُقالملسو هيلع هللا ىلصاهللُُعنُرسولُ ُالعاصَُعمرو ُأنه إذاُُ:؛

ُوالرومُ  ُعليكمُفارس  َحت 
ت  ُأَُُ،ف  ُقوم  نقولُكامُُ:عوفُالرمحنُبنُ ُنتم؟ُقالُعبدُ أي 

                                                           

 .أيُصغريُاألذني(ُ )
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ُاهلل ُُ.َأمَرنا ُرسول  ُُقال ُذلكُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُغري ونُ.َتَتنَاَفسونُ.أَو َُتَتَحاسد  ثمُُ.ثم

َُتَتَداَبرون ون. َُتَتباَغض  ُذلكُ.ثم  ُنحو ُاملهاجرينُ.أو ُمساكي ُيف َُتنَطل قون ُ،ثم 

ُبعضُ  ُ.فتجعلونُبعَضهمُعىلُرقاب 

ُُ:قالُ،عنُأيبُهريرةُعنُأيبُصالح ُُ-757  انظرواُإىلُمنُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

ُفَُُ.َأسفلُمنكم َُمنُهو ُإىل َُتنظ روا ُاهللُُ.وقكموال ُنعمَة َُتزد روا ُال ُأن َُأجدر  فهو

ُ( ).عليكم

ُسعدُ ُ-757  ُبن  ُبنُ ُ:قالُعامر  ُ.فجاَءهُابن هُعمرُ ُ.يفُإ ب ل هُاصُ أيبُوقُ ُكانُسعد 

ُرآهُسعٌدُ ُفنزَلُُ:قال.ُفلام  اكب  ُهذاُالر  َأنزلَتُيفُإ بل كُُ:فقالُلهُ.َأعوذُباهللُمنُرش 

ك ُالناسَُيتنازعونُامل لكُبينهم؟َُتُوتركُ.وغنم  ه. ُ:فقالُ.فْضَبُسعٌدُيفُصدر 

ت ُرسوَلُاهللُ.ُاسك  ُُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصسمعت  ُالعبَدُالتقي  ب  ُاهللَُي  ُُ،إن  ُُ،الغني  ُ.اخلفي 

مريُالعدويُُ-757  تبةُُ:قالُ-ُاجلاهليةَُُدركَُوقدُأَُُ-عنُخالدُبنُع  خَطَبناُع 

دُاهللُ-لبرصةُمريًاُعىلُاوكانُأَُُ–بنَُغزوانُ ُ.وَأثنىُعليهُ،فحم 

                                                           

إذاُ":ُقالُملسو هيلع هللا ىلصعنُرسولُاهللُ:ُمنُوجهُآخرُعنُاألعرجُعنُأيبُهريرة(75ُ 7)أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ُفلينظرُإىلَُمنُهوَُأسفلُمنه َلُعليهُيفُاملالُواخلَلق  مُإىلُمنُف ض  ُ.ُ"نظَرَُأحدك 

ُ(.7977)وهوُيفُمسلمُأيضًاُُ

ُأنُالَُتزد رواُنعمَةُاهللُعليكم:ُ)قولهُدونُ ُعىلُهذهُالزيادةُاحلافظُيفُالفتحُ(.فهوُأجدر  ُ.ونص 

صته،ُويفُمعناهُماُ.ُأيُهوُحقيٌقُبعدمُاالزدراء:ُوقالُ ُبهُإذاُتنق  ُعليهُوَأزريت  وهوُافتعالُمنَُزريت 

ُ ريُرفعه خ  ُالش  ُاحلاكمُمنُحديثُعبدُاهللُبن  ُالدخوَلُ"َأخرجه َُأحرىُأنُالُُأقل وا ُفإن ه عىلُاألَغنياء

واُنعمةُاهلل ُ.انتهى.ُ"َتزدر 
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اُبعدُ ُ:ثمُقال نياُقدُآذَُُ.أم  ُالد  ُنَُفإن  ُبرص   اءوول تَُحُُ.مُ ت  ُُ.( )ذ  وملُيبقىُمنهاُإال 

اُصاحبها.ُاإلناءَُصبابٌةُكصبابةُ  ُ.يتصاهب 

ُالُزواَلُ ُإىلُدار  نتقلونُمنها تكمُ.هلاُوإنكمُم  ُماُبحْض  ُبخري  فإنهُقدُُ.فانتقل وا

ُجهن م لقىُمنَُشَفة  ُاحلجَرُي  كرُلناُأن  ُهلاُقعرٌُُ.ذ  دَرك  ُ.فَيهويُفيهاُسبعيُعامًاُالُي 

لت مألنُ  ُ.َأفعجبتم؟.ُوواهللُ 

ك َرُلنا ُماُبيُُ،ولقدُذ  ُوليأتيُ ُ.م رصاَعيُمنَُمصاريعُاجلن ةُمسريَةَُأربعيُسنةأن 

حام ُ.ُعليهاُيوٌمُوهوُكظيٌظُمنُالز 

ُمعُرسولُ  ُورقُالشجرُ .ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُولقدُرَأيت نيُسابَعُسبعة  ىُحتُ .ُماُلناُطعاٌمُإال 

نا َُأشداق  حت  ُبنُ ُ.تقر  ُسعد  ُوبي ُبيني ت ها ُفشَقق  ُب ردة ُُ.مالكُفالتقطت  فات زرت 

ها ُبنصفهاُ،بنصف  ُسعٌد ُُاليومَُُفامَُأصبَحُُ.وات زَر ُعىلُم رص  َُأصبحَُأمريًا ُإال  َُأحٌد من ا

ُ.ُمنُاألَمصار

ُأكوَنُيفُنفيسُعظياًمُوعندُاهللُصغرياًُ ُباهللُأن  وإهناُملُتكنُنبوٌةُقطُُ.وإينَُأعوذ 

ُ َُتناسخت  لكاًُُ،إال  وُ.حتىُيكونُآخرُعاقبتهاُم  رب   ب ونُاأل مراَءُبعدنافَسَتخ  ر  ُ.نُوَت 

 755-ُُ ُُبنُ ُهيلُ عنُس  ُياُرسوَلُُ:قالواُ:ريرةُقالعنُأبيهُعنُأيبُهُ ُأيبُصالح 

ُقالُ.اهلل ُالقيامة؟ ُيوم نا ونُيفُرؤيةُ ُ:هلُنرىُرب  ُُهلُت ضار  ُ،يفُالظ هريةُمسُ الش 

؟ُقالوا ؤيةُالقمرُليلةَُُ:قال.ُالُ:ليستُيفُسحابة  ونُيفُر  ليسُيفُُ،البدرُفهلُت ضار 

ُقالوا ُالُ:سحابة؟ ُنَُُ:قال. ُرُ فوالذي ُيف ُت ضارون ُال ُكامُفيسُبيده ُإال  ُرب كم ؤية

                                                           

م(ُ ) اء)وُ.ُالرصمُاالنقطاعُوالذهاب.برص   .م رسعةُاالنقطاع:ُأي(ُحذ 
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ؤيةَُأحدها ونُيفُر  ُ.ُت ضار 

ُف لُ:فيقولُفيلقىُالعبدُ ُ:قال جكُ،دكوأ سوُ ُ،َأملُأ كرمكُ.أي  لكُُوأ سخرُ ُ،وأ زو 

ُواإلبل ُفيقولُ،اخليل ُوترب ع؟ ُترأ س ك ُبىلُ:وَأذر  ُفيقول. َُأن كُُ:قال أفظننَت

ُ.ُفإينَُأنساكُكامَُنسيتنيُ:فيقول.ُالُ:م القي؟ُفيقول

ُف لَُأملُأ كرمكُ:فيقولُ.قىُالثاينلُ يَُُثمُ  رُ وأُ ُ،جكوأ زوُ ُ،( )دكوأ سوُ ُ،أي  لكُُسخ 

ُفيقولوَأذرُ،واإلبَلُُاخليَلُ ُفيقولُ.بىلُ:كُترَأسُوترب ع؟ ُرب  َُأن كُُ:أي  َأفظننَت

ُ.ُفإينُأنساكُكامُنسيتنيُ:فيقول.ُالُ:مالقي؟ُفيقول

ُذلك ُمثل ُله ُفيقول ُالثالَث َُيلقى ُوبكتاب كُُ:فيقولُ.ثم ُبَك ُآمنت  ُرب  يا

ُُ،وبرسل ك قت  ُوتصد  ُوصمت  ُماُاستطاعُ.وصل يت  ثنيُبخري  ُ.ههناُإذاًُُ:فيقولُ.وي 

ُشاهدَُُ:قالُثمُيقالُله ُيفُنفس ُُ.ناُعليكاآلنَُنبعث  ر  ُُ:هويتفك  َمنُذاُالذيُيشهد 

ُعىلُفيه ؟ُفي ختم  هُوحلَُويُ ُ.عل  هقالُلفخذ  هُوعظام  هُُ.انطقيُ:م  هُوحلم  ُفخذ  فتنطق 

