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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 والسالم على رسول هللا اما بعداحلمد هلل والصالة 
فهذه نصوص مجعت ابستخدام برانمج شاملة وورد من برجميات الدكتور سعود العقيل 

 بواسطة املكتبة الشاملة
معتمدة على توظيف الكلمة املفتاحية وتوفري النصوص للباحثني لتحريرها واالستفادة منها 

 وهي مشاعة ملن يستفيد منها
 هللا نشرها وهللا املوفق وسيتبعها نصوص أخرى يسر

 يوسف بن محود احلوشان
yhoshan@gmail.com 

 
                                  https://t.me/dralhoshan   تليجرام  
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َكاَن َأْصَحاُب ُعَمَر: َهْل  َدَة، قَاَل: ُسِئَل اْبنُ َأْخََباََن َعْبُد الرَّزَّاِق، قَاَل َأْخََباََن َمْعَمٌر، َعْن قَ َتا - 20671" .1
ِي  ميَاُن ِف قُ ُلوِِبِمْ »َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْضَحُكوَن؟ قَاَل:  النَّبي َِبالِ نَ َعْم، َواْْلِ ْْ ََُم ِمِن ا  (1)«."  أَْع

قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أيب حنيفة، عن اهليثم، أن رجال، من أصحاب النيب صلى  - 943" .2
هللا عليه وسلم أقبل على العبادة، فلما توِف النيب صلى هللا عليه وسلم أاته رجل يسأله، فقال: ما أدري 

ه ضاع أخذت بصلى هللا عليه وسلم أخذوا مبا  كان أصحاب النبلو »أو ما يل ِبذا علم، فقال: 
 (2)«." العلم

ْعُت َعْبَد اَّللَِّ ْبنَ  - 607" .3 ثَ َنا ُشْعَبُة، َعْن َعِديِ  ْبِن ََثِبٍت، قَاَل: َسَِ ثَ َنا أَبُو َداُوَد قَاَل: َحدَّ ِِيَد َحدَّ  َي
ُث َعْن َزْيِد ْبِن ََثِبٍت، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ  َم " َلمَّا َخرََ  ِل َى ُأُحٍد َرَجَعْت لَّ اْْلَْنَصارِيَّ، ُُيَدِ 

ِي طَائَِفةٌ ِمَّْن َكاَن َمَعُه،  ْرقَ َتنْيِ: ِفْرَقةٌ تَ ُقوُل: نَ ْقتُ ُلُهْم، َوِفْرقٌَة َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفيِهْم فِ  َفَكاَن َأْصَحاُب النَّبي
ََِلْت َهِذِه اْْليَُة }َفَما َلُكمْ  [ 88ْم مبَا َكَسُبوا  االنسا:: ِف اْلُمَناِفِقنَي ِفئَ َتنْيِ َواَّللَُّ أَرَْكَسهُ  تَ ُقوُل: اَل، فَ نَ 

 (3)اْْليََة ُكلََّها "." 
ْعُت، َعْن ِلبْ رَاِهيَم قَاَل:  - 241" .4 ِي »َعْبُد الرَّزَّاِق، َعِن الث َّْورِيِ ، َعِن اْْلَْعَمِش قَاَل: َسَِ  َكاَن َأْصَحاُب النَّبي

 (4)«." َعَلْيِه َوَسلََّم يَ تَ َوضَُّئوَن ِمَن اْلِمْهرَاسِ  َصلَّى هللاُ 
 "َأْخََبانَ  .5

 

، عَ  - 9834 ، َوَعْبُد اَّللَِّ ابْ َنا ُعَمَر، َعْن َسِعيٍد اْلَمْقَُبِيِ  ْن َأيب ُهَريْ رََة، َعْبُد الرَّزَّاِق قَاَل: َأْخََباََن ُعبَ ْيُد اَّللَِّ
، « َما ِعْنَدَك ََي ُُثَاَمُة؟: »، َفَكاَن النَّيبُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْغُدو لِلَْيِه، فَ يَ ُقولُ َأنَّ ُُثَاَمَة احْلََنِفيَّ أُِسرَ 

وََكاَن ْئَت، فَ يَ ُقوُل: ِلْن تَ ْقُتْل تَ ْقُتْل َذا َدٍم، َوِلْن ََتُنَّ ََتُنَّ َعَلى َشاِكٍر، َوِلْن تَ ُردَّ اْلَماَل نُ ْعِط ِمْنُه َما شِ 
ِي أَ  َذا؟ َفَمرَّ َعَلْيِه النَّيبُّ َصلَّى َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيُِبُّوَن اْلِفَداَ:، َويَ ُقوُلوَن: َما َنْصَنُع بَِقْتِل هَ  ْصَحاُب النَّبي

َتَسَل، َوَصلَّى مَ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْوًما، فََأْسَلَم َفَحلََّه، َوبَ َعَث ِبِه ِل َى َحاِئِط َأيب طَْلَحَة، َفأَ  ْْ رَُه َأْن يَ ْغَتِسَل فَا
 (5)." «َلَقْد َحُسَن ِلْساَلُم َأِخيُكمْ »رَْكَعَتنْيِ، فَ َقاَل النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: 

6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 

__________ 

                                         
 11/327جامع معمر بن راشد، معمر بن راشد  (1)
 212اْلَثر ْليب يوسف، أبو يوسف القاضي ص/ (2)
 1/498مسند أيب داود الطيالسي، أبو داود الطيالسي  (3)
 1/74مصنف عبد الرزاق الصنعاين، عبد الرزاق الصنعاين  (4)
 6/9مصنف عبد الرزاق الصنعاين، عبد الرزاق الصنعاين  (5)
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 = ابن عمر كما سيأيت.

ِيِ بن حممد الدَّرَاَوْردي، َعْن 340/  1جه ابن أيب شيبة ِف "املصنف" )وأخر  ( ، فقال: حدثنا عبد الع
ِي َزْيِد ْبِن َأْسَلَم، قَاَل:  ديث بنحوه، هكذا ... ، احل -َصلَّى هللُا َعَلْيِه وسلم  - كان َأْصَحابي النَّبي

صنف، أو يكون اختالفًا على عبد إبسقاط هشام وعطا: من سنده، فإما أن يكون خطأ ِف نسخة امل
ِيِ بن حممد، واملصنِ ف سعيد بن منصور جو د اْلسناد.  الع

وأخرجه ابن أيب شيبة ِف املوضع نفسه، فقال: حدثنا وكيع، عن عبد هللا بن سعيد بن أيب هند، عن 
 انفع، أن ابن عمر كان مير  ِف املسجد وال يصلي فيه.

 وهذا لسناد صحيح.

 [ أنه ثقة حافظ عابد.47حلديث رقم افوكيع تقدم ِف ا

 [ أنه ثقة ثبت فقيه مشهور.140وانفع مو ى ابن عمر تقدم ِف احلديث ا

َِاري، موالهم، أبو بكر املدين، يروي عن أبيه وأيب أمامة بن سهل  وعبد هللا بن سعيد بن أيب هند الَف
ريهم، روى عنه اْلم ك وُيىي ام مالك وابن املبار بن حنيف وسعيد بن املسيب وانفع مو ى ابن عمر ْو

ريهم، وهو ثقة، روى له اْماعة، ووثقه اْلمام أمحد وابن معني  القطان وعبد الرمحن بن مهدي ووكيع ْو
وابن املديين والعجلي وأبو داود السجستاين ويعقوب بن سفيان وابن الَبقي وابن سعد وزاد: ))كثري 

ال ُيىي بن سعيد القطان: ))كان صاحلًا، تعرف احلديث(( ، وقال النسائي: ))ليس به أبس(( ، وق
وتنكر(( ، وقال أبو داود: ))روى عنه ُيىي، ومل يرفعه كما رفع ْريه(( ، وقال أبو حامت: ))ضعيف 

َنُه أبو زرعة، وكانت وفاته سنة سبع وأربعني ومائة. اه . من "اْرح والتعديل" ) /  5احلديث(( ، َوَوهَّ
 ( .414رقم  239/  5ذيب" )( ، و"الته335رقم  71 - 70

قلت: أما ُيىي القطان فإنه على تشدده مل يرتك عبد هللا بن سعيد، بل روى عنه، لكن كما قال أبو 
داود: مل يرفعه كما رفع ْريه، فيؤخذ من موقفه منه: أن عبد هللا بن سعيد ثقة كما نص عليه أمحد وابن 

ريمها، لكنه ليس =."   (1)معني ْو
ث َ  - 7747" .7 ، َعنْ َحدَّ  أََنِس ْبِن َنا أَبُو َبْكٍر قَاَل: ثنا وَِكيٌع، قَاَل: ثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن ََثِبٍت اْلبُ َناين ِ

ِي »َماِلٍك قَاَل:  وََكاَن أََنُس ْبُن َماِلٍك  «َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَصلُّوَن ِف ِسَكِك اْْلَْهَوازِ  َكاَن َأْصَحاُب النَّبي
 (2)ُيَصلِ ي ِف َِمَرِ  َخَدِمِه "." 

                                         
 4/1278حمققا، سعيد بن منصور  -التفسري من سنن سعيد بن منصور  (1)
 2/169يب شيبة مصنف ابن أيب شيبة، أبو بكر بن أ (2)
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ثَ َنا أَبُو َخاِلٍد اْْلَمْحَُر، َعِن اْبِن َعْجاَلَن، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َأيب َُيْىَي، قَاَل:  - 8429" .8 َكاَن َأْصَحاُب »َحدَّ
ِي  َشارَ « َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ََيُْخُذ بَ ْعُضُهْم َعَلى بَ ْعضٍ  النَّبي ْصَبِع ِف الدَُّعاِ:." يَ ْعيِن اْْلِ  (1)َة اِبْْلِ

ثَ َنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُمَباَرٍك، َعْن مَهَّاٍم، َعْن قَ َتاَدَة، َعِن احلََْسِن، َعْن قَ ْيِس ْبِن ُعَبادٍ  - 11201" .9 ، قَاَل: "  َحدَّ
، َوِعْنَد َكاَن َأْصَحاُب حُمَمٍَّد َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْسَتِحبُّوَن َخْفَض َصْوٍت ِعْنَد َثاَلٍث: ِعْنَد اْلِقَتالِ 

" ِِ ََناِئ ْْ  اْلُقْرآِن، َوِعْنَد ا

 

ثَ َنا وَِكيٌع، َعْن ِهَشاٍم، َعْن قَ َتاَدَة، َعِن احلََْسِن، َعْن قَ ْيِس بْ  - 11202 َكاَن َأْصَحاُب اٍد، قَاَل: ِن ُعبَ َحدَّ
ِي   (2)َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفذََكَر ََنَْوُه."  النَّبي

، َعْن قَ َتاَدَة، َعْن َسِعيِد بْ  - 13012" .10 ْستُ َواِئيِ  ثَ َنا أَبُو َبْكٍر ثنا وَِكيٌع، َعْن ِهَشاٍم الدَّ ِن َحدَّ
ِي َكاَن َأْصَحاُب النَّ »اْلُمَسيِ ِب قَاَل:  َُُّ ملَْ َُيُجُّوا ِمْن َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَذا اْعَتَمُروا ِف َأْشُهرِ  بي  احلَْجِ ، 

 (3)«." َعاِمِهْم َذِلَك، ملَْ يُ ْهُدوا
َُرْيرِيِ ، َعْن َأيب َنْضرََة، قَ  - 25092" .11 ْْ ثَ َنا اْبُن ُعَليََّة، َعِن ا ثَ َنا أَبُو َبْكٍر قَاَل: َحدَّ َكاَن اَل: " َحدَّ

ِي  َِْْديَد، قَاُلوا: تُ بْ  َأْصَحاُب النَّبي ُ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، ِلَذا َرأَْوا َعَلى َأَحِدِهُم الث َّْوَب ا ِلي، َوُُِْلُف اَّللَّ
 (4)َعَلْيَك "." 

ثَ َنا اْبُن ُمَباَرٍك، َعنْ  - 11248" .12 ثَ َنا َخَلُف ْبُن اْلَولِيِد، قَاَل: َحدَّ َُرْيرِيِ ، َعْن َأيب َسعِ  َحدَّ ْْ يٍد ا
ِه َقِميٌص ( ، قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَذا اْسَتَجدَّ ثَ ْواًب ََسَّاهُ ابِ 1َنْضرََة، َعْن َأيب َسِعيٍد ) َسِْ

َخرْيِ َما ُصِنَع َلُه، َوَأُعوُذ تَِنيِه، َأْسأَُلَك ِمْن َخرْيِِه وَ َُُّ يَ ُقوُل: " اللُهمَّ َلَك احْلَْمُد، أَْنَت َكَسوْ  -َأْو ِعَماَمٌة  -
 (2ِبَك ِمْن َشر ِِه َوَشرِ  َما ُصِنَع َلُه " )

__________ 

َيدة لفَة "أيب"، وسقط "عن أيب نضرة" 1) ( ِف )م( عن أيب سعيد اْريري عن أيب سعيد اخلدري، ب
 من اْلسناد.

عيف. سعيد اُْريري: وهو ابن لَيس قد اختلط، وَساع عبد هللا بن ( حيث حسن، وهذا لسناد ض2)
 املبارك منه بعد اختالطه، وبقية رجاله ثقات.

 خلف بن الوليد: هو أبو الوليد العتكي اْوهري، وأبو نضرة: هو املنذر بن مالك العْبدي.

                                         
 2/229مصنف ابن أيب شيبة، أبو بكر بن أيب شيبة  (1)
 2/474مصنف ابن أيب شيبة، أبو بكر بن أيب شيبة  (2)
 3/156مصنف ابن أيب شيبة، أبو بكر بن أيب شيبة  (3)
 5/189مصنف ابن أيب شيبة، أبو بكر بن أيب شيبة  (4)
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( ، وِف 1767( ، والرتمذي )4020( ، وأبو داود )882وأخرجه عبد بن محيد ِف "املنتخب" )
، والبغوي ِف "شرح 104( ، وأبو الشيخ ِف "أخالق النيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم " ص59"الشمائل" )

( من طرق عن عبد هللا بن املبارك، ِبذا اْلسناد. وقال الرتمذي: وهذا حديث حسن 3111السنة" )
 ْريب صحيح!

 جديداً َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم لذا لبس أحدهم ثوابً  فكان أصحاب النبوزاد أبو داود: قال أبو نضرة: 
 قيل له: تُ ْبلي وُُْلُف هللا تعا ى.

من طريق عبد الوهاب بن عطا: اخلفاف، وابن أيب  103، وأبو الشيخ ص 1/460وأخرجه ابن سعد 
ِيد بن هارون، وأبو داود ) 10/403شيبة ِف "املصنف"  "الكَبى" ( ، والنسائي ِف 4021من طريق ي

( ، والطَباين ِف "الدعا:" 5421، وابن حبان )-( 309وهو ِف "عمل اليوم والليلة" )-( 10141)
(398 ".= ، )(1) 

َثيِن َُيْىَي ْبُن َأيب  - 13045" .13 ثَ َنا اْْلَْوزَاِعيُّ، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم، َحدَّ َكِثرٍي، قَاَل:   َحدَّ
َثيِن أَبُو قِ  ، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل: َقِدَم َعَلى النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ َحدَّ َْرِميُّ ْْ  َسلََّم َُثَانَِيُة نَ َفٍر ِمنْ اَلبََة ا

__________ 

= وأبو بالل هذا: اَسه مرداس بن حممد بن احلارث بن عبد هللا بن أيب بردة، ذكره ابن حبان ِف 
، وقال ابن القطان ِف 1/220يغرب ويتفرد، وضعَّفه الدارقطين ِف "السنن" ، وقال: 9/199"الثقات" 

ِان" 3/227"الوهم واْليهام"  : ال يعرف البتة. يعين ِف ابب التوثيق، ونقل ابن حجر ِف "لسان املي
ِان"  6/14 واستنكر له خَبه ِف التسمية على الوضو:.  4/88عن احلاكم أنه ليَّنه، وذكره الذهيب ِف "املي

 قلنا: واحلديث ال ُيفظ لال من طريق حنَلة.

ِيِ بن أابن، عن لبراهيم بن طهمان، عن املهلب ابن أيب صفرة، عن أنس.  الثاين: من طريق عبد الع

ِيِ هذا متفق على تركه، واهتمه ْري واحد ابلوضع.  وعبد الع

( ، 6263اري )قلنا: لكن ثبتت مشروعية املصافحة عن أنس ِف ْري هذا احلديث، فقد أخر  البخ
من طريق قتادة:  7/99( ، والبيهقي 792( ، وابن حبان )2871( ، وأبو يعلى )2729والرتمذي )

 قلت ْلنس: أكانت املصافحة ِف أصحاب النيب َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم؟ قال: نعم.

َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم لذا تالقوا  كان أصحاب النب( بلفظ: 97وأخرجه الطَباين ِف "اْلوسط" )
 تصافحوا، ولذا قدموا من سفر تعانقوا.

( أن اْلشعريني حني قدموا املدينة كانوا أول من أحدث املصافحة، وانَر 12582وسلف ِف احلديث )
 ( .12451أيضاً ما سلف برقم )
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 .5/162وِف الباب عن أيب ذر الغفاري، سيأيت 
. ولفَه: "تصافحوا 2/908لم اخلراساين مرساًل رواه عنه مالك ِف "املوطأ" وعن عطا: بن أيب مس

 يذهب الغل، وهتادوا حتابوا، وتذهب الشحنا:".

، وقد تبنيَّ يل اْلن أنه ال 12/290قال شعيب: كنت حسَّنُت حديث أنس هذا ِف "شرح السنة" 
 (1)ميكن أن يرقى ل ى احلسن ِبذه الطرق، فيستدرك.." 

فَ َنَدَب َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ  -( 2( َعِن اْبِن َعْوٍن، َعْن َعْمرِو ْبِن َسِعيٍد: الْغَماِد )1ُن: )"ُسَلْيَما .14
ُْاَلمٌ  َُِلوا َبْدرًا، َوَوَرَدْت َعَلْيِهْم َرَواََي قُ َرْيٍش، َوِفيِهْم  اِ ، َأْسَوُد لَِبيِن احلَْجَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم النَّاَس، فَاْنطََلُقوا َحَّتَّ نَ 

ِي فََأَخُذوُه  َوَأْصَحابِِه، فَ يَ ُقوُل: َما يل  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْسأَُلونَُه َعْن َأيب ُسْفَيانَ  وََكاَن َأْصَحاُب النَّبي
َبُة،  َبُة ْبُن َربِيَعَة، َوَشي ْ أَُميَُّة ْبُن َخَلٍف، فَِإَذا قَاَل وَ ِعْلٌم أبَِيب ُسْفَياَن، َوَلِكْن َهَذا أَبُو َجْهِل ْبُن ِهَشاٍم، َوُعت ْ

اَل: َما يل أبَِيب قَ َذاَك َضَربُوُه، فَِإَذا َضَربُوُه، قَاَل: نَ َعْم، أاََن أُْخَبُُكْم، َهَذا أَبُو ُسْفَياَن، فَِإَذا تَ رَُكوُه، َفَسأَُلوُه 
َبةُ  َبُة، َوَشي ْ ِإَذا قَاَل َهَذا أَْيًضا َضَربُوُه، ، َوأَُميَُّة ِف النَّاِس، قَاَل: فَ ُسْفَياَن ِعْلٌم، َوَلِكْن َهَذا أَبُو َجْهٍل، َوُعت ْ

ِسي بَِيِدِه، َوَرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم قَائٌِم ُيَصلِ ي، فَ َلمَّا رََأى َذِلَك اْنَصَرَف، فَ َقاَل: " َوالَِّذي نَ فْ 
لََّم: " ( َوَترْتُُكونَُه ِلَذا َكَذَبُكْم "، قَاَل: َوقَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ 3)ِلنَُّكْم لََتْضرِبُونَُه ِلَذا َصَدَقُكْم، 

ًَْدا " َيَضُع َيَدُه َعَلى اْْلَْرِض َهاُهَنا َوَهاُهَنا، َفَما أََماَط َأَحُدُهْم َعْن َمْوِضِع َيدِ  ُسوِل رَ  َهَذا َمْصرَُع ُفاَلٍن 
 (4َعَلْيِه َوَسلََّم ) هللِا َصلَّى هللاُ 

13704 -  ِِ ِِي ثَ َنا َعْبُد اْلَع ثَ َنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا َعفَّاُن، َحدَّ  َحدَّ

__________ 

( : "قال محاد: قال سليمان "، واملثبت من 4( ِف )م( و )ق( : "قال محاد: قال سليم "، وِف )ظ 1)
 ( .13295)س( وِما سلف برقم )

 حترف ِف )م( ل ى: البغماد. (2)

 ( و )ق( : صدق.4( ِف )ظ 3)

 (2)( .." 13297( لسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر )4)
َوَزَن يل َُثََنُه، "َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا، قَاَل: اْشرَتَى ِمينِ  َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم بَِعريًا، ف َ  .15

 (2( قَاَل: فَ َقاَل يل: " َهْل َصلَّْيَت؟ َصلِ  رَْكَعَتنْيِ " )1، )َوأَْرَجَح يل 
ثَ َنا ِمْسَعٌر، َعْن حُمَاِرِب ْبِن ِدََثٍر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا، قَاَل: " كَ  - 14235 ثَ َنا وَِكيٌع، َحدَّ اَن يل َحدَّ

 (3فَ َقَضاين َوزَاَدين " )َعَلى النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َدْيٌن، 
                                         

 20/341مسند أمحد ط الرسالة، أمحد بن حنبل  (1)
 21/264مسند أمحد ط الرسالة، أمحد بن حنبل  (2)



8 

 

ثَ َنا وَِكيٌع، َعْن ُسْفَياَن، َعْن اْْلَْسَوِد ْبِن قَ ْيٍس، َعْن نُ بَ ْيٍح، َعْن َجاِبٍر، قَاَل: "  - 14236 اَن كَ َحدَّ
ِي   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم مَيُْشوَن أََماَمُه ِلَذا َخرََ ، َأْصَحاُب النَّبي

__________ 

 ( .4" ليست ِف )ظ ( لفَة "يل1)

 ( لسناده صحيح على شرط الشيخني.2)

 ( عن حممود بن آدم، عن وكيع، ِبذا اْلسناد. ومل يذكر فيه الصالة.589وأخرجه ابن اْارود )

 ( .14192وانَر )

 ( لسناده صحيح على شرط الشيخني. مسعر: هو ابن ِكدام اهِلاليل الكوِف.3)

( 443( ، والبخاري )1099( ، وعبد بن محيد )1287دي )( ، واحلمي15359وأخرجه عبد الرزاق )
 من طرق عن مسعر، ِبذا اْلسناد. 5/351، والبيهقي 7/283( ، والنسائي 2603( و )2394و )

( ، 14432وسيأيت احلديث أبطول ِما هنا عن ُيىي بن سعيد القطان، عن مسعر بن ِكدام برقم )
 وانَر َتام خترجيه هناك.

 (1)وانَر ما قبله.." 
 (1 )"َعِن اخْلََوارِِ ، فَ َلِقيُت َأاَب بَ ْرزََة ِف يَ ْوِم َعَرَفَة ِف نَ َفٍر ِمْن َأْصَحابِِه، َفذََكَر احلَِْديثَ  .16

ثَ َنا ََثِبٌت، َعْن ِكَنانََة ْبِن نُ َعْيٍم، عَ  - 19810 ثَ َنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َحدَّ ثَ َنا َعْبُد الصََّمِد، َحدَّ ْن َأيب َحدَّ
ِي ْرزََة، َأنَّ ُجَلْيِبيًبا َكاَن ِمَن اْْلَْنَصاِر ب َ  ِه َوَسلََّم ِلَذا َكاَن ِْلََحِدِهْم َأِِّ ٌ ملَْ َصلَّى هللُا َعَليْ  وََكاَن َأْصَحاُب النَّبي

ُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم رَ  يُ َِوِ ْجَها َحَّتَّ يَ ْعَلَم أَلِلنَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفيَها َحاَجٌة أَْم اَل؟ فَ َقالَ 
. فَ َقاَل َلُه: " ِلين ِ  ْسُت لِنَ ْفِسي لَ  َذاَت يَ ْوٍم ِلَرُجٍل ِمَن اْْلَْنَصاِر: " َزوِ ْجيِن ابْ نَ َتَك ". فَ َقاَل: نِِعمَّ َونُ ْعَمُة َعنْيٍ

َُلْيِبيٍب ". قَاَل: حَ  ِْ اَل: ِلنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى َّتَّ َأْسَتْأِمَر أُمََّها، فََأاَتَها فَ قَ أُرِيُدَها ". قَاَل: فَِلَمْن؟ قَاَل: " 
َُُْطُب ابْ نَ َتِك. قَاَلْت: نِِعمَّ َونُ ْعَمُة َعنْيٍ َزو ِْ  َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيهِ   َوَسلََّم قَاَل: ِلنَُّه هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم 

َُلْيِبيٍب. قَاَلْت: َحْلَقى َأُجَلْيِبيٌب لنيةلَْيَس يُرِيُدَها لِنَ ْفِسِه. قَ  ِْ ، اَل َلَعْمُر هللِا ال اَلْت: فَِلَمْن؟ قَاَل:  ؟، َمرََّتنْيِ
ْن ِخْدرَِها: َمْن اُة ِْلُمِ َها مِ أَُزو ُِ  ُجَلْيِبيًبا. قَاَل: فَ َلمَّا قَاَم أَبُوَها لَِيْأيتَ النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم. قَاَلِت اْلَفتَ 

ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَْمرَُه َخطََبيِن ِللَْيُكَما؟ قَاَلْت: النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم. قَاَلْت: َفرَتُدُّوَن َعَلى النَّيبِ  َصلَّ 
ى أَبُوَها النَّيبَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: ُعيِن. فَأَتَ اْدفَ ُعوين ِل َى النَّيبِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم؛ فَِإنَُّه اَل ُيَضي ِ 

َنَما النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِف َمْغًِى َلُه، َوأَفَ  اَ: هللاُ َعَلْيِه، فَ َقاَل َرُسوُل َشْأَنَك ِِبَا. فَ َِوََّجَها ُجَلْيِبيًبا، فَ بَ ي ْ
 َلْيِه َوَسلََّم: " َهْل تَ ْفِقُدوَن ِمْن َأَحٍد؟ " قَاُلوا: نَ ْفِقُد ُفاَلاًن، َونَ ْفِقدُ هللِا َصلَّى هللاُ عَ 
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__________ 

 (1)( صحيح لغريه، وهذا لسناد ضعيف كسابقه.." 1)
ثَ َنا ُشْعَبُة، َعْن َعاِصِم ْبِن ُكَلْيٍب، َعْن أَبِيِه، - 23123" .17 ُد ْبُن َجْعَفٍر، َحدَّ ثَ َنا حُمَمَّ َعْن َرُجٍل  َحدَّ

َنَة قَاَل:  ِي ِمْن ُمَِيْ َنَة، أَْو ُجَهي ْ أَْو   قَ ْبَل اْْلَْضَحى بِيَ ْومٍ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَذا َكانَ  َكاَن َأْصَحاُب النَّبي
َْْذَ  ، َوَأَخُذوا ثَِنيًّا، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِلنَّ ا ُِِئ بِيَ ْوَمنْيِ أَْعَطْوا َجَذَعنْيِ ُِِئ ِمَّا ُُتْ َعَة ُُتْ

 (1ِمْنُه الثَِّنيَُّة " )
__________ 

 ( لسناده قوي.1)

 أمحد، عن أبيه، ِبذا اْلسناد.من طريق عبد هللا بن  4/226وأخرجه احلاكم 

من طريق وهب ابن جرير،   9/271من طريق خالد بن احلارث، والبيهقي  7/219وأخرجه النسائي 
 كالمها عن شعبة، به.

 7/219من طريق عبد هللا بن لدريس، والنسائي  4/226، واحلاكم 14/210وأخرجه ابن أيب شيبة 
 من طريق أيب اْلحوص، كالمها عن عاصم، به.

من طريق سفيان الثوري، عن أسامة بن زيد، عن رجل عن سعيد بن املسيب،  9/270أخرجه البيهقي و 
 عن رجل من جهينة فذكره. وِف لسناده عبد هللا بن حممد ابن سعيد بن أيب مرِّ ضعيف.

( ، واحلاكم 764/ )20( ، والطَباين ِف "الكبري" 3140( ، وابن ماجه )2799وأخرجه أبو داود )
ِي ِف ترمجة جماشع بن مسعود من "هتذيب الكمال" 271-270و 9/270والبيهقي ، 4/226 ، وامل

من طرق عن سفيان الثوري، عن عاصم، عن أبيه، قال: كنا مع رجل من أصحاب النيب  27/217
و َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم يقال له: جماشع من بين سليم، فعَِّت الغنم فأمر منادًَي فنادى ... فذكر َن

 حديثنا.

هكذا َساه سفيان ِف روايته، وقد ذهب بعض أهل العلم ل ى أنه لذا اختلف قول شعبة وقول سفيان 
 فالقول قول سفيان، وهللا أعلم.

قال: كان من أصحاب -من طريق سفيان، عن عاصم، عن أبيه، عن رجل  9/270وأخرجه البيهقي 
ِت اْلضاحي فقال له رج  : أهنم-رسول هللا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ل: لين كانوا مع جماشع السلمي فع

َسعت رسول هللا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم يقول ... فذكره. ولسناده ضعيف، فيه ابن أيب مرِّ املذكور. 
 ".=(2) 
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ثَ َنا َكِثرٌي أَبُو النَّْضِر، َعْن رِبْ  - 23283" .18 ثَ َنا ِلْسَحاُق ْبُن ُسَلْيَماَن، َحدَّ ٍٍ قَاَل:عِ َحدَّ  ىِ  ْبِن ِحرَا

__________ 

ِم مجاعة املسلمني  = ِمن ِجلَدتنا، ويتكلمون أبلِسَنِتنا". قلت: فما أتُمرين لن أدركين ذلك؟ قال: "تل
ِل تلك الفرق ُكلَّها ولو أن تَ َعضَّ أبصل  ولمامهم". قلت: فإن مل يكن هلم مجاعة وال لمام؟ قال: "فاعت

 وت وأنت على ذلك".شجرٍة حَّت يُْدرَِكَك امل

 ( .23328وانَر ما سيأيت برقم )

وقوله: كان الناس يسألون رسول هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم عن اخلري وأسأله عن الشر، هذه العبارة ذكرها 
( من طريق أيب البخرتي، عن حذيفة 23390حذيفة ِف ْري ما حديث، لكنها جا:ت منفردة برقم )

علت َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يسألونه عن اخلري وكنت أسأله عن الشر، قيل: مل ف لنبكان أصحاب اقال: 
 ذلك؟ قال: َمن اتقى الشرَّ وقع ِف اخلري.

 وسيأيت خترجيها هناك.

 قال السندي: قوله: "كأمنا قطعت رؤوسهم" أي: ال ُيركون رؤوسهم.

 ب هتتِد."تعلم كتاب هللا" أي: ِف أَيم ذلك الشر  خذ ابلكتا

 "هدنة" بضم فسكون: الصلح.

 "على دخن" بفتحتني: الدخان، أي: صلح ِف الَاهر مع خيانة قلوب وخداعها ِف الباطن.

 و"مجاعة" أي: اجتماع ِف الَاهر.

"على أقذا:" على فساد ِف الباطن، شبََّه الفساد ابْلقذا: مجع قذى، وهو ما يقع ِف الشراب من ْبار 
 ووسخ.

 أقوام" ولن اصطلحوا."ال ترجع قلوب 

 "عميا: صما:" أي: ال خملَص منها، وال سبيل ل ى تناهيها.

"جبذل" بكسر اْيم أو فتحها وسكون الذال املعجمة، أي: أبصل الشجرة، أي: اخرُْ  منهم ل ى 
 (1)البوادي.." 

ثَ َنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َمْهِديٍ ، َعْن ُسْفَياَن، َعِن  - 23389" .19 ِن اْْلَْسَوِد ْبِن ِهاَلٍل، اْْلَْشَعِث، عَ َحدَّ
َفُظ َصاَلَة اخْلَْوِف َعْن ثَ ْعَلَبَة ْبِن َزْهَدٍم اْلرَيْبُوِعيِ  قَاَل: ُكنَّا َمَع َسِعيِد ْبِن اْلَعاِص ِبَطََبِْسَتاَن فَ َقاَل: أَيُُّكْم ُيَْ 

، 1يْ َفُة: " َأاَن )َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم؟ فَ َقاَل ُحذَ  ( فَ ُقْمَنا َصفًّا َخْلَفُه، َوَصفًّا ُمَوازَِي اْلَعُدوِ 
َُُّ َذَهُبوا ِل َى َمَصافِ  أُولَِئَك، َوَجاَ: أُولَِئَك َفَصلَّى ِِبِْم رَْكعَ  َُُّ َسلََّم َعَلْيِهْم " َفَصلَّى اِبلَِّذيَن يَ ُلونَُه رَْكَعًة،  ًة، 

(2) 
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ثَ َنا َو  - 23390 َذيْ َفُة: " ِكيٌع، َعْن ُسْفَياَن، َعْن َعطَاِ: ْبِن السَّاِئِب، َعْن َأيب اْلَبْخرَتِيِ  قَاَل: قَاَل حُ َحدَّ
ِي  شَّرِ  "، ِقيَل: ملَ فَ َعْلَت َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْسأَُلونَُه َعِن اخلَْرْيِ وَُكْنُت َأْسأَلُُه َعِن ال َكاَن َأْصَحاُب النَّبي

 (3َك؟ قَاَل: " َمْن ات ََّقى الشَّرَّ َوَقَع ِف اخلَْرْيِ " )َذلِ 
__________ 

= لبراهيم، وابن عون: هو عبد هللا بن عون، وحممد: هو ابن سريين، وجندب: هو ابن عبد هللا البجلي 
 الصحايب.

،  من طريق خالد بن احلارث 473-4/472( من طريق معاذ بن معاذ، واحلاكم 2893وأخرجه مسلم )
 كالمها عن عبد هللا بن عون، ِبذا اْلسناد.

 ( .23348وانَر ما سلف برقم )

 ( ، وِف )م( وبقية النسخ: أمَّنا.5( املثبت من )ظ 1)

 ( .23268( لسناده صحيح سلف الكالم عليه برقم )2)

 من طريق عبد الرمحن بن مهدي، ِبذا اْلسناد. 5/248وأخرجه الطَبي ِف "تفسريه" 

ة مرسلة، عن حذيف -وهو سعيد بن فريوز-ا لسناد منقطع، فإن رواية أيب البخرتي ( صحيح، وهذ3)
 (1)لكنه قد توبع. =." 

ِي، بقرا:ة اْلمام العامل مجال الدين أيب عبد هللا حممد بن أمحد بن حممد البكري  .20 "السج
يب العباس بن أ الشريشي صاحب الكتاب وابهلل الثقة اْلمام العامل أبو العباس أمحد بن عبد احملسن بن

 -هداه هللا-ي وابنه أبو احلسن عل -رضي هللا عنه وعن سلفه الكرِّ-حممد بن علي بن احلسن العراِف 
الَِّذيَن  بكان أصحاب النوحضر ابنه أبو عبد هللا حممد ِف أول الثالثة من قوله: "مسند ابن عباس" 

ضي ر ألفا، ل ى حديث أيب الدحداح مسند أنس ر َجاَوُزوا اْلَبْحَر اْثيَنْ َعَشَر سبطا، كل سبط اثنا عش
هللا عنه، وهو حديث احلائط، وأجاز الشيخ املسمع ... مجيع مسموعاته ومروَيته وما جيوز له أن يرويه 
 على وجه العرف ِف ذلك، وصح ذلك وثبت يوم اْمعة ْرة ربيع اْلخر سنة ثالث وثالثني وستمائة.

 :وكتب أمحد بن حممد بن أمية العبدري
 نقلته ملخصا أول عبيد هللا علي بن حممد بن أيب بكر، عفا هللا عنه.

َسع عليَّ مجيع هذا "املنتخب من مسند عبد بن محيد" من لفَي لال ... كراسني من أول الكتاب ... 
ِِ ْبِن َأيب حممد الشقريي، بسماعي فيه نقال، صاحب هذا ... ِِي  ، بقرا:ة أيب الوفا: كامل ْبُن َعْبِد اْلَع

وكاتبه السيد اْلجل الصدر الرئيس العدل اْلمني نور الدين أبو احلسن علي بن حممد بن أيب بكر القمي 
ِبما  1وولداه مجال الدين أبو عبد هللا حممد، وشهاب الدين أبو العباس أمحد، نفع اهللا[ -وفقه هللا-
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ِوم  ي القوصي، وأبو احلجا و ... العدل شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حسن بن لبراهيم املخ
يوسف بن أمحد بن عبد اْبار املؤذن اْلنصاري، وَسع آخرون ... وصح وثبت ِف جمالس آخرها يوم 

 السبت لثماٍن بقني من ربيع اْلخر سنة ُثانني وستمائة.

__________ 

 (1)لعلها سقطت من الناسخ.."  1
 ْجَلُبوا فَ َعَلْيُكْم اِبلصَّْمِت".فَِإْن صيَّحوا َوأَ  -َعَِّ َوَجلَّ - "َلِقيُتُموُهْم فَاثْ بُ ُتوا، َوَأْكِثُروا ذِْكَر اَّللَِّ  .21

ِِيَد، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمرٍو قَاَل: -331 ثَ َنا يَ ْعَلى، ثَ َنا اْْلَْفرِيِقيُّ، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َي ،  َحدَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ
َْاِئٍب ِلَغاِئٍب". َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "ِلنَّ  َعاِ: ِلَجابًَة َدْعَوُة   َأْسرََع الدُّ

ِِيَد، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمرٍو قَاَل: -332 ثَ َنا يَ ْعَلى، ثَ َنا اْْلَْفرِيِقيُّ، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َي ،  َحدَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ
َنََّة، َفَكاَن أَْرَفَع  -لَّ َعَِّ َوجَ -ُجاًل فَ َقاَل: ِلين ِ أُِحبَُّك َّللَِِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: "َمْن َأَحبَّ رَ  ْْ َفَدَخاَل ا

 َدَرَجًة ِمْنُه أحلَِْق بِِه".

__________ 

ريه مرفوعا، فأخر  البخاري من حديث َعْبُد اَّللَِّ  ِ: اْلول من احلديث أخرجه: البخاري ْو = لكن اْ
، َوَسُلوا هللا العافية، فإذا لقيتموهم ْبُن َأيب َأْوََف، وأيب فاصَبوا" "فتح"  هريرة مرفوعا: "اَل ََتَنُّوا ِلَقاَ: اْلَعُدوِ 

 " كتاب اْهاد، ابب: ال َتنوا لقا: العدو.156/ 6"

ِ: الثاين من احلديث وهو: "فإن صيحوا"، فقد أخر  له أبو داود شاهدين، كالمها  أما ابلنسبة للج
": حدثنا مسلم بن لبراهيم، حدثنا هشام/ ح/ وحدثنا 2656ود "حديث رقم ضعيف. فقال أبو دا

عبيد هللا بن عمر، حدثنا عبد الرمحن بن مهدي، حدثنا هشام، َعْن قَ َتاَدَة، َعِن احلََْسِن، َعْن قيس بن 
ِي عباد قال: "  .يكرهون الصوت عند القتال" -َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وسلم- كان َأْصَحابي النَّبي

 وِف هذا السند عنعنة قتادة واحلسن، وكالمها مدلس.

و"قيس بن عباد": قال احلافظ ِف ترمجته ِف "التقريب": ووهم من ذكره ِف الصحابة، فحديثه مرسل. 
": حدثنا عبيد هللا بن عمر، حدثنا عبد الرمحن، عن مهام، حدثين 2657ُ قال أبو داود "حديث رقم 

مبثل ذلك، وِف هذا السند  -َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وسلم-َدَة، َعْن أَبِيِه، َعِن النَّيبِ  مطر، عن قتادة، َعْن َأيب بُ رْ 
 مطر الوراق: وهو ضعيف، وقتادة: مدلس، وقد عنعن.