ُبعمل ه ه هوذلكُلُ.وعظام  ُمنُنفس  ُُ.ي عذَر ُاهللُُ.وذلكُاملنافق  وذلكُالذيَُيسخط 

ُ( ).عليه

                                                           

هُمنُ(ُتربع:ُ)وقوله.َُأجعل كُسيدًاُعىلُغريك:ُأي(ُ ) ُاجلاهليةُتأخذ  أيُتأخذُاملرباعُالذيُكانتُملوك 

بعها.ُالغنيمة بعَُأمواهلم:ُأي.ُربعت هم:ُي قال،ُوهوُر  ُر  طاعاًُ،َُأخذت  قالُ،ُومعناهَُأملَُأجعلكُرئيسًاُم 

ُ:ُالقايضُبعدُحكايتهُنحوُماُذكرت ه ُوتعب  ة  ُمعناهُتركت كُم سرتَيًاُالُحَتتاجُإىلَُمشق  منُ.ُعنديُأن 

ك َبعُعىلُنفس   (.72 /8 )قالهُالنوويُ.ُانتهى.ُارفقُهبا:ُأي.ُقوهلمُار 

ُاحلديث(7777ُ،2777ُ)ُأخرجُالبخاري(7ُ) ريرةُصدَر َُيزيدُالليثيُعنُأيبُه  ُبن 
 
وهوُماُ.ُعنُعطاء

ُذكَرُحديثًاَُطويالُ.بالرؤيةُيتعل ق ُاجلنة.ُثم  ُالذيُيكونُآخرَُمنُيدخل  ُالرجل  ُ.وفيهُقصة 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

ُخاري ُعىلُالبُ ُمسلمُ ُزوائدُ 
443 

ُُعنُأنسُ ُ-757  ُمالك  ُ:فقالُ.فضحَكُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُاُعندُرسولُ كن ُُ:قالُبن 

ُورسولهُأعلمُ ُ:هلُتدرونُمم اَُأضحك؟ُقالُقلنا ُرب هُ:قال.ُاهلل 
اطبةُالعبد  .ُمنُخم 

ُُ:يقول رينُمنُالظلم؟ُقالُيقولُياُرب  ُ.ُبىلُ:َأمَلَُت 

ُمنيُ:قالُفيقول ُشاهدًا كُُ:قالُفيقولُ.فإينُالُأ جيزُعىلُنفيسُإال  كفىُبنفس 

ُالكات بيُشهوداًُوبالكراُ.اليومُعليكُشهيداًُ ُ.ُم 

ُألَركانهُ.يهفي ختمُعىلُف ُُ:قال ُبَأعاملهُ:قالُ.انط قيُ:في قال  ُُ:قالُ.فتنطق  ىل  َُي  ثم 

حقاًُُ:قالُفيقولُ.بينهُوبيُالكالم ُوس  ُأ ناضلُ.ب عدًاُلكن  ُكنت  ُ.فعنكن 

ُُ؛عنُاألسود ُعنُعائشةُ-752  ُُ:أهناُقالت  ُحممد  ُشعريُُملسو هيلع هللا ىلصماُشبَعُآل  منُخبز 

تتابعي ُاهللُُ،يوميُم  ب َضُرسول  ُ( ).ملسو هيلع هللا ىلصحتىُق 

 758-ُُ ُالنبي  ُملسو هيلع هللا ىلصعنُعائشةُزوج  ُاهللُُ:،ُقالت  وماُشبَعُُ،ملسو هيلع هللا ىلصلقدُماَتُرسول 

تي ُمر 
ُواحد  ُيفُيوم  ُوزيت  ُ.منُخبز 

امكُ ُ-759  ُس  ُيقولُ:قالُ.عن ُبشري ُبَن ُالنعامَن ُُ:سمعت  ُطعام  ُيف َألست م

_______________________ 

اُقولهُُ ُ.ُفهوُمماُانفردُبهُمسلم(ُالخ...ُفيلقىُالعبدُفيقول:ُقال)أم 

نُ ستقال  ُ.ُسندًاُومعنىُ.وهاُحديثانُم 

ُكتابُُ ُمنُصاحب  ُفحَذَفهُكل ه(ُإرشادُالقاري)والعجب   .!!رَأىُصَدرهُعندُالبخاري 

ُ":ُمنُروايةُاألسودُعنُعائشةُقالت(77ُ،7789ُ 5)أخرجُالبخاريُ(ُ ) ُحممد  َمُُملسو هيلع هللا ىلصماُشبَعُآل  منَذَُقد 

ب َضُ ُتباعًاُحتىُق  ُثالَثُليال  ُ.ُ"املدينةُمنُطعامُبر 

سلٌمَُأيضًاُمنُط رقُنحوهوأخرجهُهوُُ  .وم 
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ُماُشئتُ  ُنَُم؟ُلقدُورشاب  َقلُملسو هيلع هللا ىلصكمُبيُ رأيت  ُمنُالد  وماَُيد 
ُبهُبطنَهُ( ) وماُُ.ماُيمأل 

بدُ  ُ.ترضونُدونَُألوانُالت مرُوالز 

ُقالُ:يفُرواية ََُيطب  ُالنعامَن نياُ:سمعت  ُالد  ُمن ُالناَس ُأصاَب ُما ُعمر  .ُذكر

ُرسوَلُُ:فقال ُاليوَمُيلَتويُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُلقدُرأيت  ُدَقاًلُيمأل ُبهُبطنَهُ،يظل  ُ.ماُيد 

ُعبدُ ُ–777  ُأيب ُاحل ب لُعن ُبنُُ:لاقُ،الرمحن ُعمرو ُبَن ُاهلل ُعبَد سمعت 

ُرجٌلُ ُوسَأَله ُاهللُ:فقالُ،العاص، ُعبد  ُفقالُله ُاملهاجرين؟ ُمنُف قراء َأَلكُُ:َألسنا

فَأنتُمنُُ:قال.ُنعمُ:َألَكُمسكٌنَُتسكنه؟ُقالُ:قال.ُنعمُ:امرأٌةُتأويُإليها؟ُقال

ُيلُخادماًُُ:قال.ُاألَغنياء ُ.فأنَتُمنُامل لوكُ:قال.ُفإن 

ُالرمحن ُعبد ُأبو ُإىلُعبدُ ُ:قال ُنفر  ُثالثة  ُوأناُُوجاء ُالعاص، ُبن  ُعمرو  اهللُبن 

ُنقدرُعىلُشئُ ُ:عنده،ُفقالوا ُما ُأباُحممدُإن اُواهلل  ُ.والُمتاعُ،والُدابةُ،الُنفقةُ.يا

ُفَأعطيناكمُمُ.ماُشئتمُ:فقالُهلم ُاهللُلكمإنُشئت مُرجعت مُإلينا َ َُيرس  وإنُشئت مُُ.ا

لطان ُشئت مُصربت مُ.ذكرناَُأمَركمُللس  ُ.ُوإن 

ُ ونُاألَغنياءُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسوَلُُفإينُسمعت  ُامل هاجرينَُيسبق  ُف قراَء يومُُ،إن 

ُشيئاًُُ.فإن اُنصربُ ُ:قالوا.ُ( )القيامةُإىلُاجلنةُبأربعيُخريفًاُ ُ.الُنسأل 

                                                           

( ُ)ُ ُوالقاف  ُالدال  دئ.ُبفتح  ُالر   .وهوُالتمر 

ُمنُالسنة(:7/78ُ)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُ(7ُ) ُمعلوٌم ُزماٌن ُاخلريف  ُالعام، ُبهُهنا ُواملراد  ،ُ وختصيص 

ُالف صول ُبقية  ُدون ُبالذكر ُاخلريف  ُوالربيع. ُالصيفُوالشتاء َُأزَكىُالفصولُ ، ُاخلريَف لكونهُُألن 

نىُفيهُالثامر  .انتهى.ُي 
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ُواملسكيُواليتيمبابُاإلحسانُإىلُاألرملةُ

ُاهللُُ:قالُ،عنُأيبُهريرةُ- 77  ُالَيتيمُلهُأوُلغريهُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول  َأناُُ،كافل 

سطىُ.وهوَُكهاتيُيفُاجلنة بابةُوالو  ُ.وَأشارُمالٌكُبالس 

ُبابُالصدقةُيفُاملساكي

ُفسمَعُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصُعنُأيبُهريرةُعنُالنبي ُُ-777  بيناُرجٌلُبفالةُمنُاألرض 

ُيفُسحابة ُفالنُ ُ:صوتًا ُحديقَة ُُ.اسق  ىُذلكُالسحاب  ةُ.فتنح  .ُفَأفرَغُماَءهُيفُحر 

ُ جٌةُمنُتلكُالرشاجُقدُاستوعبت  ُ.ُفتتب عُاملاءُ.ذلكُاملاَءُكل هُفإذاُرش 

َحاته س 
ُاملاَءُبم  ل  هَُيو 

ك؟ُُياُعبدَُُ:فقالُلهُ.فإذاُرجٌلُقائٌمُيفُحديقت  اهللُماُاسم 

ُاُالذيُسمعَُُلالسمُ ُ.فالنٌُُ:قال ُلهُ.حابةلس ُيف ُعبدَُُ:فقال ُتسَألنيُعنُُيا َ
ُمل  اهلل

حابُالذيُهذاُماؤُ ُ:اسمي؟ُفقال ُصوتًاُيفُالس  ُحديقَةُُ:يقولُ.هإينُسمعت  اسق 

ُفيها؟ُقال.ُالسمكُ.فالنُ  اُإذُقلَتُُ:فامُتصنع  ُمنها،ُُ،هذاُأم  فإينَُأنظرُإىلُماَُيرج 

ُبثُ  ق  ُأناُوعيايلُثلثاًُُ،هث ُلُ فَأتصد  ُفيهاُثلَثهُ،وآكل  ُ.وَأرد 

ُثلَثهُيفُاملساكيُوالسائليُ:يفُرواية ُالسبيلُ.وَأجعل  ُ.وابن 

ُبابَُمنُأرشكُيفُعملهُغريُاهلل

ُاهللُُ:قالُ،عنُأيبُهريرةُ-777  َأناَُأغنىُُ:قالُاهلل ُتباركُوتعاىلُملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول 

ك ُعنُالرش 
 
كاء َلُعماًلَُأرشكُفيهُمعيُغرييُ.الرش  ُ.ورشَكهتركت هُُ،َمنَُعم 

ُاهللُُ:قالُ،عباسُ ُعنُابنُ ُ-777  عُاهللُبهُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول  َعُسم  ومنُُ.َمنُسم 
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ُ( ).راَءىُراَءىُاهلل ُبه

ُبابُتشميتُالعاطس،ُوكراهةُالتثاؤب

ُعىلُأيبُموسىُُ:قالُ،عنُأيبُب ردةُ-775  ُُ-دخلت  ُالفضل  ُبنت  وهوُيفُبيت 

ُالعباس تنيُ-بن ُي شم  ُفلم َُسُوعط ُُ.فعطست  َتهات  يُُ.فشم  ُأ م  ُإىل فرجعت 

ا ُجاءَُُ.فأخربهت  َتهاُ:هاُقالتفلام  ُفشم  ته،ُوعطست  ُ.ُعطَسُعندكُابنيُفلمُت شم 

ُعطَسُفلمَُيمدُ ُ:فقال ُابنك  تهُإن  ت هاوعطُ ُ.اهللُفلمُأ شم  ُاهللُفشم 
ُفحمدت  .ُست 

ُرسوَلُ ت وهُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُسمعت  ُفشم  َدُاهللَ
ُُ.إذاُعطَسَُأحدكمُفحم  فإنُملَُيمد 

ت وه ُ.اهللُفالُت شم 

ُبنُ َسُُبنُ ُعنُإياسُ ُ-777  ُأَُُ؛األكوعُلمة ثهأن  ُحد  ُُ؛باه ُالنبي  ُسمَع ،ُملسو هيلع هللا ىلصأنه

ُعطَسُأ خرىُ،يرمح كُاهللُ:فقالُله.ُوعطَسُرجٌلُعندهُ ُُ.ثم  اهللُُفقالُلهُرسول 

ُمزكومٌُُ:ملسو هيلع هللا ىلص جل  ُ.الر 

ُُ:دريُقالاخل ُُعنُأيبُسعيدُ ُ–772  كمُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  ُتثاوَبَُأحد  ُ،إذا

ُُ.هُعىلُفيهفلي مسكُبيدُ  ُالشيطاَنُيدخل  ُ.فإن 

ُرواية ُالصالةُ:يف ُيف كم َُأحد  ُتثاوَب ُاستطاعظُ فليكُ ُ،إذا ُما ُالشيطاَنُُ.م فإن 

ُ ُ.يدخل 

ُبابُيفُأحاديثُمتفرقة

                                                           

ُاهللُ(7982ُ)ومسلمُ(77ُ 7)أخرجُالبخاريُ(ُ ) ُعبد  ُبن   .مرفوعًاُمثلهُعنُجندب 
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ُقالتُ-778  ُعائشة، ُُ:عن ُرسول  ُُقال ُنورُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُمن ُاملالئكة  ل قت  ُ.خ 

ُمنُنارُ  ُمنُمارج  ل َقُاجلان  ُمماُوصَفُلكمُ.وخ  َقُآدم 
ل  ُ.وخ 

ُبابُاملؤمنُأمرهُكلهُخري

 779-ُُ ُعنُص  ُُ:قالُُهيب  ُامل ؤمنُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  َُأمَرهُُ.عجبًاُألمر  إن 

ُللمُ ُ.كل هُخريٌُ ُإال 
َُأصابت هُساَءُشكرَُُ.ؤمنوليسُذاكُألحد  ُ.ُفكانُخريًاُلهُ.إن  وإن 

ُصربَُ ُ.فكانُخريًاُلهُ.أصابت هُرضاء 

ُبابُالنهيُعنُاملدحُإذاُكانُفيهُإفراط،ُوخيفُمنهُفتنةُعىلُاملمدوح

ُمنُُقامَُُ:قالُ.ربةخُ َسُُاهللُبنُ ُعبدُ ُعنُأيبَُمعمرُ -727  ثنيُعىلُأمري  ُي  رجٌل

ََُيثيُعليهُالرتابُ.األمراء ُاهللُأَُُ:وقالُ،فجعلُاملقداد  َُنحثيُيفُُملسو هيلع هللا ىلصمَرناُرسول  أن 

اب احيُالرت  ُ.وجوهُاملد 

ُاحلارثُ- 72  امُبن  ُعثامنُ؛عنُه  ُرجاًلُجعَلُيمدح  فَجثاُُ.فعمَدُاملقدادُ ُ.أن 

كبَتيهُ هُاحلَصباءُ-وكانُرجاًلَُضخاًمُُ-عىلُر  ُ.فجعَلََُيث وُيفُوجه 

ُعثامنُ  ُفقالُ:فقالُله ُشأنك؟ ُاهللُُ:ما ُرسوَل احيُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصإن  ُاملد  ُرأيت م ُ،إذا

همُالرتاب ُ.فاحث واُيفُوجوه 

ُبابُمناولةُاألكرب

ُعبدَُُ؛ويريةُعنُنافعج ُُبنُ ُعنُصخرُ ُ–727  ثهعُ ُاهللُبنَُُأن  ُرسوَلُُ؛مرُحد  أن 
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ُ ُبسواكُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهلل ك  َُأتسو  ُاملنام ُيف ُرجالنُ ُ.أ راين ُمنُُ.فجَذَبني َُأكرب ها َأحد 

واَكُاألَصغَرُمنهام.ُاآلخر ُالس  ُُ:فقيلُيل.ُفناولت  ُ( ).فدفعت هُإىلُاألَكربُ .ُكرب 

ُبابُالتثبتُيفُاحلديث،ُوحكمُكتابةُالعلم

ُرسوَلُاهللُاخل ُُعنُأيبُسعيدُ ُ-727  ُعن يُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصدري؛ُأن  وَمنُُ.الُتكتب وا

ه ح  ُالقرآنُفليم  ُعن يُوالُحرَجُُ.كتَبُعنيُغرَي ث وا ُُ.وحد  قالُُ-وَمنُكذبُعل 

تعمداًُُ–هامُأحسب هُقالُ َأُمقعَدهُمنُالنارُ.م  ُ.فليتبو 

ُبابُقصةُأصحابُاألخدودُوالساحرُوالراهبُوالغالم

 727-ُُ ُرسوَلُاهللُُ؛ُعنُصهيب  ُ.كانَُمل ٌكُفيمنُكانُقبَلكمُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصأن 

ُساحرٌُ ُله ُللمل ُُ.وكان ُقال َُكرب  ُُ:كفلام  ُكربت  ُقد ُأ عل مهُُ.إين ُغالمًا ُإيل  فابعث

ُيُ ُ.السحر ُغالمًا ُإليه ُسلَكُُ.عل مهفبعث ُإذا ُطريقه ُيف إليهُُفقعدَُُ.راهٌبُُفكان

ُكالمه ُالساحرَُُ.فَأعجبهُ.وسمَع َُأتى ُإذا ُبالراهبُفكان ُأتىُُ.إليهُوقعدَُ،مر  فإذا

اهبُ.الساحَرُرضَبه ُذلكُإىلُالر  ُخشيَتُالساحرُفقلُ:فقالُ.فشكا حَبَسنيُُ:إذا

لُ.َأهل ُ.ُحَبَسنيُالساحرُ ُ:وإذاُخشيَتَُأهلكُفق 

ُقدُحبستُالناس ُعظيمة  ة  ُأتىُعىلُداب  ُُ:فقالُ.فبينامُهوُكذلكُإذ َُأعلم  اليوَم

                                                           