 ".9128/ حديث رقم 465/ 6وانَر: "حتفة اْلشراف" "

َ كَ وقد قال تعا ى: }ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِلَذا َلِقيُتْم ِفَئًة فَا  ِثريًا َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن  .ثْ بُ ُتوا َواذُْكُروا اَّللَّ

 سند ضعيف: 331
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 ".327فيه "اْلفريقي"، وانَر حديث "

 (1)سند ضعيف: =."  332
ِِيُد ْبُن ُزَرْيٍع ، َعْن َسِعيٍد ، َعْن قَ َتاَدَة ، َعِن احلَْسَ  - 28" .22 ثَ َنا َي ٌد قَاَل: َحدَّ َثيِن ُمَسدَّ ِن قَاَل: َحدَّ

ِي » َا أَْيِديِهُم اْلَمرَاوُِح يَ ْرفُ ُعوهَنَا ِلَذا رَكَ  َكاَن َأْصَحاُب النَّبي ا َرفَ ُعوا ُعوا ، َوِلذَ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َكَأمنَّ
 (2)«." ُرُ:وَسُهمْ 

ثَ َنا أَبُو ِهاَلٍل ، َعْن مُحَْيِد ْبِن ِهاَلٍل قَاَل:  - 29" .23 ثَ َنا ُموَسى ْبُن ِلَْسَاِعيَل ، َحدَّ َكاَن »َحدَّ
ِي   «وِحُ اَصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَذا َصلُّوا َكَأنَّ أَْيِديَ ُهْم ِحَياَل آَذاهِنِْم اْلَمرَ  َأْصَحاُب النَّبي
 َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َلْم َيْستَ ْثِن احلََْسُن ، َومُحَْيُد ْبُن ِهاَلٍل َأَحًدا ِمْن َأْصَحاِب النَّيبِ  َصلَّى هللاُ »قَاَل اْلُبَخارِيُّ: 

 (3)«." ُدوَن َأَحدٍ 
ثَ َنا ا - 2244" .24 ثَ َنا َعْبُد الَواِحِد، َحدَّ ثَ َنا ُموَسى ْبُن ِلَْسَاِعيَل، َحدَّ ثَ َنا حُمَمَُّد ْبُن لشَّ َحدَّ َباينُّ، َحدَّ ي ْ

اٍد، َوأَبُو بُ ْرَدَة ِل َى َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيب أَْوََف رَ  ُهَما، فَ َقااَل: ضِ َأيب امُلَجاِلِد، قَاَل: بَ َعَثيِن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َشدَّ ُ َعن ْ َي اَّللَّ
ِي َسْلُه، َهْل   َعَلْيِه َوَسلََّم ُيْسِلُفوَن ِف َلْيِه َوَسلََّم ِف َعْهِد النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َصلَّى هللُا عَ  َكاَن َأْصَحاُب النَّبي

 -[86ا-ِت، ِف َكْيٍل ُكنَّا ُنْسِلُف نَِبيَط َأْهِل الشَّْأِم ِف احلِْنطَِة، َوالشَِّعرِي، َوالَِّيْ »احلِْنطَِة؟ قَاَل: َعْبُد اَّللَِّ 
َُُّ بَ َعثَاين ِل َى  ، قُ ْلُت: ِل َى َمْن َكاَن َأْصُلُه ِعْنَدُه؟ قَاَل: َما ُكنَّا َنْسَأهُلُْم َعْن َذِلَك،« َمْعُلوٍم ِل َى َأَجٍل َمْعُلومٍ 

ِي »َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن أَبْ َِى َفَسأَْلُتُه، فَ َقاَل:   َعَلْيِه َوَسلََّم ُيْسِلُفوَن َعَلى َعْهِد َصلَّى هللاُ  َكاَن َأْصَحاُب النَّبي
 ، َومَلْ َنْسَأهْلُْم: أهََلُْم َحْرٌث أَْم اَل؟،« لنَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ا

__________ 

W2128 (2/782 )- ِراعة َسوا بذلك الهتدائهم ل ى استخرا  املا: واستنباطه من اٍ )نبيط( أهل ال
 (4). )حرث( زرع[." الينابيع وَنوها. )أصله عنده( عنده أصل الثمر املسلم فيه وهو احلرث

ْعُت َعْبَد اَّللَِّ بْ  - 4050" .25 ثَ َنا ُشْعَبُة، َعْن َعِديِ  ْبِن ََثِبٍت، َسَِ ثَ َنا أَبُو الَولِيِد، َحدَّ ِِيَد، َحدَّ َن َي
ُ َعْنُه، قَاَل: َلمَّا َخرََ  النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ  ُث َعْن َزْيِد ْبِن ََثِبٍت َرِضَي اَّللَّ َم ِل َى ُأُحٍد، َرَجَع اَنٌس لَّ ُُيَدِ 

ِي ِمَّْن َخرََ  َمَعُه،  ُقوُل: نُ َقاتُِلُهْم، َوِفْرقًَة تَ ُقوُل: اَل َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفْرقَ َتنْيِ: ِفْرَقًة ت َ  وََكاَن َأْصَحاُب النَّبي
ََِلْت }َفَما َلُكْم ِف امُلَناِفِقنَي ِفئَ َتنْيِ  َا »[ َوقَاَل: 88َسُبوا  االنسا::  َواَّللَُّ أَرَْكَسُهْم مبَا كَ نُ َقاتُِلُهْم، فَ نَ  ِلهنَّ

نُوَب، َكَما تَ ْنِفي النَّاُر َخَبَث الِفضَّةِ  َبُة، تَ ْنِفي الذُّ  «طَي ْ

                                         
 1/273املنتخب من مسند عبد بن محيد ت مصطفى العدوي، عبد بن محيد  (1)
 1/26البخاري  قرة العينني برفع اليدين ِف الصالة، (2)
 1/26قرة العينني برفع اليدين ِف الصالة، البخاري  (3)
 3/85صحيح البخاري، البخاري  (4)
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__________ 

W3824 (4/1488 )- اٍ )أركسهم مبا كسبوا( أوقعهم ِف اخلطأ وأهلكهم بسبب عصياهنم وخمالفتهم
/. )تنفي الذنوب( تَهر من يرتكب فيها  88كه أي جعل أعاله أسفله. / النسا: وأركسه قلبه ونس
ِهم[  الذنوب وَتي

 (1)[." 1785ار 
قال أبو قالبة فتكلم النيب صلى هللا عليه وسلم بكلمة لو تكلم ِبا بعضكم لعبتموها عليه،  -" .26

 قوله: )سوقك ابلقوارير(

ابب ما جيوز من الشعر  90ك اْلدب ،   78( : اخ: 6059حتت احلديث )« الضعيفة» -صحيح 
 [71  ب من رمحة النيب صلى هللا عليه وسلم للنسا: ، ح 18  ك الفضائل ، 43والرجِ واحلدا:. م: 

 

 عن أىب هريرة رضي هللا عنه قال: قالوا: َي رسول هللا لنك تداعبنا. قال: )لين ال أقول لال حقا( - 265

ِاح[ 57  ك الَب والصلة ،  25: ( : ات4885« )ختريج املشكاة» -صحيح     ب ما جا: ِف امل

 

 صلى هللا عليه وسلم، يتبادحون كان أصحاب النب( عن بكر بن عبد هللا قال: 65)ث - 266
 ابلبطيخ، فإذا كانت احلقائق كانوا هم الرجال.

 (2)(." 435« )الصحيحة» -صحيح 
حدثنا صدقة قال: أخَبان معتمر، عن حبيب أيب حممد، عن بكر بن عبد هللا قال:  - 266" .27

صلى هللا عليه وسلم يتبادحون ابلبطيخ، فإذا كانت احلقائق كانوا هم  كان أصحاب النب
 (3)صحيح." Kالرجال

ثَ َنا أَ 2776) - 6" .28 ثَ َنا ُعبَ ْيُد هللِا ْبُن ُمَعاٍذ اْلَعْنََبِيُّ، َحدَّ ثَ َنا ُشْعَبُة، َعْن َعِديٍ  َوُهَو يب، َحدَّ ( َحدَّ
ُث َعْن َزْيِد ْبِن ََثِبٍت، " َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى هللاُ  ِِيَد، ُُيَدِ  ْعُت َعْبَد هللِا ْبَن َي  َعَلْيِه َوَسلََّم َخرََ  اْبُن ََثِبٍت، قَاَل َسَِ

ِي  َفَكانَ ِل َى أُُحٍد، فَ َرَجَع اَنٌس ِمَّْن َكاَن َمَعُه،  ِه َوَسلََّم ِفيِهْم ِفْرقَ َتنْيِ، قَاَل َصلَّى هللُا َعَليْ  َأْصَحاُب النَّبي
ََِلْت }َفَما َلُكْم ِف اْلُمَناِفِقنَي ِفئَ َتنْيِ  االنسا::   [ "،88بَ ْعُضُهْم: نَ ْقتُ ُلُهْم، َوقَاَل بَ ْعُضُهْم: اَل، فَ نَ 

__________ 

S فئتني هل العربية معناه أي شي: لكم ِف االختالف ِف أمرهم و اٍ )فما لكم ِف املنافقني فئتني( قال أ

                                         
 5/96صحيح البخاري، البخاري  (1)
 140اْلدب املفرد ابلتعليقات، البخاري ص/ (2)
 102اْلدب املفرد خمرجا، البخاري ص/ (3)
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معناه فرقتني وهو منصوب عند البصريني على احلال قال سيبويه لذا قلت مالك قائما معناه مل قمت؟ 
ونصبته على تقدير أي شي: ُيصل لك ِف هذا احلال وقال الفرا: هو منصوب على أنه خَب كان 

 (1)ره مل كنت قائما؟[." حمذوفة فقولك مالك قائما تقدي
ثَ َنا ُعبَ ْيُد اَّللَِّ ْبُن ُعَمَر، حَ  - 2656" .29 ثَ َنا ِهَشاٌم، ح وَحدَّ ثَ َنا ُمْسِلُم ْبُن ِلبْ رَاِهيَم، َحدَّ ثَ َنا َحدَّ دَّ

ثَ َنا قَ َتاَدُة، َعِن احلََْسِن، َعْن قَ ْيِس ْبِن  ثَ َنا ِهَشاٌم، َحدَّ َكاَن »َباٍد، قَاَل: عُ َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َمْهِديٍ ، َحدَّ
ِي   «َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْكَرُهوَن الصَّْوَت ِعْنَد اْلِقَتالِ  َأْصَحاُب النَّبي

__________ 

K ".(2)صحيح موقوف 
َُرْيرِيِ ، َعْن َأيب َنْضرَ  - 4020" .30 ْْ ثَ َنا َعْمُرو ْبُن َعْوٍن، َأْخََباََن اْبُن اْلُمَباَرِك، َعِن ا ، َعْن َأيب ةَ َحدَّ

، قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ِلَذا اْسَتَجدَّ ثَ ْواًب ََسَّاُه اِبَسِْ   ِلمَّا َقِميًصا، َأْو هِ َسِعيٍد اخْلُْدرِيِ 
َُُّ يَ ُقوُل:  رْيِ َما ُصِنَع َلُه، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن رْيِِه َوخَ اللَُّهمَّ َلَك احْلَْمُد أَْنَت َكَسْوتَِنيِه َأْسأَُلَك ِمْن خَ »ِعَماَمًة 

ِي قَاَل أَبُو َنْضرََة: " « َشر ِِه، َوَشرِ  َما ُصِنَع َلهُ  وسلم ِلَذا  -[42ا- عليه صل ى هللا َفَكاَن َأْصَحاُب النَّبي
ُ تَ َعا َى  َلى َوُُِْلُف اَّللَّ  (3)"." لَِبَس َأَحُدُهْم ثَ ْواًب َجِديًدا ِقيَل َلُه: تُ ب ْ

ثَ َنا ُعبَ ْيُد اَّللَِّ ْبُن ُموَسى، َعْن ِلْسرَائِيَل ْبنِ  - 2968" .31 ثَ َنا َعْبُد ْبُن مُحَْيٍد قَاَل: َحدَّ  يُوُنَس، َحدَّ
ِي َعْن َأيب ِلْسَحاَق، َعْن الََبَاِ:، قَاَل: "  َصائًِما  لََّم ِلَذا َكاَن الرَُّجلُ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوسَ  َكاَن َأْصَحاُب النَّبي

َلَتُه َواَل يَ ْوَمُه َحَّتَّ مُيِْسَي، َوِلنَّ قَ ْيَس بْ  َن ِصْرَمَة اْلَْنَصارِيَّ  َفَحَضَر اِْلْفطَاُر فَ َناَم قَ ْبَل َأْن يُ ْفِطَر، ملَْ ََيُْكْل لَي ْ
ْفطَاُر أََتى اْمَرأَتَُه، فَ َقاَل: َهْل ِعْنَدِك طَعَ  اَلْت: اَل، َوَلِكْن أَْنطَِلُق فََأْطُلُب اٌم؟ قَ َكاَن َصائًِما، فَ َلمَّا َحَضرَهُ اْْلِ

َبًة َلَك. فَ لَ  ُنُه َوَجاَ:ْتُه اْمرَأَتُُه، فَ َلمَّا رَأَْتُه قَاَلْت: َخي ْ مَّا انْ َتَصَف الن ََّهاُر َلَك، وََكاَن يَ ْوَمُه يَ ْعَمُل فَ َغَلبَ ْتُه َعي ْ
ََِلْت َهِذِه اْليَةَ ُِْشَي َعَلْيِه، َفذََكَر َذِلَك لِلنَّيبِ  َصلَّى اَّللَُّ  َلَة الصِ َياِم الرََّفُث  َعَلْيِه َوَسلََّم فَ نَ  : }أُِحلَّ َلُكْم لَي ْ

َ َلُكُم اخْلَيْ 187ِل َى ِنَساِئُكْم  االبقرة:  ُط اْْلَبْ َيُض [ فَ َفرُِحوا ِِبَا فَ َرًحا َشِديًدا }وَُكُلوا َواْشَربُوا َحَّتَّ يَ تَ َبنيَّ
 «َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ [ ": »187َوِد ِمَن اْلَفْجِر  االبقرة: ِمَن اخْلَْيِط اْْلَسْ 

__________ 

K ".(4)صحيح 

                                         
 4/2142صحيح مسلم، مسلم  (1)
 3/50سجستاين، أبو داود سنن أيب داود، ال (2)
 4/41سنن أيب داود، السجستاين، أبو داود  (3)
 5/210سنن الرتمذي ت شاكر، الرتمذي، حممد بن عيسى  (4)
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ثَ َنا ُعبَ ْيُد هللِا ْبُن ُموَسى، َعْن ِلْسرَائِيَل ْبِن يُ  -2968" .32 ثَ َنا َعْبُد ْبُن مُحَْيٍد، قَاَل: َحدَّ وُنَس، َحدَّ
ِي كَ َعْن َأيب ِلْسَحاَق، َعِن الََبَاِ:، قَاَل:  َم ِلَذا َكاَن الرَُّجُل َصاِئًما َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ  اَن َأْصَحاُب النَّبي

َلَتُه َواَل يَ ْوَمُه َحَّتَّ مُيِْسَي، َوِلنَّ قَ ْيَس بْ  َن ِصْرَمَة اْلَْنَصارِيَّ  َفَحَضَر اِْلْفطَاُر فَ َناَم قَ ْبَل َأْن يُ ْفِطَر، ملَْ ََيُْكْل لَي ْ
ْفطَاُر أََتى اْمَرأَتَُه، فَ َقاَل: َهْل ِعْنَدِك طََعاٌم؟ قَاَلْت: اَل، َوَلِكْن أَْنطَ َكاَن َصائِمً  ِلُق فََأْطُلُب ا، فَ َلمَّا َحَضرَهُ اْْلِ

َبًة َلَك. فَ لَ  ُنُه َوَجاَ:ْتُه اْمرَأَتُُه، فَ َلمَّا رَأَْتُه قَاَلْت: َخي ْ ا انْ َتَصَف الن ََّهاُر مَّ َلَك، وََكاَن يَ ْوَمُه يَ ْعَمُل فَ َغَلبَ ْتُه َعي ْ
ََِلْت َهِذِه اْليََة: }أُِحلَّ َلُكْم لَ  َلَة الصِ َياِم الرََّفُث ُِْشَي َعَلْيِه، َفذََكَر َذِلَك لِلنَّيبِ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ نَ  ي ْ

َ لَ ِل َى ِنَساِئُكْم  فَ َفرُِحوا ِِبَا فَ َرًحا َشِديًدا }وَُكُلوا َواْشَربُوا َحَّتَّ  ُكُم اخْلَْيُط اْلَبْ َيُض ِمَن اخْلَْيِط اَْلْسَوِد  يَ تَ َبنيَّ
 ِمَن اْلَفْجِر  .

 (1)َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.." 
ثَ َنا َداُوُد ْبُن اْلُمَحَبَِّ ، ثنا َعبَّاُد ْبُن َكِثرٍي ، َعْن َأيب َعْبِد اَّللَِّ الشََّقرِي ِ  - 627" .33 ، َعْن َسْلَماَن  َحدَّ

 ِف َسِبيِل اَّللَِّ َعَِّ َوَجلَّ َخرََ  َمْن َخَدَم اْثيَنْ َعَشَر َرُجاًل »َفارِِسيِ  َعِن النَّيبِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: الْ 
لنَّيبِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه ا ِمْن ُذنُوبِِه َكيَ ْوِم َوَلَدْتُه أُمُُّه ، َوَمْن َسَقى َرُجاًل ِف َسِبيِل اَّللَِّ َعَِّ َوَجلَّ َوَرَد َحْوضَ 

ِي قَاَل: « ، َوَسلََّم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوَسب ُْعوَن ِف َشَفاَعِتهِ  لَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَذا َسافَ ُروا صَ  وََكاَن َأْصَحاُب النَّبي
َْ اْشرَتََط أَْفَضُلُهُم اخلِْْدَمَة َوَمْن َأْخطَأَُه َذِلَك اْشرَتََط اْْلَذَ  َِْوٍة َعَلى النَّيبِ  َصلَّى هللاُ اَن قَاَل: َوَقِدَم قَ ْوٌم ِمْن 

ُهْم قَ ْوًما َقْد َأْجَهَدهْتُُم اْلِعَباَدُة فَ َقاَل:  َُْدُ »َعَلْيِه َوَسلََّم فَ رََأى ِمن ْ فَ َقاَل بَ ْعُضُهْم: ََنُْن ََي « ُمُهْم؟َمْن َكاَن 
ُهمْ أَنْ ُتْم أَْفضَ »َرُسوَل اَّللَِّ فَ َقاَل:   (2)«." ُل ِمن ْ

"حدثنا حممد بن لدريس الرازي، ثنا ذويب بن عمامة بن عمرو السهمي املديين، ثنا سليمان  .34
بن سامل، عن عبد الرمحن بن محيد، عن أبيه، عن جده، أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقول: 

ا من صلى بعد ما يرتفع النهار جدا فإهن»وعن علي رضي هللا عنه: « صالة الفجر من صالة الليل»
كعات ليس شي: من تطوع النهار لال أربع ر »علقمة، عن عبد هللا رضي هللا عنه: « تعدل بصالة الليل

ِم، عبد هللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن ح« قبل الَهر فإهنن يعدلن مبثلهن من صالة السحر
وعن « واللِ كان السلف لذا انم أحدهم عن صالته ابلليل صالها ابهلاجرة قبل ا»عن أبيه، عن جده: 

وعنه:  «كانوا يشبهون صالة العشي ما بني الَهر والعصر بصالة الليل»لبراهيم يعين النخعي رمحه هللا: 
ِبه شي: فنشط قرأه ابلنهار أو قرأه ِف ليلة أخرى ورمبا زاد أحدهم»  «كان أحدهم لذا بقي عليه من ح

كان ريين: ابن س« دل بصالة الليلصالة قبل الَهر تع»شعبة رمحه هللا، عن أيب لسحاق: كان يقال: 
 كان حملمد عن أنس بن سريين رمحه هللا« يستحبون صالة العشي»صلى هللا عليه وسلم  أصحاب النب

                                         
 5/60سنن الرتمذي ت بشار، الرتمذي، حممد بن عيسى  (1)
 2/651مسند احلارث = بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث، احلارث بن أيب أسامة  (2)
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بن سريين سبعة أوراد يقرؤها ابلليل فإن فاته شي: من الليل قرأه ابلنهار ِف صالة " وعن احلسن رضي 
[ قال: " من عجِ ابلليل كان 62هار خلفة  االفرقان: هللا عنه ِف قول هللا }هو الذي جعل الليل والن

[ قال لن مل يستطع 62له ابلنهار مستعتب، وِف آخر }وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة  االفرقان: 
من فاته من »عمل الليل عمله ابلنهار ولن مل يستطع عمل النهار عمله ابلليل فهذا خلفة لذا " وعنه: 

ال يرى »سن السدي بن ُييي: َسعت احل« أبس أن يطيل به ِف ركعيت الفجر الليل شي: كان يقرؤه فال
ة بعد الفجر يقولون ال صال»هشام بن عروة، عن أبيه: « أبسا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتني

اب حسنا،."   (1)وكذبوا لن بعده حل
رمضان  ا ِف"وعن ابن لسحاق، عن أيب صخر، صاحب العبا: قال: كان أبو هريرة، يصلي بن .35

ُ يقوم فيوتر بواحدة وعن ابن أيب ملكي ة، فيوتر بنا، فيسلم بني الركعتني اْلوليني، حَّت يسمع من ورا:ه، 
ِبري  ِهري: « أوتر بركعة ِف بيته»أن ابن ال ه وسلم يسلمون صلى هللا علي كان أصحاب النب»وقال ال

ر، أنه كان ركعة " وعن عقبة بن عبد الغافأوتر ب« ِف ركعيت الوتر وعن أيب جملِ أن أاب موسى اْلشعري
 (2)لذا أوتر سلم ِف الركعتني." 

"حدثنا لسحاق، أخَبان عيسى بن يونس، ثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن عبد الرمحن بن  .36
ِى، عن أبيه، قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقرأ ِف الركعة اْلو ى من الوتر بسبح اسم  أب

 الثانية: بقل َي أيها الكافرون وِف الثالثة: بقل هو هللا أحد ويقنت " ومرة قال لسحاق: ربك اْلعلى وِف
ثنا، فذكر السند ل ى قوله: عن سعيد بن عبد الرمحن، عن أبيه، عن أيب بن كعب، فذكر احلديث سوا:، 

سعود،  م ، وأن ابن« قنت ِف الوتر»ُ قال: ويقنت قبل الركوع، وعن اْلسود، أن عمر بن اخلطاب: 
كان ال يقنت ِف الفجر، ويقنت ِف الوتر "، وِف رواية عن عبد هللا: وجب القنوت ِف الوتر على كل 

وسلم  صلى هللا عليه كان أصحاب النب»مسلم، وعن عطا:، وسئل عن القنوت، ِف الوتر، فقال: 
 (3)«." يفعلونه

 اَن حُمَمَُّد ْبُن َمْهِديٍ  اْلِمْصرِيُّ، اَن َعْمٌرو، اَن َصَدَقُة، َعْن طَْلَحَة ْبِن َزْيٍد، َعْن ُموَسى - 1411" .37
اْلَعْبَد  قَاَل: " ِلنَّ  ْبِن ُعبَ ْيَدَة، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ِديَناٍر ، َعِن اْبِن ُعَمَر ، َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

ُ ُوُقوَفهُ َحَّتَّ ُيِصيَبهُ ِمْن َذِلَك َكْرٌب َشِديٌد، فَ يَ ُقولُ  ، فَ ُيَطوِ ُل اَّللَّ ، اْرمَحْيِن اْليَ ْوَم، لََيِقُف َبنْيَ َيَدِي اَّللَِّ : ََي َربِ 
ًئا ِمْن َخْلِقي ِمْن َأْجِلي فََأْرمَحَُك؟ َهاِت َوَلْو ُعْصفُ  َفَكاَن ، قَاَل: -[409ا-رًا " و فَ يَ ُقوُل: َوَهْل َرمِحَْت َشي ْ

                                         
 189قيام الليل حملمد بن نصر املروزي، حممد بن نصر املروزي ص/ (1)
 287صالة الوتر حملمد بن نصر املروزي، حممد بن نصر املروزي ص/ (2)
 313صالة الوتر حملمد بن نصر املروزي، حممد بن نصر املروزي ص/ (3)
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ِي  َصاِفرَي فَ يُ ْعِتُقوهَنَا." َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَمْن َمَضى ِمْن َسَلِف َهِذِه اْْلُمَِّة يَ تَ َبايَ ُعوَن اْلعَ  َأْصَحاُب النَّبي
(1) 

 ُسِئَل َعِن الرَُّجِل اَل َأنَّ أاََب َعْبِد اَّللَِّ  َوَأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن َأيب َهاُروَن، قَاَل: ثَ َنا ِلْسَحاُق، - 559" .38
، ملَْ َيُكْن َبنْيَ َأْصحَ  َبِغي َأْن نُ َفضِ َل ُعْثَماَن َعَلى َعِليٍ  ؟ قَاَل: " يَ ن ْ اِب َرُسوِل اَّللَِّ يُ َفضِ ُل ُعْثَماَن َعَلى َعِليٍ 

َُُّ قَاَل: نَ ُقوُل: أَبُو َبْكٍر، َوعُ اْخِتاَلٌف َأنَّ ُعْثَماَن أَْفَضُل ِمْن َعِليٍ  َرمِحَُهَما اَّللَُّ  َُُّ َنَسْكُت ،  َمُر، َوُعْثَماُن، 
َهَذا الطَّرِيِق،  َهَذا ِف الت َّْفِضيِل، َوِف اخلِْاَلَفِة: أَبُو َبْكٍر، َوُعَمُر، َوُعْثَماُن، َوَعِليٌّ، َوَهَذا ِف اخْلَُلَفاِ: َعَلى

ِي َوَعَلى َذا   (2)َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم "."  َكاَن َأْصَحاُب النَّبي
، َوُعبَ ْيُد اَّللَِّ أَبْ َناُ: عُ  - 253" .39 َمَر، َعْن َسِعيٍد ان حُمَمَُّد ْبُن َُيْىَي، ان َعْبُد الرَّزَّاِق، َأْخََباََن َعْبُد اَّللَِّ

، َعْن َأيب ُهَريْ رََة، َأنَّ ُُثَاَمَة احْلََنِفيَّ أُِسَر،  َما » َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْغُدو لِلَْيِه فَ يَ ُقوُل: َفَكاَن النَّيبُّ َصلَّى هللاُ اْلَمْقَُبِيِ 
ْلَماَل نُ ْعِطَك ِمْنُه َما فَ يَ ُقوُل: ِلْن تَ ْقُتْل تَ ْقُتْل َذا َدٍم، َوِلْن ََتُنَّ ََتُنَّ َعَلى َشاِكٍر، َوِلْن تَ ُردَّ ا« ِعْنَدَك ََي ُُثَاَمُة؟

ِي وََكاَن َأْصحَ ِشْئَت،  ْصَنُع بَِقْتِل َهَذا؟ َفَمنَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُيُِبُّوَن اْلِفَداَ: َويَ ُقولُوَن: َما يُ  اُب النَّبي
َأْن يَ ْغَتِسَل  َحَة، فََأَمرَهُ َعَلْيِه النَّيبُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْوًما فََأْسَلَم، َفَحلَُّه َوبَ َعَث ِبِه ِل َى َحاِئِط َأيب طَلْ 

َْْتَسَل َوَصلَّى رَْكَعَتنْيِ، فَ َقاَل النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   (3)«." َقْد َحُسَن ِلْساَلُم َأِخيُكمْ لَ »فَا
َِارِيِ ، - 3930" .40 ثَ َنا يُوُسُف ْبُن ُمْسِلٍم، قَ ثَ َنا حُمَمَُّد ْبُن َكِثرٍي، َعْن َأيب ِلْسَحاَق اْلَف َعِن  َحدَّ

ِي »اْْلَْوزَاِعيِ  قَاَل:  ِِِلِه َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ََيْتُوَن الرَُّجَل احلَْسَ  َكاَن َأْصَحاُب النَّبي َن الصَّْوِت اِبْلُقْرآِن ِف َمْن
 (4)«." فَ َيْسَتْخرُِجونَُه فَ يَ ْقرَأُ هَلُُم اْلُقْرآنَ 

ِِيُّ  - 6568" .41 ثَ َنا أَبُو َداُوَد السِ ْج  بُ ْرَدَة، َعْن ، قثنا ُمْسِلٌم، قثنا ِهَشاٌم، قثنا قَ َتاَدُة، َعْن َأيب َحدَّ
ِي »َأيب ُموَسى، َوَعِن احلََْسِن، َعْن قَ ْيِس ْبِن َعبَّاٍد، قَاَل:  لَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْكَرُهوَن صَ  َكاَن َأْصَحاُب النَّبي

 ،« الصَّْوَت ِعْنَد اللِ َقا:ِ 
 

، قثنا مَهَّاٌم،  -[218ا-أَبُو َداُوَد، َوثَ ًنا ُعبَ ْيُد اَّللَِّ ْبُن ُعَمَر، قثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن  قَالَ  - 6569 َمْهِديٍ 
َثيِن َمَطٌر، َعْن قَ َتاَدَة، َعْن َأيب بُ ْرَدَة، َعْن أَبِيِه، َعِن النَّيبِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ   َى ُهَنا ملَْ مبِْثِلِه. لِ  قَاَل: َحدَّ

 (5)َُُر َِجاُه." 

                                         
 2/408مسند الروَيين، الروَيين  (1)
 2/392ر اخلالل السنة ْليب بكر بن اخلالل، أبو بك (2)
مية  (3) مية، ابن خ  1/125صحيح ابن خ
 2/484مستخر  أيب عوانة، أبو عوانة  (4)
 4/217مستخر  أيب عوانة، أبو عوانة  (5)
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ثَ َنا ُسَلْيَماُن ْبُن َحْرٍب، قَاَل: ثنا أَبُو ِهاَلٍل، قَالَ  - 6220" .42 ثَ َنا اْبُن َأيب َداُوَد، قَاَل: َحدَّ : َحدَّ
ِي »ثنا قَ َتاَدُة، َعْن أََنٍس، َرِضَي هللاُ َعْنُه ، قَاَل:  َعًة  َعَليْ َصلَّى اَّللَُّ  َكاَن َأْصَحاُب النَّبي ِه َوَسلََّم َيْشرَتُِكوَن َسب ْ

َعُة ِف اْلَبَدنَِة ِمَن اْلبَ َقرِ  ِبِل ، َوالسَّب ْ اِب َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه فَ َهَذا َمْذَهُب َأْصحَ « ِف اْلَبَدنَِة ِمَن اْْلِ
ُهْم ، ِف اْلَبَدنَِة ، يُ َواِفُق َما ُرِوَي َعْن جَ  اَل َما ُرِوَي َعِن اْلِمْسَوِر ،  اِبٍر َرِضَي هللُا َعْنُه ،َوَسلََّم َوَرِضَي َعن ْ

 ، َرَجْعَنا ِل َى َما َوَمْرَواَن ، فَ ُهَو َأْو َى ِمْنُه. َوَلمَّا اْختَ َلُفوا َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفيَما ذََكْرانَ 
 (1)َوى َما ََنََر يَ ْوَم احْلَُديِْبَيِة.." ُرِوَي َعْنُه ِف َهَذا اْلَباِب ، ِمَّا سِ 

ٌد الصَّْلُت أَبُو يَ ْعَلى، ان أَبُو َصْفَواَن، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعطَ  - 1800" .43 اٍ:، ان َعبَّاٌس، ان حُمَمَّ
ِي َعْن ََثِبٍت، َعْن أََنٍس قَاَل:  اْلُمَؤذِ ُن لِْلَمْغِرِب ابْ َتَدُروا  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَذا أَذَّنَ  َكاَن َأْصَحاُب النَّبي
 (2)السََّوارَِي ُيَصلُّوَن رَْكَعَتنْيِ." 

َثيِن  - 1967" .44 ِد ْبِن ِلبْ رَاِهيَم اْلَكْشَورِيُّ، َحدَّ ِ ْبُن حُمَمَّ َعْبُد اَّللَِّ ْبُن الصَّبَّاِح  -[952ا-ان َعْبُد اَّللَّ
َعاينُّ اْبُن َعمِ  اْلُمَثَّنَّ ْبِن الصَّبَّاِح، ان َُيْىَي ْبُن ََثِبٍت، َعْن َماِلٍك، َعْن َأيب ز  اَنٍد، َعِن اْْلَْعرَِ ، ْبِن َضْمرََة الصَّن ْ

ِي َعْن َأيب ُهَريْ رََة قَاَل:  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْسوَِكتُ ُهْم خَ  َكاَن َأْصَحاُب النَّبي َف آَذاهِنِْم َيْستَ نُّوَن ِِبَا ِلُكلِ  لْ َصلَّى اَّللَّ
 (3)َصاَلٍة." 

ثَ َنا َعْبُد الرَّزَّا - 1238" .45 ثَ َنا َسَلَمُة ْبُن َشِبيٍب، قَاَل: َحدَّ ِق، قَاَل: َأْخََباََن أَبُو َعُروبََة، قَاَل: َحدَّ
 َأيب ُهَريْ رََة، َأنَّ ُُثَاَمَة احْلََنِفيَّ أُِسَر، َسِعيٍد اْلَمْقَُبِيِ ، َعنْ أَنْ َبَأاَن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُعَمَر، َوُعبَ ْيُد اَّللَِّ ْبُن ُعَمَر، َعْن 

فَ يَ ُقوُل: ِلْن تَ ْقُتْل تَ ْقُتْل َذا «  ُُثَاَمُة؟َما ِعْنَدَك َيَ »َفَكاَن النَّيبُّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُعوُد لِلَْيِه، فَ يَ ُقوُل: 
ِي َفَكاَن أَ نَّ َعَلى َشاِكٍر، َوِلْن تُرِِد اْلَماَل تُ ْعَط َما ِشْئَت، قَاَل: َدٍم، َوِلْن ََتُنَّ َتَُ  ُ َعَلْيِه  ْصَحاُب النَّبي َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه  َفَمرَّ بِهِ »َوَسلََّم ُيُِبُّوَن اْلِفَداَ:، َويَ ُقوُلوَن: َما َنْصَنُع بَِقْتِل َهَذا،  -[42ا- ا َوَسلََّم يَ ْومً النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ
َْْتَسَل َوَصلَّى رَْكَعَتنْيِ  ، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  «فََأْسَلَم، فَ بَ َعَث ِبِه ِل َى َحاِئِط َأيب طَْلَحَة، فََأَمرَُه َأْن يَ ْغَتِسَل، فَا

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   [95: 1« . اَلَقْد َحُسَن ِلْساَلُم َصاِحِبُكمْ »َصلَّى اَّللَّ
Z (1235) 

__________ 

L ( .164/  1« )اْلروا:» -صحيح 

                                         
 4/175شرح معاين اْلَثر، الطحاوي  (1)
 3/885معجم ابن اْلعرايب، ابن اْلعرايب، أمحد بن بشر  (2)
 3/951محد بن بشر معجم ابن اْلعرايب، ابن اْلعرايب، أ (3)
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S ن عمر، اتبعه عليه عبيد هللا ب -ولن كان ضعيفاً  –سناده صحيح على شرطهما، عبد هللا بن عمر
 (1)وهو ثقة روى له الشيخان.." 

ثَ َنا ِلبْ رَاِهيُم ْبُن احلَْ  - 4035" .46 ، قَاَل: َحدَّ جَّاِ  السَّاِميُّ، قَاَل: َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َعِليِ  ْبِن اْلُمَثَّنَّ
، َعْن ِكَنانَةَ ْبِن نُ َعْيٍم اْلَعَدِويِ ،  ثَ َنا مَحَّادُ ْبُن َسَلَمَة، َعْن ََثِبٍت اْلبُ َناين ِ :  -[343ا-َحدَّ َعْن َأيب بَ ْرزَةَ اْْلَْسَلِميِ 

ِهنَّ، قَاَل أَبُو بَ ْرزََة: فَ ُقْلُت نِ َساِ:، َويَ َتَحدَُّث لِلَيْ َأنَّ ُجَلْيِبيًبا َكاَن اْمرًَأ ِمَن اْْلَْنَصاِر، وََكاَن َيْدُخُل َعَلى ال
ِي اِلْمَرَأيت: اَل َيْدُخَلنَّ َعَلْيُكْم ُجَلْيِبيٌب، قَاَل:  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَذا َكاَن ِْلََحِدِهْم َصلَّ  َفَكاَن َأْصَحاُب النَّبي ى اَّللَّ

ٌ مَلْ يُ َِوِ ْجَها َحَّتَّ يَ ْعلَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفيَها َحاَجةٌ أَْم اَل؟، ف َ َأِِّ  ُ َعَلْيِه َم أَِلَرُسوِل َصلَّى اَّللَّ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
، قَاَل: ، قَاَل: نَ َعْم وَ « ََي ُفاَلُن َزوِ ْجيِن ابْ نَ َتكَ »َوَسلََّم َذاَت يَ ْوٍم ِلَرُجٍل ِمَن اْْلَْنَصاِر:   ِلين ِ »نُ ْعَمى َعنْيٍ

َُلْيِبيبٍ »، قَاَل: فَِلَمْن؟، قَاَل: « َلْسُت لِنَ ْفِسي أُرِيُدَها  َحَّتَّ َأْسَتْأِمَر أُمََّها، فََأاَتَها، ، قَاَل: ََي َرُسوَل اَّللَِّ « ِْ
َُُْطُب ابْ نَ َتِك، قَاَلْت: نَ َعْم َونُ ْعَمى  ، قَاَل: ِلنَُّه لَْيَسْت عَ فَ َقاَل: ِلنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  نْيٍ

َُلْيِبيٍب؟، قَاَلتْ  ِْ َُلْيِبيٍب، قَاَلْت: َحْلَقى َأ ِْ ، اَل لِنَ ْفِسِه يُرِيُدَها، قَاَلْت: فَِلَمْن يُرِيُدَها؟، قَاَل:  : اَل َلَعْمُر اَّللَِّ
َم، قَاَلِت اْلَفَتاةُ ِمْن ِخْدرَِها ِْلُمِ َها: َمْن َخطََبيِن  َعَلْيِه َوَسلَّ أَُزو ُِ  ُجَلْيِبيًبا، فَ َلمَّا قَاَم أَبُوَها لََيْأيت النَّيبَّ َصلَّى اَّللَُّ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَلْت: أَتَ ُردُّوَن َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ   َعَلْيِه َوَسلََّم أَْمرَُه لِلَْيُكَما قَااَل: َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َى النَّيبِ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه ِل َى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَِإنَُّه َلْن ُيَضيِ َعيِن، َفَذَهَب أَبُوَها لِ  اْدفَ ُعوين 

- ْبِن َأيب طَْلَحَة: َهْل َوَسلََّم، فَ َقاَل: َشْأُنَك ِِبَا، فَ َِوََّجَها ُجَلْيِبيًبا قَاَل مَحَّاٌد: قَاَل ِلْسَحاُق ْبُن َعْبِد اَّللَِّ 
ْيِهَما َصبًّا، َواَل َُتَْعْل اللَُّهمَّ ُصبَّ اخلَْرْيَ َعلَ »َتْدرِي َما َدَعا هَلَا ِبِه قَاَل: َوَما َدَعا هَلَا بِِه؟ قَاَل:  -[344ا

ا َنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ « َعْيَشُهَما َكدًّ ُه، فَ بَ ي ْ َِاٍة، قَاَل: ى اَّللَُّ قَاَل ََثِبٌت: فَ َِوََّجَها ِلَيَّ َْ تَ ْفِقُدوَن » َعَلْيِه َوَسلََّم ِف 
َعٍة، َقْد  «َلِكينِ  أَْفِقُد ُجَلْيِبيًبا، فَاْطُلُبوُه ِف اْلَقت َْلى»، قَاُلوا: اَل، قَاَل: « ِمْن َأَحٍد؟ ، فَ َوَجُدوُه ِل َى َجْنِب َسب ْ

َُُّ قَ تَ ُلوُه، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  قَ تَ َلُهْم،  َُُّ قَ تَ ُلوُه ؟ َهَذا ِمينِ  َوأاََن ِمْنهُ أَقَ تَ »َصلَّى اَّللَّ َعًة،  ،  «َل َسب ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى َساِعَدْيِه، َما َلُه َسرِيٌر ِلالَّ  ًعا، فَ َوَضَعُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َساِعَدْي َرُسوِل اَّللَِّ يَ ُقوهُلَا َسب ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َحَّتَّ َوَضَعُه ِف َقَْبِِه، قَاَل ََثِبٌت: َوَما َكاَن ِف اْْلَْنَصاِر َأِِّ ٌ أَنْ فَ صَ  َهالَّى اَّللَّ  ُق ِمن ْ

Z (4024) 
__________ 

L ( .73)ص « أحكام اْنائِ» -صحيح 

S ".(2)لسناده صحيح 

                                         
 4/41خمرجا، ابن حبان  -صحيح ابن حبان  (1)
 9/342خمرجا، ابن حبان  -صحيح ابن حبان  (2)



21 

 

ثَ َنا احلََْسُن ْبُن حُمَمَِّد بْ َأْخََباََن ُعَمُر ْبُن حُمَمٍَّد اهْلَْمدَ  - 6531" .47 ِن الصَّبَّاِح، قَاَل: اينُّ، قَاَل: َحدَّ
ثَ َنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُعْثَماَن ْبِن ُخثَ ْيٍم، َعْن َأيب الطَُّفْيِل، عَ  ثَ َنا َُيْىَي ْبُن ُسَلْيٍم، قَاَل: َحدَّ ِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ َحدَّ

َّْهرَاَن ِحنَي َصاََلَ قُ َرْيًشا بَ َلَغ َأصْ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ عَ  ا نَ ََِل َمرَّ ال َحاَب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى َلْيِه َوَسلََّم َلمَّ
َا يُ َباِيُع َأْصَحاُب حُمَمٍَّد َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  ، فَ َقاَل ْعًفا َوَهِْاًل ضَ اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَّ قُ َرْيًشا تَ ُقوُل: ِلمنَّ

، َلْو ََنَْراَن ِمْن َظْهراَِن فََأَكْلَنا ِمْن حلُُ  وِمَها َوُشُحوِمَها، َأْصَحاُب النَّيبِ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم: ََي َنيبَّ اَّللَِّ
ََْدْواَن َعَلْيِهْم َوبَِنا مَجَاٌم، قَاَل:  ًَْدا ِلَذا  ِكْن ِليُتوين مبَا َفَضَل ِمْن اَل، َولَ »َوَحَسْواَن ِمَن اْلَمَرِق َأْصَبْحَنا 

َها َما َفَضَل ِمْن أَْزَواِدِهْم، َفَدَعا هَلُُم النَّيبُّ َصلَّ « أَْزَوادُِكمْ  َُُّ َصبُّوا َعَلي ْ ى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ، فَ َبَسطُوا أَْنطَاًعا، 
 َُُّ ََْدْوا َعَلى اْلَقْوِم، فَ َقاَل َكَفُئوا َما َفَضَل ِمْن أَْزَواِدِهْم ِف جُ   اِبْلََبََكِة، فََأَكُلوا َحَّتَّ َتَضلَُّعوا ِشبَ ًعا،   َُُّ ُرِِبِْم، 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َِةً »هَلُُم النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ َِْمي ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأْصَحابُُه، فَ َرَملُ ، فَاْضطََبَع النَّيبُّ « اَل يَ َرْيَن  ا و  َصلَّى اَّللَّ
ِي  -[467ا-َثاَلثََة َأْطَواٍف، َوَمَشْوا أَْربَ ًعا، َواْلُمْشرُِكوَن ِف احلِْْجِر، َوِعْنَد َداِر النَّْدَوِة،   وََكاَن َأْصَحاُب النَّبي

ُهْم َبنْيَ الرُّْكَننْيِ اْلَيَماين ِ َواْْلَْسَوِد َمشَ  َُُّ َيْطُلُعوَن َعَلْيِهْم، فَ تَ ُقوُل وْ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَذا تَِغي َُّبوا ِمن ْ ا، 
ُُم اْلِغِْاَلُن، َفَكاَنْت ُسنَّةً   قُ َرْيٌش: َواَّللَِّ َلَكَأهنَّ

Z (6497) 
__________ 

L ( .1650« )صحيح أيب داود» -صحيح 

S ".(1)حديث صحيح رجاله رجال الصحيح 
ثَ َنا َأمْحَُد ْبُن َُيْىَي ْبِن َخاِلِد ْبِن  - 97" .48 ُْعِفيُّ قَاَل: َحيَّاَن الرَّقِ يُّ قَاَل: ان َُيْىَي بْ َحدَّ ْْ ُن ُسَلْيَماَن ا

ِي َكاَن َأْصَحابُ »ان َعْبُد السَّاَلِم ْبُن َحْرٍب، َعْن ُشْعَبَة، َعْن قَ َتاَدَة، َعْن أََنٍس قَاَل:  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه   النَّبي
 «ا َقِدُموا ِمْن َسَفٍر تَ َعانَ ُقواَوَسلََّم ِلَذا َتاَلقَ ْوا َتَصاَفُحوا، َوِلذَ 

ُْعِفيُّ."  ْْ  (2)مَلْ يَ ْرِو َهَذا احلَِْديَث َعْن ُشْعَبَة ِلالَّ َعْبُد السَّاَلِم ْبُن َحْرٍب، تَ َفرََّد بِِه: َُيْىَي ا
ثَ َنا حُمَمَُّد ْبُن َعِليٍ  الصَّاِئُغ قَاَل: ان َمْهِديُّ ْبُن َجْعَفٍر الرَّْمِليُّ قَاَل: ان رِشْ  - 6241" .49 ِديُن ْبُن َحدَّ

ِه َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ِهَشاٍم قَاَل:  ِي »َسْعٍد، َعْن َأيب ُعَقْيٍل ُزْهرَُة ْبُن َمْعَبٍد، َعْن َجدِ  ى هللاُ َصلَّ  َكاَن َأْصَحاُب النَّبي
َنا  ميَاِن، ابِ َعَلْيِه َوَسلََّم، يَ تَ َعلَُّموَن َهَذا الدَُّعاَ: ِلَذا َدَخْلِت السََّنُة أَِو الشَّْهُر: اللَُّهمَّ أَْدِخْلُه َعَلي ْ ْْلَْمِن، َواْْلِ

ْساَلِم، َورِْضَواٍن ِمَن الرَّمْحَِن، َوَجَواٍز ِمَن الشَّْيطَانِ   «َوالسَّاَلَمِة، َواْْلِ
ْسَناِد، تَ َفرََّد ِبِه رِْشِديُن ْبُن َسْعدٍ اَل   (3)"."   يُ ْرَوى َهَذا احلَِْديُث َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ِهَشاٍم ِلالَّ ِِبََذا اْْلِ

                                         
 14/466خمرجا، ابن حبان  -صحيح ابن حبان  (1)
 1/37املعجم اْلوسط، الطَباين  (2)
 6/221املعجم اْلوسط، الطَباين  (3)
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ُد ْبُن َعْبِد هللِا احلَْْضَرِميُّ، ثنا َُيْىَي احلِْمَّاينُّ، ثنا أَبُو َداُوَد ا - 10237" .50 ثَ َنا حُمَمَّ يُّ، لطََّياِلسِ َحدَّ
، َعْن َعْبِد هللِا قَاَل:  ِي َعْن مَحَّاِد ْبِن َسَلَمَة، َعْن َعاِصٍم، َعْن زِرٍ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم  َكاَن َأْصَحاُب النَّبي

 (1)يَ ْوَم َبْدٍر َثاَلَُثِائٍَة." 
ثَ َنا َأْسَلُم ْبُن َسْهٍل اْلَواِسِطيُّ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َسهْ  - 1910" .51 ثَ َنا ِصَلُة ِل ْبِن َعلِ َحدَّ ، َحدَّ يٍ  اْلَباِهِليُّ

ِي َكاَن َأْصَحاُب ا»ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا ُشْعَبُة، َعْن َِسَاٍك، َعْن َجاِبِر ْبِن ََسُرََة، قَاَل:  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  لنَّبي
ْعَر َوَرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ   (2)«." لََّم َيْسَمعُ يَ تَ َناَشُدوَن الشِ 

( ُيىي اْابِر، 1( حدثنا عبُدهللاِ قاَل: حدثنا عثماُن قاَل: حدثنا جريٌر، عن )163) -1182" .52
 عن سامٍل، عن ابِن عباٍس، عن النيبِ  صلى هللا عليه وسلم َنَوُه.

ينُّ، عن زائدَة، ا( حدثنا عبُدهللِا قاَل: حدثنا عثماُن قاَل: حدثنا الوليُد بُن عقبَة الشيب164) -1183
 عن عاصِم بِن أيب النَّجوِد، عن زرِ  بِن ُحبيٍش، عن عبِدهللِا قاَل:

 ( .2حممٌد صلواُت هللِا عليه وسلََّم سيُد ولِد آدَم يوَم القيامِة )

( حدثنا عبُدهللِا قاَل: حدثنا عثماُن قاَل: حدثنا عقبةُ بُن خالٍد السَّكوينُّ، عن ُعبيِدهللِا 165) -1184
 صلى هللا عليه وسلم َيُكلوَن الثوَم. كاَن َأصحاُب النبِي ِن عمَر، عن انفٍع قاَل: ب

( حدثنا عبُدهللِا قاَل: حدثنا عثماُن قاَل: حدثنا لسحاُق بُن منصوٍر السَّلويلُّ قاَل: 166) -1185
ِيَد بِن عبِدالرمحِن الدَّاالين، عن احلكِم، عن م بِن أيب شبيٍب،  يمونَ حدثنا عبُدالسالِم بُن حرٍب، عن ي

 عن عليِ  بِن أيب طالٍب رضي هللاُ عنه،

 ( .4( ، فردَّ البيَع )3أنَّه فرَق بنَي جاريٍة وَولِدها، فَنهاُه رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم عن ذلَك )

__________ 

 ( ل ى: ابن.72( حترف ِف اْلصل ظ )1)

 حديث. ( من طريق عاصم به ضمن10256( أخرجه الطَباين )2)

 ( : فنهاه النيب صلى هللا عليه وسلم عن ذاك.66( ِف ظ )3)

( من 9/126( ، والبيهقي )2/55( ، واحلاكم )3/66( ، والدارقطين )2696( أخرجه أبوداود )4)
 طريق عبد السالم بن حرب به.

 (3)( .." 401« )علل الدارقطين»وقد اختلف فيه على احلكم، انَر 
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 ان ُعبيُدهللِا وعبُدهللِا ابنا عمَر، عن سعيٍد املقَبيِ ، عن أيب هريرَة،"عبُدالرزاِق قاَل: أخَب  .53

َر لليِه فيقوُل:  فيقوُل: « ما عندَك َي ُُثامُة؟»أنَّ ُُثامَة احلنفيَّ أُِسَر، فكأنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم تعذَّ
اَن أصحاُب كاملاَل تُعطى ما ِشئَت، قاَل: لْن تقُتْل تقُتْل ذا دٍم، ولْن َتُنَّ َتُنَّ على شاكٍر، ولْن تُرِد 

 عليه صلى هللا عليه وسلم ُيبُّوَن الفداَ: ويقولوَن: ما تصنُع بقتِل َهذا! فمرَّ عليِه النيبُّ صلى هللا النبِي 
 وسلم يومًا فأسَلَم، فبعَث به ل ى حائِط أيب طلحَة فأَمرَه َأن يغتسَل، فاْتَسَل وصلَّى رَكعتنِي، فقاَل /

 ( .1« )لقد َحُسَن لسالُم َأخيكم»يبُّ صلى هللا عليه وسلم: الن

( حدثنا ُيىي قاَل: حدثنا سلمُة بُن شبيٍب قاَل: حدثنا زيُد بُن احلباِب قاَل: حدثنا 265) -1841
اريَّ صمعاويةُ بُن صاٍَل قاَل: حدثين عبُدالرمحِن بُن جبرِي بِن نفرٍي، عن أبيه، أنَّه َسَع النواَس بَن َسعاَن اْلن

 يقوُل:

، فقاَل:  ُِ ُُ ما حاَك ِف الَبُّ حسُن اخللِق، واْل»سألُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم عن الَبِ  واْل
 ( .2« )نفِسَك وكرهَت َأن يطِلَع عليه الناسُ 

، يُّ ( حدثنا ُيىي قاَل: حدثنا سلمةُ بُن شبيٍب قاَل: حدثنا عبُدالرزاِق قاَل: أخَبان الثور 266) -1842
 عن سلِم بِن عبِدالرمحِن، عن عثماَن، عن زاذاَن، عن جريِر بِن عبِدهللِا قاَل:

__________ 

 ( .9834« )مصنف عبد الرزاق»( هو ِف 1)

مية )  ( .253ومن طريقه أخرجه ابن خ

 ( من طريق سعيد املقَبي بنحوه ِف حديث طويل.1764( وأطرافه، ومسلم )462وأخرجه البخاري )

 (1)( من طريق معاوية بن صاَل به.." 2553( أخرجه مسلم )2)
ُن "نُبَئ رسوُل هللِا وهو ابُن أربعنَي سنًة، فلبَث مبكَة عشَر سننَي، وابملدينِة عشراً، وتُوِف وهو اب .54

 ( .1ستنَي سنًة، ليَس ِف رأِسه وال ِف حليِته عشروَن شعرًة بيضاَ: صلى هللا عليه وسلم )

ا ُعبيُدهللِا: حدثنا أمحُد: حدثنا صفواُن: حدثنا مرواُن بُن حممٍد: حدثنا الليُث ( حدثن261) -2148
 ( .2بُن سعٍد قاَل: جلَس الُِّهريُّ ذاَت ليلٍة يُذاِكُر نفَسه احلديَث، فما زاَل ذلَك جملُسُه حَّت َأصبَح )

ثنا حريُِ ليُد قاَل: حد( حدثنا ُعبيُدهللِا قاَل: حدثنا أمحُد: حدثنا صفواُن: حدثنا الو 262) -2149
( َيدعو: اللهمَّ ربَّ هذه العروِق، سكِ ْن هذه 3بُن عثماَن قاَل: مرَض رجٌل مرضًا ضين ِمنه، وكاَن )
( الساِهرَة، واِْفْر هلِذه النفِس الَاملِة، وعاِفنا 4العروَق وَأِِنْ هذه العروَق )الضاريَة، وأِْن هذه العيوَن( )

نيا واْلخرِة. قا ََُهنَّ.ِف الدُّ ِِ، فَأعَجبَ ْته حَّت َحِف ِي  َل: فبلَغْت هذه الدعوُة عمَر بَن عبِدالع

( حدثنا ُعبيُدهللِا: حدثنا أمحُد: حدثنا صفواُن: حدثنا الوليُد: حدثنا أبوبكِر بُن أيب 263) -2150
                                         

 2/398املخلصيات، املخلص  (1)
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، أنَّ أَعرابياً صلَّى فتشهََّد ُ قاَل: / اللهمَّ لين ِ أسأ  املغفرَة يوَم كلِ  نفٍس لليَك ُلكَ مرَِّ، عن اهليثِم الطائيِ 
ا نعمٌة ِمنَك عليَّ كبريٌة.   بوَن ِبذه الدعوِة.صلى هللا عليه وسلم يعج فكاَن أصحاُب النبِي حمشورٌة، فإهنَّ

__________ 

 ( .688( تقدم )1)

 ( من طريق املخلص به.330/ 55( أخرجه ابن عساكر )2)

 ( : فكان.21( ِف ظ )3)

 (1)( .." 21 ليس ِف ظ )( ما بني القوسني4)
ِِ اْلَمك ِ  - 2543" .55 ِِي ثَ َنا أَبُو احلََْسِن َعِليُّ ْبُن مَحَْشاٍذ اْلَعْدُل، ثنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَع يُّ، َوُموَسى َحدَّ

ْست ُ  ، ثنا قَ َتاَدُة، َعِن احلََْسِن، وَ ْبُن احلََْسِن ْبِن َعبَّاٍد اْلَغسَّاينُّ، قَااَل: ثنا ُمْسِلُم ْبُن ِلبْ رَاِهيَم، ثنا ِهَشاٌم الدَّ اِئيُّ
ِي َعْن قَ ْيِس ْبِن ُعَباَدَة َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه، قَاَل:  َيْكَرُهوَن الصَّْوَت » َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى هللاُ  َكاَن َأْصَحاُب النَّبي

 (2)على شرط البخاري ومسلم."  - K2543« ِعْنَد اْلِقَتالِ 
ين الوراق، ثنا حممد بن خملد بن احلسني املطوعي، ثنا حممد بن حازم "حدثنا أبو بكر اْرجا .56

البصري، ثنا جامع بن لبراهيم، ثنا لسحاق بن لبراهيم الصيدالين، ثنا حممد بن منصور الكرماين، ثنا 
حسان بن لبراهيم الكرماين، عن أيب حنيفة، عن عبيد هللا بن عمر، وُيىي بن سعيد، عن عمرة، عن 

صلى هللا عليه وسلم ال َيتون اْمعة من أرضهم أبيديهم أثر  كان أصحاب النب: عائشة، قالت
ديث ُيىي بن مشهور من ح« من أتى منكم اْمعة فليغتسل»الطني، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: 

 (3)ْريب من حديث عبيد هللا."  -[181ا-سعيد، عن عمرة، 
ثَ َنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد، ث َ  .57 ْن َمْعَمٍر، َعْن قَ َتاَدَة، َنا ِلْسَحاُق ْبُن ِلبْ رَاِهيَم، َأْخََباََن َعْبُد الرَّزَّاِق، عَ "َحدَّ

ِي قَاَل: ُسِئَل اْبُن ُعَمَر: َهْل  ميَاُن »؟ قَاَل: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْضَحُكونَ  َكاَن َأْصَحاُب النَّبي نَ َعْم، َواْْلِ
ََُم  َِبالِ ِف قُ ُلوِِبِْم أَْع ْْ  (4)«." ِمَن ا

ُد ْبُن َُيىي، ثَ َنا حُمَمَّ  .58 ثَ َنا اْلَقاِضي أَبُو َأمْحََد، َوأَبُو حُمَمَِّد ْبُن َحيَّاَن، قَااَل: ثَ َنا حُمَمَّ ُد ْبُن ِمْهرَاَن، "َحدَّ
قَاَل: َكَتَب ُسْفَياُن  -رِيِ  وْ َوُهَو اْبُن َأِخي ُسْفَياَن الث َّ  -ثَ َنا َسِعيُد ْبُن َأيب َسِعيٍد، َعْن َحْفِص ْبِن َعْمرٍو، 

ِي ِل َى َعبَّاِد ْبِن َعبَّاٍد: أََما بَ ْعَد فَِإنََّك ِف َزَماٍن  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ تَ َعوَُّذوَن َأْن يُْدرُِكوُه  َصلَّى َكاَن َأْصَحاُب النَّبي
اُه َعَلى ِقلَِّة ِعْلٍم َوِقلَِّة َصَْبٍ َما لَْيَس لََنا َفَكْيَف بَِنا ِحنَي أَْدرَْكنَ  َوهَلُْم ِمَن اْلِعْلِم َما لَْيَس لََنا، َوهَلُْم ِمَن اْلِقَدمِ 

                                         
 3/124املخلصيات، املخلص  (1)
 2/126املستدرك على الصحيحني للحاكم، احلاكم، أبو عبد هللا  (2)
 180مسند أيب حنيفة رواية أيب نعيم، أبو نعيم اْلصبهاين ص/ (3)
 1/311ْلوليا: وطبقات اْلصفيا:، أبو نعيم اْلصبهاين حلية ا (4)



25 

 

نْ َيا، فَ َعَلْيَك اِبْْلَْمِر اْْلَوَِّل َوالتَّ  َمسُِّك بِِه، َوَعَلْيَك َوِقلَِّة أَْعَواٍن َعَلى اخلَْرْيِ َوَفَساٍد ِمَن النَّاِس وََكَدٍر ِمَن الدُّ
َِْلِة َوِقلَِّة خُمَاَلَطِة النَّاِس فَ َقْد َكاَن النَّاُس ِلَذا الْ  اِبخْلُُمولِ  َتِفُع بَ ْعُضُهْم فَِإنَّ َهَذا َزَمُن ُُخُوٍل، َوَعَلْيَك اِبْلُع تَ َقْوا يَ ن ْ

َك َواْْلُ  ُهْم َوخُتَاِلطُُهْم مَ بِبَ ْعٍض، َفَأمَّا اْليَ ْوُم فَ َقْد َذَهَب َذاَك َوالنََّجاُة ِف تَ رِْكِهْم ِفيَما نَ َرى، َوِلَيَّ رَاَ: َأْن َتْدنُو ِمن ْ
َِْلمَ  َُْلوٍم أَْو تُ َردَّ َم َك َأْن خُتْدََع فَ يُ َقاَل َلَك َتْشَفُع َوَتْدرَُأ َعْن َم ًة فَِإنَّ َذِلَك ِف َشْيٍ: ِمَن اْْلَْشَياِ:، َوِلَيَّ

َا اختَََّذَها ُفجَّاُر اْلُقرَّاِ:  َنَة الْ َخِديَعُة ِلبِْليٍس، َوِلمنَّ َاِهِل َواْلَعاملِِ اْلَفاِجِر فَِإنَّ ُسلًَّما، وََكاَن يُ َقاُل: ات َُّقوا ِفت ْ ْْ َعاِبِد ا
َنٌة ِلُكلِ   نَ تَ َها ِفت ْ َتِنْم َذِلَك َواَل تُ َناِفْسهُ  -[377ا-ِفت ْ ْْ َيا فَا ْم ِفيِه، َمْفُتوٍن، َوَما َلِقيَت ِمَن اْلَمْسأََلِة َواْلُفت ْ

َك َأْن تَ  َرَك َذاَك ِمْنُه ُعِرَف ُكوَن َكَمْن ُيُِبُّ َأْن يُ ْعَمَل بَِقْولِِه أَْو يُ ْنَشَر قَ ْولُُه أَْو ُيْسَمَع ِمْن قَ ْولِِه، فَِإَذا ت َ َوِلَيَّ
َك َوُحبَّ الر ََِيَسِة فَِإنَّ الرَُّجَل َتُكوُن الر ََِيَسُة َأَحبُّ ِللَْيِه ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَّةِ  َْاِمٌض اَل وَ  ِفيِه، َوِلَيَّ ُهَو اَبٌب 
 َداَن ِمَن النَّاِس أَْمٌر دْ يُ ْبِصرُُه ِلالَّ اْلَبِصرُي ِمَن اْلُعَلَماِ: السََّماِسرَِة، فَ تَ َفقَّْد نَ ْفَسَك َواْعَمْل بِِنيٍَّة، َواْعَلْم أَنَُّه قَ 

 (1)َيْشَتِهي الرَُّجُل َأْن مَيُوَت َوالسَّاَلُم." 
ثَ َنا أَبُو َبْكٍر، ثَ َنا حُمَمَُّد ْبُن َسْهٍل، ثَ َنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن ُعَمَر، ثَ َنا َعْبُد الرَّمْحَِن، ث َ  .59 َنا ِهَشاٌم، "َحدَّ

ِي َعْن قَ َتاَدَة، َعِن احلََْسِن، َعْن قَ ْيِس ْبِن ُعَباٍد، قَاَل: "  َم َيْكَرُهوَن لَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ صَ  َكاَن َأْصَحاُب النَّبي
ِِ َوِعْنَد الذ ِْكِر "."  ََناِئ ْْ  (2)الصَّْوَت ِعْنَد َثاَلٍث: ِعْنَد اْلِقَتاِل َوِعْنَد ا

حدثنا أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه النجاد لمال:، قال: قرئ على ُيىي بن جعفر  - 70" .60
 صلى ، قال: " كان النيبوأان أَسع، ثنا عبد الوهاب عن سعيد اْريري، عن أيب نضرة عن أيب سعيد

د، أنت  اللهم لك احلم»هللا عليه وسلم لذا استجد ثواب َساه ابَسه قميصا، أو لزارا، أو عمامة، يقول: 
ضرة: ، قال أبو ن« كسوتنيه، أسألك من خريه وخري ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له

لف هللا عِصلى هللا عليه وسلم لذا رأوا على أحد وكان أصحاب النب وجل  هم ثواب قالوا: يبلى ُو
 "."(3) 

ْبِد َأْخََباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أخَبان أَبُو َبْكِر ْبُن ِلْسَحاَق، حدثنا حُمَمَُّد ْبُن عَ  - 1446" .61
ِِ ْبِن َأيب َرَجاٍ:، قَاَل: حدثنا َعفَّاُن ْبُن ُمْسِلٍم، ح  ِِي و َعْبُد هللِا ْبُن يَ ْعُقوَب، قَاَل: َوأان أَبُ  -[115ا-اْلَع

ُد ْبُن َسَلَمَة، احدثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّاِب اْلَفرَّاُ:، أخَبان أَبُو الن ُّْعَماِن حُمَمَُّد ْبُن اْلَفْضِل، قَااَل: أخَبان مَحَّ 
، َأنَّ ُجَليْ َعْن ََثِبٍت، َعْن ِكَنانََة ْبِن نُ َعْيٍم اْلَعَدِويِ ، َعْن َأيب بَ ْرزََة اْْلَ  ِبيًبا َكاَن اْمَر:اً ِمَن اْْلَْنَصاِر َكاَن ْسَلِميِ 

 َعَلْيُكنَّ ُجَلْيِبيٌب، َيْدُخُل َعَلى النِ َساِ: َويَ َتَحدَُّث لِلَْيِهنَّ قَاَل أَبُو بَ ْرزََة: فَ ُقْلُت اِلْمَرَأيت: ات َُّقوا هللاَ اَل َيْدُخَلنَّ 
ي قَاَل:  َّتَّ يَ ْعَلَم َهْل ِلَرُسوِل لَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَذا َكاَن َْلََحِدِهْم َأِِّ ٌ ملَْ يُ َِوِ ْجَها حَ صَ  وََكاَن أصحاب النَّبي

                                         
 6/376حلية اْلوليا: وطبقات اْلصفيا:، أبو نعيم اْلصبهاين  (1)
 9/58حلية اْلوليا: وطبقات اْلصفيا:، أبو نعيم اْلصبهاين  (2)
ِ: اْلول، ابن بشران، أبو القاسم ص/ -أمايل ابن بشران  (3)  53اْ
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َذا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفيَها َحاَجٌة أَْم اَل؟ فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ ٍل ِمَن َت يَ ْوٍم ِلَرجُ هللِا َصلَّى اَّللَّ
، قَاَل: " ِلين ِ َلْسُت لِنَ ْفِسي أُرِيُدهَ  ا "، قَاَل: اْْلَْنَصاِر: " ََي ُفاَلُن َزوِ ْجيِن ابْ نَ َتَك "، قَاَل: نِْعَم َونِْعَمة َعنْيٍ

َُلْيِبيٍب "، قَاَل: ََي َرُسوَل هللِا، َحَّتَّ َأْسَتْأِمَر أُمِ َها فََأاَتَها فَ َقاَل:  ِْ ُ لِ فَلَمْن؟ قَاَل: "  نَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوسَ  َُُْطُب ابْ نَ َتِك، قَاَلْت: نِْعَم، َونِْعَمة َعنْيٌ َزو ِْ  َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ لََّم، قَاَل: ِلنَُّه لَْيَس َعَلْيِه َوَسلََّم 

َُلْيِبيٍب، قَالَ  ِْ َُلْيِبيبٍ لِنَ ْفِسِه يُرِيُدَها، قَاَلْت: فَِلَمْن؟ قَاَل:  ِْ َُلْيِبيٍب ِلن ِيِه ْت: َحْلِقي، َأ ِْ َُلْيِبيٍب ِلن ِيِه َأ ِْ  ِلن ِيِه؟ َأ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ، قَاَلِت اْلَفَتاِة ِمْن ِخْدرَِها: اَل َلَعْمُر هللِا، اَل أَزو ُِ  ُجَلْيِبيًبا، فَ َلمَّا قَاَم أَبُوَها لََيْأيتَ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َخطََبيِن ِللَْيُكَما؟ قَااَل: َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَلْت: أَفرَتُدُّوَن َعَلى َرُسوِل هللاِ  َمنْ   َصلَّى اَّللَّ
، َفَذَهَب أَبُوَها ِل َى َرُسوِل يِن َعَلْيِه َوَسلََّم أََمرَُه اْدفَ ُعوين ِل َى َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم فَِإنَُّه َلْن ُيَضيِ عَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل: َشْأَنَك ِبَا، فَ َِوََّجَها ُجَلْيِبيًبا،  قَاَل ِلْسَحاُق ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن  -[116ا-هللِا َصلَّى اَّللَّ
لََّم بِِه؟ قَاَل: َوَما َدَعا هَلَا بِِه؟ قَاَل:  َعَلْيِه َوسَ َأيب طَْلَحَة، لِثَاِبٍت: َهْل َتْدرِي َما َدَعا هَلَا َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ 

ا "، قَاَل ََثِبًت: فَ َِوََّجَها ِلَيَّ  ا َكدًّ َها اخلَْرْيَ َصبَّا َصبَّا، َواَل َُتَْعْل َعْيَشَها َكدًّ َنَما " اللُهمَّ َصبَّ َعَلي ْ ُه قَاَل: بَ ي ْ
ْفِقُدوَن ِمْن َأَحٍد؟ " قَاُلوا: َسلََّم ِف مَغَِى َلُه، فَأَفَاَ: هللُا َعَلْيِه، فَ َقاَل: " َهْل ت َ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه وَ 

َُُّ قَاَل: " َهْل تَ ْفِقُدوَن ِمْن َأَحٍد؟ " قَاُلوا: اَل، قَاَل:  َلِكينِ  أَْفِقُد  "نَ ْفِقُد ُفاَلاًن َوُفاَلاًن وفالان َونَ ْفِقُد ُفاَلاًن، 
َعٍة َقْد ق َ ُجَلْيبِ  َلى، فَ َوَجُدوُه ِل َى َجْنِب َسب ْ ََُروا ِف اْلَقت ْ َلى "، فَ َن َُُّ قَ تَ ُلوُه، فَ َقاَل يًبا، فَاْطُلُبوُه ِف اْلَقت ْ تَ َلُهْم، 

َُُّ قَ تَ ُلوُه، َهَذا ِمينِ  َوأاََن ِمْنهُ "، َعًة،  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " قَ ْتَل َسب ْ ُقوهُلَا ِمرَارًا، فَ َوَضَعهُ َرُسوُل ي َ  َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ِه َوَسلََّم َحَّتَّ هللِا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى َساِعِدِه، َماَلُه َسرِيٌر ِلالَّ َساِعَدْي َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَُّ َعَليْ 

َها " َأْخَرجَوَضَعُه ِف َقَْبِِه قَاَل ََثِبٌت: " َفَما َكاَن ِف اْْلَْنَصاِر َأِّ ًِ  َه ُمْسِلٌم آِخَر َهَذا احلَِْديِث، َعْن  أَنْ َفَق ِمن ْ
َِميُع َصِحيٌح َعَلى َشْرِطِه."  ْْ  (1)ِلْسَحاَق ْبِن ُعَمَر ْبِن َسِليٍط، َعْن محاد َوا

ْلَفِقيُه، ِلْماَلً: قَاَل: ا َأْخََباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشرَاَن، أاََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َسْلَمانَ  - 5871" .62
َُرْيرِيُّ ح،  ْْ َوَأْخََباََن أَبُو َعِليٍ  احْلَُسنْيُ  -[308ا-قُرَِئ َعَلى َُيْىَي ْبِن َجْعَفٍر َوأاََن َأَْسَُع أاََن َعْبُد اْلَوهَّاِب ا

ٍد الرُّوْذاَبرِيُّ، َأاَن أَبُو َبْكِر ْبُن َداَسَة، ثَ َنا أَبُو َداوُ  ْوٍن، َأاَن اْبُن اْلُمَباَرِك، َعِن َد، ثَ َنا َعْمُرو ْبُن عَ ْبُن حُمَمَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَذا اسْ  َُرْيرِيِ ، َعْن َأيب َنْضرََة، َعْن َأيب َسِعيٍد قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ ْْ َتَجدَّ ثَ ْواًب ََسَّاُه ا

 َُُّ ِه، ِلمَّا َقِميًصا أَْو ِعَماَمًة   َخرْيِِه َوَخرْيِ َما َصَنَع  يَ ُقوُل: " اللُهمَّ َلَك احْلَْمُد أَْنَت َكَسْوتَِنيِه، َأْسأَُلَك ِمنْ اِبَسِْ
ِي وََكاَن َأْصَحاُب النَّ َلُه، َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن َشر ِِه َوَشرِ  َما ُصِنَع َلُه " قَاَل أَبُو َنْضرََة:  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  بي

وََكاَن َأْصَحاُب َة: ا لَِبَس َأَحَدُهْم ثَ ْواًب َجِديًدا ِقيَل تُ ْبِلي َوُُِْلُف هللاُ َوِف رَِوايَِة اْبِن ِبْشرَاَن قَاَل أَبُو َنْضرَ ِلذَ 

                                         
 3/114شعب اْلميان، البيهقي، أبو بكر  (1)
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ِي  َلى َوُُِْلُف هللاُ  النَّبي ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَذا رَأَْوا َعَلى َأَحِدِهْم ثَ ْواًب قَاَل: يَ ب ْ قَاَل ِف احلَِْديِث َقِميًصا َأْو وَ َصلَّى اَّللَّ
 (1)ِلزَارًا َأْو ِعَماَمًة يَ ُقوُل َواْلَباِقي َسَواٌ:." 

أخَبان أبو عبد هللا احلافظ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب، ثنا هارون بن سليمان  - 419" .63
يب سعيد، أ اْلصبهاين، ثنا عبد الرمحن بن مهدي، عن شعبة، عن علي بن احلكم، عن أيب نضرة، عن

صلى هللا عليه وسلم لذا جلسوا كان حديثهم يعين الفقه، لال أن يقرأ رجل  كان أصحاب النبقال: 
 (2)سورة أو َيمروا رجال أن يقرأ سورة." 

ْبُن  ا يَ ْعُقوبُ َوَأْخََباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن ، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر ، ثن - 21118" .64
َاِبِر ْبِن ََسُرََة: َأُكنْ  ِْ َت ُُتَاِلُس ُسْفَياَن ، ثنا َُيْىَي ْبُن َعْبِد احلَِْميِد ، ثنا َشرِيٌك ، َعْن َِسَاٍك ، قَاَل: قُ ْلُت 

ِي  َكانَ وَ النَّيبَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم؟ قَاَل: نَ َعْم ، وََكاَن َطِويَل الصَّْمِت ، قَِليَل الضَِّحِك ،   َأْصَحاُب النَّبي
ْعَر ، َوالنَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ تَ َبسَُّم."   (3)َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ تَ َناَشُدوَن الشِ 

 ْبُن حُمَمَِّد َأْخََباََن أَبُو احلََْسِن حُمَمَُّد ْبُن َأيب اْلَمْعُروِف اْلَفِقيُه أنبأ أَبُو َسِعيٍد َعْبُد هللاِ  - 8790" .65
ْن َسِعيِد ْبِن عَ  ،ْبِن َعْبِد اْلَوهَّاِب الرَّازِيُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن أَيُّوَب، أنبأ ُمْسِلُم ْبُن ِلبْ رَاِهيَم، ثنا ِهَشاٌم، ثنا قَ َتاَدةُ 

ِي اْلُمَسيِ ِب، قَاَل: "  ُهِر احلَْجِ  فَِإَذا ملَْ َُيُجُّوا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم يَ َتَمت َُّعوَن ِف َأشْ  َكاَن َأْصَحاُب النَّبي
ًئا "."   (4)َعاَمُهْم َذِلَك ملَْ يَ ْهُدوا َشي ْ

َد، ثنا ُمْسِلُم ْبُن ، أنبأ أَبُو َبْكِر ْبُن َداَسَة، ثنا أَبُو َداوُ َأْخََباََن أَبُو َعِليٍ  الرُّوْذاَبرِيُّ  - 18467" .66
ِي  َكانَ ِلبْ رَاِهيَم، ثنا ِهَشاٌم، ثنا قَ َتاَدُة، َعِن احلََْسِن، َعْن قَ ْيِس ْبِن َعبَّاٍد، قَاَل:  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  َأْصَحاُب النَّبي

 َتاِل.َوَسلََّم َيْكَرُهوَن الصَّْوَت ِعْنَد اْلقِ 

 

ثَ َنا أَبُو َداُوَد، ثنا ُعبَ ْيُد هللِا ْبُن ُعَمَر، ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن، َعْن مَهَّاٍم، قَاَل: َحدَّ  - 18468 َثيِن قَاَل: َوَحدَّ
 (5)ِلَك." ذَ  َمَطٌر، َعْن قَ َتاَدَة، َعْن َأيب بُ ْرَدَة، َعْن أَبِيِه، َعِن النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم مبِْثلِ 

 "َفَكْم طَاِعٍن ِف السِ نِ  َعمََّر بَ ْعَدُه ... وََكْم ِمْن َرِضيِع الثَّْدِي َعاَجَلُه الرََّدى .67

يَل الذ ِْكِر فَ ُهَو ُمَؤبٌَّد ... َوَخرْيُ نَِعيٍم َما َيُدوُم ُمَؤبََّدا  تَ َوخَّ مجَِ

 َولِبَ ْعِضِهْم:

َمُه ...  ْهَر َوأَيَّ  ِف اْلُعْمِر ِمْثَل النَّاِر ِف الشِ يحِ أََما تَ َرى الدَّ

                                         
 8/307شعب اْلميان، البيهقي، أبو بكر  (1)
 288املدخل ل ى السنن الكَبى للبيهقي، البيهقي، أبو بكر ص/ (2)
 10/406السنن الكَبى للبيهقي، البيهقي، أبو بكر  (3)
 4/580السنن الكَبى للبيهقي، البيهقي، أبو بكر  (4)
 9/258السنن الكَبى للبيهقي، البيهقي، أبو بكر  (5)
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 مَيُرُّ َمرَّ الر ِيِح َما ِف َيِدي ... ِمْن َمرٍَّة َشْيٌ: ِسَوى الر ِيحِ 

َْرْيُ خمَْ  اَل: ُلوٍق؟ فَ قَ ِقيَل: ِلنَّ َأاَب ُشَعْيٍب َصاِحَب داود، قَاَل: قُ ْلُت ِْلَيب اْلَعَتاِهَيِة، اْلُقْرآُن ِعْنَدَك خَمُْلوٌق، أَْم 
، فََأْمَسَك، فََأَعْدُت َعَلْيِه فََأَجاَبيِن هَ  َْرْيِ اَّللَِّ ، قُ ْلُت َعْن  َْرْيِ اَّللَِّ ََواَب َحَّتَّ َسأَْلَتيِن َعِن اَّللَِّ أَْم َعْن  ْْ َذا ا

ُتَك َوَلِكنََّك مِحَ   اٌر ".فَ َعَل َذِلَك ِمرَارًا، فَ ُقْلُت َلُه: َماَلَك اَل ُتُِيُبيِن، فَ َقاَل: َقْد َأَجب ْ

َفَهاَن، قَاَل: َأْخََباََن أَبُو طَاِلٍب َعْبُد اْلَكرِِِّ ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد احلَْْسَنااَبِذيُّ، َشْيُخ الصُّوِفيَِّة أبَِصْ  - 1219
ِد ْبِن َجْعَفِر ْبِن َحيَّاَن، ِلْماَلً:، قَاَل: َأْخَبََ  ثَ َنا أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَّ اَن ِلْسَحاُق ْبُن ِلبْ رَاِهيَم ْبِن َحدَّ

، قَا ُد ْبُن ُمَصفَّى احلِْْمِصيُّ ثَ َنا حُمَمَّ ثَ َنا َأمْحَُد ْبُن َسيَّاٍر اْلَمْرَوزِيُّ، قَاَل: َحدَّ يٍل، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا َُيْىَي لَ مجَِ : َحدَّ
ثَ َنا َسْيُف ْبُن حُمَمٍَّد، عَ  ِِيْبُن َسِعيٍد اْلَقطَّاُن، قَاَل: َحدَّ ، َعْن أََنِس ْبِن ْن ِضرَاِر ْبِن َعْمرٍو، َعْن َي َد الرَّقَاِشيِ 

ِي »َماِلٍك، قَاَل:  ُ َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلََّم ِلَذا اْستَ َهلَّ َشْعَبانُ  َكاَن َأْصَحاُب النَّبي َأَكبُّوا َعَلى اْلَمَصاِحِف،  َصلَّى اَّللَّ
َمَضاَن، َوَدَعا اْلُمْسِلُموَن هِلِْم فَ َقوُّوا ِِبَا الضَِّعيَف َواْلِمْسِكنَي َعَلى ِصَياِم َشْهِر رَ َوَأَخَذ اْلُمْسِلُموَن ِف زََكاةِ أَْمَوا

ُهْم َضرَاِئَب َشْهِر َرَمَضاَن، َوَدَعِت اْلُواَلُة أَْهَل السُُّجوِن َفَمْن َكاَن َعَلْيِه َحدٌّ   أَقَاُموا َِمُْلوِكيِهْم َفَحطُّوا َعن ْ
َْْتَسُلوا َواْعَتَكُفوا،َعَلْيِه، َولِ  َََر اْلُمْسِلُموَن ِل َى َشْهِر َرَمَضاَن ا َوبَ َعَث اَّللَُّ َعَِّ  الَّ َخلُّوا َسِبيَلُه، َحَّتَّ ِلَذا َن

، َوفُِتَحْت ِفيِه أَبْ َوابُ  ِْْنِ  َلٍة ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن فَ َغلُّوا ِفيِه أَْعَفاَر ا َْْلُقوا َوَجلَّ َماَلِئَكًة ِف أَوَِّل لَي ْ  السََّماِ:، َوَأ
ا ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن أَبْ َواَب النَّاِر َوَبَسَط ِفيِه الر ِْزَق لِْلِعَباِد، َوَرَفَع ِفيِه اْلَعَذاَب َعْن َأْهِل اْلُقُبوِر َفَمْن َصاَم يَ ْومً 

َلًة ِمْن َشهْ  َلِة اْلَقْدِر، َوَمْن قَاَم  ِر َرَمَضاَن َكاَن َلُه ِمْثلُ تَ َباَعَد ِمَن النَّاِر َمِسريََة ِمائَِة َعاٍم، َوَمْن قَاَم لَي ْ َأْجِر لَي ْ
َلِتِه تِْلَك َثاَلثًَة َوَُثَاِننَي َسَنًة َوأَْربَ َعَة َأْشُهٍر يَ ْعيِن ِعَباَدًة، وَ  َلَة اْلَقْدِر َكاَنْت َصاَلُة لَي ْ َكاَن اْلُمْسِلُموَن أَمَّا لَي ْ

 «َوَصَدَقٌة َوأَمَّا اللَّْيُل فَِتاَلَوُة اْلَوْحِي َوالسُُّجوُد َواْلِقَيامُ  الن ََّهاُر َفِصَياٌم َوَتْسِبيحٌ 
ِد ْبِن ُعْثَماَن ْبِن السَّوَّاِق اْلبُ ْنَداُر، بِِقرَاَ:يت َعَلْيِه ِمْن َأصْ  - 1220 ُد ْبُن حُمَمَّ ِلِه، قَاَل: أَبُو َمْنُصوٍر حُمَمَّ

ثَ َنا ِلبَراهِ  َأْخََباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبنُ  يُم ْبُن َعْبِد اَّللَِّ اْلَبْصرِيُّ، َجْعَفِر ْبِن مَحَْداَن ْبِن َماِلٍك اْلَقِطيِعيُّ، قَاَل: َحدَّ
ثَ َنا َعْمُرو ْبُن َمْرُزوٍق، قَاَل: َأْخََباََن ِعْمرَاُن،."   (1)قَاَل: َحدَّ

 ِف َرُجٍل ِمْن َل يل بَ ْعُض َأْصَحايب: َهْل َلكَ "َعْن ِهالِل ْبِن َيَساٍف، قَاَل: َقِدْمُت الرَّقََّة، فَ َقا .68
َِْنيَمًة، َفُدِفْعَنا ِل َى َواِبَصَة، فَ ُقْلُت ِلَصاِحيب  : نَ ْبَدأُ فَ نَ ْنَُُر ِل َى َأْصَحاِب النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم؟ قُ ْلُت: 

ََْْبُ، فَِإَذا ُهَو ُمْعَتمِ زِي ِِه، فَِإَذا َعَلْيِه قَ َلْنُسَوٌة الِطَئٌة َذاُت أُ  ٌد َعَلى َعًصا ِف َصالتِِه، فَ ُقْلَنا ُذَننْيِ َوبُ ْرُنُس َخٍِ  َأ
ثَ ْتيِن أُمُّ قَ ْيٍس بِْنُت حِمِْصٍن، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوسَ  َلمَّا َأَسنَّ، »لََّم بَ ْعَد َأْن َسلَّْمَنا، فَ َقاَل: َحدَّ

 « .ْحَم، اختَََّذ َعُموًدا ِف ُمَصالُه يَ ْعَتِمُد َعَلْيهِ َومَحََل اللَّ 

 )َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم( يتوكؤون على َكاَن َأْصَحاب النَّبي َوُرِوَي َعْن َعطَاٍ: قَاَل: 

                                         
 1/346ترتيب اْلمايل اخلميسية للشجري، ُيىي بن احلسني الشجري  (1)
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 العصي ِف الصَّاَلة.