ثناُصخرُبنُجويرية:ُوقالُعفان(.777ُ)عل قهُالبخاريُ(ُ ) ُ.فذكره...ُحد 

عل قاًُ:ُأيُ.أخرجهُالبخاريُبالُرواية:ُ"الفتح"قالُاإلسامعيلُكامُنقلهُابنُحجرُيفُُ ُ.م 

 البنُحجرُ(ُ 7 / )وانظرُتغليقُالتعليقُُ
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ُفقال ُأفضل؟ُفأخَذُحجرًا ُأمُالراهب  ُالراهبُُ:آلساحرَُأفضل  ُكانَُأمر  ُإن  اللهم 

نَُأمرُال ُإليكُم  ُهذهُالدابةََُأحب  .ُفرَماهاُفَقَتَلهاُ.حت ىُيميضُالناسُ.ساحرُفاقتل 

ُُ:فقالُلهُالراهبُ.فأتىُالراهبُفأخربهُ.ومىَضُالناس أيُب نيَُأنَتُاليومَُأفضل 

ُمن ي ُأَُ. ُمن ُبلغ ُأرىقد ُما ُعلُ ُ.وإنكُست ب َتىلُ.مرَك ُفالُتدل  ُابت ليَت
وكانُُ.فإن 

ُي ربئُاألكمهُواألَبرَصُ نُسائرُاألَدواءويُ ،الغالم  ُ.ُداويُالناسُم 

يل ُجليٌسُللمَُُفسمعَُ ُ،ماُههناُلكَُأُجعُ:فقالُ.فَأتاهُهبداياُكثريةُ ُ.كُكانُقدَُعم 

ُشفيتني ُأنَت َُأحداًُُ:فقالُ.إن  ُيشفيُاهللُ.إينُالَُأشفي ُباهللُُ.إنام ُآمنَت ُأنَت فإن 

ُاهللُفشَفاك ُُفجلَسَُُكُفأتىُاملل ُُ.فشفاهُاهللُ.فآمنُباهللُ.دعوت  .ُإليهُكامُكانُيلس 

ُفقالُلهُاملل ُ ُعليكُبرَصك؟ُقالُ:ك  ُغريي؟ُقالُ:قال.ُريبُ:َمنُرد  ريبُُ:ولكُرب 

ُعىلُالغالمُ.كُاهللوربُ  ب هُحتىُدل  عذ  ُي  ُ.فجئُبالغالمُ.فَأخذهُفلمُيزل 

ُاملل ُ ُفقالُله ُواألَبرَصُوتفعلُُ:ك  ُت ربئُاألكَمه ُمنُسحركُما ُبلَغ ُب نيُقد أي 

ُُ.إنامُيشفيُاهللُ.إينُالُأشفيُأحداًُُ:لفقا.ُوتفعل فأخذهُفلمُيزلُي عذب هُحتىُدل 

ُُ.عىلُالراهب ئُبالراهب  ُعُ ارجُ ُ:فقيلُلهُ.فج 
ُ.ُىبَُفأَُُ.ينكعنُدُ 

ُبامل ُ هفوضعُامل ُُ.ئشارفدعا ُرأ س  اهُ.ئشارُعىلَُمفرق  هُحتىُوقعُشق  ثمُجئُُ.فشق 

ُاملل ُُبجليسُ  ُلهُك  ُبىفأَُُ.كعنُدين ُُعُ ارجُ ُ:فقيل ه. ُرأ س  ُيفُمفرق  ُاملئشار .ُفوضَع

اه ق  هُبهُحت ىُوقَعُش  ُ.ُفشق 

ُفقيلُله ُعنُدين ُارجُ ُ:ثمُجئُبالغالم ُكع  ُفَأبى. ُمنُأصحابهُ. ُإىلُنفر  فدفَعه

ُإىلُجبلُ ُ:فقال ُبه ُوكذاُاذهبوا ُكذا ُاجلبَلُفاصعدُ . ُبه ُذ روَتهُ.وا ُبلغت م فإنُُ،فإذا
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ُفاطرح ُُ،رجَعُعنُدينه واُبهُاجلبَلُفذهبواُبهُفصعُ ُ.وهوإال  مُهُ يُ ن ُاكفُ ُاللهمُ ُ:فقالُ.د 

ُبامُشئَتُ ُُفرجَفُ. ُامل ُُ.لكميشُإىلُامل ُيَُُوجاءَُُ.واطُ فسقَُُهبمُاجلبل  ماُُ:لكفقالُله

ُ.ُكفانيهمُاهللُ:ك؟ُقالصحابُ فعلُأَُ

ُفقال ُمنُأصحابه ُإىلُنفر  ُيفَُقرق ورُ ُ:فدفعه ُفامحل وه ُبه ُبهُُ،( )اذهبوا ط وا فتوس 

ُفاقذفوهُ.البحر ُرجَعُعنُدينهُوإال  ُاكفنيهمُبامُشئَتُُ:فقال.ُفذهبواُبهُ.فإن  ُ.اللهم 

ُفغرقوا ُالسفينة ُهبم ُاملل كيَُُوجاءَُُ.فانكفأت  ُميشُإىل ُاملل ك. ُله ُفعَلُُ:فقال ما

ُ.ُمُاهلليهُ َكفان ُُ:َأصحاب ك؟ُقال

ُللمل ُ ُبقاتلُحتُ ُ:كفقال ُلسَت ُتفعَلُإنَك ُبهُى ُآمرَك ُما ُهو؟ُ:قال. ُ:قالُوما

ُواحدُ  ُالناسُيفُصعيد  ب نيُعىلُجذعُ ُ.َتمع 
ُمنُكنانتيُ.وتصل  ذُسهاًم ُخ  ُثم  ثمُ.

ُالسهمَُ ُالقوسُضع  ُالغالمُباسمُاهللُ:ثمُقلُ.يفُكبد  ُارُ ُ.رب  ثم 
كُإذاُفإنُ ُ.نيمُ 

ُذلكُقَتل َتني ُواحدُ ُ.فعلَت ُيفُصعيد  ُالناَس ُعىلُجذعُ ُ.فجمَع ُوصلَبه ُأخَذُ. ثم 

ُالقوسُوضعَُُثمُ ُ.سهاًمُمنُكنانته ُالغالمُاهلل ُباسمُ ُ:ثمُقالُ،السهَمُيفُكبد  ثمُ.ُرب 

ُ ُيفُص  هم  هغُ دُ رماهُفوقَعُالس 
( ).ُُ ُدُ فوضعُيدهُيفُص  ُ.ُفامتُ.همغهُيفُموضعُالس 

ُُ.آمناُبربُالغالمُ:فقالُالناس ُ.ُآمناُبربُالغالمُ.المالغُ ُآمناُبرب 

ُل ُفأ يتُاملَُ ُنزَلُُ:فقيلُلهُك  ُواهلل  ُقد ؟ ُحَتذر  ُكنَت ُما ُآمنُُ.كبكُحذرُ ُأرأيَت قد

                                                           

ُالقافي(ُ )  .قالهُالسيوطي.ُالكبرية:ُوقيل،ُالصغرية:ُقيل.ُوهيُالسفينة.ُبضم 

دغ(7ُ) ُالصاد ُامل هملة:ُالص  ُالدالُ .ُبضم  ُواأل ذنُ.وسكون  ُالذيُبيُالعي   .املوضع 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

ُخاري ُعىلُالبُ ُمسلمُ ُزوائدُ 
451 

ُ ُباأل خدودُالناس  تُ( )فأمَر د  ككُفخ  ُالس  ُالنريانُ.يفُأفواه منُملُُ:وقالُ.وَأرضَم

ُفيهايرجعُعنُدين ُ ُومعهاُُ.اقتحمَُُ:أوُقيلُلهُ.هُفَأمحوه ُامرأة ُحت ىُجاءت  ففعلوا

ُتقعُفيهاُبي َُصُ ُأن  هُاصربيُ:فقالُهلاُالغالمُ.هلاُفتقاعست  ُُ.ياُأ م  ُعىلُاحلق  ُ.فإنك 

ُبابُحديثُجابرُالطويل،ُوقصةُأيبُاليرس

ُعُ ُ-725  ُبنُ عن ُبنُ ُبادة ُبنُ عُ ُالوليد ُُ:قالُ،الصامتُبادة ُوأَُأَُُخرجت  يبُنا

ُالعلمَُ ُمنُاألنصارُنطلب  ُاحلي  ُُّيلكواُ،يفُهذا ُأن  َُأباُُ.قبل ُلقينا ُمن ُأول  فكان

ُله.ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُ ُ،ُصاحَبُرَسُاليَُ اممةٌُ.ُومعهُغالٌم حفُ( )معهُض  وعىلُ.ُمنُص 

ُإينُأَُُ:فقالُلهُأيبُ.هُب ردةُوَمعافريوعىلُغالمُ ُ.ردةُوَمعافريُبُ رَسُيبُاليَُأَُ رىُياُعم 