 (1)َة ِبَكَماهِلَا.." ْو آيَ َتنْيِ اَل يَ ْقَرأُ السُّورَ َوِقيَل: َمْعََّن االْخِتَصاِر: َأْن يَ ْقَرأَ ِمْن آِخِر السُّورَِة آيًَة أَ 
 "فتح َخْيََب. .69

نَ ْيهِ َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم تَ َلقَّى َجْعَفَر ْبَن َأيب طَاِلٍب فَاْلتَ َِ »َوَعن البياضي،  « َمُه، َوقَ بََّل َما َبنْيَ َعي ْ
. 

 بل خدها.َوِهي ُمْضَطِجَعة، قد َأَصاَِبَا محى، فَ َقاَل: َكيَف أَْنت ََي بنية؟ َوق َودخل أَبُو َبْكر َعَلى َعاِئَشة

د َرُسول اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه فنقبل يَ »َوقَاَل زارع، وََكاَن ِف َوفد َعْبد اْلَقْيس: َفجعلَنا نتبادر َبني رواحلنا، 
 « .َوَسلََّم َورجله

ر َوَعن ََتِيم ْبن َسلَمة، قَالَ  ْْ ُ َعْنُه الشَّام، استقبله أَبُو ُعَبيدة ْبن ا اح، َفأخذ بَِيِدِه، : ملا قدم ُعَمر َرِضَي اَّللَّ
 فقبلها.

َا سنة.  قَاَل ََتِيم: َكانُوا يَرْوَن َأهنَّ

ِ َوقَاَل الشَّْعيب :  ذا َجاَ: أحدهم ِمن ا، َولِ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَصافح بَعضهم بَ ْعضً  َكاَن َأْصَحاب النَّبي
 سفر، عانق َصاحبه.

ِمُه. ْرَدا:، فَاْلَت  َوقدم سلَمان، َفدخل اْلَمْسِجد، فَ َقاَم لِلَْيِه أَبُو الدَّ

ِمين بَِيِدِه، وضمين ِل َى جلده.  َوقَاَل ُعَمر ْبن َذر: كنت ِلذا ودعت َعطا: ْبن َأيب َراَبح، الت

انق َجْعَفر ْبن َأيب هنى َعن املعانقة والتقبيل، َوَجا: أَنَُّه ع»النَّيب  أَنَُّه قَاَل محيد ْبن َزْْنَوْيه: قد َجاَ: َعن 
ِلَك َأْصَحاب النَّيب  ، َوفعل ذَ « طَالب، َوقَبله ِعْند قدومه ِمن أَرض احْلََبَشة، َوأمكن ِمن َيده َحَّتَّ قبلت

 (2)ل َوجه عنداَن،." َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َولَْيَس َذِلَك مبختلف، َولكُ 
 [ .153"َوَقوله ُسْبَحانَُه َوتَ َعا َى: }ِلْذ ُتْصِعُدوَن َوال تَ ْلُووَن َعَلى َأَحٍد  اآل عمرَان:  .70

َْريه، فَ ُهَو ِف ابِْتَدائه مصعد، َوِف ُرُجوعه منحدر.  كل من ابْ َتَدأَ َوجها من سفر َأو 

[ ، أَرَاَد ْما بغم: ُمتَِّصال، فالغم اْلول: 153َْمًّا بَِغمٍ   اآل عمرَان: وقَاَل ُسْبَحانَهُ َوتَ َعا َى: }فََأََثَبُكْم 
راح َواْلَقْتل، َواْلَغم الثَّاين: َما ألِقي لِلَْيِهم من قتل النَّيب َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فأنساهم اْلغ ْْ  م اْلول.ا

، َأان حُمَمَّدُ َأْخََباََن َعْبُد اْلَواِحِد اْلَمِليِحيُّ  - 3783  ْبُن يُوُسَف، اَن حُمَمَُّد ، َأان َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ الن َُّعْيِميُّ
ِِيدَ  ْعُت َعْبَد اَّللَِّ ْبَن َي ُث، َعْن ْبُن ِلَْسَاِعيَل، اَن أَبُو اْلَولِيِد، اَن ُشْعَبُة، َعْن َعِديِ  ْبِن ََثِبٍت، قَاَل: َسَِ  ُُيَدِ 

وََكاَن َخرََ  َمَعُه،  قَاَل: " َلمَّا َخرََ  النَّيبُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِل َى أُُحٍد، َرَجَع اَنٌس ِمَّنْ  َزْيِد ْبِن ََثبٍت،
ِي   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفْرقَ َتنْيِ: ِفْرَقٌة تَ ُقوُل: نُ َقاتُِلُهْم. َأْصَحاُب النَّبي

                                         
 3/249شرح السنة للبغوي، البغوي ، أبو حممد  (1)
 12/292شرح السنة للبغوي، البغوي ، أبو حممد  (2)
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 ُلُهْم.َوِفْرَقٌة تَ ُقوُل: اَل نُ َقاتِ 

ََِلْت }َفَما َلُكْم ِف اْلُمَناِفِقنَي ِفئَ َتنْيِ َواَّللَُّ َأرَْكَسُهْم مبَا َكَسُبوا  االنِ َسا::  َبٌة تْنِفي 88فَ نَ  َا طَي ْ [ َوقَاَل: ِلهنَّ
نُوَب َكَما تَ ْنِفي النَّاُر َخَبَث اْلِفضَِّة ".."   (1)الذُّ

 "حدثنا سهيل .71

ثَ َنا ََثِبٌت )( ، 1ابن َأيب احلَِِْْم ) ( َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل: )َكاَن َأْصَحاُب َرسوِل هللِا صلَّى هللاُ 2َحدَّ
َُِْتُمْوُه(( )10َعَليِه َوَسلََّم يَ ْقرَأُوَن الُقْرآَن ِمْن َأوَّلِِه ِل َى آِخرِِه ال  ( .3/أ[ ِف اْلَفرَاِئِض َحَّتَّ 

َحقَّ  ن فراس مبكة يدعو ِبذا الدعا: ))اللَُّهمَّ ِِبَقِ َك، َفالَ َسعت أمحد يقول: َسعت أاب احلسن ب - 52
َِْلَتُه ِمْن ِكَتاِبَك، َوقُ ْلَت َوق َ  ََُم ِمْنَك َعَلْيَك، َوِِبَقِ  َأَْسَاِئَك احْلُْسََّن َعَلْيَك، َوِِبَقِ  َما أَنْ   ُلَك احلَْقُّ }ِلانَّ وْ أَْع

_________ 

 طا:  ، أبو بكر البصري، ضعيف تفرد العجلي بتوثيقه.( الُقطَعي   بضم القاف وفتح ال1)

( ، واْرح والتعديل 2/210( ، و )2/167( ، والتاريخ الصغري )4/106انَر التاريخ الكبري )
 ( ، واجملروحني4/247)

( 96( ، ومن تكلم فيه )ص2/154( ، وضعفا: العقيلي )3/450( ، والكامل البن عدي )1/353)
 ، والتهذيب

 ( .2672/ت259والتقريب )( ، 4/229)

(2.  ( هو ابن أسلم اْلبُ َناين ِ

ِم، وهو ضعيف.3)  ( هذا حديث منكر، تفرد به سهيل بن أيب ح

 قال اْلمام أمحد: "روى عن َثبت أحاديث منكرة". وقال البخاري: "اليتابع ِف حديثه".

 

ب"، ولكن : "رمبا أْر قلت: وِف لسناده أيضًا بسطام بن الفضل، ذكره ابن حبان ِف "الثقات" وقال
ِهراين عن أيب قتيبة به، أخرجه الطَباين ِف "املعجم اْلوسط" ) ( ، 8162/ح8/123اتبعه أبو الربيع ال

ِم.2/413والبيهقي ِف "شعب اْلميان" )  ( ، فاَنصرت العلة على سهيل بن أيب احل

صلى هللا  لنبكان أصحاب ا( قال: "وقد روي عن أنس قال: 1/335واحلديث ذكره ِف "املغين" )
 عليه وسلم يقرأون ... احلديث، لال أن أمحد قال: هذا حديث منكر".

ِوائد" ) ( وقال: "رواه الطَباين ِف "اْلوسط"، وفيه سهيل بن أيب 2/114وذكره اهليثمي ِف "جممع ال
ِم ضع فه مجاعة، يقولون: ليس ابلقوي، ووث قه ابن معني، وبقية رجاله ثقات".."   (2)ح

                                         
 13/389شرح السنة للبغوي، البغوي ، أبو حممد  (1)
 1/70يورَيت، أبو طاهر السِ َلفي الط (2)
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  ُثامة بن أَثل احلنفيابب ِف -36" .72

أخَبان أبو عروبة حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا عبد الرزاق أنبأان عبد هللا بن عمر وعبيد هللا  -2281
بن عمر عن سعيد املقَبي عن أيب هريرة أن ُثامة بن أَثل احلنفي أسر فكان النيب صلى هللا عليه وسلم 

املال  قتل تقتل ذا دم ولن َتن َتن على شاكر ولن ترديعود لليه فيقول: "ما عندك َي ُثامة" فيقول لن ت
ل هذا صلى هللا عليه وسلم ُيبون الفدا: ويقولون ما تصنع بقت فكان أصحاب النبتعط ما شئت قال 

فمر به النيب صلى هللا عليه وسلم يوما فأسلم فبعث به ل ى حائط أيب طلحة فأمره أن يغتسل فاْتسل 
صلى هللا عليه وسلم: "لقد حسن لسالم صاحبكم". قلت بعضه ِف  وصلى ركعتني فقال رسول هللا

 (1)الصحيح.." 
 عن قتادة، قال: َسعت أَنس بن مالك، قال: -285" .73

 (.1« )َصلى هللا َعليه وَسلم ينامون، ُ يصلون وال يتوضؤون كان أصحاب النب»

ن العشا:، ُ برؤوسهم، ينتَرو كان أصحاب رسول هللا َصلى هللا َعليه وَسلم، ُفقون »وِف رواية:  -
 (.2« )يقومون فيصلون، وال يتوضؤون

( قال: 13983) 3/277« أمحد»( قال: حدثنا وكيع، عن هشام. و1408أخرجه ابن أيب شيبة )
( قال: حدثين ُيىي بن حبيب 764) 1/196« مسلم»حدثنا ُيىي بن سعيد، قال: حدثنا شعبة. و

( قال: حدثنا 200« )أَبو داود»حلارث، قال: حدثنا شعبة. واحلارثي، قال: حدثنا خالد، وهو ابن ا
ِمذي»شاذ بن فياض، قال: حدثنا هشام الدَّستوائي. و ( قال: حدثنا حممد بن بشار، قال: 78« )الرتِ 

 حدثنا ُيىي بن سعيد، عن شعبة.

__________ 

 ( اللفظ ْلمحد.1)

 (2)( اللفظ البن أيب شيبة.." 2)
هللا بن أيب اجملالد، قال: اختلف عبد هللا بن شداد بن اهلاد، عن حممد، أو عبد  -5150" .74

 وأَبو بردة ِف السلف، فبعثوين ل ى ابن َأيب أَوََف، رضي هللا عنه، فسألته، فقال:

لان كنا نسلف على عهد رسول هللا َصلى هللا َعليه وَسلم، وَأيب بكر، وعمر، ِف احلنطة، والشعري، »
ِبيب، والتمر  «.وال

ِى، فقال مثل ذلك ) وسألت ابن  (.1أب

وِف رواية: عن حممد بن أيب اجملالد، قال: بعثين عبد هللا بن شداد، وأَبو بردة، ل ى عبد هللا بن َأيب  -
                                         

 568موارد الَمآن ل ى زوائد ابن حبان، نور الدين اهليثمي ص/ (1)
 1/447املسند املصنف املعلل (2)



32 

 

لنيب َصلى َصلى هللا َعليه وَسلم، ِف عهد ا كان أصحاب النبأَوََف، رضي هللا عنهما، فقاال: سله هل 
عري، ال عبد هللا: كنا نسلف نبيط أهل الشام ِف احلنطة، والشهللا َعليه وَسلم، يسلفون ِف احلنطة؟ ق
ِيت، ِف كيل معلوم، ل ى أجل معلوم  «.وال

ِى،  قلت: ل ى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسأهلم عن ذلك، ُ بعثاين ل ى عبد الرَّمَحن بن أب
 فسألته؟ فقال:

لم، ومل نسأهلم نيب َصلى هللا َعليه وسَ َصلى هللا َعليه وَسلم يسلفون على عهد ال كان أصحاب النب»
 (.2« )أهلم حرث أم ال

__________ 

 (.2243و 2242( اللفظ للبخاري )1)

 (1)(.." 2245و 2244( اللفظ للبخاري )2)
 عن َعمرو بن ُمرَّة، قال: َسعت ابن َأيب َأوََف يقول: -5173" .75

لفا وثالث الشجرة، ألفا وأربع مئة، أو أَصلى هللا َعليه وَسلم، الذين ابيعوا حتت  كان أصحاب النب»
 (.1« )مئة، وكانت أسلم ُثن املهاجرين

 (.2« )كان أصحاب الشجرة، ألفا وثالث مئة، وكانت أسلم ُثن املهاجرين»وِف رواية:  -

( 4155) 5/123« البخاري»( قال: حدثنا ُيىي بن أيب بكري. و38261أخرجه ابن أيب شيبة )
هللا بن معاذ: حدثنا أيب. قال البخاري: اتبعه حممد بن بشار، قال: حدثنا أَبو تعليقا، قال: وقال عبيد 

( 4847( قال: حدثنا عبيد هللا بن معاذ، قال: حدثنا أيب. وِف )4846) 6/26« مسلم»داود. و
قال: وحدثنا ابن املثَّن، قال: حدثنا أَبو داود )ح( وحدثناه لسحاق بن لبراهيم، قال: أخَبان النضر بن 

( قال: أخَبان عمر بن حممد اهلمداين، قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا 4803« )ابن ِحبَّان»ل. ومشي
 حممد بن جعفر.

ُخستهم )ُيىي بن أيب بكري، ومعاذ بن معاذ العنَبي، وأَبو داود الطيالسي، والنضر بن مشيل، وحممد بن 
 (.3جعفر( عن شعبة بن احلجا ، عن َعمرو بن ُمرَّة، فذكره )

__________ 

 ( اللفظ البن أيب شيبة.1)

 ( اللفظ ملسلم.2)

 (.5177(، وحتفة اْلشراف )5688( املسند اْامع )3)

                                         
 11/43املسند املصنف املعلل (1)
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(، وأَبو َعوانة 2364« )اْلحاد واملثاين»(، وابن أيب عاصم، ِف 858واحلديث؛ أخرجه الطيالسي )
 (1).." 5/235(، والبيهقي 7203و 7202)

ِل مر الَهران، حني صاَل قريشا، أن رسول هللا َصلى هللا»وِف رواية:  -" .76  َعليه وَسلم، ملا ن
( أصحاب حممد َصلى هللا 1بلغ أصحاب رسول هللا َصلى هللا َعليه وَسلم أن قريشا تقول: لمنا يبايع )

ال، فقال أصحاب النيب َصلى هللا َعليه وَسلم: َي نيب هللا، لو َنران من ظهران،  َعليه وَسلم ضعفا وه
ها وشحومها، وحسوان من املرق، أصبحنا ْدا لذا ْدوان عليهم وبنا مجام، قال: ال، فأكلنا من حلوم

ولكن ايتوين مبا فضل من أزوادكم، فبسطوا أنطاعا، ُ صبوا عليها ما فضل من أزوادهم، فدعا هلم النيب 
رِبم، ُ جَصلى هللا َعليه وَسلم ابلَبكة، فأكلوا حَّت تضلعوا شبعا، ُ كفؤوا ما فضل من أزوادهم ِف 

ِة، فاضطبع النيب َصلى  ْدوا على القوم، فقال هلم النيب َصلى هللا َعليه وَسلم: ال يرين القوم فيكم ْمي
هللا َعليه وَسلم وأصحابه، فرملوا ثالثة أطواف، ومشوا أربعا، واملشركون ِف احلجر، وعند دار الندوة، 

شوا، ُ نهم، بني الركنني اليماين واْلسود، مَصلى هللا َعليه وَسلم، لذا تغيبوا م وكان أصحاب النب
الن، فكانت سنة  (.2« )يطلعون عليهم، فتقول قريش: وهللا، لكأهنم الغ

قال النيب َصلى هللا َعليه وَسلم ْلصحابه، حني أرادوا دخول مكة، ِف عمرته، بعد »وِف رواية:  -
النيب املسجد، استلموا الركن، ُ رملوا، و احلديبية: لن قومكم ْدا سريونكم، فلريوكم جلدا، فلما دخلوا 

َصلى هللا َعليه وَسلم معهم، حَّت لذا بلغوا ل ى الركن اليماين، مشوا ل ى الركن اْلسود، ففعل ذلك ثالث 
 (.3« )مرات، ُ مشى اْلربع

ربعة أعن النيب َصلى هللا َعليه وَسلم ؛ أنه اعتمر من جعرانة، فرمل ابلبيت ثالَث، ومشى »وِف رواية:  -
 (.4« )أشواط

وِف رواية: عن عبد هللا بن عثمان بن خثيم، قال: أخَبان أَبو الطفيل، وسألته عن الرمل ابلكعبة  -
ِعم أن ابن عباس أخَبه؛ أن رسول هللا َصلى هللا َعليه وَسلم، ملا قدم ِف عقد قريش،  الثالثة أطواف، ف

 فذكر« يش ِما يلي احلجر، أو احلجرفلما دخل مكة، دخل من هذا الباب اْلعَم، وقد جلست قر 
 احلديث بطوله.

__________ 

 «.ما يتباعثون(: »2783« )مسند أمحد»( كذا ِف املطبوع، وِف 1)

 (.6531( اللفظ البن حبان )2)

                                         
 11/76املسند املصنف املعلل (1)
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 (.2870( اللفظ ْلمحد )3)

 (1)(.." 3534( اللفظ ْلمحد )4)
ن أبيه، عن عاصم بن كليب، ع"أربعتهم )عبد هللا بن لدريس، وقاسم، وشعبة، وأَبو اْلحوص(  .77

قال: كنا ِف املغازي ال يؤمر علينا لال أصحاب رسول هللا َصلى هللا َعليه وَسلم، فكنا بفارس، علينا 
ِينة، من أصحاب النيب َصلى هللا َعليه وَسلم، فغلت علينا املسان، حَّت كنا نشرتي املسن  رجل من م

 :ابْذعتني والثالث، فقام فينا هذا الرجل، فقال
لن هذا اليوم أدركنا، فغلت علينا املسان، حَّت كنا نشرتي املسن ابْذعتني والثالث، فقام فينا النيب »

 (.1« )َصلى هللا َعليه وَسلم، فقال: لن املسن يوِف ِما يوِف منه الثين

ِينة، أو جهينة، قال: »وِف رواية:  - ليه َصلى هللا عَ  كان أصحاب النبعن كليب، عن رجل من م
لم لذا كان قبل اْلضحى بيوم، أو بيومني، أعطوا جذعني وأخذوا ثنيا، فقال رسول هللا َصلى هللا وسَ 

ِئ منه الثنية ِئ ِما ُت  (.2« )َعليه وَسلم: لن اْذعة ُت

عن كليب، قال: كنا ِف سفر، فحضر اْلضحى، فجعل الرجل منا يشرتي املسنة »وِف رواية:  -
ِينة: كنا مع رسول هللا َصلى هللا َعليه وَسلم، ِف سفر، ف ابْذعتني والثالثة، فقال لنا رجل حضر من م

هذا اليوم، فجعل الرجل يطلب املسنة ابْذعتني والثالثة، فقال رسول هللا َصلى هللا َعليه وَسلم: لن 
 (.3« )اْذع يوِف ِما يوِف منه الثين

ِينة؛ أن النيب َصلى هللا عَ »وِف رواية:  -  (.4« )فرليه وَسلم ضحى ِف السعن كليب، عن رجل من م

 (.5مل يسم الصحايب )

__________ 

 (.37421( اللفظ البن أيب شيبة )1)

 ( اللفظ ْلمحد.2)

 (.4457) 7/219( اللفظ للنسائي 3)

 (.37422( اللفظ البن أيب شيبة )4)

 (.11133(، وأطراف املسند )15664(، وحتفة اْلشراف )15611( املسند اْامع )5)

 (2).." 271و 9/270من هذا الوجه؛ البيهقي وأخرجه، 
( قال: 1082( قال: حدثنا وهب بن بقية، قال: أخَبان خالد. وِف )1079« )أَبو يَعلى»"و .78

( قال: أخَبان أمحد 5420« )ابن ِحبَّان»حدثنا عبد هللا بن عمر بن أابن، قال: حدثنا أَبو أُسامة. و
                                         

 12/233املسند املصنف املعلل (1)
 24/191املسند املصنف املعلل (2)
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( قال: أخَبان عبد هللا 5421قال: أخَبان خالد. وِف )بن علي بن املثَّن، قال: حدثنا وهب بن بقية، 
 بن َقحطَبة، قال: حدثنا الوليد بن شجاع، قال: حدثنا عيسى بن يونس.

ستتهم )عبد هللا بن املبارك، وعيسى، وحممد بن دينار، والقاسم، وخالد بن عبد هللا، وأَبو أُسامة محاد 
 (.1، عن أيب نضرة املنذر بن مالك، فذكره )بن أُسامة( عن سعيد بن لَيس أيب مسعود اُْريري

 «.عن أيب نضرة، قال: أراه عن أيب سعيد(: »1079  وِف رواية أيب يَعلى )

   قال أَبو داود: رواه عبد الَوهَّاب الثقفي، عن اُْريري، مل يذكر فيه أاب سعيد.

 ليه وَسلم .ومحاد بن سلمة قال: عن اُْريري، عن أيب العال:، عن النيب َصلى هللا عَ 

 قال أَبو داود: محاد بن سلمة والثقفي َساعهما واحد.

ِمذي: هذا حديث حسن.    وقال الرتِ 

يه َصلى هللا َعل وكان أصحاب النب( عقب احلديث: قال أَبو نضرة: 4020  زاد ِف رواية أيب داود )
لف هللا، عِ وجل  «.وَسلم، لذا لبس أحدهم ثواب جديدا، قيل له: تبلي، ُو

َيدة أخرجها ابن أيب شيبة ) ( قال: حدثنا لَساعيل ابن 30377) 10/403( و25599  وهذه ال
ى أحدهم َصلى هللا َعليه وَسلم، لذا رأوا عل كان أصحاب النبُعَلية، عن اُْريري، عن أيب نضرة، قال: 

لف هللا عليك.  الثوب اْديد، قالوا: تبلي، ُو

__________ 

 (.8587(، وأطراف املسند )4326(، وحتفة اْلشراف )4563( املسند اْامع )1)

(، والبغوي 5871« )شعب اْلميان»(، والبيهقي، ِف 398« )الدعا:»واحلديث؛ أخرجه الطَباين، ِف 
(3111 "..)(1) 

أن ُثامة احلنفي أسر، فكان النيب َصلى هللا َعليه وَسلم، يغدو لليه، فيقول: ما »وِف رواية:  -" .79
يقول: لن تقتل تقتل ذا دم، ولن َتن َتن على شاكر، ولن ترد املال نعطك منه ما عندك َي ُثامة؟ ف

َصلى هللا َعليه وَسلم، ُيبون الفدا:، ويقولون: ما يصنع بقتل هذا؟ فمن  وكان أصحاب النبشئت، 
 ،عليه النيب َصلى هللا َعليه وَسلم يوما، فأسلم، فحله وبعث به ل ى حائط أيب طلحة، فأمره أن يغتسل

 (.1) «فاْتسل وصلى ركعتني، فقال النيب َصلى هللا َعليه وَسلم: لقد حسن لسالم أخيكم

أن ُثامة بن أَثل، أو أَثلة، أسلم، فقال رسول هللا َصلى هللا َعليه وَسلم: اذهبوا به ل ى »وِف رواية:  -
 (.2« )حائط بين فالن، فمروه أن يغتسل

 حائط أسلم، فأمر النيب َصلى هللا َعليه وَسلم، أن ينطلق به ل ىأن ُثامة بن أَثل احلنفي »وِف رواية:  -

                                         
 28/524املصنف املعللاملسند  (1)
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 (.3) «أيب طلحة، فيغتسل، فقال رسول هللا َصلى هللا َعليه وَسلم: قد حسن لسالم صاحبكم

 2/304« أمحد»( قال: أخَبان عبيد هللا، وعبد هللا، ابنا عمر. و19226و 9834أخرجه عبد الرزاق )
( قال: حدثنا 9832) 2/452رَّمَحن، قال: حدثنا عبد هللا بن عمر. وِف ( قال: حدثنا عبد ال8024)

( قال: حدثنا سريج، قال: حدثنا عبد هللا، يعين 10273) 2/483حجا ، قال: حدثنا ليث. وِف 
( قال: حدثنا عبد 4372) 5/214( و2423) 3/161( و462) 1/125« البخاري»ابن عمر. و

 هللا بن يوسف، قال: حدثنا الليث.

__________ 

مية )1)  (.253( اللفظ البن خ

 (.8024( اللفظ ْلمحد )2)

 (1)(.." 10273( اللفظ ْلمحد )3)
 قيس بن ُعَباد القيسي الضبعي -" .80

 ال.َصلى هللا َعليه وَسلم، يكرهون الصوت عند القت كان أصحاب النبحديث قيس بن ُعَباد، قال:  

 (2)ري، رضي هللا عنه.." سلف ِف مسند عبد هللا بن قيس أيب موسى اْلشع
 عن أيب الَبخرَتي، عن حذيفة، قال: -3753" .81

 «.لن أصحايب تعلموا اخلري، ولين تعلمت الشر»

 (.1قالوا: وما محلك على ذلك؟ قال: لنه من يعلم مكان الشر يتقه )

 «.رَصلى هللا َعليه وَسلم يسألونه عن اخلري، وكنت أسأله عن الش كان أصحاب النب»وِف رواية:  -

 قيل: مل فعلت ذلك؟ قال: من اتقى الشر، وقع ِف اخلري.

( قال: 23782) 5/399« أمحد»( قال: حدثنا حممد بن فضيل. و38592أخرجه ابن أيب شيبة )
 حدثنا وكيع، عن سفيان.

كالمها )حممد بن فضيل، وسفيان الثوري( عن عطا: بن السائب، عن أيب الَبخرَتي سعيد بن فريوز، 
 (.2فذكره )

__________ 

 ( اللفظ البن أيب شيبة.1)

                                         
 33/660املسند املصنف املعلل (1)
 35/289املسند املصنف املعلل (2)
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 (.2155(، وأطراف املسند )3386( املسند اْامع )2)

 (1)(.." 507« )مكارم اْلخالق»، واخلرائطي، ِف 4/252واحلديث؛ أخرجه ابن سعد 
ِيد اْلَنصاري، عن زيد بن َثبت، قال: -4136" .82  عن عبد هللا بن ي

 ل ى أحد، خر  معه انس، فرجعوا، قال: فكان أصحاب رسولملا خر  رسول هللا َصلى هللا َعليه وَسلم »
ِلت: }فما لكم  هللا َصلى هللا َعليه وَسلم فيهم فرقتني؛ قالت فرقة: نقتلهم، وفرقة قالت: ال نقتلهم، فن
ا ِف املنافقني فئتني وهللا أركسهم مبا كسبوا  قال: فقال رسول هللا َصلى هللا َعليه وَسلم: لهنا طيبة، ولهن

 (.1« )اخلبث، كما تنفي النار خبث الفضة تنفي

ملا خر  النيب َصلى هللا َعليه وَسلم ل ى أحد، رجع انس من أصحابه، فقالت فرقة: »وِف رواية:  -
ِلت: }فما لكم ِف املنافقني فئتني ، وقال النيب: َصلى هللا َعليه  نقتلهم، وقالت فرقة: ال نقتلهم، فن

 (.2« )في النار خبث احلديدوَسلم: لهنا تنفي الرجال، كما تن

كان أصحاب و ملا خر  النيب َصلى هللا َعليه وَسلم ل ى أحد، رجع انس ِمن خر  معه، »وِف رواية:  -
ِلت: }فما لكم ِف النب  َصلى هللا َعليه وَسلم فرقتني، فرقة تقول نقاتلهم، وفرقة تقول: ال نقاتلهم، فن

« بث الفضةوقال: لهنا طيبة، تنفي الذنوب، كما تنفي النار خاملنافقني فئتني وهللا أركسهم مبا كسبوا ، 
(3.) 

__________ 

 (.37944( اللفظ البن أيب شيبة )1)

 (.1884( اللفظ للبخاري )2)

اَل: َأْخََباََن َعْبُد الرَّزَّاِق، قَاَل َأْخََباََن َمْعَمٌر، َعْن قَ َتاَدَة، قَ  - 20671"(.." 4050( اللفظ للبخاري )3)
ِي اْبُن ُعَمَر: َهْل  ُسِئلَ  ميَاُن ِف » َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْضَحُكوَن؟ قَاَل: َكاَن َأْصَحاُب النَّبي نَ َعْم، َواْْلِ

َِبالِ  ْْ ََُم ِمِن ا  (2)«." قُ ُلوِِبِْم أَْع
ِي "أان َصْفَواُن ْبُن َعْمرٍو، َعْن ُسَلْيِم ْبِن َعاِمٍر قَاَل:  .83 َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم  َكاَن َأْصَحاُب النَّبي

 ، َقْد ذََكَر اَّللَُّ ِف لَ يَ ُقوُلوَن: ِلنَُّه. . . اِبْْلَْعرَاِب َوَمَسائِِلِهْم، قَاَل: أَقْ َبَل أَْعرَايبٌّ يَ ْوًما، فَ َقاَل: ََي َرُسوَل اَّللَِّ
َنَِّة شَ  ْْ َنَِّة َشَجرًَة ُمْؤِذيًَة، َوَما ُكْنُت َأَرى ِف ا ْْ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َجرًَة تُ ْؤِذي َصاِحبَ َها، قَاَل َرُسولُ ا

ْدرَُة، فَِإنَّ َلُه َشوًْكا ُمْؤِذًَي، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " أَ « َوَما ِهَي؟» َولَْيَس يَ ُقوُل: قَاَل: السِ 

                                         
 7/416املسند املصنف املعلل (1)
 11/327جامع معمر بن راشد، معمر بن راشد  (2)
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َا لَتُ ْنِبُت ُثََ 28}ِسْدٍر خَمُْضوٍد  االواقعة:  رًا َلِقن ٌْو [ َخضََّد اَّللَُّ َشوَْكُه، َفَجَعَل َمَكاَن ُكلِ  َشوَْكٍة َُثَرًَة، فَِإهنَّ
َها َعَلى اثْ َننْيِ َوَسْبِعنَي َلْواًن، َطَعاٌم َما ِفيِه َلْوٌن ُيْشِبُه اْْلَخَر "."   (1)ِمَن الثََّمِر ِمن ْ

أيب حنيفة، عن اهليثم، أن رجال، من أصحاب قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن  - 943" .84
النيب صلى هللا عليه وسلم أقبل على العبادة، فلما توِف النيب صلى هللا عليه وسلم أاته رجل يسأله، 

صلى هللا عليه وسلم أخذوا مبا  كان أصحاب النبلو »فقال: ما أدري أو ما يل ِبذا علم، فقال: 
 (2)«." أخذت به ضاع العلم

ْعُت َعْبَد احَ  - 607" .85 ثَ َنا ُشْعَبُة، َعْن َعِديِ  ْبِن ََثِبٍت، قَاَل: َسَِ ثَ َنا أَبُو َداُوَد قَاَل: َحدَّ َّللَِّ ْبَن دَّ
ُث َعْن َزْيِد ْبِن ََثِبٍت، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم " َلمَّا خَ  ِِيَد اْْلَْنَصارِيَّ، ُُيَدِ   رََ  ِل َى ُأُحدٍ َي

ِي َرَجَعْت طَائَِفٌة ِمَّْن َكاَن َمَعُه،   ِفيِهْم ِفْرقَ َتنْيِ: ِفْرَقٌة تَ ُقوُل: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َفَكاَن َأْصَحاُب النَّبي
ََِلْت َهِذِه اْْليَُة }َفَما َلُكْم ِف اْلُمَناِفِقنَي ِفئَ َتنْيِ وَ  َّللَُّ أَرَْكَسُهْم مبَا َكَسُبوا  انَ ْقتُ ُلُهْم، َوِفْرَقٌة تَ ُقوُل: اَل، فَ نَ 

 (3)[ اْْليََة ُكلََّها "." 88االنسا:: 
ْعُت، َعْن ِلبْ رَاِهيَم قَاَل:  - 241" .86 َكاَن »َعْبُد الرَّزَّاِق، َعِن الث َّْورِيِ ، َعِن اْْلَْعَمِش قَاَل: َسَِ

ِي   (4)«." ِمَن اْلِمْهرَاسِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ تَ َوضَُّئونَ  َأْصَحاُب النَّبي
 "َأْخََبانَ  .87

 

، عَ  - 9834 ، َوَعْبُد اَّللَِّ ابْ َنا ُعَمَر، َعْن َسِعيٍد اْلَمْقَُبِيِ  ْن َأيب ُهَريْ رََة، َعْبُد الرَّزَّاِق قَاَل: َأْخََباََن ُعبَ ْيُد اَّللَِّ
، « َما ِعْنَدَك ََي ُُثَاَمُة؟»وُل: قُ َأنَّ ُُثَاَمَة احْلََنِفيَّ أُِسَر، َفَكاَن النَّيبُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْغُدو لِلَْيِه، فَ ي َ 

وََكاَن ْئَت، فَ يَ ُقوُل: ِلْن تَ ْقُتْل تَ ْقُتْل َذا َدٍم، َوِلْن ََتُنَّ ََتُنَّ َعَلى َشاِكٍر، َوِلْن تَ ُردَّ اْلَماَل نُ ْعِط ِمْنُه َما شِ 
ِي  َنُع بَِقْتِل َهَذا؟ َفَمرَّ َعَلْيِه النَّيبُّ َصلَّى َويَ ُقوُلوَن: َما َنصْ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيُِبُّوَن اْلِفَداَ:،  َأْصَحاُب النَّبي

َتَسَل، َوَصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْوًما، فََأْسَلَم َفَحلََّه، َوبَ َعَث ِبِه ِل َى َحاِئِط َأيب طَْلَحَة، َفَأَمرَُه َأْن يَ ْغَتسِ  ْْ َل فَا
 (5)." «َلَقْد َحُسَن ِلْساَلُم َأِخيُكمْ » َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: رَْكَعَتنْيِ، فَ َقاَل النَّيبُّ 

88. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 

__________ 

                                         
ِهد لنعيم بن محاد، ابن املبارك  (1) ِهد والرقائق البن املبارك وال  2/74ال
 212اْلَثر ْليب يوسف، أبو يوسف القاضي ص/ (2)
 1/498مسند أيب داود الطيالسي، أبو داود الطيالسي  (3)
 1/74مصنف عبد الرزاق الصنعاين، عبد الرزاق الصنعاين  (4)
 6/9مصنف عبد الرزاق الصنعاين، عبد الرزاق الصنعاين  (5)
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 = ابن عمر كما سيأيت.

ِيِ بن حممد الدَّ 340/  1وأخرجه ابن أيب شيبة ِف "املصنف" )  رَاَوْردي، َعنْ ( ، فقال: حدثنا عبد الع
ِي َزْيِد ْبِن َأْسَلَم، قَاَل:  ديث بنحوه، هكذا ... ، احل -َصلَّى هللُا َعَلْيِه وسلم  - كان َأْصَحابي النَّبي

إبسقاط هشام وعطا: من سنده، فإما أن يكون خطأ ِف نسخة املصنف، أو يكون اختالفًا على عبد 
ِيِ بن حممد، واملصنِ ف سعيد بن منصور جو    د اْلسناد.الع

وأخرجه ابن أيب شيبة ِف املوضع نفسه، فقال: حدثنا وكيع، عن عبد هللا بن سعيد بن أيب هند، عن 
 انفع، أن ابن عمر كان مير  ِف املسجد وال يصلي فيه.

 وهذا لسناد صحيح.

 [ أنه ثقة حافظ عابد.47فوكيع تقدم ِف احلديث رقم ا

 أنه ثقة ثبت فقيه مشهور.[ 140وانفع مو ى ابن عمر تقدم ِف احلديث ا

َِاري، موالهم، أبو بكر املدين، يروي عن أبيه وأيب أمامة بن سهل  وعبد هللا بن سعيد بن أيب هند الَف
ريهم، روى عنه اْلمام مالك وابن املبارك وُيىي  بن حنيف وسعيد بن املسيب وانفع مو ى ابن عمر ْو

ريهم، وهو ثق  ة، روى له اْماعة، ووثقه اْلمام أمحد وابن معنيالقطان وعبد الرمحن بن مهدي ووكيع ْو
وابن املديين والعجلي وأبو داود السجستاين ويعقوب بن سفيان وابن الَبقي وابن سعد وزاد: ))كثري 
احلديث(( ، وقال النسائي: ))ليس به أبس(( ، وقال ُيىي بن سعيد القطان: ))كان صاحلًا، تعرف 

عنه ُيىي، ومل يرفعه كما رفع ْريه(( ، وقال أبو حامت: ))ضعيف وتنكر(( ، وقال أبو داود: ))روى 
َنُه أبو زرعة، وكانت وفاته سنة سبع وأربعني ومائة. اه . من "اْرح والتعديل" ) /  5احلديث(( ، َوَوهَّ

 ( .414رقم  239/  5( ، و"التهذيب" )335رقم  71 - 70

ال أبو  بن سعيد، بل روى عنه، لكن كما ققلت: أما ُيىي القطان فإنه على تشدده مل يرتك عبد هللا
داود: مل يرفعه كما رفع ْريه، فيؤخذ من موقفه منه: أن عبد هللا بن سعيد ثقة كما نص عليه أمحد وابن 

ريمها، لكنه ليس =."   (1)معني ْو
ثَ َنا أَبُو َبْكٍر قَاَل: ثنا وَِكيٌع، قَاَل: ثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، عَ  - 7747" .89 ، َعْن نْ َحدَّ  ََثِبٍت اْلبُ َناين ِ

ِي »أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل:  وََكاَن أََنُس « َكِك اْْلَْهَوازِ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَصلُّوَن ِف سِ  َكاَن َأْصَحاُب النَّبي
 (2)ْبُن َماِلٍك ُيَصلِ ي ِف َِمَرِ  َخَدِمِه "." 