ُيفُوجهُ  ُ.( )كَُسفعةُمنُغضب 

ُأجلُ:قال ُاحلَُ. ُفالن ُبن  ُفالن ُعىل ُيل ُماٌلُكان ُفأَُُ.رامي ُفسل مت  َُأهله ُ.تيت 

ُلهَُجُ.ُالُ:هو؟ُقالواُمُ ثَُُ:فقلت ُابٌن ُ:ينُأبوك؟ُقالأَُُ:فقلتُلهُ.( )رفُ فخرجُعل 

                                                           

ُالعظيمُيفُاألرض(ُ ) ُ.َُأخاديدوُجعهُ،ُهوُالشق  ككُالطرق   .قالهُالنووي.ُوَأفواههاَُأبواهبا.ُوالس 

ُالضاد ُامل عجمة(7ُ) هاُإىلُبعضُ :ُأي.ُبكرس  ُبعض   .قالهُالنووي.ُرزمةُي ضم 

(7ُ ُالنوويُيفُ( دة)ُ:(77 /8 )ُ"رشحُمسلم"قال ُالرب  ط طة( ُخم  لة َُشم  ُوقيل، غٌرُ: ُص  ُفيه رب ع ُم  كساٌء

ُ ُاألعراب  َُيلبسه .ُ ُالرب  ه ُدوُجع  .ُ ُاملعافري)و ىُمعافر( ُت سم 
ُبقرية  ُمنُالثيابَُيعمل  ُنوٌع ُامليم  ،ُبفتح 

ُنزلتُتلكُالقرية:ُوقيل ُإىلُقبيلة  ُوامل يمُفيهُزائدةٌُ.ُهيُنسبٌة ُ)ُ:قوله. ُ(َُسفعةُمنُغضب  هيُبفتح 

ها ُامل هملةُوضم 
غتان.ُالسي  ُ.ُل 

 
 .انتهى.َأيُعالمةُوتغرّيُ.ُوبإسكانُالفاء

(7ُ ُالنووي( ُالبلوغَُُ:قال ُالذيُقارَب ُهو ُوقيل، ُعىلُاألَكلُ : ُالذيُقوَي ُهو ُوقيل، ُمخسُسني: .ُابن 

 .انتهى
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ُ.ُسمعُصوَتكُفدخَلَُأريكَةُأ م ي َُأينُأنَتُُ.اخرجُإيلُ ُ:فقلت  .ُفخرَجُ.ُفقدُعلمت 

ُاختبأَتُُ:فقلت ُأن  ُعىل ُمحلَك ُقالُما ُأ حدثكُ:من ي؟ ُواهلل َُأكذبكُثمُ ُ.أنا، .ُال

ثكُفأكذبك ُأ حد  ُواهللُأن  َُأعُ ُ.خشيت  ُاهللُُ.كُفأ خلفكدَُوأن  وكنَتُصاحَبُرسول 

ُُ.ملسو هيلع هللا ىلص ُُ.واهلل ُم عرساًُُوكنت  ُ.ُاهللُ:قالُ.اهللُ:قلتُ.اهللُ:قالُ.اهللُ:قالُقلت  ُ.اهللُ:قلت 

ُُ:فقالُ.اهاُبيدهحَُفأتىُبصحيفت هُفمَُُ:قالُ.اهللُ:قال نيُوإال  ُوجدَتُقضاًءُفاقض  إن 

ُ ُ.َأنتُيفُحل 

ووعاهُُ،وسمَعُأ ذينُهاتيُ.ووضعُإصبَعيهُعىلَُعينيهُ:برصُعينيُهاتيُفأشهدُ 

ُاهللُُ:َقل بيُهذا ُرسوَل ُقلب ه ُإىلَُمناط  ُيقولُملسو هيلع هللا ىلصوَأشار ُم عرساًُُ:وهو َأوُُ،َمنَُأنظَر

ُ.َأظل هُاهللُيفُظل هُ،وضَعُعنه

ُ ُفقلت  ُب ردةَُُياُناأَُُ:لهُقال ُأخذَت ُأنَك ُلو َُمعافريكالمَُغُ ُعم  ُوَأعطيته ُ،ك

هُوَأعطيتهُب ردتك ل ةٌُُ،وأخذَتَُمعافري  ل ةٌُُ.فكانتُعليكُح  فمسَحُرأيسُُ.وعليهُح 

ُباركُفيهُ:وقال ُ.اللهم 

ُعينيُهاتي إىلُُشارَُوأَُُ:ووعاهُقلبيُهذاُ،وسمَعُأ ذينُهاتيُ،ياُابَنَُأخيُبرص 

ُاُ.قلب هُمناطُ  ُرسوَل ُيقولُملسو هيلع هللا ىلصهلل ُتأكلونُ:وهو ُمما وهم ُمماُُ.َأطعم  وهم وَألبس 

ون ُيأخَذُمنُحسنايتُيومُُ.َتلبس  نُأن  ُم  نياَُأهونُعل  نُمتاعُالد 
َُأعطيَتهُم  وكانُأن 

ُ.القيامة

ُمَضُ ُحتىُأَُيُ ثم  ُجابرَُنا ُوهوُيَُُ،هعبدُاهللُيفُمسجدُ ُبنَُُتينا ُصل  ُ،واحدُ ُُيفُثوب 

ُبه ُمشتماًل ُالقومَُ. ُالقبلةحتُ ُفتخط يت  ُوبي ُبينه ُجلست  ُى ُاهللُُ:فقلت. يرمح ك
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ُ ُثوب  ُيف ُقالُ.واحدُ َُأت صل  ُجنبك؟ ُإىل ُهكذاُ:ورداؤك ُيفُصدري ُبيده .ُفقال

ُأَُ ُبي ق ُوقوسهاوفر  ُيدخَلُُ:صابعه ُأن  ُمثلكَُأردت  ُاألمَحق  ُكيفُُ،عل  فرياين

ُ.َُأصنع،ُفيصنعُمثَله

ُأَُ ُطابويفُيدُ ُ.ناُهذايفُمسجدُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُتاناُرسول  رجونُابن  ُفرأَُُ.هُع  ىُيفُقبلة 

ُبالعرجون ها ُفحك  ُفقالُأقبَلُُثمُ ُ.املسجدُن خامًة ُي عرضُاهللُأيُ ُ:علينا ُأن  ب  كمَُي 

ُقال ُشعنافخَُُ:عنه؟ ُيُ أيُ ُ:قالُثمُ . ُأن  ب  ُقالُعرَضُكمَُي  ُناعُ َشُفخَُُ:اهللُعنه؟ ُثمُ .

ُي عرَضُُ:قال ُأن  ب  ناُياُرسوَلُُ:اهللُعنه؟ُقلناُأي كمَُي  ُ.اهللُالَُأي 

ُُ:قال ُي صل  ُقاَم ُأحَدكمُإذا هُ،فإن  ُوجه  ُاهللُتباركُوتعاىلُق َبَل ُُ.فإن  فالُيبصقن 

ه ُعنُيَُُ.هوالُعنُيمين ُُ.ق َبَلُوجه  ُ.ُرسىهُاليُ حتتُرجل ُُ،هسارُ وليبصق  َلت  َُعج  ُفإن 

لُبَثوبهُهكذا ُطَُُ.بهُبادرٌةُفليق  ُ( )برياًُروينُعَُأَُُ:فقالُ.وىُثوَبهُبعَضهُعىلُبعضثم 

ُإىلُأهله ُيفُراحت هُ.فقامُفتًىُمنُاحليُيشتد  ُاهللُخذَُفأَُُ.فجاءُبخلوق  ُملسو هيلع هللا ىلصهُرسول 

رجون ُالع  ُلطَخُبهُعىلَُأثرُالن خامة.ُفجعلهُعىلُرأس  ُ.ثم 

ُ.مُاخللوَقُيفُمساجدكمنُهناكُجعلتُ فمُ ُ:فقالُجابر

ُمعُ  ُاهللُُسنا ُب واطُملسو هيلع هللا ىلصرسول  ُبطن
َُغزوة  ُيف .ُ ُيطلب  ُعمروُُوهو ُبَن املجدي 

                                                           

دةُعندُالعرب.ُالَعبريُبفتحُالعي:ُقالُأبوُعبيد:ُ(78 /8 )قالُالنوويُ(ُ ) عفرانُ.ُوكرسُاملوح  هوُالز 

معُبالزعفرانهوُأَُ:ُصمعي ُوقالُاألَُ،ُوحَده َُت  ُوالُأَُ:ُبةقالُابنُقتي،ُخالٌطُمنُالطيب  رىُالقوَلُإال 

ُقالهُاألَصمعي معُبالزعفران(ُاخلَلوق)وُ،ُما ُي 
تلفة  ُخم  ُهوُطيٌبُمنُأنواع 

 
ُاخلاء ُ.ُبفتح  وهوُالعبري 

ُاألصمعي ُ ُاحلديثُ.عىلُتفسري  ُخلوقًاُفلوُملُيكنُهوُهو.ُوهوُظاهر  َ
ُفَأحْض  ُعبري  َرُبإحضار  .ُفإنهَُأم 

تثالًُ  .ُانتهى.ُملُيكنُمم 
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ُيعقب هُمناُاخلمسةُ .ُاجلهني ُمنُ.ُوالسبعةُ ُوالستةُ ُوكانُالناضح  قبةُرجل  ُع  فدارت 

ُبعثهُفتلدُ .ُفأناَخهُفرك َبهُ.لهُاألنصارُعىلُناضح ُ نثم  ُ( )نُعليهُبعضُالتلد  فقالُ.