                                         
 4/1278حمققا، سعيد بن منصور  -التفسري من سنن سعيد بن منصور  (1)
 2/169مصنف ابن أيب شيبة، أبو بكر بن أيب شيبة  (2)



40 

 

ثَ َنا أَبُو َخاِلٍد اْْلَ  - 8429" .90 َكاَن »قَاَل:  مْحَُر، َعِن اْبِن َعْجاَلَن، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َأيب َُيْىَي،َحدَّ
ِي  ْصَبِع ِف الدَُّعاِ:." ي َ « َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ََيُْخُذ بَ ْعُضُهْم َعَلى بَ ْعضٍ  َأْصَحاُب النَّبي َشارََة اِبْْلِ  (1)ْعيِن اْْلِ

ثَ َنا َعْبُد اَّللَِّ  - 11201" .91 ِس ْبِن ُعَباٍد،  ْبُن ُمَباَرٍك، َعْن مَهَّاٍم، َعْن قَ َتاَدَة، َعِن احلََْسِن، َعْن قَ يْ َحدَّ
ِقَتاِل، قَاَل: " َكاَن َأْصَحاُب حُمَمٍَّد َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْسَتِحبُّوَن َخْفَض َصْوٍت ِعْنَد َثاَلٍث: ِعْنَد الْ 

ِِ "َوِعْنَد اْلُقْرآِن، َوِعْنَد ا ََناِئ ْْ 

 

ثَ َنا وَِكيٌع، َعْن ِهَشاٍم، َعْن قَ َتاَدَة، َعِن احلََْسِن، َعْن قَ ْيِس ْبِن ُعَباٍد، قَاَل:  - 11202 اَن َأْصَحاُب كَ َحدَّ
ِي   (2)َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفذََكَر ََنَْوُه."  النَّبي

ثَ َنا أَبُو َبْكٍر ثنا وَِكيٌع، َعْن  - 13012" .92 ، َعْن قَ َتاَدَة، عَ َحدَّ ْستُ َواِئيِ  ْن َسِعيِد ْبِن ِهَشاٍم الدَّ
ِي »اْلُمَسيِ ِب قَاَل:  َُُّ ملَْ َُيُجُّوا ِمْن َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَذا اْعَتَمُروا ِف َأْشُهرِ  َكاَن َأْصَحاُب النَّبي  احلَْجِ ، 

 (3)«." َعاِمِهْم َذِلَك، ملَْ يُ ْهُدوا
َُرْيرِيِ ، َعْن َأيب َنْضرََة، قَ  - 25092" .93 ْْ ثَ َنا اْبُن ُعَليََّة، َعِن ا ثَ َنا أَبُو َبْكٍر قَاَل: َحدَّ َكاَن اَل: " َحدَّ

ِي  َِْْديَد، قَاُلوا: تُ بْ  َأْصَحاُب النَّبي ُ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، ِلَذا َرأَْوا َعَلى َأَحِدِهُم الث َّْوَب ا ِلي، َوُُِْلُف اَّللَّ
 (4)َعَلْيَك "." 

َُرْيرِيِ ، عَ  - 11248" .94 ْْ ثَ َنا اْبُن ُمَباَرٍك، َعْن َسِعيٍد ا ثَ َنا َخَلُف ْبُن اْلَولِيِد، قَاَل: َحدَّ يب ْن أَ َحدَّ
ِه َقِميٌص ( ، قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَذا اْسَتَجدَّ ثَ ْواًب ََسَّاهُ ابِ 1َنْضرََة، َعْن َأيب َسِعيٍد ) َسِْ

َخرْيِ َما ُصِنَع َلُه، َوَأُعوُذ وَ  َُُّ يَ ُقوُل: " اللُهمَّ َلَك احْلَْمُد، أَْنَت َكَسْوتَِنيِه، َأْسأَُلَك ِمْن َخرْيِهِ  -َأْو ِعَماَمٌة  -
 (2ِبَك ِمْن َشر ِِه َوَشرِ  َما ُصِنَع َلُه " )

__________ 

َيدة لفَة "أيب"، وسقط "عن أيب نضرة" 1) ( ِف )م( عن أيب سعيد اْريري عن أيب سعيد اخلدري، ب
 من اْلسناد.

ن قد اختلط، وَساع عبد هللا ب( حيث حسن، وهذا لسناد ضعيف. سعيد اُْريري: وهو ابن لَيس 2)
 املبارك منه بعد اختالطه، وبقية رجاله ثقات.

 خلف بن الوليد: هو أبو الوليد العتكي اْوهري، وأبو نضرة: هو املنذر بن مالك العْبدي.
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( ، وِف 1767( ، والرتمذي )4020( ، وأبو داود )882وأخرجه عبد بن محيد ِف "املنتخب" )
، والبغوي ِف "شرح 104الشيخ ِف "أخالق النيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم " ص ( ، وأبو59"الشمائل" )

( من طرق عن عبد هللا بن املبارك، ِبذا اْلسناد. وقال الرتمذي: وهذا حديث حسن 3111السنة" )
 ْريب صحيح!

دهم ثوابً جديداً ذا لبس أحَصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ل فكان أصحاب النبوزاد أبو داود: قال أبو نضرة: 
 قيل له: تُ ْبلي وُُْلُف هللا تعا ى.

من طريق عبد الوهاب بن عطا: اخلفاف، وابن أيب  103، وأبو الشيخ ص 1/460وأخرجه ابن سعد 
ِيد بن هارون، وأبو داود ) 10/403شيبة ِف "املصنف"  ( ، والنسائي ِف "الكَبى" 4021من طريق ي

( ، والطَباين ِف "الدعا:" 5421، وابن حبان )-( 309وم والليلة" )وهو ِف "عمل الي-( 10141)
(398 ".= ، )(1) 

َثيِن َُيْىَي ْبُن َأيب  - 13045" .95 ثَ َنا اْْلَْوزَاِعيُّ، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم، َحدَّ َكِثرٍي، قَاَل:   َحدَّ
، َعْن أََنسِ  َْرِميُّ ْْ َثيِن أَبُو ِقاَلبََة ا  َعَلْيِه َوَسلََّم َُثَانَِيُة نَ َفٍر ِمنْ  ْبِن َماِلٍك قَاَل: َقِدَم َعَلى النَّيبِ  َصلَّى هللاُ  َحدَّ

__________ 

= وأبو بالل هذا: اَسه مرداس بن حممد بن احلارث بن عبد هللا بن أيب بردة، ذكره ابن حبان ِف 
، وقال ابن القطان ِف 1/220"السنن"  ، وقال: يغرب ويتفرد، وضعَّفه الدارقطين ِف9/199"الثقات" 

ِان" 3/227"الوهم واْليهام"  : ال يعرف البتة. يعين ِف ابب التوثيق، ونقل ابن حجر ِف "لسان املي
ِان"  6/14 واستنكر له خَبه ِف التسمية على الوضو:.  4/88عن احلاكم أنه ليَّنه، وذكره الذهيب ِف "املي

 حنَلة. قلنا: واحلديث ال ُيفظ لال من طريق

ِيِ بن أابن، عن لبراهيم بن طهمان، عن املهلب ابن أيب صفرة، عن أنس.  الثاين: من طريق عبد الع

ِيِ هذا متفق على تركه، واهتمه ْري واحد ابلوضع.  وعبد الع

( ، 6263قلنا: لكن ثبتت مشروعية املصافحة عن أنس ِف ْري هذا احلديث، فقد أخر  البخاري )
من طريق قتادة:  7/99( ، والبيهقي 792( ، وابن حبان )2871بو يعلى )( ، وأ2729والرتمذي )

 قلت ْلنس: أكانت املصافحة ِف أصحاب النيب َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم؟ قال: نعم.

َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم لذا تالقوا  كان أصحاب النب( بلفظ: 97وأخرجه الطَباين ِف "اْلوسط" )
 ذا قدموا من سفر تعانقوا.تصافحوا، ول

( أن اْلشعريني حني قدموا املدينة كانوا أول من أحدث املصافحة، وانَر 12582وسلف ِف احلديث )
 ( .12451أيضاً ما سلف برقم )
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 .5/162وِف الباب عن أيب ذر الغفاري، سيأيت 
فَه: "تصافحوا . ول2/908وعن عطا: بن أيب مسلم اخلراساين مرساًل رواه عنه مالك ِف "املوطأ" 

 يذهب الغل، وهتادوا حتابوا، وتذهب الشحنا:".

، وقد تبنيَّ يل اْلن أنه ال 12/290قال شعيب: كنت حسَّنُت حديث أنس هذا ِف "شرح السنة" 
 (1)ميكن أن يرقى ل ى احلسن ِبذه الطرق، فيستدرك.." 

فَ َنَدَب َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ  -( 2لْغَماِد )( َعِن اْبِن َعْوٍن، َعْن َعْمرِو ْبِن َسِعيٍد: ا1"ُسَلْيَماُن: ) .96
ُْاَلمٌ  َُِلوا َبْدرًا، َوَوَرَدْت َعَلْيِهْم َرَواََي قُ َرْيٍش، َوِفيِهْم  َأْسَوُد لَِبيِن احلَْجَّاِ ،  َعَلْيِه َوَسلََّم النَّاَس، فَاْنطََلُقوا َحَّتَّ نَ 

ِي فََأَخُذوُه  اَن َوَأْصَحابِِه، فَ يَ ُقوُل: َما يل هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْسأَُلونَُه َعْن َأيب ُسْفيَ َصلَّى  وََكاَن َأْصَحاُب النَّبي
َبُة، َوأَُميَُّة ْبُن خَ  َبُة ْبُن َربِيَعَة، َوَشي ْ َلٍف، فَِإَذا قَاَل ِعْلٌم أبَِيب ُسْفَياَن، َوَلِكْن َهَذا أَبُو َجْهِل ْبُن ِهَشاٍم، َوُعت ْ

ُه قَاَل: َما يل أبَِيب فَِإَذا َضَربُوُه، قَاَل: نَ َعْم، أاََن أُْخَبُُكْم، َهَذا أَبُو ُسْفَياَن، فَِإَذا تَ رَُكوُه، َفَسأَُلو  َذاَك َضَربُوُه،
َبُة، َوأَُميَُّة ِف النَّاِس، قَاَل: فَِإَذا قَاَل َهَذا  َبُة، َوَشي ْ ْيًضا َضَربُوُه، أَ ُسْفَياَن ِعْلٌم، َوَلِكْن َهَذا أَبُو َجْهٍل، َوُعت ْ

ِسي بَِيِدِه، َوَرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم قَائٌِم ُيَصلِ ي، فَ َلمَّا رََأى َذِلَك اْنَصَرَف، فَ َقاَل: " َوالَِّذي نَ فْ 
 َعَلْيِه َوَسلََّم: " َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ ( َوَترْتُُكونَُه ِلَذا َكَذَبُكْم "، قَاَل: َوقَاَل 3ِلنَُّكْم لََتْضرِبُونَُه ِلَذا َصَدَقُكْم، )

ًَْدا " َيَضُع َيَدُه َعَلى اْْلَْرِض َهاُهَنا َوَهاُهَنا، َفَما أََماَط َأَحُدُهْم َعْن َمْوِضِع َيدِ  ُسوِل رَ  َهَذا َمْصرَُع ُفاَلٍن 
 (4هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم )

ثَ َنا َعفَّاُن، حَ  - 13704 ِِ َحدَّ ِِي ثَ َنا َعْبُد اْلَع ثَ َنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، قَاَل: َحدَّ  دَّ

__________ 

( : "قال محاد: قال سليمان "، واملثبت من 4( ِف )م( و )ق( : "قال محاد: قال سليم "، وِف )ظ 1)
 ( .13295)س( وِما سلف برقم )

 ( حترف ِف )م( ل ى: البغماد.2)

 ( و )ق( : صدق.4( ِف )ظ 3)

 (2)( .." 13297( لسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر )4)
 (1 )"َعِن اخْلََوارِِ ، فَ َلِقيُت َأاَب بَ ْرزََة ِف يَ ْوِم َعَرَفَة ِف نَ َفٍر ِمْن َأْصَحابِِه، َفذََكَر احلَِْديثَ  .97

ثَ َنا  - 19810 ثَ َنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َحدَّ ثَ َنا َعْبُد الصََّمِد، َحدَّ َنانََة ْبِن نُ َعْيٍم، َعْن َأيب ََثِبٌت، َعْن كِ َحدَّ
ِي بَ ْرزََة، َأنَّ ُجَلْيِبيًبا َكاَن ِمَن اْْلَْنَصاِر  ِه َوَسلََّم ِلَذا َكاَن ِْلََحِدِهْم َأِِّ ٌ ملَْ َصلَّى هللُا َعَليْ  وََكاَن َأْصَحاُب النَّبي
 َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلْيِه َوَسلََّم ِفيَها َحاَجٌة أَْم اَل؟ فَ َقالَ  يُ َِوِ ْجَها َحَّتَّ يَ ْعَلَم أَلِلنَّيبِ  َصلَّى هللاُ 
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. فَ َقاَل َلُه: " ِلين ِ  ْسُت لِنَ ْفِسي لَ  َذاَت يَ ْوٍم ِلَرُجٍل ِمَن اْْلَْنَصاِر: " َزوِ ْجيِن ابْ نَ َتَك ". فَ َقاَل: نِِعمَّ َونُ ْعَمُة َعنْيٍ
َُلْيِبيٍب ". قَاَل: َحَّتَّ َأْسَتْأِمَر أُمََّها، فََأاَتَها فَ َقاَل: ِلنَّ َرُسولَ  أُرِيُدَها ". ِْ  هللِا َصلَّى قَاَل: فَِلَمْن؟ قَاَل: " 

َُُْطُب ابْ نَ َتِك. قَاَلْت: نِِعمَّ َونُ ْعَمُة َعنْيٍ َزو ِْ  َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيهِ  لََّم قَاَل: ِلنَُّه  َوسَ هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم 
َُلْيِبيٍب. قَاَلْت: َحْلَقى َأُجَلْيِبيٌب لنية؟، َمرََّتنْيِ  ِْ ، اَل َلَعْمُر هللِا ال لَْيَس يُرِيُدَها لِنَ ْفِسِه. قَاَلْت: فَِلَمْن؟ قَاَل: 

ِه َوَسلََّم. قَاَلِت اْلَفَتاُة ِْلُمِ َها ِمْن ِخْدرَِها: َمْن َعَليْ أَُزو ُِ  ُجَلْيِبيًبا. قَاَل: فَ َلمَّا قَاَم أَبُوَها لَِيْأيتَ النَّيبَّ َصلَّى هللاُ 
ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَْمرَُه َخطََبيِن ِللَْيُكَما؟ قَاَلْت: النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم. قَاَلْت: َفرَتُدُّوَن َعَلى النَّيبِ  َصلَّ 

يبَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم؛ فَِإنَُّه اَل ُيَضيِ ُعيِن. فَأََتى أَبُوَها النَّ اْدفَ ُعوين ِل َى النَّيبِ  
َنَما النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِف َمْغًِى َلُه، َوأَفَ  هللاُ َعَلْيِه، فَ َقاَل َرُسوُل اَ: َشْأَنَك ِِبَا. فَ َِوََّجَها ُجَلْيِبيًبا، فَ بَ ي ْ
 هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َهْل تَ ْفِقُدوَن ِمْن َأَحٍد؟ " قَاُلوا: نَ ْفِقُد ُفاَلاًن، َونَ ْفِقدُ 

__________ 

 (1)( صحيح لغريه، وهذا لسناد ضعيف كسابقه.." 1)
ثَ َنا - 23123" .98 ُد ْبُن َجْعَفٍر، َحدَّ ثَ َنا حُمَمَّ َعْن أَبِيِه، َعْن َرُجٍل  ُشْعَبُة، َعْن َعاِصِم ْبِن ُكَلْيٍب، َحدَّ

َنَة قَاَل:  ِي ِمْن ُمَِيْ َنَة، أَْو ُجَهي ْ  قَ ْبَل اْْلَْضَحى بِيَ ْوٍم أَْو َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَذا َكانَ  َكاَن َأْصَحاُب النَّبي
، َوَأَخُذوا ثَ  ُِِئ  ِنيًّا، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "بِيَ ْوَمنْيِ أَْعَطْوا َجَذَعنْيِ ُِِئ ِمَّا ُُتْ ََْْذَعَة ُُتْ ِلنَّ ا

 (1ِمْنُه الثَِّنيَُّة " )
__________ 

 ( لسناده قوي.1)

 من طريق عبد هللا بن أمحد، عن أبيه، ِبذا اْلسناد. 4/226وأخرجه احلاكم 

من طريق وهب ابن جرير،   9/271يق خالد بن احلارث، والبيهقي من طر  7/219وأخرجه النسائي 
 كالمها عن شعبة، به.

 7/219من طريق عبد هللا بن لدريس، والنسائي  4/226، واحلاكم 14/210وأخرجه ابن أيب شيبة 
 من طريق أيب اْلحوص، كالمها عن عاصم، به.

يد، عن رجل عن سعيد بن املسيب، من طريق سفيان الثوري، عن أسامة بن ز  9/270وأخرجه البيهقي 
 عن رجل من جهينة فذكره. وِف لسناده عبد هللا بن حممد ابن سعيد بن أيب مرِّ ضعيف.

( ، واحلاكم 764/ )20( ، والطَباين ِف "الكبري" 3140( ، وابن ماجه )2799وأخرجه أبو داود )
ِي ِف ترمجة جماشع بن مسعود271-270و 9/270، والبيهقي 4/226 من "هتذيب الكمال"  ، وامل

من طرق عن سفيان الثوري، عن عاصم، عن أبيه، قال: كنا مع رجل من أصحاب النيب  27/217
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َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم يقال له: جماشع من بين سليم، فعَِّت الغنم فأمر منادًَي فنادى ... فذكر َنو 
 حديثنا.

ن لعلم ل ى أنه لذا اختلف قول شعبة وقول سفياهكذا َساه سفيان ِف روايته، وقد ذهب بعض أهل ا
 فالقول قول سفيان، وهللا أعلم.

قال: كان من أصحاب -من طريق سفيان، عن عاصم، عن أبيه، عن رجل  9/270وأخرجه البيهقي 
ِت اْلضاحي فقال له رجل-رسول هللا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ  : لين : أهنم كانوا مع جماشع السلمي فع

عت رسول هللا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم يقول ... فذكره. ولسناده ضعيف، فيه ابن أيب مرِّ املذكور. َس
 ".=(1) 

ثَ َنا َكِثرٌي أَبُو النَّْضِر، َعْن رِْبِعىِ  ْبِن ِحرَ  - 23283" .99 ثَ َنا ِلْسَحاُق ْبُن ُسَلْيَماَن، َحدَّ ٍٍ قَاَل:َحدَّ  ا

__________ 

ِم مجاعة املسلمني = ِمن ِجلَدتنا، و  يتكلمون أبلِسَنِتنا". قلت: فما أتُمرين لن أدركين ذلك؟ قال: "تل
ِل تلك الفرق ُكلَّها ولو أن تَ َعضَّ أبصل  ولمامهم". قلت: فإن مل يكن هلم مجاعة وال لمام؟ قال: "فاعت

 شجرٍة حَّت يُْدرَِكَك املوت وأنت على ذلك".

 ( .23328وانَر ما سيأيت برقم )

كان الناس يسألون رسول هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم عن اخلري وأسأله عن الشر، هذه العبارة ذكرها وقوله:  
( من طريق أيب البخرتي، عن حذيفة 23390حذيفة ِف ْري ما حديث، لكنها جا:ت منفردة برقم )

لشر، قيل: مل فعلت كنت أسأله عن اَصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يسألونه عن اخلري و  كان أصحاب النبقال: 
 ذلك؟ قال: َمن اتقى الشرَّ وقع ِف اخلري.

 وسيأيت خترجيها هناك.

 قال السندي: قوله: "كأمنا قطعت رؤوسهم" أي: ال ُيركون رؤوسهم.

 "تعلم كتاب هللا" أي: ِف أَيم ذلك الشر  خذ ابلكتاب هتتِد.

 "هدنة" بضم فسكون: الصلح.

 دخان، أي: صلح ِف الَاهر مع خيانة قلوب وخداعها ِف الباطن."على دخن" بفتحتني: ال

 و"مجاعة" أي: اجتماع ِف الَاهر.

"على أقذا:" على فساد ِف الباطن، شبََّه الفساد ابْلقذا: مجع قذى، وهو ما يقع ِف الشراب من ْبار 
 ووسخ.

 "ال ترجع قلوب أقوام" ولن اصطلحوا.
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 سبيل ل ى تناهيها. "عميا: صما:" أي: ال خملَص منها، وال

"جبذل" بكسر اْيم أو فتحها وسكون الذال املعجمة، أي: أبصل الشجرة، أي: اخرُْ  منهم ل ى 
 (1)البوادي.." 

ثَ َنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َمْهِديٍ ، َعْن ُسْفَياَن، َعِن اْْلَْشَعِث، َعِن اْْلَْسَوِد ْبِن هِ  - 23389" .100 اَلٍل، َحدَّ
ُكْم َُيَْفُظ َصاَلَة اخْلَْوِف ِن َزْهَدٍم اْلرَيْبُوِعيِ  قَاَل: ُكنَّا َمَع َسِعيِد ْبِن اْلَعاِص ِبَطََبِْسَتاَن فَ َقاَل: أَيُّ َعْن ثَ ْعَلَبَة بْ 

، ازِيَ ( فَ ُقْمَنا َصفًّا َخْلَفُه، َوَصفًّا ُموَ 1َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم؟ فَ َقاَل ُحَذيْ َفُة: " َأاَن )  اْلَعُدوِ 
َُُّ َذَهُبوا ِل َى َمَصافِ  أُولَِئَك، َوَجاَ: أُولَِئَك َفَصلَّى ِِبِْم رَْكعَ  َُُّ َسلََّم َعَلْيِهْم " َفَصلَّى اِبلَِّذيَن يَ ُلونَُه رَْكَعًة،  ًة، 

(2) 
ثَ َنا وَِكيٌع، َعْن ُسْفَياَن، َعْن َعطَاِ: ْبِن السَّاِئِب، َعْن أَ  - 23390 يِ  قَاَل: قَاَل ُحَذيْ َفُة: " يب اْلَبْخرتَِ َحدَّ

ِي  شَّرِ  "، ِقيَل: ملَ فَ َعْلَت َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْسأَُلونَُه َعِن اخلَْرْيِ وَُكْنُت َأْسأَلُُه َعِن ال َكاَن َأْصَحاُب النَّبي
 (3َذِلَك؟ قَاَل: " َمْن ات ََّقى الشَّرَّ َوَقَع ِف اخلَْرْيِ " )

__________ 

= لبراهيم، وابن عون: هو عبد هللا بن عون، وحممد: هو ابن سريين، وجندب: هو ابن عبد هللا البجلي 
 الصحايب.

من طريق خالد بن احلارث،   473-4/472( من طريق معاذ بن معاذ، واحلاكم 2893وأخرجه مسلم )
 كالمها عن عبد هللا بن عون، ِبذا اْلسناد.

 ( .23348)وانَر ما سلف برقم 

 ( ، وِف )م( وبقية النسخ: أمَّنا.5( املثبت من )ظ 1)

 ( .23268( لسناده صحيح سلف الكالم عليه برقم )2)

 من طريق عبد الرمحن بن مهدي، ِبذا اْلسناد. 5/248وأخرجه الطَبي ِف "تفسريه" 

فة مرسلة، ذيعن ح -وهو سعيد بن فريوز-( صحيح، وهذا لسناد منقطع، فإن رواية أيب البخرتي 3)
 (2)لكنه قد توبع. =." 

ِي، بقرا:ة اْلمام العامل مجال الدين أيب عبد هللا حممد بن أمحد بن حممد البكري  .101 "السج
الشريشي صاحب الكتاب وابهلل الثقة اْلمام العامل أبو العباس أمحد بن عبد احملسن بن أيب العباس بن 

 -هداه هللا-ي وابنه أبو احلسن عل -سلفه الكرِّ رضي هللا عنه وعن-حممد بن علي بن احلسن العراِف 
الَِّذيَن  بكان أصحاب النوحضر ابنه أبو عبد هللا حممد ِف أول الثالثة من قوله: "مسند ابن عباس" 
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َجاَوُزوا اْلَبْحَر اْثيَنْ َعَشَر سبطا، كل سبط اثنا عشر ألفا، ل ى حديث أيب الدحداح مسند أنس رضي 
احلائط، وأجاز الشيخ املسمع ... مجيع مسموعاته ومروَيته وما جيوز له أن يرويه هللا عنه، وهو حديث 

 على وجه العرف ِف ذلك، وصح ذلك وثبت يوم اْمعة ْرة ربيع اْلخر سنة ثالث وثالثني وستمائة.

 وكتب أمحد بن حممد بن أمية العبدري:

 عنه.نقلته ملخصا أول عبيد هللا علي بن حممد بن أيب بكر، عفا هللا 

َسع عليَّ مجيع هذا "املنتخب من مسند عبد بن محيد" من لفَي لال ... كراسني من أول الكتاب ... 
ِِ ْبِن َأيب حممد الشقريي، بسماعي فيه نقال، صاحب هذا ... ،  ِِي بقرا:ة أيب الوفا: كامل ْبُن َعْبِد اْلَع

كر القمي احلسن علي بن حممد بن أيب ب وكاتبه السيد اْلجل الصدر الرئيس العدل اْلمني نور الدين أبو
ِبما  1وولداه مجال الدين أبو عبد هللا حممد، وشهاب الدين أبو العباس أمحد، نفع اهللا[ -وفقه هللا-

ِومي القوصي، وأبو احلجا   و ... العدل شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حسن بن لبراهيم املخ
اري، وَسع آخرون ... وصح وثبت ِف جمالس آخرها يوم يوسف بن أمحد بن عبد اْبار املؤذن اْلنص

 السبت لثماٍن بقني من ربيع اْلخر سنة ُثانني وستمائة.

__________ 

 (1)لعلها سقطت من الناسخ.."  1
 لصَّْمِت".ْجَلُبوا فَ َعَلْيُكْم ابِ فَِإْن صيَّحوا َوأَ  -َعَِّ َوَجلَّ -"َلِقيُتُموُهْم فَاثْ بُ ُتوا، َوَأْكِثُروا ذِْكَر اَّللَِّ  .102

ِِيَد، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمرٍو قَاَل: -331 ثَ َنا يَ ْعَلى، ثَ َنا اْْلَْفرِيِقيُّ، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َي ،  َحدَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ
َْاِئٍب ِلَغاِئٍب". َعاِ: ِلَجابًَة َدْعَوُة   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "ِلنَّ َأْسرََع الدُّ

ِِيَد، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمرٍو قَاَل: -332 ثَ َنا يَ ْعَلى، ثَ َنا اْْلَْفرِيِقيُّ، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َي ،  َحدَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ
َنََّة، َفَكاَن أَْرَفَع َفَدخَ  -لَّ َعَِّ َوجَ -َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: "َمْن َأَحبَّ َرُجاًل فَ َقاَل: ِلين ِ أُِحبَُّك َّللَِِّ  ْْ اَل ا

 َدَرَجًة ِمْنُه أحلَِْق بِِه".

__________ 

ريه مرفوعا، فأخر  البخاري من حديث َعْبُد اَّللَِّ  ِ: اْلول من احلديث أخرجه: البخاري ْو = لكن اْ
، َوَسُلوا هللا فإذا لقيتموهم فاصَبوا" "فتح"   العافية،ْبُن َأيب َأْوََف، وأيب هريرة مرفوعا: "اَل ََتَنُّوا ِلَقاَ: اْلَعُدوِ 

 " كتاب اْهاد، ابب: ال َتنوا لقا: العدو.156/ 6"

ِ: الثاين من احلديث وهو: "فإن صيحوا"، فقد أخر  له أبو داود شاهدين، كالمها  أما ابلنسبة للج
ثنا ": حدثنا مسلم بن لبراهيم، حدثنا هشام/ ح/ وحد2656ضعيف. فقال أبو داود "حديث رقم 

عبيد هللا بن عمر، حدثنا عبد الرمحن بن مهدي، حدثنا هشام، َعْن قَ َتاَدَة، َعِن احلََْسِن، َعْن قيس بن 
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ِي عباد قال: "  .يكرهون الصوت عند القتال" -َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وسلم- كان َأْصَحابي النَّبي
 وِف هذا السند عنعنة قتادة واحلسن، وكالمها مدلس.

عباد": قال احلافظ ِف ترمجته ِف "التقريب": ووهم من ذكره ِف الصحابة، فحديثه مرسل. و"قيس بن 
": حدثنا عبيد هللا بن عمر، حدثنا عبد الرمحن، عن مهام، حدثين 2657ُ قال أبو داود "حديث رقم 

مبثل ذلك، وِف هذا السند  -لمِه وسَصلَّى هللاُ َعَليْ -مطر، عن قتادة، َعْن َأيب بُ ْرَدَة، َعْن أَبِيِه، َعِن النَّيبِ  
 مطر الوراق: وهو ضعيف، وقتادة: مدلس، وقد عنعن.

 ".9128/ حديث رقم 465/ 6وانَر: "حتفة اْلشراف" "

َ َكِثريًا َلَعلَُّكْم ت ُ   وَن  .ْفِلحُ وقد قال تعا ى: }ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِلَذا َلِقيُتْم ِفَئًة فَاثْ بُ ُتوا َواذُْكُروا اَّللَّ

 سند ضعيف: 331

 ".327فيه "اْلفريقي"، وانَر حديث "

 (1)سند ضعيف: =."  332
ِِيُد ْبُن ُزَرْيٍع ، َعْن َسِعيٍد ، َعْن قَ َتاَدَة ، َعِن احلَْسَ  - 28" .103 ثَ َنا َي ٌد قَاَل: َحدَّ َثيِن ُمَسدَّ ِن قَاَل: َحدَّ
ِي » َا أَْيِديِهُم اْلَمرَاوُِح يَ ْرفُ ُعوهنََ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّ  َكاَن َأْصَحاُب النَّبي ا ِلَذا رََكُعوا ، َوِلَذا َرفَ ُعوا َم َكَأمنَّ

 (2)«." ُرُ:وَسُهمْ 
ثَ َنا أَبُو ِهاَلٍل ، َعْن مُحَْيِد ْبِن ِهاَلٍل قَاَل:  - 29" .104 ثَ َنا ُموَسى ْبُن ِلَْسَاِعيَل ، َحدَّ َكاَن »َحدَّ

ِي   «َلْيِه َوَسلََّم ِلَذا َصلُّوا َكَأنَّ أَْيِديَ ُهْم ِحَياَل آَذاهِنِْم اْلَمرَاوِحُ َصلَّى هللاُ عَ  َأْصَحاُب النَّبي
 َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َلْم َيْستَ ْثِن احلََْسُن ، َومُحَْيُد ْبُن ِهاَلٍل َأَحًدا ِمْن َأْصَحاِب النَّيبِ  َصلَّى هللاُ »قَاَل اْلُبَخارِيُّ: 

 (3)«." ُدوَن َأَحدٍ 
ثَ نَ  - 2244" .105 َباينُّ، َحدَّ ثَ َنا الشَّي ْ ثَ َنا َعْبُد الَواِحِد، َحدَّ ثَ َنا ُموَسى ْبُن ِلَْسَاِعيَل، َحدَّ ا حُمَمَُّد ْبُن َحدَّ

اٍد، َوأَبُو بُ ْرَدَة ِل َى َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيب أَْوََف رَ  ُهَما، فَ َقااَل:  َي اَّللَُّ ضِ َأيب امُلَجاِلِد، قَاَل: بَ َعَثيِن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َشدَّ َعن ْ
ِي َسْلُه، َهْل  َعَلْيِه َوَسلََّم ُيْسِلُفوَن ِف  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِف َعْهِد النَّيبِ  َصلَّى هللاُ  َكاَن َأْصَحاُب النَّبي

 -[86ا-ِعرِي، َوالَِّْيِت، ِف َكْيٍل َوالشَّ  ُكنَّا ُنْسِلُف نَِبيَط َأْهِل الشَّْأِم ِف احلِْنطَِة،»احلِْنطَِة؟ قَاَل: َعْبُد اَّللَِّ 
َُُّ بَ َعثَاين ِل َى  ، قُ ْلُت: ِل َى َمْن َكاَن َأْصُلُه ِعْنَدُه؟ قَاَل: َما ُكنَّا َنْسَأهُلُْم َعْن َذِلَك،« َمْعُلوٍم ِل َى َأَجٍل َمْعُلومٍ 

ِي َكاَن أَ »َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن أَبْ َِى َفَسأَْلُتُه، فَ َقاَل:   َعَلْيِه َوَسلََّم ُيْسِلُفوَن َعَلى َعْهِد َصلَّى هللاُ  ْصَحاُب النَّبي
 ، َومَلْ َنْسَأهْلُْم: أهََلُْم َحْرٌث أَْم اَل؟،« النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

                                         
 1/273 املنتخب من مسند عبد بن محيد ت مصطفى العدوي، عبد بن محيد (1)
 1/26قرة العينني برفع اليدين ِف الصالة، البخاري  (2)
 1/26قرة العينني برفع اليدين ِف الصالة، البخاري  (3)
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__________ 

W2128 (2/782 )-:ِراعة َسوا بذلك الهتدائهم ل ى استخرا  املا اطه من واستنب اٍ )نبيط( أهل ال
 (1)الينابيع وَنوها. )أصله عنده( عنده أصل الثمر املسلم فيه وهو احلرث. )حرث( زرع[." 

ْعُت َعْبَد اَّللَِّ بْ  - 4050" .106 ثَ َنا ُشْعَبُة، َعْن َعِديِ  ْبِن ََثِبٍت، َسَِ ثَ َنا أَبُو الَولِيِد، َحدَّ ِِيَد، َحدَّ َن َي
ُث َعْن َزْيِد ْبِن ََثِبٍت رَ  ُ َعْنُه، قَاَل: َلمَّا َخرََ  النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ ُُيَدِ   َوَسلََّم ِل َى ُأُحٍد، َرَجَع اَنٌس ِضَي اَّللَّ

ِي ِمَّْن َخرََ  َمَعُه،  ُقوُل: اَل ُقوُل: نُ َقاتُِلُهْم، َوِفْرقًَة ت َ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفْرقَ َتنْيِ: ِفْرَقًة ت َ  وََكاَن َأْصَحاُب النَّبي
ََِلْت }َفَما َلُكْم ِف امُلَناِفِقنَي ِفئَ َتنْيِ َواَّللَُّ أَرَْكَسُهْم مبَا َكَسُبوا  االنسا::  َا »[ َوقَاَل: 88نُ َقاتُِلُهْم، فَ نَ  ِلهنَّ

نُوَب، َكَما تَ ْنِفي النَّاُر َخَبَث الِفضَّةِ  َبُة، تَ ْنِفي الذُّ  «طَي ْ
__________ 

W3824 (4/1488 )- كسهم مبا كسبوا( أوقعهم ِف اخلطأ وأهلكهم بسبب عصياهنم وخمالفتهم اٍ )أر
/. )تنفي الذنوب( تَهر من يرتكب فيها  88وأركسه قلبه ونسكه أي جعل أعاله أسفله. / النسا: 

ِهم[  الذنوب وَتي

 (2)[." 1785ار 
وها عليه، مقال أبو قالبة فتكلم النيب صلى هللا عليه وسلم بكلمة لو تكلم ِبا بعضكم لعبت -" .107

 قوله: )سوقك ابلقوارير(

ابب ما جيوز من الشعر  90  ك اْلدب ، 78( : اخ: 6059حتت احلديث )« الضعيفة» -صحيح 
 [71  ب من رمحة النيب صلى هللا عليه وسلم للنسا: ، ح 18  ك الفضائل ، 43والرجِ واحلدا:. م: 

 

 قا(هللا لنك تداعبنا. قال: )لين ال أقول لال حعن أىب هريرة رضي هللا عنه قال: قالوا: َي رسول  - 265

ِاح[ 57  ك الَب والصلة ،  25( : ات: 4885« )ختريج املشكاة» -صحيح     ب ما جا: ِف امل

 

 صلى هللا عليه وسلم، يتبادحون كان أصحاب النب( عن بكر بن عبد هللا قال: 65)ث - 266
 ابلبطيخ، فإذا كانت احلقائق كانوا هم الرجال.