ُ.اهلل َُكُلعنَُُ( )شأُ:له

ُ ُمَُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول  ُالال  ُرسوَلُُناأَُُ:ه؟ُقالعنُبعريَُنُهذا ُانزُ ُ:قال،اهللُيا ُل 

ُبملعُ ُ.عنه فالُتصحب نا
كمالُتدعُ ُ.ونُ  ُعىلَُأنفس  والُُ،واُعىلَُأوالد كموالُتدعُ ُ،وا

واُعىلَُأموال كم ُفيهاُعطاءُ،تدع  ُ.فيستجيبُلكمُ،الُت وافقواُمنُاهللُساعًةُي سَأل 

ُ ُاهللُس  شيشًةُ.ُملسو هيلع هللا ىلصناُمعُرسول  حتىُإذاُكانتُع 
ناُماًءُمنُمياهُالعرب( ) ُ،وَدَنو 

ُ ُاحلوَضُفيرشَبُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  ناُفيمدر  م  ُيتقد  ُسقينا؟ُويََُُمنُرجل 

ُجابر ُُ:قال ُفقلت  ُرسوَلُُ:فقمت  ُيا ُرجٌل ُُ.اهللُهذا ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول  أي 

ُمعُجابر؟ُفقامُجب ارُبنُصخر ُجالًُناُيفُاحلوضَُسُعُ زَُفنَُُ.فانطلقناُإىلُالبئرُ.رجل 

ناهعُ نزَُُثمُ ُ.ناهرُ دَُمَُُثمُ ُ.جليأوَُسُ ناُفيهُحت ىَُأفَهق 
( )ُ.ُ ُعليناُرسول  ُفكانُأولُطالع 

ُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُنعمُ:قلناُ؟َأتأذنُ ُ:فقال. ُرسوَلُ. ُُيا ُفرشبت  ُناقَته ُفَأرشع ُاهلل ُهلاُ. شنَق

                                                           

أَُ:ُأيُ( )  .وتوق َفُ،ُتلك 

ُبالدناُ(7ُ) واةُاختلفواُفيه:ُوذكرُالقايضُعياض،ُ"شأ"هكذاُهوُيفُنسخ  ُالر  فرواهُبعضهمُبالشيُ.ُأن 

ُذكرناه ُكام ُاملعجمة ُباملهملة، ُوبعضهم ُقالوا. ُللبعري: ُزجر  ُكلمة ُوكالها قال. ُي  ُبالبعريُ:: شأشأت 

 .قالهُالنووي.ُوقلتُلهُشأ،ُباملعجمةُواملهملةُإذاُزجرت ه

روهاُعىلُغريُتكبريها:ُقالُسيبويه(7ُ)  .قالهُالنووي.وكانَُأصلهاُعشيةُفَأبدلواُإحدىُالياءينُشيناًُ،ُصغ 

 .قالهُالنووي.ُومعناهُمألناه،ُوكذاُذكَرهُالقايضُعنُاجلمهور،ُهكذاُهوُيفُنسخنا(7ُ)
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ُ فشَجت 
ُ.ُهااَخُنَُهباُفأَُُعدَلُُثمُ ُ.فبالتُ( )

ُُجاءَُُثمُ  ُمنهُإىلُاحلوضُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  أ ُُ.فتوض  ُق مت  إُُثم  توض  نُم 
ُم  فتوضأت 

ُُصخرُ ُجب ارُبنُ ُفذهَبُُ.ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُ  ُُفقامَُُ.هُحاجتَُيقيض  ُليُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  .ُصل 

ُ ُذهبت  ُب ردٌة ُيلُوكانتُعل  ُتبلغ  ُفلم ُبيُطرفيها ُأ خالَف ُُ.أن  َُذباذب  وكانتُهلا

ست ها ُبيُطرفيهُثمُ ُ،فنك  ُعليهاُثمُ ُ.اخالفت  ُ.تواَقصت 

ُثمُ 
ُرسولُ  ُعنُيسار  ُحتىُقمت  فأخَذُبيديُفَأدارينُحت ىَُأقامنيُُ.ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُجئت 

ُُصخرُ ُبنُ ُارُ جاءُجبُ ُثمُ ُ.عنُيمينه ُاهللُُجاءَُُثمُ ُ.أفتوض  ُرسول  .ُملسو هيلع هللا ىلصفقامُعنُيسار 

ُاهللُ ُاهللُُ.فدَفَعناُحت ىَُأقامناُخلَفهُ.ناُُجيعاًُبيدُ ُملسو هيلع هللا ىلصفأخَذُرسول  ُملسو هيلع هللا ىلصفجعَلُرسول 

قنيُوَأناُالَُأشعرُ  ُبهُثمُُّ.يرم  ُوسَطكُ.فقالُهكذاُبيده.ُفطنت  د  ُ.ُيعنيُش 

ُ ُاهللُفلام  ُرسول  ُجابرُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصُفرَغ ُ.يا ُرسوَلُُ:قلت  ُكانُُ:قالُ.اهللُلبيكُيا إذا

ُبيُطرفيه ك.ُواسعًاُفخالف  دهُعىلَُحقو  ُ.وإذاُكانُضي قًاُفاشد 

ُمعَُ ُُسنا ُاهلل ُملسو هيلع هللا ىلصرسول  ُمن ا. ُرجل  ُكل  ُق وت  ُُ،وكان ُكل  ُمترةٌُُيف فكانُُ.يوم

ُثوب ُ ُيف ها ُي رص  ُثم  ها ُنَُُ.هيمص  ُوكنا ُونأكل  ُبقسي نا ناُ.ختبط  َُأشداق  حت  َُقر  ُ.حت ى

ُيوماًُُفأ قسم ُمن ا ُرجٌل هُ.أ خط َئها َُنن َعش  ُبه نا ُفانطلق  ُملُي عطها. َُأن ه ُفشهدنا فأ عطيهاُ.

                                                           

جلي هُللبول(ُ ) َجُبيُر  ُإذاُفر   .يقالُفشَجُالبعري 
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ُ( ).فقامُفأخذها

ُاهللُ ُمعُرسول  َُأفيَحُُملسو هيلع هللا ىلصسنا ُواديًا ُاهللُُ.حتىُنزلنا ُرسول  يقيضُُملسو هيلع هللا ىلصفذهَب

ُُ.حاجته
 
ُمنُماء ُبإداوة ُاهللُُ.فات بعته ُرسول  ُبهُملسو هيلع هللا ىلصفنظَر ُيسترت  ُشيئًا ُيَر فإذاُُ.فلم

ُالوادي ُبشاطئ  ُُ.شجرتان ُاهلل ُرسول  ُمنُُملسو هيلع هللا ىلصفانطلَق ُبغصن ُفأخَذ ُإ حداها إىل

ُاُ:فقالُ.أغصاهنا ُبإذن ُكالبعريُاملخشوشانقاديُعل  ُمعه هللُفانقادت 
الذيُُ،( )

انقاديُُ:فقالُ.غصاهنامنُأَُُصنُ بغُ ُفأخذَُُ.خرىتىُالشجرَةُاأل ُحتىُأَُُ.هقائدَُُيصانعُ 

ُبإذنُاهلل ُمعهُكذلكُ.عل  ُبينهامُ.فانقادت  ُمما ُكانُباملنصف  ُبينهامُ،حت ىُإذا ُ:ألََم

ُبإذنُاهللُ:فقالُ.يعنيُُجَعهام ُ.ُفالَتَأَمتاُ.التئامُعل 

ُجابر ُُ:قال ُأَُُفخرجت  ُرسول  س  َُي  ُأن  ُخمافة ُُحْض ُفيبتعدُملسو هيلع هللا ىلصاهلل ريب ُ.بق 

ُنفيس ث  ُأ حد  ُلفتةٌُُ.فجلست  ُمن ي ُأَُُ،فحانت  ُفإذا ُاهلل ُبرسول  قبالًُُملسو هيلع هللا ىلصنا وإذاُُ.م 

ُمنهامُعىلُساقُ.الشجرتانُقدُافرتَقتا ُواحدة  ُكل  ُاهللُُ.فقامت  ُرسوَل ُملسو هيلع هللا ىلصفرأيت 

                                                           

ُقاسٌمُ.ُأيُفاتت ه(ُأ خطئها)وقولهُ.ُمعنىُأ قسمَُأحلف(ُفأقسمُأ خطئها:ُ)قوله(ُ ) َُأنهُكانُللتمر  ومعناه