 (3)(." 435« )الصحيحة» -ح صحي

                                         
 3/85صحيح البخاري، البخاري  (1)
 5/96صحيح البخاري، البخاري  (2)
 140اْلدب املفرد ابلتعليقات، البخاري ص/ (3)
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حدثنا صدقة قال: أخَبان معتمر، عن حبيب أيب حممد، عن بكر بن عبد هللا قال:  - 266" .108
صلى هللا عليه وسلم يتبادحون ابلبطيخ، فإذا كانت احلقائق كانوا هم  كان أصحاب النب

 (1)صحيح." Kالرجال
ثَ َنا ُعبَ ْيُد هللِا ْبُن ُمَعاٍذ الْ 2776) - 6" .109 ثَ َنا شُ ( َحدَّ ثَ َنا َأيب، َحدَّ ْعَبُة، َعْن َعِديٍ  َوُهَو َعْنََبِيُّ، َحدَّ

ُث َعْن َزْيِد ْبِن ََثِبٍت، " َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى هللاُ  ِِيَد، ُُيَدِ  ْعُت َعْبَد هللِا ْبَن َي  َعَلْيِه َوَسلََّم َخرََ  اْبُن ََثِبٍت، قَاَل َسَِ
ِي ْن َكاَن َمَعُه، ِل َى أُُحٍد، فَ َرَجَع اَنٌس ِمَّ  ِه َوَسلََّم ِفيِهْم ِفْرقَ َتنْيِ، قَاَل َصلَّى هللُا َعَليْ  َفَكاَن َأْصَحاُب النَّبي

ََِلْت }َفَما َلُكْم ِف اْلُمَناِفِقنَي ِفئَ َتنْيِ  االنسا::   [ "،88بَ ْعُضُهْم: نَ ْقتُ ُلُهْم، َوقَاَل بَ ْعُضُهْم: اَل، فَ نَ 

__________ 

S ِف املنافقني فئتني( قال أهل العربية معناه أي شي: لكم ِف االختالف ِف أمرهم وفئتني اٍ )فما لكم 
معناه فرقتني وهو منصوب عند البصريني على احلال قال سيبويه لذا قلت مالك قائما معناه مل قمت؟ 
ونصبته على تقدير أي شي: ُيصل لك ِف هذا احلال وقال الفرا: هو منصوب على أنه خَب كان 

 (2)ذوفة فقولك مالك قائما تقديره مل كنت قائما؟[." حم
ثَ َنا ُعبَ ْيُد اَّللَِّ ْبُن ُعَمَر، حَ  - 2656" .110 ثَ َنا ِهَشاٌم، ح وَحدَّ ثَ َنا ُمْسِلُم ْبُن ِلبْ رَاِهيَم، َحدَّ ثَ َنا َحدَّ دَّ

ثَ َنا قَ َتاَدُة، َعِن احلَْ  ثَ َنا ِهَشاٌم، َحدَّ َكاَن » ْبِن ُعَباٍد، قَاَل: َسِن، َعْن قَ ْيسِ َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َمْهِديٍ ، َحدَّ
ِي   «َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْكَرُهوَن الصَّْوَت ِعْنَد اْلِقَتالِ  َأْصَحاُب النَّبي

__________ 

K ".(3)صحيح موقوف 
ُرَ  - 4020" .111 ْْ ثَ َنا َعْمُرو ْبُن َعْوٍن، َأْخََباََن اْبُن اْلُمَباَرِك، َعِن ا َعْن َأيب َنْضرََة، َعْن َأيب  ْيرِيِ ،َحدَّ

، قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ِلَذا اْسَتَجدَّ ثَ ْواًب ََسَّاُه اِبَسِْ   ِلمَّا َقِميًصا، َأْو هِ َسِعيٍد اخْلُْدرِيِ 
َُُّ يَ ُقوُل:  ِنَع َلُه، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن تَِنيِه َأْسأَُلَك ِمْن َخرْيِِه َوَخرْيِ َما صُ اللَُّهمَّ َلَك احْلَْمُد أَْنَت َكَسوْ »ِعَماَمًة 

ِي قَاَل أَبُو َنْضرََة: " « َشر ِِه، َوَشرِ  َما ُصِنَع َلهُ  وسلم ِلَذا  -[42ا- عليه صل ى هللا َفَكاَن َأْصَحاُب النَّبي
َلى وَ  ُ تَ َعا َى "." لَِبَس َأَحُدُهْم ثَ ْواًب َجِديًدا ِقيَل َلُه: تُ ب ْ  (4)ُُِْلُف اَّللَّ

ثَ َنا ُعبَ ْيُد اَّللَِّ ْبُن ُموَسى، َعْن ِلْسرَائِيَل ْبنِ  - 2968" .112 ثَ َنا َعْبُد ْبُن مُحَْيٍد قَاَل: َحدَّ  يُوُنَس، َحدَّ
ِي َعْن َأيب ِلْسَحاَق، َعْن الََبَاِ:، قَاَل: "  لََّم ِلَذا َكاَن الرَُّجُل َصائًِما َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوسَ  َكاَن َأْصَحاُب النَّبي

                                         
 102اْلدب املفرد خمرجا، البخاري ص/ (1)
 4/2142صحيح مسلم، مسلم  (2)
 3/50سنن أيب داود، السجستاين، أبو داود  (3)
 4/41سنن أيب داود، السجستاين، أبو داود  (4)
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َلَتُه َواَل يَ ْوَمُه َحَّتَّ مُيِْسَي، َوِلنَّ قَ ْيَس بْ  َن ِصْرَمَة اْلَْنَصارِيَّ  َفَحَضَر اِْلْفطَاُر فَ َناَم قَ ْبَل َأْن يُ ْفِطَر، ملَْ ََيُْكْل لَي ْ
ْفطَاُر أََتى اْمَرأَتَُه، ف َ  ، َوَلِكْن أَْنطَِلُق فََأْطُلُب َقاَل: َهْل ِعْنَدِك طََعاٌم؟ قَاَلْت: اَل َكاَن َصائًِما، فَ َلمَّا َحَضرَهُ اْْلِ

َبًة َلَك. فَ لَ  ُنُه َوَجاَ:ْتُه اْمرَأَتُُه، فَ َلمَّا رَأَْتُه قَاَلْت: َخي ْ مَّا انْ َتَصَف الن ََّهاُر َلَك، وََكاَن يَ ْوَمُه يَ ْعَمُل فَ َغَلبَ ْتُه َعي ْ
ََِلْت َهِذِه اْليََة: }أُِحلَّ ُِْشَي َعَلْيِه، َفذََكَر َذلِ  َلَة الصِ َياِم الرََّفُث َك لِلنَّيبِ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ نَ   َلُكْم لَي ْ

َ َلُكُم اخْلَيْ 187ِل َى ِنَساِئُكْم  االبقرة:  ُض ُط اْْلَبْ يَ [ فَ َفرُِحوا ِِبَا فَ َرًحا َشِديًدا }وَُكُلوا َواْشَربُوا َحَّتَّ يَ تَ َبنيَّ
 «َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ [ ": »187ِمَن اخْلَْيِط اْْلَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر  االبقرة: 

__________ 

K ".(1)صحيح 
ثَ َنا ُعبَ ْيُد هللِا ْبُن ُموَسى، َعْن ِلْسرَائِيَل ْبِن يُ  -2968" .113 ثَ َنا َعْبُد ْبُن مُحَْيٍد، قَاَل: َحدَّ وُنَس، َحدَّ

ِي ، َعِن الََبَاِ:، قَاَل: َعْن َأيب ِلْسَحاقَ  َم ِلَذا َكاَن الرَُّجُل َصاِئًما َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ  َكاَن َأْصَحاُب النَّبي
َلَتُه َواَل يَ ْوَمُه َحَّتَّ مُيِْسَي، َوِلنَّ قَ ْيَس بْ  ْنَصارِيَّ  َن ِصْرَمَة اْلَ َفَحَضَر اِْلْفطَاُر فَ َناَم قَ ْبَل َأْن يُ ْفِطَر، ملَْ ََيُْكْل لَي ْ

ْفطَاُر أََتى اْمَرأَتَُه، فَ َقاَل: َهْل ِعْنَدِك طََعاٌم؟ قَاَلْت: اَل، َوَلِكْن أَنْ  ِلُق فََأْطُلُب طَ َكاَن َصائًِما، فَ َلمَّا َحَضرَهُ اْْلِ
ُنُه َوَجاَ:ْتُه اْمرَأَتُُه، فَ َلمَّا رَأَْتُه قَا َبًة َلَك. فَ َلمَّا انْ َتَصَف الن ََّهاُر لَ َلَك، وََكاَن يَ ْوَمُه يَ ْعَمُل فَ َغَلبَ ْتُه َعي ْ ْت: َخي ْ

ََِلْت َهِذِه اْليََة: }أُِحلَّ َلُكْم لَ  َلَة الصِ َياِم الرََّفُث ُِْشَي َعَلْيِه، َفذََكَر َذِلَك لِلنَّيبِ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ نَ  ي ْ
َ َلُكُم اخلَْ ِل َى ِنَساِئُكْم  فَ َفرُِحوا ِِبَا فَ َرًحا َشِديًدا  ْيُط اْلَبْ َيُض ِمَن اخْلَْيِط اَْلْسَوِد }وَُكُلوا َواْشَربُوا َحَّتَّ يَ تَ َبنيَّ

 ِمَن اْلَفْجِر  .

 (2)َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.." 
ثَ َنا َداُوُد ْبُن اْلُمَحَبَِّ ، ثنا َعبَّاُد ْبُن َكِثرٍي ، َعْن َأيب َعْبِد اَّللَِّ الشََّقرِي ِ  - 627" .114 ، َعْن َسْلَماَن  َحدَّ

َِّ َوَجلَّ َخرََ   ِف َسِبيِل اَّللَِّ عَ َمْن َخَدَم اْثيَنْ َعَشَر َرُجاًل »اْلَفارِِسيِ  َعِن النَّيبِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: 
لَّى هللُا َعَلْيِه صَ ِمْن ُذنُوبِِه َكيَ ْوِم َوَلَدْتُه أُمُُّه ، َوَمْن َسَقى َرُجاًل ِف َسِبيِل اَّللَِّ َعَِّ َوَجلَّ َوَرَد َحْوَض النَّيبِ  

ِي وََكاَن َأْصَحاُب النَّ قَاَل: « ، َوَسلََّم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوَسب ُْعوَن ِف َشَفاَعِتهِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَذا َسافَ ُروا  بي
َِْوٍة َعَلى ا َْ نَّيبِ  َصلَّى هللاُ لاْشرَتََط أَْفَضُلُهُم اخلِْْدَمَة َوَمْن َأْخطَأَُه َذِلَك اْشرَتََط اْْلََذاَن قَاَل: َوَقِدَم قَ ْوٌم ِمْن 

ُهْم قَ ْوًما َقْد َأجْ  َُْدُ »َهَدهْتُُم اْلِعَباَدُة فَ َقاَل: َعَلْيِه َوَسلََّم فَ رََأى ِمن ْ فَ َقاَل بَ ْعُضُهْم: ََنُْن ََي « ُمُهْم؟َمْن َكاَن 
ُهمْ »َرُسوَل اَّللَِّ فَ َقاَل:   (3)«." أَنْ ُتْم أَْفَضُل ِمن ْ

                                         
 5/210سنن الرتمذي ت شاكر، الرتمذي، حممد بن عيسى  (1)
 5/60سنن الرتمذي ت بشار، الرتمذي، حممد بن عيسى  (2)
 2/651مسند احلارث = بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث، احلارث بن أيب أسامة  (3)
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"حدثنا حممد بن لدريس الرازي، ثنا ذويب بن عمامة بن عمرو السهمي املديين، ثنا سليمان  .115
بن محيد، عن أبيه، عن جده، أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقول:  بن سامل، عن عبد الرمحن

ا من صلى بعد ما يرتفع النهار جدا فإهن»وعن علي رضي هللا عنه: « صالة الفجر من صالة الليل»
كعات ليس شي: من تطوع النهار لال أربع ر »علقمة، عن عبد هللا رضي هللا عنه: « تعدل بصالة الليل

ِم، عبد هللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن ح« ن يعدلن مبثلهن من صالة السحرقبل الَهر فإهن
ِوال»عن أبيه، عن جده:  وعن  «كان السلف لذا انم أحدهم عن صالته ابلليل صالها ابهلاجرة قبل ال

: وعنه «كانوا يشبهون صالة العشي ما بني الَهر والعصر بصالة الليل»لبراهيم يعين النخعي رمحه هللا: 
ِبه شي: فنشط قرأه ابلنهار أو قرأه ِف ليلة أخرى ورمبا زاد أحدهم»  «كان أحدهم لذا بقي عليه من ح

كان ريين: ابن س« صالة قبل الَهر تعدل بصالة الليل»شعبة رمحه هللا، عن أيب لسحاق: كان يقال: 
 كان حملمد هللاعن أنس بن سريين رمحه « يستحبون صالة العشي»صلى هللا عليه وسلم  أصحاب النب

بن سريين سبعة أوراد يقرؤها ابلليل فإن فاته شي: من الليل قرأه ابلنهار ِف صالة " وعن احلسن رضي 
[ قال: " من عجِ ابلليل كان 62هللا عنه ِف قول هللا }هو الذي جعل الليل والنهار خلفة  االفرقان: 

[ قال لن مل يستطع 62خلفة  االفرقان: له ابلنهار مستعتب، وِف آخر }وهو الذي جعل الليل والنهار 
من فاته من »عمل الليل عمله ابلنهار ولن مل يستطع عمل النهار عمله ابلليل فهذا خلفة لذا " وعنه: 

ال يرى »سن السدي بن ُييي: َسعت احل« الليل شي: كان يقرؤه فال أبس أن يطيل به ِف ركعيت الفجر
ة بعد الفجر يقولون ال صال»هشام بن عروة، عن أبيه: « أبسا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتني

اب حسنا،."   (1)وكذبوا لن بعده حل
"وعن ابن لسحاق، عن أيب صخر، صاحب العبا: قال: كان أبو هريرة، يصلي بنا ِف رمضان  .116

ُ يقوم فيوتر بواحدة وعن ابن أيب م كية، لفيوتر بنا، فيسلم بني الركعتني اْلوليني، حَّت يسمع من ورا:ه، 
ِبري  ِهري: « أوتر بركعة ِف بيته»أن ابن ال ه وسلم يسلمون صلى هللا علي كان أصحاب النب»وقال ال

أنه كان  أوتر بركعة " وعن عقبة بن عبد الغافر،« ِف ركعيت الوتر وعن أيب جملِ أن أاب موسى اْلشعري
 (2)لذا أوتر سلم ِف الركعتني." 

 ثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن عبد الرمحن بن "حدثنا لسحاق، أخَبان عيسى بن يونس، .117
ِى، عن أبيه، قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقرأ ِف الركعة اْلو ى من الوتر بسبح اسم  أب
ربك اْلعلى وِف الثانية: بقل َي أيها الكافرون وِف الثالثة: بقل هو هللا أحد ويقنت " ومرة قال لسحاق: 

قوله: عن سعيد بن عبد الرمحن، عن أبيه، عن أيب بن كعب، فذكر احلديث سوا:،  ثنا، فذكر السند ل ى
                                         

 189قيام الليل حملمد بن نصر املروزي، حممد بن نصر املروزي ص/ (1)
 287صالة الوتر حملمد بن نصر املروزي، حممد بن نصر املروزي ص/ (2)
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سعود،  ، وأن ابن م« قنت ِف الوتر»ُ قال: ويقنت قبل الركوع، وعن اْلسود، أن عمر بن اخلطاب: 
كان ال يقنت ِف الفجر، ويقنت ِف الوتر "، وِف رواية عن عبد هللا: وجب القنوت ِف الوتر على كل 

وسلم  صلى هللا عليه كان أصحاب النب»وعن عطا:، وسئل عن القنوت، ِف الوتر، فقال: مسلم، 
 (1)«." يفعلونه

 اَن حُمَمَُّد ْبُن َمْهِديٍ  اْلِمْصرِيُّ، اَن َعْمٌرو، اَن َصَدَقُة، َعْن طَْلَحَة ْبِن َزْيٍد، َعْن ُموَسى - 1411" .118
ْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِلنَّ اْلَعْبَد اٍر ، َعِن اْبِن ُعَمَر ، َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعلَ ْبِن ُعبَ ْيَدَة، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ِدينَ 

ُ ُوُقوَفهُ َحَّتَّ ُيِصيَبهُ ِمْن َذِلَك َكْرٌب َشِديٌد، فَ يَ ُقولُ  ، فَ ُيَطوِ ُل اَّللَّ ، اْرمَحْيِن اْليَ ْوَم، لََيِقُف َبنْيَ َيَدِي اَّللَِّ : ََي َربِ 
ًئا ِمْن َخْلِقي ِمْن َأْجِلي فََأْرمَحَُك؟ َهاِت َوَلْو ُعْصُفورًا "  َفَكاَن ، قَاَل: -[409ا-فَ يَ ُقوُل: َوَهْل َرمِحَْت َشي ْ

ِي  ِتُقوهَنَا." َصاِفرَي فَ يُ عْ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَمْن َمَضى ِمْن َسَلِف َهِذِه اْْلُمَِّة يَ تَ َبايَ ُعوَن اْلعَ  َأْصَحاُب النَّبي
(2) 
رَُّجِل اَل َوَأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن َأيب َهاُروَن، قَاَل: ثَ َنا ِلْسَحاُق، َأنَّ أاََب َعْبِد اَّللَِّ ُسِئَل َعِن ال - 559" .119

، ملَْ َيُكْن َبنْيَ  َبِغي َأْن نُ َفضِ َل ُعْثَماَن َعَلى َعِليٍ  ؟ قَاَل: " يَ ن ْ  َأْصَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ يُ َفضِ ُل ُعْثَماَن َعَلى َعِليٍ 
َُُّ قَاَل: نَ ُقوُل: أَبُو َبْكٍر، َوُعَمُر، َوُعْثَما  ،ُ َُُّ َنَسْكُت نُ اْخِتاَلٌف َأنَّ ُعْثَماَن أَْفَضُل ِمْن َعِليٍ  َرمِحَُهَما اَّللَّ  ،

ا ِف اخْلَُلَفاِ: َعَلى َهَذا الطَّرِيِق، َعِليٌّ، َوَهذَ َهَذا ِف الت َّْفِضيِل، َوِف اخلِْاَلَفِة: أَبُو َبْكٍر، َوُعَمُر، َوُعْثَماُن، وَ 
ِي َوَعَلى َذا   (3)َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم "."  َكاَن َأْصَحاُب النَّبي

، َوُعبَ ْيُد اَّللَِّ أَبْ َناُ: عُ  - 253" .120 َر، َعْن َسِعيٍد مَ ان حُمَمَُّد ْبُن َُيْىَي، ان َعْبُد الرَّزَّاِق، َأْخََباََن َعْبُد اَّللَِّ
، َعْن َأيب ُهَريْ رََة، َأنَّ ُُثَاَمَة احْلََنِفيَّ أُِسَر، َفَكاَن النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َما »يَ ْغُدو لِلَْيِه فَ يَ ُقوُل:  اْلَمْقَُبِيِ 

ٍر، َوِلْن تَ ُردَّ اْلَماَل نُ ْعِطَك ِمْنُه َما نَّ ََتُنَّ َعَلى َشاكِ فَ يَ ُقوُل: ِلْن تَ ْقُتْل تَ ْقُتْل َذا َدٍم، َوِلْن َتَُ « ِعْنَدَك ََي ُُثَاَمُة؟
ِي ِشْئَت،  ْصَنُع بَِقْتِل َهَذا؟ َفَمنَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُيُِبُّوَن اْلِفَداَ: َويَ ُقولُوَن: َما يُ  وََكاَن َأْصَحاُب النَّبي

ِط َأيب طَْلَحَة، فََأَمرَُه َأْن يَ ْغَتِسَل َوَسلََّم يَ ْوًما فََأْسَلَم، َفَحلَُّه َوبَ َعَث ِبِه ِل َى َحائِ َعَلْيِه النَّيبُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه 
َْْتَسَل َوَصلَّى رَْكَعَتنْيِ، فَ َقاَل النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   (4)«." َقْد َحُسَن ِلْساَلُم َأِخيُكمْ لَ »فَا

َِارِيِ ، - 3930" .121 ثَ َنا يُوُسُف ْبُن ُمْسِلٍم، قَ ثَ َنا حُمَمَُّد ْبُن َكِثرٍي، َعْن َأيب ِلْسَحاَق اْلَف َعِن  َحدَّ
ِي »اْْلَْوزَاِعيِ  قَاَل:  ِِِلِه َن الصَّْوِت اِبْلُقْرآِن ِف مَ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ََيْتُوَن الرَُّجَل احلَْسَ  َكاَن َأْصَحاُب النَّبي ْن

 (5)«." فَ َيْسَتْخرُِجونَُه فَ يَ ْقرَأُ هَلُُم اْلُقْرآنَ 
                                         

 313صالة الوتر حملمد بن نصر املروزي، حممد بن نصر املروزي ص/ (1)
 2/408مسند الروَيين، الروَيين  (2)
 2/392السنة ْليب بكر بن اخلالل، أبو بكر اخلالل  (3)
مية  (4) مية، ابن خ  1/125صحيح ابن خ
 2/484مستخر  أيب عوانة، أبو عوانة  (5)
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ِِيُّ، قثنا ُمْسِلٌم، قثنا ِهَشاٌم، قثنا قَ َتاَدُة، َعْن َأيب بُ ْرَدةَ  - 6568" .122 ثَ َنا أَبُو َداُوَد السِ ْج ، َعْن َحدَّ
ِي  َكانَ »َأيب ُموَسى، َوَعِن احلََْسِن، َعْن قَ ْيِس ْبِن َعبَّاٍد، قَاَل:  لَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْكَرُهوَن صَ  َأْصَحاُب النَّبي

 ،« الصَّْوَت ِعْنَد اللِ َقا:ِ 
 

، قثنا مَهَّاٌم،  -[218ا-قَاَل أَبُو َداُوَد، َوثَ ًنا ُعبَ ْيُد اَّللَِّ ْبُن ُعَمَر، قثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن  - 6569 َمْهِديٍ 
َثيِن َمَطٌر، َعنْ  َوَسلََّم مبِْثِلِه. ِل َى ُهَنا ملَْ  قَ َتاَدَة، َعْن َأيب بُ ْرَدَة، َعْن أَبِيِه، َعِن النَّيبِ  َصلَّى هللُا َعَلْيهِ  قَاَل: َحدَّ

 (1)َُُر َِجاُه." 
ثَ َنا ُسَلْيَماُن ْبُن َحْرٍب، قَاَل: ثنا أَبُو ِهاَلٍل، قَالَ  - 6220" .123 ثَ َنا اْبُن َأيب َداُوَد، قَاَل: َحدَّ : َحدَّ

ِي »ثنا قَ َتاَدُة، َعْن أََنٍس، َرِضَي هللاُ َعْنُه ، قَاَل:  َعةً َصلَّى اَّللَُّ  َكاَن َأْصَحاُب النَّبي   َعَلْيِه َوَسلََّم َيْشرَتُِكوَن َسب ْ
َعُة ِف اْلَبَدنَِة ِمَن اْلبَ َقرِ  ِبِل ، َوالسَّب ْ اِب َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه فَ َهَذا َمْذَهُب َأْصحَ « ِف اْلَبَدنَِة ِمَن اْْلِ

ُهْم ، ِف اْلَبَدنَِة ، يُ َواِفُق َما ُرِوَي َعْن َجاِبٍر َرِضَي هللُا َعْنُه ، اَل مَ  ُرِوَي َعِن اْلِمْسَوِر ،  اَوَسلََّم َوَرِضَي َعن ْ
 ، َرَجْعَنا ِل َى َما َوَمْرَواَن ، فَ ُهَو َأْو َى ِمْنُه. َوَلمَّا اْختَ َلُفوا َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفيَما ذََكْرانَ 

 (2)ِة.." ُرِوَي َعْنُه ِف َهَذا اْلَباِب ، ِمَّا ِسَوى َما ََنََر يَ ْوَم احْلَُديِْبيَ 
ٌد الصَّْلُت أَبُو يَ ْعَلى، ان أَبُو َصْفَواَن، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعطَ  - 1800" .124 اٍ:، ان َعبَّاٌس، ان حُمَمَّ

ِي َعْن ََثِبٍت، َعْن أََنٍس قَاَل:  ِب ابْ َتَدُروا اْلُمَؤذِ ُن لِْلَمْغرِ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَذا أَذَّنَ  َكاَن َأْصَحاُب النَّبي
 (3)السََّوارَِي ُيَصلُّوَن رَْكَعَتنْيِ." 

َثيِن  - 1967" .125 ِد ْبِن ِلبْ رَاِهيَم اْلَكْشَورِيُّ، َحدَّ ِ ْبُن حُمَمَّ َعْبُد اَّللَِّ ْبُن الصَّبَّاِح  -[952ا-ان َعْبُد اَّللَّ
َعاينُّ اْبُن َعمِ  اْلُمَثَّنَّ ْبِن الصَّبَّاِح،  ْن َماِلٍك، َعْن َأيب زاَنٍد، َعِن اْْلَْعرَِ ، ان َُيْىَي ْبُن ََثِبٍت، عَ ْبِن َضْمرََة الصَّن ْ

ِي َعْن َأيب ُهَريْ رََة قَاَل:  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْسوَِكتُ ُهْم خَ  َكاَن َأْصَحاُب النَّبي ْلَف آَذاهِنِْم َيْستَ نُّوَن ِِبَا ِلُكلِ  َصلَّى اَّللَّ
 (4)َصاَلٍة." 

ثَ َنا َعْبُد الرَّزَّ َأْخَبََ  - 1238" .126 ثَ َنا َسَلَمُة ْبُن َشِبيٍب، قَاَل: َحدَّ اِق، قَاَل: اَن أَبُو َعُروبََة، قَاَل: َحدَّ
يَّ أُِسَر، نَّ ُُثَاَمَة احْلََنفِ أَنْ َبَأاَن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُعَمَر، َوُعبَ ْيُد اَّللَِّ ْبُن ُعَمَر، َعْن َسِعيٍد اْلَمْقَُبِيِ ، َعْن َأيب ُهَريْ رََة، أَ 

فَ يَ ُقوُل: ِلْن تَ ْقُتْل تَ ْقُتْل َذا «  ُُثَاَمُة؟َما ِعْنَدَك َيَ »َفَكاَن النَّيبُّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُعوُد لِلَْيِه، فَ يَ ُقوُل: 
ِي َكاَن أَ فَ َدٍم، َوِلْن ََتُنَّ ََتُنَّ َعَلى َشاِكٍر، َوِلْن تُرِِد اْلَماَل تُ ْعَط َما ِشْئَت، قَاَل:  ُ َعَلْيِه  ْصَحاُب النَّبي َصلَّى اَّللَّ

                                         
 4/217مستخر  أيب عوانة، أبو عوانة  (1)
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْوًما  َفَمرَّ بِهِ »َوَسلََّم ُيُِبُّوَن اْلِفَداَ:، َويَ ُقوُلوَن: َما َنْصَنُع بَِقْتِل َهَذا،  -[42ا- النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ
َْْتَسَل َوَصلَّ فََأْسَلَم، فَ بَ َعَث ِبِه ِل َى َحاِئِط َأيب طَْلَحةَ  ، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ « ى رَْكَعَتنْيِ ، فََأَمرَُه َأْن يَ ْغَتِسَل، فَا

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   [95: 1« . اَلَقْد َحُسَن ِلْساَلُم َصاِحِبُكمْ »َصلَّى اَّللَّ
Z (1235) 

__________ 

L ( .164/  1« )اْلروا:» -صحيح 

Sن عمر، اتبعه عليه عبيد هللا ب -ولن كان ضعيفاً  –بن عمر  سناده صحيح على شرطهما، عبد هللا
 (1)وهو ثقة روى له الشيخان.." 

ثَ َنا ِلبْ رَاِهيُم ْبُن احلَْجَّاِ  السَّا - 4035" .127 ، قَاَل: َحدَّ ِميُّ، قَاَل: َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َعِليِ  ْبِن اْلُمَثَّنَّ
ثَ َنا مَحَّادُ ْبُن َسَلَمَة، َعْن َثَ  ، َعْن ِكَنانَةَ ْبِن نُ َعْيٍم اْلَعَدِويِ ، َحدَّ :  -[343ا-ِبٍت اْلبُ َناين ِ َعْن َأيب بَ ْرزَةَ اْْلَْسَلِميِ 

ْرزََة: فَ ُقْلُت ب َ  َأنَّ ُجَلْيِبيًبا َكاَن اْمرًَأ ِمَن اْْلَْنَصاِر، وََكاَن َيْدُخُل َعَلى النِ َساِ:، َويَ َتَحدَُّث لِلَْيِهنَّ، قَاَل أَبُو
ِي َرَأيت: اَل َيْدُخَلنَّ َعَلْيُكْم ُجَلْيِبيٌب، قَاَل: اِلمْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَذا َكاَن ِْلََحِدِهْم َصلَّ  َفَكاَن َأْصَحاُب النَّبي ى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفيَها َحاَجةٌ أَْم اَل  ٌ مَلْ يُ َِوِ ْجَها َحَّتَّ يَ ْعَلَم أَِلَرُسوِل َصلَّى اَّللَّ ُ َعَلْيِه ؟َأِِّ  ، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
، قَاَل: ، قَاَل: نَ َعْم وَ « ََي ُفاَلُن َزوِ ْجيِن ابْ نَ َتكَ »َوَسلََّم َذاَت يَ ْوٍم ِلَرُجٍل ِمَن اْْلَْنَصاِر:  ِلين ِ »نُ ْعَمى َعنْيٍ

َُلْيِبيبٍ »، قَاَل: فَِلَمْن؟، قَاَل: « َلْسُت لِنَ ْفِسي أُرِيُدَها  َحَّتَّ َأْسَتْأِمَر أُمََّها، فََأاَتَها، ، قَاَل: ََي َرُسوَل اَّللَِّ « ِْ
َُُْطُب ابْ نَ َتِك، قَاَلْت: نَ َعْم َونُ ْعَمى َعنْيٍ، قَالَ  : ِلنَُّه لَْيَسْت فَ َقاَل: ِلنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم 

َُلْيِبي لِنَ ْفِسِه يُرِيُدَها، قَاَلْت: فَِلَمنْ  ِْ َُلْيِبيٍب، قَاَلْت: َحْلَقى َأ ِْ ، اَل يُرِيُدَها؟، قَاَل:  ٍب؟، قَاَلْت: اَل َلَعْمُر اَّللَِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَلِت اْلَفَتاةُ مِ  َمْن َخطََبيِن ْن ِخْدرَِها ِْلُمِ َها: أَُزو ُِ  ُجَلْيِبيًبا، فَ َلمَّا قَاَم أَبُوَها لََيْأيت النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَلْت: أَتَ ُردُّوَن َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ   َعَلْيِه َوَسلََّم أَْمرَُه لِلَْيُكَما قَااَل: َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
، َفَذَهَب أَبُوَها ِل َى النَّيبِ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه ُيَضيِ َعيِن  اْدفَ ُعوين ِل َى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَِإنَُّه َلنْ 

-ْلَحَة: َهْل طَ َوَسلََّم، فَ َقاَل: َشْأُنَك ِِبَا، فَ َِوََّجَها ُجَلْيِبيًبا قَاَل مَحَّاٌد: قَاَل ِلْسَحاُق ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيب 
ْيِهَما َصبًّا، َواَل َُتَْعْل اللَُّهمَّ ُصبَّ اخلَْرْيَ َعلَ »: َوَما َدَعا هَلَا بِِه؟ قَاَل: َتْدرِي َما َدَعا هَلَا ِبِه قَالَ  -[344ا

ا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِف « َعْيَشُهَما َكدًّ َنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُه، فَ بَ ي ْ َِاٍة، قَاَل: قَاَل ََثِبٌت: فَ َِوََّجَها ِلَيَّ َْ تَ ْفِقُدوَن » 
َعٍة، َقْد  «َلِكينِ  أَْفِقُد ُجَلْيِبيًبا، فَاْطُلُبوُه ِف اْلَقت َْلى»، قَاُلوا: اَل، قَاَل: « ٍد؟ِمْن َأحَ  ، فَ َوَجُدوُه ِل َى َجْنِب َسب ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َُُّ قَ تَ ُلوُه، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َُُّ قَ تَ ُلوُه أَقَ تَ »قَ تَ َلُهْم،  َعًة،  ،  «؟ َهَذا ِمينِ  َوأاََن ِمْنهُ َل َسب ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى َساِعَدْيِه، َما َلُه َسرِيٌر ِلالَّ  ًعا، فَ َوَضَعُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َساِعَدْي َرُسوِل اَّللَِّ يَ ُقوهُلَا َسب ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َحَّتَّ َوَضَعُه ِف َقَْبِِه، قَاَل َثَ  َها ِبٌت: َوَما َكاَن ِف َصلَّى اَّللَّ  اْْلَْنَصاِر َأِِّ ٌ أَنْ َفُق ِمن ْ

                                         
 4/41خمرجا، ابن حبان  -صحيح ابن حبان  (1)
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Z (4024) 
__________ 

L ( .73)ص « أحكام اْنائِ» -صحيح 

S ".(1)لسناده صحيح 
ثَ َنا احلََْسُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن الصَّبَّ  - 6531" .128 َل: اِح، قَاَأْخََباََن ُعَمُر ْبُن حُمَمٍَّد اهْلَْمَداينُّ، قَاَل: َحدَّ

ثَ َنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُعْثَماَن ْبِن ُخثَ ْيٍم، َعْن َأيب الطَُّفْيِل، عَ  ثَ َنا َُيْىَي ْبُن ُسَلْيٍم، قَاَل: َحدَّ ِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ َحدَّ
َّْهرَاَن ِحنَي َصاََلَ قُ َرْيشً  ا نَ ََِل َمرَّ ال بَ َلَغ َأْصَحاَب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى  اَرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َلمَّ

َا يُ َباِيُع َأْصَحاُب حُمَمٍَّد َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  ْعًفا َوَهِْاًل، فَ َقاَل ضَ اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَّ قُ َرْيًشا تَ ُقوُل: ِلمنَّ
، َلْو ََنَْراَن ِمْن َظْهراَِن فَ َأْصَحاُب النَّيبِ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم: ََي نَ  َأَكْلَنا ِمْن حُلُوِمَها َوُشُحوِمَها، يبَّ اَّللَِّ

ََْدْواَن َعَلْيِهْم َوبَِنا مَجَاٌم، قَاَل:  ًَْدا ِلَذا  ِكْن ِليُتوين مبَا َفَضَل ِمْن اَل، َولَ »َوَحَسْواَن ِمَن اْلَمَرِق َأْصَبْحَنا 
َها َما َفَضَل ِمْن أَْزَواِدِهْم، َفَدَعا هَلُُم النَّيبُّ صَ ، فَ َبَسطُوا أَ « أَْزَوادُِكمْ  َُُّ َصبُّوا َعَلي ْ لَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ْنطَاًعا، 

 َْ  َُُّ َُُّ َكَفُئوا َما َفَضَل ِمْن أَْزَواِدِهْم ِف ُجُرِِبِْم،  َلى اْلَقْوِم، فَ َقاَل َدْوا عَ اِبْلََبََكِة، فََأَكُلوا َحَّتَّ َتَضلَُّعوا ِشبَ ًعا، 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َِةً »هَلُُم النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ َِْمي ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأْصَحابُُه، فَ َرَمُلوا ، فَاْضطََبَع النَّيبُّ « اَل يَ َرْيَن   َصلَّى اَّللَّ

ِي  -[467ا-ِر، َوِعْنَد َداِر النَّْدَوِة، َثاَلثََة َأْطَواٍف، َوَمَشْوا أَْربَ ًعا، َواْلُمْشرُِكوَن ِف احلِْجْ   وََكاَن َأْصَحاُب النَّبي
 َُُّ ُهْم َبنْيَ الرُّْكَننْيِ اْلَيَماين ِ َواْْلَْسَوِد َمَشْوا،  ْطُلُعوَن َعَلْيِهْم، فَ تَ ُقوُل يَ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَذا تَِغي َُّبوا ِمن ْ

 ُم اْلِغِْاَلُن، َفَكاَنْت ُسنَّةً قُ َرْيٌش: َواَّللَِّ َلَكَأهنَُّ 

Z (6497) 
__________ 

L ( .1650« )صحيح أيب داود» -صحيح 

S ".(2)حديث صحيح رجاله رجال الصحيح 
ثَ َنا َأمْحَُد ْبُن َُيْىَي ْبِن َخاِلِد ْبِن َحيَّاَن الرَّقِ يُّ قَاَل: ان َُيْىَي ْبُن ُسَلْيَمانَ  - 97" .129 ُْعِفيُّ قَاَل:  َحدَّ ْْ ا

ِي َكاَن َأْصَحابُ »ان َعْبُد السَّاَلِم ْبُن َحْرٍب، َعْن ُشْعَبَة، َعْن قَ َتاَدَة، َعْن أََنٍس قَاَل:  َعَلْيِه  َصلَّى هللاُ   النَّبي
 «َوَسلََّم ِلَذا َتاَلقَ ْوا َتَصاَفُحوا، َوِلَذا َقِدُموا ِمْن َسَفٍر تَ َعانَ ُقوا

ُْعِفيُّ."  ْْ  (3)مَلْ يَ ْرِو َهَذا احلَِْديَث َعْن ُشْعَبَة ِلالَّ َعْبُد السَّاَلِم ْبُن َحْرٍب، تَ َفرََّد بِِه: َُيْىَي ا

                                         
 9/342خمرجا، ابن حبان  -صحيح ابن حبان  (1)
 14/466ابن حبان  خمرجا، -صحيح ابن حبان  (2)
 1/37املعجم اْلوسط، الطَباين  (3)
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ثَ َنا حُمَمَُّد ْبُن َعِلي ٍ  - 6241" .130 اَل: ان رِْشِديُن ْبُن الصَّاِئُغ قَاَل: ان َمْهِديُّ ْبُن َجْعَفٍر الرَّْمِليُّ قَ  َحدَّ
ِه َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ِهَشاٍم قَاَل:  ِي »َسْعٍد، َعْن َأيب ُعَقْيٍل ُزْهرَُة ْبُن َمْعَبٍد، َعْن َجدِ  َصلَّى هللاُ  َكاَن َأْصَحاُب النَّبي

َناَعَلْيِه َوَسلََّم، يَ تَ َعلَّ  ميَاِن،  ُموَن َهَذا الدَُّعاَ: ِلَذا َدَخْلِت السََّنُة أَِو الشَّْهُر: اللَُّهمَّ أَْدِخْلُه َعَلي ْ اِبْْلَْمِن، َواْْلِ
ْساَلِم، َورِْضَواٍن ِمَن الرَّمْحَِن، َوَجَواٍز ِمَن الشَّْيطَانِ   «َوالسَّاَلَمِة، َواْْلِ

ْسَناِد، تَ َفرََّد ِبِه رِْشِديُن بْ اَل يُ ْرَوى َهَذا احلَِْديُث َعْن َعْبِد   (1)ُن َسْعٍد "." اَّللَِّ ْبِن ِهَشاٍم ِلالَّ ِِبََذا اْْلِ
ُد ْبُن َعْبِد هللِا احلَْْضَرِميُّ، ثنا َُيْىَي احلِْمَّاينُّ، ثنا أَبُو َداُوَد ا - 10237" .131 ثَ َنا حُمَمَّ لطََّياِلِسيُّ، َحدَّ

، َعْن َعْبِد هللِا قَاَل: َعْن مَحَّاِد ْبِن َسَلَمَة، َعْن  ِي َعاِصٍم، َعْن زِرٍ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم  َكاَن َأْصَحاُب النَّبي
 (2)يَ ْوَم َبْدٍر َثاَلَُثِائٍَة." 

، َحدَّ  - 1910" .132 ثَ َنا َأْسَلُم ْبُن َسْهٍل اْلَواِسِطيُّ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َسْهِل ْبِن َعِليٍ  اْلَباِهِليُّ ا ِصَلُة ثَ نَ َحدَّ
ِي َكاَن َأْصَحاُب ا»ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا ُشْعَبُة، َعْن َِسَاٍك، َعْن َجاِبِر ْبِن ََسُرََة، قَاَل:  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  لنَّبي

ْعَر َوَرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْسَمعُ   (3)«." يَ تَ َناَشُدوَن الشِ 
( ُيىي اْابِر، 1نا عبُدهللاِ قاَل: حدثنا عثماُن قاَل: حدثنا جريٌر، عن )( حدث163) -1182" .133

 عن سامٍل، عن ابِن عباٍس، عن النيبِ  صلى هللا عليه وسلم َنَوُه.

( حدثنا عبُدهللِا قاَل: حدثنا عثماُن قاَل: حدثنا الوليُد بُن عقبَة الشيباينُّ، عن زائدَة، 164) -1183
 جوِد، عن زرِ  بِن ُحبيٍش، عن عبِدهللِا قاَل:عن عاصِم بِن أيب النَّ 

 ( .2حممٌد صلواُت هللِا عليه وسلََّم سيُد ولِد آدَم يوَم القيامِة )

( حدثنا عبُدهللِا قاَل: حدثنا عثماُن قاَل: حدثنا عقبةُ بُن خالٍد السَّكوينُّ، عن ُعبيِدهللِا 165) -1184
 صلى هللا عليه وسلم َيُكلوَن الثوَم. نبِي كاَن َأصحاُب البِن عمَر، عن انفٍع قاَل: 

( حدثنا عبُدهللِا قاَل: حدثنا عثماُن قاَل: حدثنا لسحاُق بُن منصوٍر السَّلويلُّ قاَل: 166) -1185
ِيَد بِن عبِدالرمحِن الدَّاالين، عن احلكِم، عن ميموَن بِن أيب شبيٍب،  حدثنا عبُدالسالِم بُن حرٍب، عن ي

 الٍب رضي هللاُ عنه،عن عليِ  بِن أيب ط

 ( .4( ، فردَّ البيَع )3أنَّه فرَق بنَي جاريٍة وَولِدها، فَنهاُه رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم عن ذلَك )

__________ 

 ( ل ى: ابن.72( حترف ِف اْلصل ظ )1)

 ( من طريق عاصم به ضمن حديث.10256( أخرجه الطَباين )2)

                                         
 6/221املعجم اْلوسط، الطَباين  (1)
 10/138املعجم الكبري للطَباين، الطَباين  (2)
 2/221املعجم الكبري للطَباين، الطَباين  (3)
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 هللا عليه وسلم عن ذاك.( : فنهاه النيب صلى 66( ِف ظ )3)

( من 9/126( ، والبيهقي )2/55( ، واحلاكم )3/66( ، والدارقطين )2696( أخرجه أبوداود )4)
 طريق عبد السالم بن حرب به.

 (1)( .." 401« )علل الدارقطين»وقد اختلف فيه على احلكم، انَر 
 يب هريرَة،سعيٍد املقَبيِ ، عن أ "عبُدالرزاِق قاَل: أخَبان ُعبيُدهللِا وعبُدهللِا ابنا عمَر، عن .134

َر لليِه فيقوُل:  فيقوُل: « ما عندَك َي ُُثامُة؟»أنَّ ُُثامَة احلنفيَّ أُِسَر، فكأنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم تعذَّ
أصحاُب اَن كلْن تقُتْل تقُتْل ذا دٍم، ولْن َتُنَّ َتُنَّ على شاكٍر، ولْن تُرِد املاَل تُعطى ما ِشئَت، قاَل: 

 عليه صلى هللا عليه وسلم ُيبُّوَن الفداَ: ويقولوَن: ما تصنُع بقتِل َهذا! فمرَّ عليِه النيبُّ صلى هللا النبِي 
 وسلم يومًا فأسَلَم، فبعَث به ل ى حائِط أيب طلحَة فأَمرَه َأن يغتسَل، فاْتَسَل وصلَّى رَكعتنِي، فقاَل /

 ( .1« )َن لسالُم َأخيكملقد َحسُ »النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: 

( حدثنا ُيىي قاَل: حدثنا سلمُة بُن شبيٍب قاَل: حدثنا زيُد بُن احلباِب قاَل: حدثنا 265) -1841
اريَّ معاويةُ بُن صاٍَل قاَل: حدثين عبُدالرمحِن بُن جبرِي بِن نفرٍي، عن أبيه، أنَّه َسَع النواَس بَن َسعاَن اْلنص

 يقوُل:

، فقاَل: سألُت رسوَل هللِا صل ُِ ُُ ما حاَك ِف الَبُّ حسُن اخللِق، واْل»ى هللا عليه وسلم عن الَبِ  واْل
 ( .2« )نفِسَك وكرهَت َأن يطِلَع عليه الناسُ 

( حدثنا ُيىي قاَل: حدثنا سلمةُ بُن شبيٍب قاَل: حدثنا عبُدالرزاِق قاَل: أخَبان الثوريُّ، 266) -1842
 ثماَن، عن زاذاَن، عن جريِر بِن عبِدهللِا قاَل:عن سلِم بِن عبِدالرمحِن، عن ع

__________ 

 ( .9834« )مصنف عبد الرزاق»( هو ِف 1)

مية )  ( .253ومن طريقه أخرجه ابن خ

 ( من طريق سعيد املقَبي بنحوه ِف حديث طويل.1764( وأطرافه، ومسلم )462وأخرجه البخاري )

 (2) به.." ( من طريق معاوية بن صاَل2553( أخرجه مسلم )2)
ُن "نُبَئ رسوُل هللِا وهو ابُن أربعنَي سنًة، فلبَث مبكَة عشَر سننَي، وابملدينِة عشراً، وتُوِف وهو اب .135

 ( .1ستنَي سنًة، ليَس ِف رأِسه وال ِف حليِته عشروَن شعرًة بيضاَ: صلى هللا عليه وسلم )

لليُث دثنا مرواُن بُن حممٍد: حدثنا ا( حدثنا ُعبيُدهللِا: حدثنا أمحُد: حدثنا صفواُن: ح261) -2148
 ( .2بُن سعٍد قاَل: جلَس الُِّهريُّ ذاَت ليلٍة يُذاِكُر نفَسه احلديَث، فما زاَل ذلَك جملُسُه حَّت َأصبَح )

                                         
 2/124املخلصيات، املخلص  (1)
 2/398املخلصيات، املخلص  (2)
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( حدثنا ُعبيُدهللِا قاَل: حدثنا أمحُد: حدثنا صفواُن: حدثنا الوليُد قاَل: حدثنا حريُِ 262) -2149
( َيدعو: اللهمَّ ربَّ هذه العروِق، سكِ ْن هذه 3رجٌل مرضًا ضين ِمنه، وكاَن ) بُن عثماَن قاَل: مرضَ 

( الساِهرَة، واِْفْر هلِذه النفِس الَاملِة، وعاِفنا 4العروَق وَأِِنْ هذه العروَق )الضاريَة، وأِْن هذه العيوَن( )
 ِِ ِي نيا واْلخرِة. قاَل: فبلَغْت هذه الدعوُة عمَر بَن عبِدالع ََُهنَّ.، فَأعَجبَ ْته حَّت حَ ِف الدُّ  ِف

( حدثنا ُعبيُدهللِا: حدثنا أمحُد: حدثنا صفواُن: حدثنا الوليُد: حدثنا أبوبكِر بُن أيب 263) -2150
، أنَّ أَعرابياً صلَّى فتشهََّد ُ قاَل: / اللهمَّ لين ِ أسأُلَك املغفرَة يوَم كلِ  نفٍس ل ليَك مرَِّ، عن اهليثِم الطائيِ 

ا نعمٌة ِمنَك عليَّ كبريٌة.  حمشورٌة،  بوَن ِبذه الدعوِة.صلى هللا عليه وسلم يعج فكاَن أصحاُب النبِي فإهنَّ

__________ 

 ( .688( تقدم )1)

 ( من طريق املخلص به.330/ 55( أخرجه ابن عساكر )2)

 ( : فكان.21( ِف ظ )3)

 (1)( .." 21( ما بني القوسني ليس ِف ظ )4)
ثَ َنا  - 2543" .136 ِِ اْلمَ َحدَّ ِِي كِ يُّ، َوُموَسى أَبُو احلََْسِن َعِليُّ ْبُن مَحَْشاٍذ اْلَعْدُل، ثنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَع

ْستُ َواِئيُّ، ثنا قَ َتا َدُة، َعِن احلََْسِن، ْبُن احلََْسِن ْبِن َعبَّاٍد اْلَغسَّاينُّ، قَااَل: ثنا ُمْسِلُم ْبُن ِلبْ رَاِهيَم، ثنا ِهَشاٌم الدَّ
ِي ْن قَ ْيِس ْبِن ُعَباَدَة َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه، قَاَل: عَ  َيْكَرُهوَن الصَّْوَت » َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى هللاُ  َكاَن َأْصَحاُب النَّبي

 (2)على شرط البخاري ومسلم."  - K2543« ِعْنَد اْلِقَتالِ 
ن حازم عي، ثنا حممد ب"حدثنا أبو بكر اْرجاين الوراق، ثنا حممد بن خملد بن احلسني املطو  .137

البصري، ثنا جامع بن لبراهيم، ثنا لسحاق بن لبراهيم الصيدالين، ثنا حممد بن منصور الكرماين، ثنا 
حسان بن لبراهيم الكرماين، عن أيب حنيفة، عن عبيد هللا بن عمر، وُيىي بن سعيد، عن عمرة، عن 

ر ون اْمعة من أرضهم أبيديهم أثصلى هللا عليه وسلم ال َيت كان أصحاب النبعائشة، قالت: 
ديث ُيىي بن مشهور من ح« من أتى منكم اْمعة فليغتسل»الطني، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: 

 (3)ْريب من حديث عبيد هللا."  -[181ا-سعيد، عن عمرة، 

                                         
 3/124املخلصيات، املخلص  (1)
 2/126املستدرك على الصحيحني للحاكم، احلاكم، أبو عبد هللا  (2)
 180مسند أيب حنيفة رواية أيب نعيم، أبو نعيم اْلصبهاين ص/ (3)
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ثَ َنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد، ثَ َنا ِلْسَحاُق ْبُن ِلبْ رَاِهيَم، َأْخََبانَ  .138 لرَّزَّاِق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن قَ َتاَدَة،  َعْبُد ا"َحدَّ
ِي قَاَل: ُسِئَل اْبُن ُعَمَر: َهْل  ميَاُن »؟ قَاَل: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْضَحُكونَ  َكاَن َأْصَحاُب النَّبي نَ َعْم، َواْْلِ
َِبالِ  ْْ ََُم ِمَن ا  (1)«." ِف قُ ُلوِِبِْم أَْع

ُد ْبُن َُيىي، ثَ َنا حُمَمَّ  .139 ثَ َنا اْلَقاِضي أَبُو َأمْحََد، َوأَبُو حُمَمَِّد ْبُن َحيَّاَن، قَااَل: ثَ َنا حُمَمَّ ُد ْبُن ِمْهرَاَن، "َحدَّ
َب ُسْفَياُن قَاَل: َكتَ  -يِ  َوُهَو اْبُن َأِخي ُسْفَياَن الث َّْورِ  -ثَ َنا َسِعيُد ْبُن َأيب َسِعيٍد، َعْن َحْفِص ْبِن َعْمرٍو، 

ِي ِل َى َعبَّاِد ْبِن َعبَّاٍد: أََما بَ ْعَد فَِإنََّك ِف َزَماٍن  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ تَ َعوَُّذوَن َأْن يُْدرُِكوُه  َصلَّى َكاَن َأْصَحاُب النَّبي
ْدرَْكَناُه َعَلى ِقلَِّة ِعْلٍم َوِقلَِّة َصَْبٍ ْيَف بَِنا ِحنَي أَ َوهَلُْم ِمَن اْلِعْلِم َما لَْيَس لََنا، َوهَلُْم ِمَن اْلِقَدِم َما لَْيَس لََنا َفكَ 

نْ َيا، فَ َعَلْيَك اِبْْلَْمِر اْْلَوَِّل َوالتَّ  َمسُِّك بِِه، َوَعَلْيَك َوِقلَِّة أَْعَواٍن َعَلى اخلَْرْيِ َوَفَساٍد ِمَن النَّاِس وََكَدٍر ِمَن الدُّ
َِْلِة َوِقلَِّة خُمَاَلَطِة النَّاِس فَ َقْد َكاَن النَّاُس لِ اِبخْلُُموِل فَِإنَّ َهَذا َزَمُن ُخُُ  َتِفُع بَ ْعُضُهْم وٍل، َوَعَلْيَك اِبْلُع َذا اْلتَ َقْوا يَ ن ْ

َك َواْْلَُمرَاَ: َأْن َتدْ  ُهْم َوخُتَاِلطُُهْم نُو مِ بِبَ ْعٍض، َفَأمَّا اْليَ ْوُم فَ َقْد َذَهَب َذاَك َوالنََّجاُة ِف تَ رِْكِهْم ِفيَما نَ َرى، َوِلَيَّ ن ْ
َِْلمَ  َُْلوٍم أَْو تُ َردَّ َم َك َأْن خُتْدََع فَ يُ َقاَل َلَك َتْشَفُع َوَتْدرَُأ َعْن َم ًة فَِإنَّ َذِلَك ِف َشْيٍ: ِمَن اْْلَْشَياِ:، َوِلَيَّ

َا اختَََّذَها ُفجَّاُر اْلُقرَّاِ: ُسلًَّما، وََكاَن يُ َقا َاِهِل َواْلَعاملِِ اْلَفاِجِر فَِإنَّ ُل: ات َُّقوا ِفت ْ َخِديَعُة ِلبِْليٍس، َوِلمنَّ ْْ َنَة اْلَعاِبِد ا
َنٌة ِلُكلِ   نَ تَ َها ِفت ْ َتِنْم َذِلَك َواَل تُ َناِفْسهُ  -[377ا-ِفت ْ ْْ َيا فَا ْم ِفيِه، َمْفُتوٍن، َوَما َلِقيَت ِمَن اْلَمْسأََلِة َواْلُفت ْ

َك َأْن َتُكوَن َكَمْن ُيُِبُّ أَ  ِإَذا تَ َرَك َذاَك ِمْنُه ُعِرَف ْن يُ ْعَمَل بَِقْولِِه أَْو يُ ْنَشَر قَ ْولُُه أَْو ُيْسَمَع ِمْن قَ ْولِِه، فَ َوِلَيَّ
َك َوُحبَّ الر ََِيَسِة فَِإنَّ الرَُّجَل َتُكوُن الر ََِيَسُة َأَحبُّ ِللَْيِه ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَِّة وَ  َْاِمٌض اَل هُ ِفيِه، َوِلَيَّ  َو اَبٌب 
 َداَن ِمَن النَّاِس أَْمٌر دْ يُ ْبِصرُُه ِلالَّ اْلَبِصرُي ِمَن اْلُعَلَماِ: السََّماِسرَِة، فَ تَ َفقَّْد نَ ْفَسَك َواْعَمْل بِِنيٍَّة، َواْعَلْم أَنَُّه قَ 

 (2)َيْشَتِهي الرَُّجُل َأْن مَيُوَت َوالسَّاَلُم." 
ثَ َنا أَبُو َبْكٍر، ثَ َنا حُمَمَُّد ْبنُ  .140 ُد الرَّمْحَِن، ثَ َنا ِهَشاٌم، َسْهٍل، ثَ َنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن ُعَمَر، ثَ َنا َعبْ  "َحدَّ

ِي َعْن قَ َتاَدَة، َعِن احلََْسِن، َعْن قَ ْيِس ْبِن ُعَباٍد، قَاَل: "  لَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْكَرُهوَن صَ  َكاَن َأْصَحاُب النَّبي
ِِ َوِعْنَد الذ ِْكِر "." الصَّْوَت ِعْنَد َثاَلٍث: ِعنْ  ََناِئ ْْ  (3)َد اْلِقَتاِل َوِعْنَد ا

حدثنا أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه النجاد لمال:، قال: قرئ على ُيىي بن جعفر  - 70" .141
وأان أَسع، ثنا عبد الوهاب عن سعيد اْريري، عن أيب نضرة عن أيب سعيد، قال: " كان النيب صلى 

د، أنت  اللهم لك احلم»د ثواب َساه ابَسه قميصا، أو لزارا، أو عمامة، يقول: هللا عليه وسلم لذا استج
ضرة: ، قال أبو ن« كسوتنيه، أسألك من خريه وخري ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له

                                         
 1/311حلية اْلوليا: وطبقات اْلصفيا:، أبو نعيم اْلصبهاين  (1)
 6/376حلية اْلوليا: وطبقات اْلصفيا:، أبو نعيم اْلصبهاين  (2)
 9/58: وطبقات اْلصفيا:، أبو نعيم اْلصبهاين حلية اْلوليا (3)
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لف هللا عِ وجل  وكان أصحاب النب صلى هللا عليه وسلم لذا رأوا على أحدهم ثواب قالوا: يبلى ُو
 "."(1) 

ْبِد َأْخََباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أخَبان أَبُو َبْكِر ْبُن ِلْسَحاَق، حدثنا حُمَمَُّد ْبُن عَ  - 1446" .142
ِِ ْبِن َأيب َرَجاٍ:، قَاَل: حدثنا َعفَّاُن ْبُن ُمْسِلٍم، ح  ِِي قَاَل: َوأان أَبُو َعْبُد هللِا ْبُن يَ ْعُقوَب،  -[115ا-اْلَع

اُد ْبُن َسَلَمَة، ْبُن َعْبِد اْلَوهَّاِب اْلَفرَّاُ:، أخَبان أَبُو الن ُّْعَماِن حُمَمَُّد ْبُن اْلَفْضِل، قَااَل: أخَبان مَحَّ  حدثنا حُمَمَّدُ 
، َأنَّ ُجَلْيِبيًبا َكاَن اْمَر:اً  ِمَن اْْلَْنَصاِر َكاَن  َعْن ََثِبٍت، َعْن ِكَنانََة ْبِن نُ َعْيٍم اْلَعَدِويِ ، َعْن َأيب بَ ْرزََة اْْلَْسَلِميِ 
 َعَلْيُكنَّ ُجَلْيِبيٌب، َيْدُخُل َعَلى النِ َساِ: َويَ َتَحدَُّث لِلَْيِهنَّ قَاَل أَبُو بَ ْرزََة: فَ ُقْلُت اِلْمَرَأيت: ات َُّقوا هللاَ اَل َيْدُخَلنَّ 

ي قَاَل:  يُ َِوِ ْجَها َحَّتَّ يَ ْعَلَم َهْل ِلَرُسوِل  َحِدِهْم َأِِّ ٌ ملَْ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَذا َكاَن َْلَ  وََكاَن أصحاب النَّبي
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َذا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفيَها َحاَجٌة أَْم اَل؟ فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ َت يَ ْوٍم ِلَرُجٍل ِمَن هللِا َصلَّى اَّللَّ

، قَاَل: " ِلين ِ َلْسُت لِنَ ْفِسي اْْلَْنَصاِر: " ََي ُفاَلُن َزوِ ْجيِن  أُرِيُدَها "، قَاَل:  ابْ نَ َتَك "، قَاَل: نِْعَم َونِْعَمة َعنْيٍ
َُلْيِبيٍب "، قَاَل: ََي َرُسوَل هللِا، َحَّتَّ َأْسَتْأِمَر أُمِ َها فََأاَتَها فَ َقاَل: ِلنَّ َرُسوَل هللاِ  ِْ ُ فَلَمْن؟ قَاَل: "   َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه وَ َعَلْيِه وَ  َُُْطُب ابْ نَ َتِك، قَاَلْت: نِْعَم، َونِْعَمة َعنْيٌ َزو ِْ  َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ َسلََّم، قَاَل: ِلنَُّه لَْيَس َسلََّم 
ُلَ  ِْ َُلْيِبيٍب ِلن ِيِه؟ َأ ِْ َُلْيِبيٍب، قَاَلْت: َحْلِقي، َأ ِْ َُلْيِبيٍب ِلن ِيِه يْ لِنَ ْفِسِه يُرِيُدَها، قَاَلْت: فَِلَمْن؟ قَاَل:  ِْ ِبيٍب ِلن ِيِه َأ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ، قَاَلِت اْلَفَتاِة ِمْن ِخْدرَِها: اَل َلَعْمُر هللِا، اَل أَزو ُِ  ُجَلْيِبيًبا، فَ َلمَّا قَاَم أَبُوَها لََيْأيتَ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَلْت: أَفرَتُدُّوَن عَ َمْن َخطََبيِن ِللَْيُكَما؟ قَااَل: َرُسوُل هللِا  َلى َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َذَهَب أَبُوَها ِل َى َرُسوِل َعَلْيِه َوَسلََّم أََمرَُه اْدفَ ُعوين ِل َى َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم فَِإنَُّه َلْن ُيَضيِ َعيِن، فَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل: َشْأَنَك ِبَا، فَ َِوََّجَها ُجَلْيِبيًبا، هللِا صَ  قَاَل ِلْسَحاُق ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن  -[116ا-لَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم بِِه؟ قَاَل: َوَما دَ  ا هَلَا بِِه؟ قَاَل: عَ َأيب طَْلَحَة، لِثَاِبٍت: َهْل َتْدرِي َما َدَعا هَلَا َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ا "، قَاَل ََثِبًت: فَ َِوََّجَها ِلَيَّ  ا َكدًّ َها اخلَْرْيَ َصبَّا َصبَّا، َواَل َُتَْعْل َعْيَشَها َكدًّ َنَما " اللُهمَّ َصبَّ َعَلي ْ ُه قَاَل: بَ ي ْ

َقاَل: " َهْل تَ ْفِقُدوَن ِمْن َأَحٍد؟ " قَاُلوا: ْيِه، ف َ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِف مَغَِى َلُه، فَأَفَاَ: هللُا َعلَ 
َُُّ قَاَل: " َهْل تَ ْفِقُدوَن ِمْن َأَحٍد؟ " قَاُلوا: اَل، قَاَل:  َلِكينِ  أَْفِقُد  "نَ ْفِقُد ُفاَلاًن َوُفاَلاًن وفالان َونَ ْفِقُد ُفاَلاًن، 

ََرُ  َلى "، فَ َن َلى، فَ َوَجُدوُه ِل َى َجْنبِ ُجَلْيِبيًبا، فَاْطُلُبوُه ِف اْلَقت ْ َُُّ قَ تَ ُلوُه، فَ َقاَل  وا ِف اْلَقت ْ َعٍة َقْد قَ تَ َلُهْم،  َسب ْ
َُُّ قَ تَ ُلوُه، َهَذا ِمينِ  َوأاََن ِمْنهُ "، يَ ُقوهلَُ  َعًة،  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " قَ ْتَل َسب ْ ا ِمرَارًا، فَ َوَضَعهُ َرُسوُل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ْيِه َوَسلََّم َحَّتَّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى َساِعِدِه، َماَلُه َسرِيٌر ِلالَّ َساِعَدْي َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَُّ َعلَ  هللاِ 
َها " َأْخَرجَه ُمْسِلٌم آخِ   َهَذا احلَِْديِث، َعْن رَ َوَضَعُه ِف َقَْبِِه قَاَل ََثِبٌت: " َفَما َكاَن ِف اْْلَْنَصاِر َأِِّ ً أَنْ َفَق ِمن ْ

َِميُع َصِحيٌح َعَلى َشْرِطِه."  ْْ  (2)ِلْسَحاَق ْبِن ُعَمَر ْبِن َسِليٍط، َعْن محاد َوا
                                         

ِ: اْلول، ابن بشران، أبو القاسم ص/ -أمايل ابن بشران  (1)  53اْ
 3/114شعب اْلميان، البيهقي، أبو بكر  (2)
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ً: قَاَل: َأْخََباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشرَاَن، أاََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َسْلَماَن اْلَفِقيُه، ِلْماَل  - 5871" .143
َُرْيرِيُّ ح، قُرَِئ َعَلى ُيَْ  ْْ َوَأْخََباََن أَبُو َعِليٍ  احْلَُسنْيُ  -[308ا-ىَي ْبِن َجْعَفٍر َوأاََن َأَْسَُع أاََن َعْبُد اْلَوهَّاِب ا

ٍد الرُّوْذاَبرِيُّ، َأاَن أَبُو َبْكِر ْبُن َداَسَة، ثَ َنا أَبُو َداُوَد، ثَ َنا َعْمُرو ْبُن َعْوٍن، َأاَن اْبنُ  ُمَباَرِك، َعِن لْ ا ْبُن حُمَمَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَذا اسْ  َُرْيرِيِ ، َعْن َأيب َنْضرََة، َعْن َأيب َسِعيٍد قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ ْْ َتَجدَّ ثَ ْواًب ََسَّاُه ا

َُُّ يَ ُقوُل: " اللُهمَّ َلَك احْلَْمُد أَْنتَ  ِه، ِلمَّا َقِميًصا أَْو ِعَماَمًة  َأْسأَُلَك ِمْن َخرْيِِه َوَخرْيِ َما َصَنَع  َكَسْوتَِنيِه،  اِبَسِْ
ِي وََكاَن َأْصَحاُب النَّ َلُه، َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن َشر ِِه َوَشرِ  َما ُصِنَع َلُه " قَاَل أَبُو َنْضرََة:  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  بي

وََكاَن َأْصَحاُب َل أَبُو َنْضرََة: ِلي َوُُِْلُف هللاُ َوِف رَِوايَِة اْبِن ِبْشرَاَن قَاِلَذا لَِبَس َأَحَدُهْم ثَ ْواًب َجِديًدا ِقيَل تُ بْ 
ِي  َلى َوُُِْلُف هللاُ َوقَالَ  النَّبي ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَذا رَأَْوا َعَلى َأَحِدِهْم ثَ ْواًب قَاَل: يَ ب ْ  ِف احلَِْديِث َقِميًصا َأْو َصلَّى اَّللَّ
 (1)َأْو ِعَماَمًة يَ ُقوُل َواْلَباِقي َسَواٌ:." ِلزَارًا 

أخَبان أبو عبد هللا احلافظ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب، ثنا هارون بن سليمان  - 419" .144
اْلصبهاين، ثنا عبد الرمحن بن مهدي، عن شعبة، عن علي بن احلكم، عن أيب نضرة، عن أيب سعيد، 

وسلم لذا جلسوا كان حديثهم يعين الفقه، لال أن يقرأ رجل صلى هللا عليه  كان أصحاب النبقال: 
 (2)سورة أو َيمروا رجال أن يقرأ سورة." 

ا يَ ْعُقوُب ْبُن َوَأْخََباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن ، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر ، ثن - 21118" .145
َاِبِر ْبنِ ُسْفَياَن ، ثنا َُيْىَي ْبُن َعْبِد احلَْ  ِْ ََسُرََة: َأُكْنَت ُُتَاِلُس  ِميِد ، ثنا َشرِيٌك ، َعْن َِسَاٍك ، قَاَل: قُ ْلُت 

ِي وَ النَّيبَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم؟ قَاَل: نَ َعْم ، وََكاَن َطِويَل الصَّْمِت ، قَِليَل الضَِّحِك ،   َكاَن َأْصَحاُب النَّبي
ْعَر ، َوالنَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ تَ َبسَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ   (3)ُم." َسلََّم يَ تَ َناَشُدوَن الشِ 

 ْبُن حُمَمَِّد َأْخََباََن أَبُو احلََْسِن حُمَمَُّد ْبُن َأيب اْلَمْعُروِف اْلَفِقيُه أنبأ أَبُو َسِعيٍد َعْبُد هللاِ  - 8790" .146
َتاَدُة، َعْن َسِعيِد ْبِن ازِيُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن أَيُّوَب، أنبأ ُمْسِلُم ْبُن ِلبْ رَاِهيَم، ثنا ِهَشاٌم، ثنا ق َ ْبِن َعْبِد اْلَوهَّاِب الرَّ 
ِي اْلُمَسيِ ِب، قَاَل: "  ا ُهِر احلَْجِ  فَِإَذا ملَْ َُيُجُّو َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم يَ َتَمت َُّعوَن ِف َأشْ  َكاَن َأْصَحاُب النَّبي

ًئا "."   (4)َعاَمُهْم َذِلَك ملَْ يَ ْهُدوا َشي ْ
ِلُم ْبُن َأْخََباََن أَبُو َعِليٍ  الرُّوْذاَبرِيُّ، أنبأ أَبُو َبْكِر ْبُن َداَسَة، ثنا أَبُو َداُوَد، ثنا ُمسْ  - 18467" .147

ِي  َكانَ قَاَل: ِلبْ رَاِهيَم، ثنا ِهَشاٌم، ثنا قَ َتاَدُة، َعِن احلََْسِن، َعْن قَ ْيِس ْبِن َعبَّاٍد،  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  َأْصَحاُب النَّبي
 َوَسلََّم َيْكَرُهوَن الصَّْوَت ِعْنَد اْلِقَتاِل.
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ثَ َنا أَبُو َداُوَد، ثنا ُعبَ ْيُد هللِا ْبُن ُعَمَر، ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن، َعْن مَهَّاٍم، قَاَل: َحدَّ  - 18468 َثيِن قَاَل: َوَحدَّ
 (1) َمَطٌر، َعْن قَ َتاَدَة، َعْن َأيب بُ ْرَدَة، َعْن أَبِيِه، َعِن النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم مبِْثِل َذِلَك."

 "َفَكْم طَاِعٍن ِف السِ نِ  َعمََّر بَ ْعَدُه ... وََكْم ِمْن َرِضيِع الثَّْدِي َعاَجَلُه الرََّدى .148

يَل الذ ِْكِر فَ ُهَو ُمَؤبٌَّد ... َوَخرْيُ نَِعيٍم َما َيُدوُم ُمَؤبََّدا  تَ َوخَّ مجَِ

 َولِبَ ْعِضِهْم:

َمُه ... ِف اْلُعمْ  ْهَر َوأَيَّ  ِر ِمْثَل النَّاِر ِف الشِ يحِ أََما تَ َرى الدَّ

 مَيُرُّ َمرَّ الر ِيِح َما ِف َيِدي ... ِمْن َمرٍَّة َشْيٌ: ِسَوى الر ِيحِ 

َْرْيُ خمَْ  ُلوٍق؟ فَ َقاَل: ِقيَل: ِلنَّ َأاَب ُشَعْيٍب َصاِحَب داود، قَاَل: قُ ْلُت ِْلَيب اْلَعَتاِهَيِة، اْلُقْرآُن ِعْنَدَك خَمُْلوٌق، أَْم 
، فََأْمَسَك، فََأَعْدُت َعَلْيِه فََأَجاَبيِن َسأَ  َْرْيِ اَّللَِّ ، قُ ْلُت َعْن  َْرْيِ اَّللَِّ ََواَب َحَّتَّ  ْلَتيِن َعِن اَّللَِّ أَْم َعْن  ْْ َهَذا ا

ُتَك َوَلِكنََّك مِحَاٌر ".  فَ َعَل َذِلَك ِمرَارًا، فَ ُقْلُت َلُه: َماَلَك اَل ُتُِيُبيِن، فَ َقاَل: َقْد َأَجب ْ

َفَهاَن، قَاَل: َأْخََباََن أَبُو طَاِلٍب َعْبُد اْلَكرِِِّ ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد احلَْْسَنااَبِذيُّ، َشْيُخ الصُّوِفيَِّة أبَِصْ  - 1219
ِد ْبِن َجْعَفِر ْبِن َحيَّاَن، ِلْماَلً:، قَاَل: َأْخََباََن ِلسْ  ثَ َنا أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَّ اُق ْبُن ِلبْ رَاِهيَم ْبِن حَ َحدَّ

، قَا ُد ْبُن ُمَصفَّى احلِْْمِصيُّ ثَ َنا حُمَمَّ ثَ َنا َأمْحَُد ْبُن َسيَّاٍر اْلَمْرَوزِيُّ، قَاَل: َحدَّ يٍل، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا َُيْىَي لَ مجَِ : َحدَّ
ثَ َنا َسْيُف ْبُن حُمَمٍَّد، َعْن ِضرَارِ  ، َعْن أََنِس ْبِن ْبِن َعْمرٍو، َعْن يَ  ْبُن َسِعيٍد اْلَقطَّاُن، قَاَل: َحدَّ ِِيَد الرَّقَاِشيِ 

ِي »َماِلٍك، قَاَل:  ُ َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلََّم ِلَذا اْستَ َهلَّ َشْعَبانُ  َكاَن َأْصَحاُب النَّبي َأَكبُّوا َعَلى اْلَمَصاِحِف،  َصلَّى اَّللَّ
ِر َرَمَضاَن، َوَدَعا اْلُمْسِلُموَن وُّوا ِِبَا الضَِّعيَف َواْلِمْسِكنَي َعَلى ِصَياِم َشهْ َوَأَخَذ اْلُمْسِلُموَن ِف زََكاةِ أَْمَواهِلِْم فَ قَ 

ُهْم َضرَاِئَب َشْهِر َرَمَضاَن، َوَدَعِت اْلُواَلُة أَْهَل السُُّجوِن َفَمْن َكاَن َعَلْيِه َحدٌّ   أَقَاُموا َِمُْلوِكيِهْم َفَحطُّوا َعن ْ
َْْتَسُلوا َواْعَتَكفُ َعَلْيِه، َوِلالَّ َخلُّ  َََر اْلُمْسِلُموَن ِل َى َشْهِر َرَمَضاَن ا وا، َوبَ َعَث اَّللَُّ َعَِّ وا َسِبيَلُه، َحَّتَّ ِلَذا َن

، َوفُِتَحْت ِفيِه أَبْ َوابُ  ِْْنِ  َلٍة ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن فَ َغلُّوا ِفيِه أَْعَفاَر ا َْْلُقوا  السََّماَوَجلَّ َماَلِئَكًة ِف أَوَِّل لَي ْ ِ:، َوَأ
ا ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن أَبْ َواَب النَّاِر َوَبَسَط ِفيِه الر ِْزَق لِْلِعَباِد، َوَرَفَع ِفيِه اْلَعَذاَب َعْن َأْهِل اْلُقُبوِر َفَمْن َصاَم يَ ْومً 

َلًة ِمْن َشْهِر َرَمَضا َلِة اْلَقْدِر، َوَمْن قَاَم َن َكاَن َلُه ِمثْ تَ َباَعَد ِمَن النَّاِر َمِسريََة ِمائَِة َعاٍم، َوَمْن قَاَم لَي ْ ُل َأْجِر لَي ْ
َلِتِه تِْلَك َثاَلثًَة َوَُثَاِننَي َسَنًة َوأَْربَ َعَة َأْشُهٍر يَ ْعيِن ِعَباَدًة، وَ  َلَة اْلَقْدِر َكاَنْت َصاَلُة لَي ْ َكاَن اْلُمْسِلُموَن أَمَّا لَي ْ

 «ٌة َوأَمَّا اللَّْيُل فَِتاَلَوُة اْلَوْحِي َوالسُُّجوُد َواْلِقَيامُ الن ََّهاُر َفِصَياٌم َوَتْسِبيٌح َوَصَدقَ 
ِد ْبِن ُعْثَماَن ْبِن السَّوَّاِق اْلبُ ْنَداُر، بِِقرَاَ:يت َعَلْيِه ِمْن َأصْ  - 1220 ُد ْبُن حُمَمَّ ِلِه، قَاَل: أَبُو َمْنُصوٍر حُمَمَّ
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ثَ َنا ِلبَ  َأْخََباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َجْعَفرِ  راِهيُم ْبُن َعْبِد اَّللَِّ اْلَبْصرِيُّ، ْبِن مَحَْداَن ْبِن َماِلٍك اْلَقِطيِعيُّ، قَاَل: َحدَّ
ثَ َنا َعْمُرو ْبُن َمْرُزوٍق، قَاَل: َأْخََباََن ِعْمرَاُن،."   (1)قَاَل: َحدَّ

َك ِف َرُجٍل ِمْن بَ ْعُض َأْصَحايب: َهْل لَ "َعْن ِهالِل ْبِن َيَساٍف، قَاَل: َقِدْمُت الرَّقََّة، فَ َقاَل يل  .149
َِْنيَمًة، َفُدِفْعَنا ِل َى َواِبَصَة، فَ ُقْلُت ِلَصاِحيب  : نَ ْبَدأُ فَ نَ ْنَُُر ِل َى َأْصَحاِب النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم؟ قُ ْلُت: 

ََْْبُ، فَِإَذا ُهَو ُمْعتَ زِي ِِه، فَِإَذا َعَلْيِه قَ َلْنُسَوٌة الِطَئٌة َذاُت أُُذَننْيِ  ِمٌد َعَلى َعًصا ِف َصالتِِه، فَ ُقْلَنا  َوبُ ْرُنُس َخٍِ  َأ
ثَ ْتيِن أُمُّ قَ ْيٍس بِْنُت حِمِْصٍن، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوسَ  َلمَّا َأَسنَّ، »لََّم بَ ْعَد َأْن َسلَّْمَنا، فَ َقاَل: َحدَّ

 « .اختَََّذ َعُموًدا ِف ُمَصالُه يَ ْعَتِمُد َعَلْيهِ  َومَحََل اللَّْحَم،

 )َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم( يتوكؤون على َكاَن َأْصَحاب النَّبي َوُرِوَي َعْن َعطَاٍ: قَاَل: 

 العصي ِف الصَّاَلة.

 (2)رََة ِبَكَماهِلَا.." َتنْيِ اَل يَ ْقَرأُ السُّو َوِقيَل: َمْعََّن االْخِتَصاِر: َأْن يَ ْقَرأَ ِمْن آِخِر السُّورَِة آيًَة أَْو آي َ 
 "فتح َخْيََب. .150

نَ ْيهِ َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم تَ َلقَّى َجْعَفَر ْبَن َأيب طَاِلٍب فَاْلتَ َِ »َوَعن البياضي،  « َمُه، َوقَ بََّل َما َبنْيَ َعي ْ
. 

 قبل خدها.ُمْضَطِجَعة، قد َأَصاَِبَا محى، فَ َقاَل: َكيَف أَْنت ََي بنية؟ وَ َودخل أَبُو َبْكر َعَلى َعاِئَشة َوِهي 

د َرُسول اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه فنقبل يَ »َوقَاَل زارع، وََكاَن ِف َوفد َعْبد اْلَقْيس: َفجعلَنا نتبادر َبني رواحلنا، 
 « .َوَسلََّم َورجله

ْْ َوَعن ََتِيم ْبن َسلَمة، قَاَل: ملا  ُ َعْنُه الشَّام، استقبله أَبُو ُعَبيدة ْبن ا راح، َفأخذ بَِيِدِه، قدم ُعَمر َرِضَي اَّللَّ
 فقبلها.

َا سنة.  قَاَل ََتِيم: َكانُوا يَرْوَن َأهنَّ

ِ َوقَاَل الشَّْعيب :  َ: أحدهم ِمن ا، َوِلذا َجاَصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَصافح بَعضهم بَ ْعضً  َكاَن َأْصَحاب النَّبي
 سفر، عانق َصاحبه.

ِمُه. ْرَدا:، فَاْلَت  َوقدم سلَمان، َفدخل اْلَمْسِجد، فَ َقاَم لِلَْيِه أَبُو الدَّ

ِمين بَِيِدِه، وضمين ِل َى جلده.  َوقَاَل ُعَمر ْبن َذر: كنت ِلذا ودعت َعطا: ْبن َأيب َراَبح، الت

انق َجْعَفر ْبن َأيب هنى َعن املعانقة والتقبيل، َوَجا: أَنَُّه ع» أَنَُّه قَاَل محيد ْبن َزْْنَوْيه: قد َجاَ: َعن النَّيب  
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ِلَك َأْصَحاب النَّيب  ، َوفعل ذَ « طَالب، َوقَبله ِعْند قدومه ِمن أَرض احْلََبَشة، َوأمكن ِمن َيده َحَّتَّ قبلت
 (1)عنداَن،."  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َولَْيَس َذِلَك مبختلف، َولُكل َوجه

 [ .153"َوَقوله ُسْبَحانَُه َوتَ َعا َى: }ِلْذ ُتْصِعُدوَن َوال تَ ْلُووَن َعَلى َأَحٍد  اآل عمرَان:  .151

َْريه، فَ ُهَو ِف ابِْتَدائه مصعد، َوِف ُرُجوعه منحدر.  كل من ابْ َتَدأَ َوجها من سفر َأو 

َْمًّا  [ ، أَرَاَد ْما بغم: ُمتَِّصال، فالغم اْلول: 153بَِغمٍ   اآل عمرَان: وقَاَل ُسْبَحانَهُ َوتَ َعا َى: }فََأََثَبُكْم 
راح َواْلَقْتل، َواْلَغم الثَّاين: َما ألِقي لِلَْيِهم من قتل النَّيب َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فأنساهم اْلغ ْْ  م اْلول.ا

، َأان حُمَمَّ َأْخََباََن َعْبُد اْلَواِحِد اْلَمِليِحيُّ، َأان  - 3783 ُد ْبُن يُوُسَف، اَن حُمَمَُّد َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ الن َُّعْيِميُّ
ِِيدَ  ْعُت َعْبَد اَّللَِّ ْبَن َي ُث، َعْن ْبُن ِلَْسَاِعيَل، اَن أَبُو اْلَولِيِد، اَن ُشْعَبُة، َعْن َعِديِ  ْبِن ََثِبٍت، قَاَل: َسَِ  ُُيَدِ 

وََكاَن ْن َخرََ  َمَعُه، " َلمَّا َخرََ  النَّيبُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِل َى أُُحٍد، َرَجَع اَنٌس ِمَّ  َزْيِد ْبِن ََثبٍت، قَاَل:
ِي   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفْرقَ َتنْيِ: ِفْرَقٌة تَ ُقوُل: نُ َقاتُِلُهْم. َأْصَحاُب النَّبي

 َوِفْرَقٌة تَ ُقوُل: اَل نُ َقاتُِلُهْم.

ََِلْت }َفَما َلُكْم ِف اْلُمَناِفِقنَي ِفئَ َتنْيِ َواَّللَُّ َأرَْكَسُهْم مبَا َكَسُبوا  االنِ َسا::  َبٌة تْنِفي 88فَ نَ  َا طَي ْ [ َوقَاَل: ِلهنَّ
نُوَب َكَما تَ ْنِفي النَّاُر َخَبَث اْلِفضَِّة ".."   (2)الذُّ

 "حدثنا سهيل .152

ثَ َنا 1ابن َأيب احلَِِْْم ) ( َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل: )َكاَن َأْصَحاُب َرسوِل هللِا صلَّى هللاُ 2ََثِبٌت )( ، َحدَّ
َُِْتُمْوُه(( )10َعَليِه َوَسلََّم يَ ْقرَأُوَن الُقْرآَن ِمْن َأوَّلِِه ِل َى آِخرِِه ال  ( .3/أ[ ِف اْلَفرَاِئِض َحَّتَّ 

الَ َحقَّ يدعو ِبذا الدعا: ))اللَُّهمَّ ِِبَقِ َك، فَ  َسعت أمحد يقول: َسعت أاب احلسن بن فراس مبكة - 52
َِْلَتُه ِمْن ِكَتاِبَك، َوقُ ْلَت َوق َ  ََُم ِمْنَك َعَلْيَك، َوِِبَقِ  َأَْسَاِئَك احْلُْسََّن َعَلْيَك، َوِِبَقِ  َما أَنْ   ُلَك احلَْقُّ }ِلانَّ وْ أَْع

_________ 

 بكر البصري، ضعيف تفرد العجلي بتوثيقه.( الُقطَعي   بضم القاف وفتح الطا:  ، أبو 1)

( ، واْرح والتعديل 2/210( ، و )2/167( ، والتاريخ الصغري )4/106انَر التاريخ الكبري )
 ( ، واجملروحني4/247)

( 96( ، ومن تكلم فيه )ص2/154( ، وضعفا: العقيلي )3/450( ، والكامل البن عدي )1/353)
 ، والتهذيب

 ( .2672/ت259( ، والتقريب )4/229)

(2.  ( هو ابن أسلم اْلبُ َناين ِ
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ِم، وهو ضعيف.3)  ( هذا حديث منكر، تفرد به سهيل بن أيب ح

 قال اْلمام أمحد: "روى عن َثبت أحاديث منكرة". وقال البخاري: "اليتابع ِف حديثه".

 

"، ولكن بقلت: وِف لسناده أيضًا بسطام بن الفضل، ذكره ابن حبان ِف "الثقات" وقال: "رمبا أْر 
ِهراين عن أيب قتيبة به، أخرجه الطَباين ِف "املعجم اْلوسط" ) ( ، 8162/ح8/123اتبعه أبو الربيع ال

ِم.2/413والبيهقي ِف "شعب اْلميان" )  ( ، فاَنصرت العلة على سهيل بن أيب احل

 صلى هللا كان أصحاب النب( قال: "وقد روي عن أنس قال: 1/335واحلديث ذكره ِف "املغين" )
 عليه وسلم يقرأون ... احلديث، لال أن أمحد قال: هذا حديث منكر".