ُمترةُكلُيوم ُإنسان  هُبينهمُفي عطيُكل  ُ،ُفقسمُيفُبعضُاأليام.ُيقسم  ونيسُإنسانًاُفلمُيعطهُمترتهُوظن 

ناُلهُأن هُملُي عطهاُفأ عطيهاُبعد،ُعاُيفُذلكفتنازَُ.ُعطاهأنهُأَُ ه)الشهادةُُوشهد  هُ:ُأي(َُننعش  هُونقيم  نرفع 

ُواجلهد ةُالضعف  ُجانَبهُيفُدعواه:ُوقالُالقايض.ُمنُشد  ُمعناهَُنشد  ُله.ُاألشبَهُعنديُأن  قالهُ.ُونشهد 

 .النووي

شاشُبكرسُاخلاء(:785ُ/ )ُ"املشارق"قالُعياضُيفُ(7ُ) هُخ  عَلُيفَُأنف  ُي ربطُ،ُهوُالذيُج  وهوُعوٌد

ُ ذل ل   .انتهى.ُبهُلي قادُعليهُحبٌلُي 
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هُيمينًاُوشامالًُ ( )وأشاَرَُأبوُإسامعيلُ:فقالُبرأسهُهكذاُ.وقفُوقفة ُ.برأ س 

ُُ.َأقبَلُُثمُ  ُقالفلام  ُُ.ياُجابرُ ُ:ُانتهىُإيل  ُياُرسوَلُ.ُنعمُ:هلُرأيَتُمقامي؟ُقلت 

ُفانطل ُُ:اهللُقال ُُق  صناإىلُالش  ُمنهامُغ  ُواحدة  ُمنُكل  حتىُُ.فَأقب لُهبام.ُجرتيُفاقطع 

صنًاُعنُيمينك لُغ  صنًاُعنُيَُُ،إذاُق مَتَُمقاميُفَأرس  ُ.ساركوغ 

ُجابر ُفأَُُ:قال ُوحرست هفقمت  ُفكرست ه َُحجرًا ُُ.يلُ( )فانذلقُ.خذت  ُفأتيت 

ُواحدةُمنهامُغصناًُ ُمنُكل  ُمقاَمُُثمُ ُ.الشجرتيُفقطعت  هاُحتىُقمت  َُأجر  أقبلت 

صناًُ.ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُ  ُغ  صنًاُعنُيساريُ،عنُيمينيُأرسلت  ُُ.حلقت هُثمُ ُ.وغ  ُ:فقلت 

ُرسوَلُ ُيا ُفعلت  ُقالُ.اهللُقد ُذاك؟ بانُ:فعم  عذ  ُي  ُبقربين َُمررت  ُُ.إين فَأحببت 

رف هُعنهامُ،بشفاعتي ُي  صنانُرط َبيُ،أن  ُ.ماُدامُالغ 

ُالعسكرَُفأَُُ:قال ُتينا .ُ ُرسول  ُُفقال ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهلل
 
ُبوضوء ُناد  ُجابر ُُ.يا الُأَُُ:فقلت 

ُوضوء؟ُأَُُاَلُوضوء؟ُأَُ كبُمنُُياُرسوَلُُ:الُوضوء؟ُقالُقلت  ُيفُالر  اهللُماُوجدت 

ُلرسولُ ُ.قطرةُ  ُلهُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُوكانُرجٌلُمنُاألنصارُيربد  َارة ُُ،املاَءُيفَُأشجاب 
عىلُمح 

ُ( )منُجريد ُيلُ:قال. ُُ:فقال ُفالنُ ُانطلق  ُهلُيفُُ،األنصاريُالنُ فُ ُبنُ ُإىل فانظر

ُُ:َأشجابهُمنُشئ؟ُقال ُقطرًةُيفُعزالءُُفانطلقت  ُفيهاُإال  ُفيهاُفلمَُأجد  إليهُفنظرت 

                                                           

ُإسامعيلُاحلارثي(ُ )  .شيخُشيوخُمسلمُيفُهذاُاحلديث.ُهوُحاتمُبن 

اًُ:ُأي(7ُ)  .صارُحاد 

ُ)قوله(7ُ) ُله: ُُجعُشجب(ُيفُأشجاب  ُاألشجاب  .ُ ُوَبل  ُالذيُقدَُأخلَق ُوهوُالسقاء  قالُ، ُي  وصارُشن ًا

َارة)وهوُمنُالشجبُالذيُهوُاهلالكُ.ُأيُيابٌسُ.ُشاجٌبُ
ُعليهاَُأسقيةُاملاء(ُمح  قالهُ.ُهيُأعوادُت عل ق 

 .النووي
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ُبَُفرغهُلرَش ُينُأُ شجبُمنها،ُلوُأَُ ُ( ).ههُيابس 

ُرسوَلُ ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفأتيت  ُرسوَلُُ:فقلت  ُقطرةُيفُعزالءُُيا ُإال  اهللُإينُملَُأجدُفيها

ُفرغهُلرشبَُلوُأينُأُ ُ.شجبُمنها بيدهُهُخذَُفأَُُ.اذهبُفأ تنيُبهُفأتيت هُبهُ:قالُ.ههُيابس 

هُ.فجعَلُيتكل مُبيشءُالُأدريُماُهو هُبيدي  َُأعطانيهُ.ويغمز  ُ.ثم 

ُبجفنةُ:فقال ُهباُحتملُ:فقلتُ.ياُجابرُناد  ُفأتيت  كب  هاُبيُفوضعتُ ُ.ياُجفنَةُالر 

ُُ.هيُ دَُيَُ قُبيُأصابعهُ،هاطَُفبَسُُ.بيدهُيفُاجلفنةُهكذاُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول  ُثمُ ُ.وفر 

ُاجلَفنة ُ.ُوضَعهاُيفُقعر 

ُجابرُ:وقال ذُيا ُُ.خ  ُعلُ فص  ُعليهُ،باسمُاهللُ:وقلُ.ب  باسمُُ:وقلتُ.فصببت 

ُرسولُ ُ.اهلل ُمنُبيُأصابع  ُاملاَءُيفور  ُاجلفنةُ ُ.ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفرأيت  ُفارت  ُحت ىُُ،ثم  ودارت 

ُ.ُامتألت

َُمنُكانُلهُحاجٌةُبامءُياُجابرُ ُ:فقال ُُ:قالُ.ناد  .ُفاستَقواُحت ىَُرَووافأتىُالناس 

ُُقال ُفقلت  ُحاجةٌُ: ُله َُأحٌد ُبقي ُهل .ُ ُرسول  ُاجلفنةُملسو هيلع هللا ىلصُاهلل ُفرفَع ُمن وهيُُ.يَده

ى ُ.َمأل 

ُرسولُ  ُإىل ُالناس  ُُوشكا ُاهلل ُ:فقالُ.اجلوعَُُملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُي طعمَُُعسى ناُيُ تَُفأَُُ.كمأن 

ُالبحرُ  ُزخرةًُُ.سيَف ُالبحر  ُدابةًُفأَُُ.فزخَر ُالنارُ.لقى ها ق  ُعىلُش  ناُخُ بَُفاطُ ُ.فَأوَرينا

ُ.ناعُ ب ُىَُشُكلناُحتُ وأَُُ،واشَتوينا

                                                           

ُاملزادةُوالقر:ُالعزالء(ُ ) أيُأنهُقليٌلُجدًاُفلقل تهُ(ُلرشبهُيابسه)وقولهُ.ُبةهوُالث قبُالذيُيكونُيفُأسفل 

جبُ ُي بسُباقيُالش 
ة  ُُ-وهوُالسقاءُُ-معُشد  هُاليابس   .وملُينزلُمنهُشئُ.منهُلوَُأفرغت هُالشتف 
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ُمخسةًُُ:قالُجابر ُأناُوفالٌنُوفالٌنُحتىُعد  ُعينهاُ،فدخلت  َجاج  ماَُيراناُُ.يفُح 

ناُ.َأحدٌُ سناهُ.حتىُخرج  لعًاُمنُأضالعهُفقو 
ُيفُُ.فأخذناُض  ُرجل  ُدعوناُبَأعظم  ثم 

ُيفُالركبُ،الركب ُُجل  لُ ُ،وَأعظم  ُك ف  كبُ( )وأعظم  ُُ،يفُالر  ئ 
فدخلُحتَتهُماُي طأ ط 

ُ.رأ َسه

لُ:ويقالُله.ُبابُيفُحديثُاهلجرة ُحديثُالرح 

 727-ُُ
 
ُُ.ناُاملدينةُليالًُمُ دُ فقَُُ:قالُُعنُأيبُبكرُ ُعنُالرباء مُينزل  فتنازعواُأُّي 

ُاهللُ ُرسول  ارُ:فقال.ُملسو هيلع هللا ىلصعليه ُعىلُبنيُالنج  مُهُ مَُكرَُأَُُ،املطلبُخوالُعبدُ أَُُ،َأنزل 

ُفوَقُُ.بذلك ُوالنساء  ُالرجال  ُيفُالط رقُ.البيوتُفصعَد ُواخلدم  قُالغلامن  ُ.وتفر 

نادون ُُ:ي  ُ( ).اهللُياُرسوَلُُ.ياُحممدُ ُ،اهللُياُرسوَلُ.ُياُحممد 

                                                           

ُ:ُقالُاجلمهور(ُ ) هُلئالَُيسقَطُفيحفظُالكفل  ُعىلُسنام  ُالبعري  ساءُالذيََُيويهُراكب 
املرادُبالكفلُهناُالك 

 .قالهُالنووي.ُالراكَبُ

(7ُ )ُ ُمعُالنبي  ه
ُهجرت  ُمنُحديثُأيبُبكرُيفُقصة  ُالروايةُجزٌء ُ"صحيحُالبخاري"وهيُيفُُ.ملسو هيلع هللا ىلصهذه

ةُهذهُالزيادة.ُومواضعُأ خرى(9ُ 77) ُالقص  ُ.ُوقدُزادُمسلٌمُيفُآخر 

ُ":ُعنُالرباءُابنُعازبُقال.ُولفظهُعندهاُ فقالُ.ُإىلَُأيبُيفُمنزل هُفاشرَتىُمنهُرحالًُُجاءَُأبوُبكر 

ُ ُلعازب  ُقال: ُمعي ََُيمله ُابنَك ُابعث  ُمعه: ُفحملت ه ُثمنه. ُينتقد  َُأيب ُوخرج ُأيب. ُله ُفقال ُبكرُ: ُأبا يا

ُاهللُ ثنيُكيفُصنعت امُحيُسيَتُمعُرسول  ُ.َُأسيناُليلَتنا.ُنعم:ُقالُملسو هيلع هللا ىلصحد  ُحت ىُقاَمُقائم 
نُالغد  وم 

 .ُوكذاُقّصتهامُمعُساقة.ُاحلديثفذكرُ..ُالظهرية



 

ُخاري ُعىلُالبُ ُمسلمُ ُزوائدُ 
461 

 كتاب التفسري
 

ُعُ ُ-722  ُُ:قالُروةَُعن ُعائشةُقالت  ُأ ختيُ:يل ُابَن ُيَُُ.يا ُأن  ستغفرواُأ مروا

ُألَُ ُالنبي  ُ.فسب وهم.ُملسو هيلع هللا ىلصصحاب 

عنُعُ ُ-728 
ُعباسُ:تبة،ُقالعُ ُعبدُاهللُبنُ ُاهللُبنُ ُبيدُ  ُريُآخرَُدُ تَُُ:قالُيلُابن 

ُ ُالقرآنس  ُمن ُنزلت 
ُُ،ورة  ُقلت  ُُجيعًا؟ ُاهللُوالفتح}.نعمُ:نزلت  ُنرص  ُجاء .ُ{إذا

ُ.صدقَتُُ:قال

ُ{ختشعُقلوهبمُلذكرُاهللُأملُيأنُللذينُآمنواُأنُ }ُ:بابُيفُقولهُتعاىل

ُهبذهُسالمُ ماُكانُبيُإ ُُ:قالُُسعودُ مَُُعنُابنُ ُ–787  ُعاتَبناُاهلل  ناُوبيُأن 

ُُختشعَُُللذينُآمنواُأنُ ُملُيأنُ أَُ}ُ:اآلية ُأربعُ[7ُ احلديد52ُُ]ُ{اهللُمُلذكرُ قلوهب  إال 

ُ.سني

ُ{خذواُزينتكمُعندُكلُمسجد}ُ:بابُيفُقولهُتعاىل

ُابنُ ُ- 78  ُُ:قالُ،ُاسُ عبُ ُعن ُبالبيت  ُتطوف  ُاملرأة  ريانةُكانت  ُع  .ُوهي

َمنُي عريينُت طوافاًُُ:فتقول
ها( ) ُ:وتقول.ُ؟َُتعل هُعىلُفرج 

                                                           

ُامل ثناةُفوق(:77ُ /8 )قالُالنوويُ(ُ )
 
ُالتاء ُبه،ُهوُبكرس  هُاملرأةُتطوف  ُ.ُوهوُثوٌبُتلبس  وكانُأهل 

راةًُ ُيطوفونُع  ُاجلاهلية ُثياهبم. ُوَيرمون ُعىلُاألرضُ ، لقاًة ُم  وهنا ُويرتك  َُأبداًُ، ُواليأخذوهنا ويرتكوهناُ،

لُحت ىَُتبىل ُت داسُباألَرج  ىُاللقاءُحت ىُجاءُاالس، ُالعورةوي سم  ُاهللُتعاىلُب سرت  ُفأمَر فقالُتعاىلُ.ُالم 
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هُأَُاليومُيبدُ  ُُ.ل هفامُبداُمنهُفالُأ حُ ُُ**ُُوُكل هوُبعض  واُخذُ ُ}ُ:هذهُاآليةُفنزلت 

ُمسجدُ زينتَُ ُ[. 7األعرافُ]ُ{ُكمُعندُكل 

ُ{والُت كرهواُفتياتكمُعىلُالبغاء}ُ:بابُيفُقولهُتعاىل

ُاهللُبنُ ُ:قالُ،ُعنُجابرُ ُ-787  ُلهُسلولُ ُأ يبُبنُ ُكانُعبد  ُ:يقولُجلارية 

ُُعزُ ُفأنزَلُاهلل ُ.اذهبيُفابغي ناُشيئاًُ َُأردَنُ}ُ:وجل  والُت كرهواُفتياتكمُعىلُالب غاءُإن 

ُي كره ُوَمن ُالدنيا
ُاحلياة  ُعرَض ُلتبتغوا نا ُإكراههنحَتص  ُبعد ُاهللُمن ُفإن  ُُهن  هلن 

ُ[.77النور77ُُ]ُ{رحيمٌُُغفورٌُ

ُلعبدُ ُ:يفُروايةُ  ُجاريًة قالُهلاُسلولُ ُيبُبنُ أُ ُاهللُبنُ ُأن  سيكةُ:ي  وأ خرىُيقالُ.ُم 

نىُ.أ ميمةُ:هلا امُعىلُالز  ُ.ُفكانُي كرهه  والُ}ُ:اهللُفأنزَلُ.ُملسو هيلع هللا ىلصفشَكتاُذلكُإىلُالنبي 

ُ.{غفوٌرُرحيمٌُ}ُ:،ُإىلُقوله{ت كرهواُفتياتكمُعىلُالب غاء

ُ 

_______________________ 

َُمسجد} ُ.ُ{خذواُزينتكمُعندُكل  ريان":ُملسو هيلع هللا ىلصوقالُالنبي  ُبالبيتُع   .انتهى.ُ"الُيطوف 
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 .تبفهارس أمساء الك
 

ُرقمُالصفحةُاســمُالكــتاب

ُكتابُالنكاح

ُكتابُالرضاع

ُكتابُالطالق

ُكتابُاللعان

ُكتابُالعتق

ُكتابُالبيوع

ُكتابُاملساقاة

ُكتابُالفرائض

ُ.كتابُاهلبات

ُكتابُالوصيةُُُُُُ

ُكتابُالنذر

ُكتابُاأليامن

ُكتابُالقسامةُواملحاربيُوالقصاصُوالديات

ُكتابُاحلدود

ُاألقضيةكتابُُُُُُُ

ُكتابُاللقطة

ُكتابُاجلهادُوالسري

ُكتابُاإلمارة

7ُ

7 ُ

7 ُ

77ُ

78ُ

57ُ

58ُ

27ُ

27ُ

22ُ

29ُ

8 ُ

85ُ

97ُ

 77ُ

 77ُ

752ُ

777ُ
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ُكتابُالصيدُوالذبائحُوماُيؤكلُمنُاحليوان

ُ.كتابُاألضاحي

ُ.كتابُاألرشبة

ُكتابُاآلدابُوالزينةُُُُُُ

ُكتابُاآلداب

ُكتابُالسالم

ُكتابُاأللفاظُمنُاألدبُوغريها

ُكتابُالشعر

ُكتابُالرؤيا

ُكتابُالفضائل

ُابُفضائلُالصحابةُكت

ُكتابُالربُوالصلةُواآلداب

ُكتابُالقدر

ُكتابُالعلم

ُكتابُالذكرُوالدعاءُوالتوبةُواالستغفار

ُكتابُالرقاقُُُُُُ

ُةكتابُالتوبُُُُُُ

ُكتابُصفاتُاملنافقيُوأحكامهم

ُكتابُاجلنة،ُوصفةُنعيمهاُوأهلها

ُكتابُالفتنُوأرشاطُالساعة

 72ُ

 25ُ

 29ُ

777ُ

77 ُ

777ُ

777ُ

77 ُ

777ُ

775ُ

72 ُ

7 5ُ

778ُ

777ُ

775ُ

752ُ

759ُ

778ُ

729ُ

797ُ
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ُكتابُالزهدُوالرقائق

ُكتابُالتفسريُُُ

777ُ

777ُ

ُ
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