ِوائد" ) ( وقال: "رواه الطَباين ِف "اْلوسط"، وفيه سهيل بن أيب 2/114وذكره اهليثمي ِف "جممع ال
ِم ضع فه مجاعة، يقولون: ليس ابلقوي، ووث قه ابن معني، وبقية رجاله ثقات".."   (1)ح

 أَثل احلنفيابب ِف ُثامة بن  -36" .153

أخَبان أبو عروبة حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا عبد الرزاق أنبأان عبد هللا بن عمر وعبيد هللا  -2281
بن عمر عن سعيد املقَبي عن أيب هريرة أن ُثامة بن أَثل احلنفي أسر فكان النيب صلى هللا عليه وسلم 

ترد املال  دم ولن َتن َتن على شاكر ولن يعود لليه فيقول: "ما عندك َي ُثامة" فيقول لن تقتل تقتل ذا
ل هذا صلى هللا عليه وسلم ُيبون الفدا: ويقولون ما تصنع بقت فكان أصحاب النبتعط ما شئت قال 

فمر به النيب صلى هللا عليه وسلم يوما فأسلم فبعث به ل ى حائط أيب طلحة فأمره أن يغتسل فاْتسل 
 ليه وسلم: "لقد حسن لسالم صاحبكم". قلت بعضه ِفوصلى ركعتني فقال رسول هللا صلى هللا ع

 (2)الصحيح.." 
 عن قتادة، قال: َسعت أَنس بن مالك، قال: -285" .154

 (.1« )َصلى هللا َعليه وَسلم ينامون، ُ يصلون وال يتوضؤون كان أصحاب النب»

َرون العشا:، ُ ينتكان أصحاب رسول هللا َصلى هللا َعليه وَسلم، ُفقون برؤوسهم، »وِف رواية:  -
 (.2« )يقومون فيصلون، وال يتوضؤون

( قال: 13983) 3/277« أمحد»( قال: حدثنا وكيع، عن هشام. و1408أخرجه ابن أيب شيبة )
( قال: حدثين ُيىي بن حبيب 764) 1/196« مسلم»حدثنا ُيىي بن سعيد، قال: حدثنا شعبة. و

( قال: حدثنا 200« )أَبو داود»ل: حدثنا شعبة. واحلارثي، قال: حدثنا خالد، وهو ابن احلارث، قا
ِمذي»شاذ بن فياض، قال: حدثنا هشام الدَّستوائي. و ( قال: حدثنا حممد بن بشار، قال: 78« )الرتِ 
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 حدثنا ُيىي بن سعيد، عن شعبة.

__________ 

 ( اللفظ ْلمحد.1)

 (1)( اللفظ البن أيب شيبة.." 2)
يب اجملالد، قال: اختلف عبد هللا بن شداد بن اهلاد، عن حممد، أو عبد هللا بن أ -5150" .155

 وأَبو بردة ِف السلف، فبعثوين ل ى ابن َأيب أَوََف، رضي هللا عنه، فسألته، فقال:

لان كنا نسلف على عهد رسول هللا َصلى هللا َعليه وَسلم، وَأيب بكر، وعمر، ِف احلنطة، والشعري، »
ِبيب، والتمر  «.وال

ِى، فق  (.1ال مثل ذلك )وسألت ابن أب

وِف رواية: عن حممد بن أيب اجملالد، قال: بعثين عبد هللا بن شداد، وأَبو بردة، ل ى عبد هللا بن َأيب  -
لنيب َصلى َصلى هللا َعليه وَسلم، ِف عهد ا كان أصحاب النبأَوََف، رضي هللا عنهما، فقاال: سله هل 

الشعري، : كنا نسلف نبيط أهل الشام ِف احلنطة، و هللا َعليه وَسلم، يسلفون ِف احلنطة؟ قال عبد هللا
ِيت، ِف كيل معلوم، ل ى أجل معلوم  «.وال

ِى،  قلت: ل ى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسأهلم عن ذلك، ُ بعثاين ل ى عبد الرَّمَحن بن أب
 فسألته؟ فقال:

وَسلم، ومل نسأهلم  هللا َعليهَصلى هللا َعليه وَسلم يسلفون على عهد النيب َصلى  كان أصحاب النب»
 (.2« )أهلم حرث أم ال

__________ 

 (.2243و 2242( اللفظ للبخاري )1)

 (2)(.." 2245و 2244( اللفظ للبخاري )2)
 عن َعمرو بن ُمرَّة، قال: َسعت ابن َأيب َأوََف يقول: -5173" .156

أو ألفا وثالث  لفا وأربع مئة،َصلى هللا َعليه وَسلم، الذين ابيعوا حتت الشجرة، أ كان أصحاب النب»
 (.1« )مئة، وكانت أسلم ُثن املهاجرين

 (.2« )كان أصحاب الشجرة، ألفا وثالث مئة، وكانت أسلم ُثن املهاجرين»وِف رواية:  -

( 4155) 5/123« البخاري»( قال: حدثنا ُيىي بن أيب بكري. و38261أخرجه ابن أيب شيبة )
و عاذ: حدثنا أيب. قال البخاري: اتبعه حممد بن بشار، قال: حدثنا أَبتعليقا، قال: وقال عبيد هللا بن م
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( 4847( قال: حدثنا عبيد هللا بن معاذ، قال: حدثنا أيب. وِف )4846) 6/26« مسلم»داود. و
قال: وحدثنا ابن املثَّن، قال: حدثنا أَبو داود )ح( وحدثناه لسحاق بن لبراهيم، قال: أخَبان النضر بن 

( قال: أخَبان عمر بن حممد اهلمداين، قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا 4803« )ِحبَّانابن »مشيل. و
 حممد بن جعفر.

ُخستهم )ُيىي بن أيب بكري، ومعاذ بن معاذ العنَبي، وأَبو داود الطيالسي، والنضر بن مشيل، وحممد بن 
 (.3جعفر( عن شعبة بن احلجا ، عن َعمرو بن ُمرَّة، فذكره )

__________ 

 ( اللفظ البن أيب شيبة.1)

 ( اللفظ ملسلم.2)

 (.5177(، وحتفة اْلشراف )5688( املسند اْامع )3)

(، وأَبو َعوانة 2364« )اْلحاد واملثاين»(، وابن أيب عاصم، ِف 858واحلديث؛ أخرجه الطيالسي )
 (1).." 5/235(، والبيهقي 7203و 7202)
ِل مر الَهران، حني صاَل قريش أن رسول هللا َصلى هللا َعليه»وِف رواية:  -" .157 ا، وَسلم، ملا ن

( أصحاب حممد َصلى هللا 1بلغ أصحاب رسول هللا َصلى هللا َعليه وَسلم أن قريشا تقول: لمنا يبايع )
ال، فقال أصحاب النيب َصلى هللا َعليه وَسلم: َي نيب هللا، لو َنران من ظهران،  َعليه وَسلم ضعفا وه

ا، وحسوان من املرق، أصبحنا ْدا لذا ْدوان عليهم وبنا مجام، قال: ال، فأكلنا من حلومها وشحومه
ولكن ايتوين مبا فضل من أزوادكم، فبسطوا أنطاعا، ُ صبوا عليها ما فضل من أزوادهم، فدعا هلم النيب 
 َصلى هللا َعليه وَسلم ابلَبكة، فأكلوا حَّت تضلعوا شبعا، ُ كفؤوا ما فضل من أزوادهم ِف جرِبم، ُ

ِة، فاضطبع النيب َصلى  ْدوا على القوم، فقال هلم النيب َصلى هللا َعليه وَسلم: ال يرين القوم فيكم ْمي
هللا َعليه وَسلم وأصحابه، فرملوا ثالثة أطواف، ومشوا أربعا، واملشركون ِف احلجر، وعند دار الندوة، 

َصلى هللا َعليه وَسلم، لذا تغيبوا منهم، بني الركنني اليماين واْلسود، مشوا، ُ  وكان أصحاب النب
الن، فكانت سنة  (.2« )يطلعون عليهم، فتقول قريش: وهللا، لكأهنم الغ

قال النيب َصلى هللا َعليه وَسلم ْلصحابه، حني أرادوا دخول مكة، ِف عمرته، بعد »وِف رواية:  -
سريونكم، فلريوكم جلدا، فلما دخلوا املسجد، استلموا الركن، ُ رملوا، والنيب  احلديبية: لن قومكم ْدا

َصلى هللا َعليه وَسلم معهم، حَّت لذا بلغوا ل ى الركن اليماين، مشوا ل ى الركن اْلسود، ففعل ذلك ثالث 
 (.3« )مرات، ُ مشى اْلربع

، ومشى أربعة من جعرانة، فرمل ابلبيت ثالَثعن النيب َصلى هللا َعليه وَسلم ؛ أنه اعتمر »وِف رواية:  -
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 (.4« )أشواط

وِف رواية: عن عبد هللا بن عثمان بن خثيم، قال: أخَبان أَبو الطفيل، وسألته عن الرمل ابلكعبة  -
ِعم أن ابن عباس أخَبه؛ أن رسول هللا َصلى هللا َعليه وَسلم، ملا قدم ِف عقد قريش،  الثالثة أطواف، ف

 فذكر« خل من هذا الباب اْلعَم، وقد جلست قريش ِما يلي احلجر، أو احلجرفلما دخل مكة، د
 احلديث بطوله.

__________ 

 «.ما يتباعثون(: »2783« )مسند أمحد»( كذا ِف املطبوع، وِف 1)

 (.6531( اللفظ البن حبان )2)

 (.2870( اللفظ ْلمحد )3)

 (1)(.." 3534( اللفظ ْلمحد )4)
لدريس، وقاسم، وشعبة، وأَبو اْلحوص( عن عاصم بن كليب، عن أبيه، "أربعتهم )عبد هللا بن  .158

قال: كنا ِف املغازي ال يؤمر علينا لال أصحاب رسول هللا َصلى هللا َعليه وَسلم، فكنا بفارس، علينا 
ِينة، من أصحاب النيب َصلى هللا َعليه وَسلم، فغلت علينا املسان، حَّت كنا نشرتي املسن  رجل من م

 والثالث، فقام فينا هذا الرجل، فقال: ابْذعتني

لن هذا اليوم أدركنا، فغلت علينا املسان، حَّت كنا نشرتي املسن ابْذعتني والثالث، فقام فينا النيب »
 (.1« )َصلى هللا َعليه وَسلم، فقال: لن املسن يوِف ِما يوِف منه الثين

ِينة، أو جهينة، قال: »وِف رواية:  - ليه َصلى هللا عَ  كان أصحاب النبعن كليب، عن رجل من م
وَسلم لذا كان قبل اْلضحى بيوم، أو بيومني، أعطوا جذعني وأخذوا ثنيا، فقال رسول هللا َصلى هللا 

ِئ منه الثنية ِئ ِما ُت  (.2« )َعليه وَسلم: لن اْذعة ُت

ة نعن كليب، قال: كنا ِف سفر، فحضر اْلضحى، فجعل الرجل منا يشرتي املس»وِف رواية:  -
ِينة: كنا مع رسول هللا َصلى هللا َعليه وَسلم، ِف سفر، فحضر  ابْذعتني والثالثة، فقال لنا رجل من م
هذا اليوم، فجعل الرجل يطلب املسنة ابْذعتني والثالثة، فقال رسول هللا َصلى هللا َعليه وَسلم: لن 

 (.3« )اْذع يوِف ِما يوِف منه الثين

ِينة؛ أن النيب َصلى هللا َعليه وَسلم ضحى ِف السفرعن كليب، عن »وِف رواية:  -  (.4) «رجل من م

 (.5مل يسم الصحايب )

__________ 

 (.37421( اللفظ البن أيب شيبة )1)
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 ( اللفظ ْلمحد.2)

 (.4457) 7/219( اللفظ للنسائي 3)

 (.37422( اللفظ البن أيب شيبة )4)

 (.11133(، وأطراف املسند )15664(، وحتفة اْلشراف )15611( املسند اْامع )5)

 (1).." 271و 9/270وأخرجه، من هذا الوجه؛ البيهقي 
( قال: 1082( قال: حدثنا وهب بن بقية، قال: أخَبان خالد. وِف )1079« )أَبو يَعلى»"و .159

( قال: أخَبان أمحد 5420« )ابن ِحبَّان»حدثنا عبد هللا بن عمر بن أابن، قال: حدثنا أَبو أُسامة. و
( قال: أخَبان عبد هللا 5421بن املثَّن، قال: حدثنا وهب بن بقية، قال: أخَبان خالد. وِف )بن علي 

 بن َقحطَبة، قال: حدثنا الوليد بن شجاع، قال: حدثنا عيسى بن يونس.

ستتهم )عبد هللا بن املبارك، وعيسى، وحممد بن دينار، والقاسم، وخالد بن عبد هللا، وأَبو أُسامة محاد 
 (.1عن سعيد بن لَيس أيب مسعود اُْريري، عن أيب نضرة املنذر بن مالك، فذكره ) بن أُسامة(

 «.عن أيب نضرة، قال: أراه عن أيب سعيد(: »1079  وِف رواية أيب يَعلى )

   قال أَبو داود: رواه عبد الَوهَّاب الثقفي، عن اُْريري، مل يذكر فيه أاب سعيد.

 ن أيب العال:، عن النيب َصلى هللا َعليه وَسلم .ومحاد بن سلمة قال: عن اُْريري، ع

 قال أَبو داود: محاد بن سلمة والثقفي َساعهما واحد.

ِمذي: هذا حديث حسن.    وقال الرتِ 

يه َصلى هللا َعل وكان أصحاب النب( عقب احلديث: قال أَبو نضرة: 4020  زاد ِف رواية أيب داود )
لف هللا، عِ وجل  «.وَسلم، لذا لبس أحدهم ثواب جديدا، قيل له: تبلي، ُو

َيدة أخرجها ابن أيب شيبة ) ( قال: حدثنا لَساعيل ابن 30377) 10/403( و25599  وهذه ال
ى أحدهم َصلى هللا َعليه وَسلم، لذا رأوا عل كان أصحاب النبُعَلية، عن اُْريري، عن أيب نضرة، قال: 

لف هللا عليك.  الثوب اْديد، قالوا: تبلي، ُو

__________ 

 (.8587(، وأطراف املسند )4326(، وحتفة اْلشراف )4563( املسند اْامع )1)

(، والبغوي 5871« )شعب اْلميان»(، والبيهقي، ِف 398« )الدعا:»واحلديث؛ أخرجه الطَباين، ِف 
(3111 "..)(2) 
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ا ة احلنفي أسر، فكان النيب َصلى هللا َعليه وَسلم، يغدو لليه، فيقول: مأن ُثام»وِف رواية:  -" .160
عندك َي ُثامة؟ فيقول: لن تقتل تقتل ذا دم، ولن َتن َتن على شاكر، ولن ترد املال نعطك منه ما 

َصلى هللا َعليه وَسلم، ُيبون الفدا:، ويقولون: ما يصنع بقتل هذا؟ فمن  وكان أصحاب النبشئت، 
نيب َصلى هللا َعليه وَسلم يوما، فأسلم، فحله وبعث به ل ى حائط أيب طلحة، فأمره أن يغتسل، عليه ال

 (.1) «فاْتسل وصلى ركعتني، فقال النيب َصلى هللا َعليه وَسلم: لقد حسن لسالم أخيكم

وا به ل ى بأن ُثامة بن أَثل، أو أَثلة، أسلم، فقال رسول هللا َصلى هللا َعليه وَسلم: اذه»وِف رواية:  -
 (.2« )حائط بين فالن، فمروه أن يغتسل

أن ُثامة بن أَثل احلنفي أسلم، فأمر النيب َصلى هللا َعليه وَسلم، أن ينطلق به ل ى حائط »وِف رواية:  -
 (.3) «أيب طلحة، فيغتسل، فقال رسول هللا َصلى هللا َعليه وَسلم: قد حسن لسالم صاحبكم

 2/304« أمحد»( قال: أخَبان عبيد هللا، وعبد هللا، ابنا عمر. و19226و 9834أخرجه عبد الرزاق )
( قال: حدثنا 9832) 2/452( قال: حدثنا عبد الرَّمَحن، قال: حدثنا عبد هللا بن عمر. وِف 8024)

( قال: حدثنا سريج، قال: حدثنا عبد هللا، يعين 10273) 2/483حجا ، قال: حدثنا ليث. وِف 
( قال: حدثنا عبد 4372) 5/214( و2423) 3/161( و462) 1/125« البخاري»ابن عمر. و

 هللا بن يوسف، قال: حدثنا الليث.

__________ 

مية )1)  (.253( اللفظ البن خ

 (.8024( اللفظ ْلمحد )2)

 (1)(.." 10273( اللفظ ْلمحد )3)
 قيس بن ُعَباد القيسي الضبعي -" .161

 تال.هللا َعليه وَسلم، يكرهون الصوت عند القَصلى  كان أصحاب النبحديث قيس بن ُعَباد، قال:  

 (2)سلف ِف مسند عبد هللا بن قيس أيب موسى اْلشعري، رضي هللا عنه.." 
 عن أيب الَبخرَتي، عن حذيفة، قال: -3753" .162

 «.لن أصحايب تعلموا اخلري، ولين تعلمت الشر»

 (.1قالوا: وما محلك على ذلك؟ قال: لنه من يعلم مكان الشر يتقه )

 .«َصلى هللا َعليه وَسلم يسألونه عن اخلري، وكنت أسأله عن الشر كان أصحاب النب»وِف رواية:  -
 قيل: مل فعلت ذلك؟ قال: من اتقى الشر، وقع ِف اخلري.
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( قال: 23782) 5/399« أمحد»( قال: حدثنا حممد بن فضيل. و38592أخرجه ابن أيب شيبة )
 حدثنا وكيع، عن سفيان.

فضيل، وسفيان الثوري( عن عطا: بن السائب، عن أيب الَبخرَتي سعيد بن فريوز،  كالمها )حممد بن
 (.2فذكره )

__________ 

 ( اللفظ البن أيب شيبة.1)

 (.2155(، وأطراف املسند )3386( املسند اْامع )2)

 (1)(.." 507« )مكارم اْلخالق»، واخلرائطي، ِف 4/252واحلديث؛ أخرجه ابن سعد 
ِيد اْلَنصاري، عن زيد بن َثبت، قال:عن عبد  -4136" .163  هللا بن ي

ملا خر  رسول هللا َصلى هللا َعليه وَسلم ل ى أحد، خر  معه انس، فرجعوا، قال: فكان أصحاب رسول »
ِلت: }فما لكم  هللا َصلى هللا َعليه وَسلم فيهم فرقتني؛ قالت فرقة: نقتلهم، وفرقة قالت: ال نقتلهم، فن

بة، ولهنا  أركسهم مبا كسبوا  قال: فقال رسول هللا َصلى هللا َعليه وَسلم: لهنا طيِف املنافقني فئتني وهللا
 (.1« )تنفي اخلبث، كما تنفي النار خبث الفضة

ملا خر  النيب َصلى هللا َعليه وَسلم ل ى أحد، رجع انس من أصحابه، فقالت فرقة: »وِف رواية:  -
ِلت: }فم ى هللا َعليه ا لكم ِف املنافقني فئتني ، وقال النيب: َصلنقتلهم، وقالت فرقة: ال نقتلهم، فن

 (.2« )وَسلم: لهنا تنفي الرجال، كما تنفي النار خبث احلديد

كان أصحاب و ملا خر  النيب َصلى هللا َعليه وَسلم ل ى أحد، رجع انس ِمن خر  معه، »وِف رواية:  -
ِلت: }فما لكم ِف ، وفرقة تقول: ال نقاتلهم، فَصلى هللا َعليه وَسلم فرقتني، فرقة تقول نقاتلهم النب ن

 «املنافقني فئتني وهللا أركسهم مبا كسبوا ، وقال: لهنا طيبة، تنفي الذنوب، كما تنفي النار خبث الفضة
(3.) 

__________ 

 (.37944( اللفظ البن أيب شيبة )1)

 (.1884( اللفظ للبخاري )2)

 (2)(.." 4050( اللفظ للبخاري )3)
164. (3) 
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"قال أبو عمر هذان احلديثان ليسا ابلقويني وأصح ما ِف هذا الباب من جهة اْلسناد والعمل  .165
ما حدثناه عبد هللا بن حممد قال حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أمحد بن حنبل 

ل هللا صلى و قال حدثنا عبد الرزاق قال أخَبان ابن جريج قال أخَبين انفع عن عبد هللا بن عمر أن رس
هللا عليه وسلم شغل عنها ليلة يعين العشا: فأخرها حَّت رقدان ِف املسجد ُ استيقَنا ُ رقدان ُ 
استيقَنا ُ خر  علينا فقال ليس أحد ينتَر الصالة ْريكم وحدثنا عبد هللا بن حممد قال حدثنا حممد 

أنس  هشام الدستوائي عن قتادة عنبن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شاذ بن فياض قال أخَبان 
صلى هللا عليه وسلم ينتَرون العشا: اْلخرة حَّت ختفق رؤوسهم ُ يصلون  كان أصحاب النبقال 

وال يتوضؤون قال أبو داود ورواه شعبة عن قتادة وزاد فيه كنا على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم." 
(1) 
ديبية حل هو وأصحابه ابحل -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا »")ص( : )مالك أنه بلغه  .166

،  «فنحروا اهلدي وحلقوا ر:وسهم وحلوا من كل شي: قبل أن يطوفوا ابلبيت وقبل أن يصل لليه اهلدي
أمر أحدا من أصحابه وال ِمن كان معه أن يقضوا  -صلى هللا عليه وسلم  -ُ مل نعلم أن رسول هللا 

 شيئا وال يعودوا لشي:( .

                             Q  تعا ى }فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك
 [ معناه فحلق ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.196االبقرة: 

ولذا كان هذا واردا ِف املرض فال خالف كان الَاهر أن أول اْلية فيمن ورد فيه وسطها وآخرها التساق 
ِا: اْلية ل ى من خوطب ِف أوهلا، الكالم بع ضه على بعض وانتَام بعضه ببعض ورجوع اْلضمار ِف أج

 فيجب محل ذلك على ظاهره حَّت يدل الدليل على العدول عنه.

 )فصل( :

وقوله وُيلق رأسه حيث حبس يريد حيث انتهى سفره سوا: كان ِف احلل أو ِف احلرم ومعَّن ذلك أنه 
تبة لذا كان حتلله وحلق رأسه ِف احلل فكذلك َنر هديه؛ ْلنه مقدم ِف الر ينحر قبل حتلله وحلق رأسه و 

 على احلالق.

 )فصل( :

وقوله وال قضا: عليه يريد أنه ليس عليه أن يقضي عمرته أو حجته اليت حتلل منها؛ ْلن حتلله منهما 
وأما  صحابهلذا حصر عن بلوغ الغاية منهما مسقط ملا وجب منها ابلدخول فيها عند مالك وأكثر أ

ِيه عن حجة اْلسالم لن كان  ِلة لَتامها على وجهها فتج عبد امللك بن املاجشون فإن ذلك عنده مبن
أرادها ِبا ووافقنا الشافعي ِف أنه ال قضا: عليه وقال أبو حنيفة عليه القضا: واستدل القاضي أبو حممد 
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واملرأة حترم بغري  بد ُيرم بغري لذن سيدهِف ذلك أبن هذا ِمنوع بيد ْالبة فلم يكن عليه القضا: أصله الع
ِمه على هذا احملبوس ِف الدين؛ ْلنه ال يتحلل وقد تقدم  لذن زوجها على الصحيح من املذهب ويل

 الكالم ِف حترير هذا املعَّن وهللا أعلم.

 

يد أنه حتلل ير « حلق هو وأصحابه ابحلديبية -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا »)ٍ( : قوله 
هديه، ُ  -صلى هللا عليه وسلم  -ذلك من عمرته اليت أحرم ِبا وصده املشركون عنها فنحر النيب ب

 حلق ِبا رأسه على حسب ما كان يفعل لو وصل ل ى البيت وأمر أصحابه ففعلوا مثل ذلك.

 )فصل( :

ل ى لماطة   وقوله وحلوا من كل شي: يريد أهنم مل يبقوا من اْلحرام شيئا على حسب ما يفعله ما ُيتا 
ري ذلك فإنه يستبيح هذه اْلشيا: ويبقى على لحرامه ويثبت على االمتناع ِما  اْلذى ولبس املخيط ْو

ل كله فإهنم حلوا احل -صلى هللا عليه وسلم  -ال ُيتا  لليه من موانع اْلحرام وأما أصحاب النيب 
 وخرجوا عن مجيع أحكامه ل ى حكم التحلل املطلق.

 )فصل( :

ذلك كان قبل أن يطوف ابلبيت وقبل أن يصل اهلدي يريد أن لحالهلم كان قبل وصول اهلدي وقوله لن 
حمله وهو موضع َنره وقبل أن يفعلوا شيئا من أفعال النسك من طواف أو سعي يريد بذلك تبيني 

عال كان ومل يصل ل ى البيت فيأيت بشي: من أف  -صلى هللا عليه وسلم  -موضع احلاجة وأن حتلله 
رة من طواف أو سعي ومل يرد به أنه بعد التحلل وصل ل ى البيت؛ ْلن الصد لمنا كان عن دخول العم

مكة وهو موضع الطواف والسعي ولو وصل ل ى ذلك ملا كان حمصورا ولكان نسكه قد كمل على 
 وجهه.

 )فصل( :

معه أن  ِمن كانأمر أحدا من أصحابه وال  -صلى هللا عليه وسلم  -وقوله، ُ مل نعلم أن رسول هللا 
 -يقضوا شيئا وال يعودوا لشي: يريد مالك أن يستدل بذلك على أن القضا: ْري واجب؛ ْلن النيب 

قد أصابه هو وأصحابه مثل هذا ِف حمفل عَيم وعدد كثري ومشهد مشهور  -صلى هللا عليه وسلم 
 -اب النيب لال إبجيفيه ألفا وأربعمائة وال جيب شي:  -صلى هللا عليه وسلم  - كان أصحاب النب

وحمال أن جيب ذلك عليهم وال َيمرهم به، وحمال أن َيمرهم به، وال يبلغنا مع   -صلى هللا عليه وسلم 
 (1)كثرة عددهم وتواتر مجعهم وحتدثهم مبا جرى." 
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لت صلى هللا عليه وسلم فيهم فرقتني: قا وكان أصحاب النب"أحد رجع انس ِمن خر  معه،  .167
ِلت: }فما لكم ِف املنافقني فئتني  االنسا:: فرقة: نقتلهم. وقال [  15[ . ا88ت فرقة: ال نقتلهم، فن

ِوا للخرو  ل ى قتال رسول هللا  ِاة بدر قد أقرحت قلوب املشركني مبن قتل من رؤوسهم، فتجه كانت ْ
وا لصلى هللا عليه وسلم، وأخذوا معهم النسا: ليذكرهنم قتلى بدر، فيكون أجرأ هلم ِف القتال، فلما رح

عن مكة وبلغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خَبهم حرست املدينة، وابت قوم على ابب رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم ُيرسونه، وكان رأيه ورأي اْلكابر من أصحابه أال ُر  من املدينة، فطلب فتيان 

لبوا على اْلمر، فخر   بة ِف الشهادة، ْو ى هللا عليه رسول هللا صلأحداث مل يشهدوا بدرا أن ُرجوا ْر
[ وقوله: }فما لكم ِف 15وسلم، فاخنذل عبد هللا بن أيب بعد أن خر  معه، واخنذل معه ثالُثائة. ا

[ 15املنافقني فئتني  واملعَّن: أي شي: لكم ِف االختالف ِف أمرهم وقد ظهر نفاقهم. والفئة: الفرقة. ا
جال " هذا االسم وأنه من الطيب، وقوله: " تنفي الر  وقوله: " لهنا طيبة " يعين املدينة. وقد سبق بيان

 أي من ال يصلح هلا " كما ينفي الكري خبث احلديد " أي ُلص رديئه من جيده.

وِف احلديث الرابع: قرأت على النيب صلى هللا عليه وسلم )والنجم( فلم يسجد فيها.  690/  - 575
 (1)النيب صلى هللا عليه وسلم مل."  [ ال ُتلف مذهبنا أن ِف )النجم( سجدة، ْري أن15ا
ِاْوين  .168 "فيمكن أن يكون مضى ل ى ذلك املكان، واْلول أظهر ملا أخَبان به علي بن عبد هللا ال

ِيِ بن مردك قال: حدثنا عبد الرمحن  قال: أخَبان أمحد بن حممد بن النقور قال: أخَبان علي بن عبد الع
د راين قال: أخَبان عبد الرزاق قال: أخَبان عبيد هللا وعببن أيب حامت قال: حدثنا حممد بن محاد الطه

هللا ابنا عمر عن سعيد عن أيب هريرة: أن ُثامة احلنفي أسر فكان النيب صلى هللا عليه وسلم يغدو لليه 
فيقول: ))ما عندك َي ُثامة؟(( فيقول: لن تقتل تقتل ذا ذنب، ولن َتن َتن على شاكر، ولن ترد املال 

ل صلى هللا عليه وسلم ُيبون الفدا: ويقولون: ما نصنع بقت وكان أصحاب النبئت. تعط منه ما ش
هذا؟ فمن عليه النيب صلى هللا عليه وسلم يوما، فأسلم، فحله وبعث به ل ى حائط أيب طلحة، فأمره أن 

 يغتسل، فاْتسل وصلى ركعتني.

ة نع جار جاره أن يغرز خشبوِف احلديث الثامن واخلمسني بعد املائة: ))ال مي - 2325/  - 1877
 ِف جداره(( .

عندان أنه جيوز للجار أن يضع خشبة ِف جدار جاره عند احلاجة ل ى ذلك بشرط أال يضري ابحلائط، 
فإن امتنع اْار أجَبه احلاكم على ذلك، وهذا قول الشافعي ِف القدِّ، لال أنه قال: ال ُيكم عليه 

 (2)وز لال إبذن املالك. وِف احلديث حجة لنا.." احلاكم بذلك. وقال أكثر العلما:: ال جي

                                         
 2/99كشف املشكل من حديث الصحيحني، ابن اْوزي   (1)
 3/417كشف املشكل من حديث الصحيحني، ابن اْوزي   (2)
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 اكتاب الس لم[ (- 32") .169

 

 ( اَبب الس لم ِل َى من لَْيَس ِعْنده أصل(1) - 199)

م ِل َى أجل ِفيِه عبد هللا بن أيب أوِف: كن ا نسلم نبيط أهل الشَّام ِف احْلِْنطَة َوالشِعري َوالَِّبِيب ِف كيل َمْعُلو 
َّ بعثاين ِل َى اْبن أيب أَبْ َِى، َفَسأَ  لته َمْعُلوم. قلت: ِل َى من َكاَن ِعْنده أصل؟ قَاَل َما ُكنَّا نسأهلم َعن َذِلك 

لى هللا َعَلْيِه َوسلم[ يسلفون على عهد النَّيب اص -اصلى هللا َعَلْيِه َوسلم[- َأْصَحاب النَّبي َكاَن فَ َقاَل: 
َباين : ِف احْلِْنطَة َوالشِعري َوالَِّبِيب.  ، فَلم يسأهلم أهلم حرث أم اَل؟ َوقَاَل جرير َعن الشَّي ْ

َعن بيع النَّْخَلة  -َلْيِه َوسلم[اصلى هللا عَ -: هنى النَّيب َوِفيه اْبن َعبَّاس: ُسِئَل َعن الس لم ِف الن خل. فَ َقالَ 
 َحَّتَّ يُ ؤَْكل ِمْنُه َوَحَّتَّ يؤزن فَ َقاَل رجل: َوأي َشْي: يُوزن؟ فَ َقاَل رجل ِل َى َجانِبه: ُيرز.

لى ْلط ع قلت: َرِضي هللا َعْنك! أشكل على الشَّارِح ُدُخول َحِديث اْبن َعبَّاس ِف َهَذا اْلَباب َفَحمله
ي . النَّاِسخ، وحقق أَنه من اْلَباب الثَّاين. َوالتَّْحِقيق أَنه من َهَذا اْلَباب. وقل  َأن يفهم َذِلك ِلالَّ مثل الُبَخارِ 

 (1)َواْلفضل للمتقدم. َووجه." 
ِْايب البن عساكر عن أيب هريرة:" .170 ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  كان أصحاب النب"ال   أسواكهمَصلَّى اَّللَّ

 لف آذاهنم يستنون لكل صالة. السواك"واملسواك ما يدلك به اْلسنان منخ

ِاز: استعمل منه سكت الشي: أسوكه سوَكا لذا دلكته،  العيدان. قال الق

 ومنه اشتقاق السواك يقول: ساك فمه يسوكه سوَكا لذا دلكه ابملسواك، فإذا

 ر وهو نفسقلت استاك مل يذكر الفم، واملسواك يذكر ويؤنث، والتذكري أكث

 العود الذي استاك به، وأصله للشي: الضعيف، يقال: جا:ت الغنم واِْلبل

ريها: أصاِبا  تستاك هنا ال أدري ما حترك رؤوسها، وقد تساوكت اْلبل ْو

ِال، قال عبيد هللا بن احلر اْعفي.. ل ى هللا أشكوا َما أرى جبياد تساوك  اهل

 ِف الصحاح وجيمع على سوك،هذا ال خممن قليل.. والسواك منت اْائع، و 

 مثل كتاب وكتب قال الشاعر:

 أْر الثناَي أمحر اللثات َتنحه سوك اْلسجل

 وشرع السواك لتعَيم شأن العبادة وشأن املناجي؛ ليكون على كمال من

ِيل القلح، مضعف لألجر، مطيب للنكهة، مكره  الطهارة والنَافة؛ ْلنه م

ِيد صاحب  ه فصاحة، مذهب البلغم، جمليللصداع، مذهب لوجع اْلضراس، ي

 للبصر. جا: ذلك ِف آَثر مرسلة ذكرها أبو نعيم والطَباين، ومذهب اْمهور

                                         
 250املتواري على أبواب البخاري، ابن املنري ص/ (1)
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 عدم وجوبه للصالة خالفَا ْلسحاق بن راهويه وداود لذ أوجباه، وابلغ لسحاق

 وأبطل الصالة بتعمد ترَكه، قال أبو عمر: فضل السواك جممع عليه ال

 ميع بسواك أفضل منها بغري سواك، حَّت قالاختالف فيه، والصالة عند اْ

 اْلوزاعي: هو شطر الوضو: وقتادة عند لرادة طلبه الصالة وعند الوضو: وقرا:ة

 القرآن واالستيقاظ من النوم وعند تغري  الفم، ويستحب بني كل ركعتني من

 صالة الليل، ويوم اْمعة، وقبل النوم، وبعد الوتر، وعند اْلكل، وِف السحر،

ِيتون ِف حديث معاذ مرفوَعا:"نعم السواك/واْلو    ى االستياك من شجر ال

__________ 

 ( لبراهيم بن أيب َعبلة، بسكون املوحدة، واَسه مشر: بكسر املعجمة ابن يقَان الشامي، يكَّن1)

 أاب لَساعيل، ثقة من اخلامسة، مات سنة اثنتني وُخسني. روى له البخاري ومسلم وأبو داود

 ( . واحلديث ضعيف. أورده اهليثمي ِف1/39/239ماجة. )تقريب:  والنسائي وابن

ِاه ل ى الطَباين ِف"اْلوسط"وفيه معلل بن حممد ومل أجد من ذكره.." 2/100اجملمع )  (1)( وع
ِار " ) .171  (1"وِف " مسند الب

 عن ما سألوه لال -صلى هللا عليه وسلم  -عن ابن عباس قال: ما رأيت قوما خريا من أصحاب حممد 
( ، }يسألونك عن الشهر 2اثنيت عشرة مسألة، كلها ِف القرآن: }يسألونك عن اخلمر وامليسر  )

 ( ، }ويسألونك عن3احلرام  )

 

 ( ، وذكر احلديث.4اليتامى  )

أحياان يسألونه عن حكم حوادث قبل وقوعها،  -صلى هللا عليه وسلم  - كان أصحاب النبوقد 
لوا له: لان القوا العدو ْدا، وليس معنا مدى، أفنذبح ابلقصب؟ لكن للعمل ِبا عند وقوعها، كما قا

( وسألوه عن اْلمرا: الذين أخَب عنهم بعده، وعن طاعتهم وقتاهلم، وسأله حذيفة عن الفنت، وما 5)
 ( .6يصنع فيها )

: ))ذروين ما تركتكم، فإمنا هلك من كان قبلكم -صلى هللا عليه وسلم  -فهذا احلديث، وهو قوله 
ِعم أن بكث رة سؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم، يدل على كراهة املسائل وذمها، ولكن بعض الناس ي

ِمن النيب  و لجياب ملا ُشى حينئذ من حترِّ ما مل ُيرم، أ -صلى هللا عليه وسلم  -ذلك كان خمتصا ب
 .-صلى هللا عليه وسلم  -ما يشق القيام به، وهذا قد أمن بعد وفاته 

 وحده هو سبب كراهة املسائل، بل له سبب آخر، وهوولكن ليس هذا 

                                         
 59شرح ابن ماجه ملغلطاي، عال: الدين مغلطاي ص/ (1)



78 

 

ِل7الذي أشار لليه ابن عباس ِف كالمه الذي ذكران بقوله: ولكن )  ( انتَروا، فإذا ن

 القرآن، فإنكم ال

_________ 

ِوائد " 1) ِار مل ْنده قد خر  هذا احلديث، كما أن اهليثمي مل ُرجه ِف " جممع ال ( بعد تتبع مسند الب
 ( ، والطَباين ِف " الكبري "125كشف اْلستار ". وأخرجه: الدارمي )وال ِف "  

 ( ، وعندمها ثالثة عشرة مسألة.12288)

 

 للطَباين عن ابن عباس، به. 159-1/158ونسبه اهليثمي ِف " اجملمع " 

 .217( البقرة: 2)
 .220( البقرة: 3)
 .220( البقرة: 4)
 7/117( و3075) 4/91( و2507) 3/185( و2488) 3/181( أخرجه: البخاري 5)

 6/78( ، ومسلم 5544( و )5543) 7/127( و5506( و )5503) 7/119( و5498)
( 3178( و )3137( ، وابن ماجه )2821( ، وأبو داود )23( و )22( و )21( و )20( )1968)

 226و 221و 7/191( ، والنسائي 1600( و )1492( و )1491( ، والرتمذي )3183و )
 ( من حديث رافع بن خديج، به.4385ين ِف " الكبري " )، والطَبا228و

 (1827) 6/20( ، ومسلم 7084) 9/65( و3606) 4/242( أخرجه: البخاري 6)
 ( .3979( ، وابن ماجه )51)

 (1)( سقطت من )ص( .." 7)
"حممد صلى هللا عليه وسلم ما سألوه لال عن اثنيت عشرة مسألة، كلها ِف القرآن: }يسألونك  .172

[ 217( ، }يسألونك عن الشهر احلرام  االبقرة: 219[ )البقرة: 219ر وامليسر  االبقرة: عن اخلم
صلى هللا  كان أصحاب النب( ، وذكر احلديث. وقد 22( يسألونك عن اليتامى )البقرة: 22)البقرة: 

ه: لعليه وسلم أحياان يسألونه عن حكم حوادث قبل وقوعها، لكن للعمل ِبا عند وقوعها، كما قالوا 
لان القوا العدو ْدا، وليس معنا مدى، أفنذبح ابلقصب؟ وسألوه عن اْلمرا: الذين أخَب عنهم بعده، 
وعن طاعتهم وقتاهلم، وسأله حذيفة عن الفنت، وما يصنع فيها. فبهذا احلديث، وهو قوله صلى هللا 

يدل « نبيائهمم على أذروين ما تركتكم، فإمنا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم واختالفه»عليه وسلم 
ِمن النيب صلى هللا عليه وسلم  ِعم أن ذلك كان خمتصا ب على كراهة املسائل وذمها، ولكن بعض الناس ي

                                         
 1/256جامع العلوم واحلكم ت ماهر الفحل، ابن رجب احلنبلي  (1)
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ملا ُشى حينئذ من حترِّ ما مل ُيرم، أو لجياب ما يشق القيام به، وهذا قد أمن بعد وفاته صلى هللا 
بل له سبب آخر، وهو الذي أشار لليه  عليه وسلم. ولكن ليس هذا وحده هو سبب كراهة املسائل،

ِل القرآن، فإنكم ال تسألون عن شي: لال  ابن عباس ِف كالمه الذي ذكران بقوله: ولكن انتَروا، فإذا ن
ِيِ،  وجدمت تبيانه. ومعَّن هذا: أن مجيع ما ُيتا  لليه املسلمون ِف دينهم البد أن يبينه هللا ِف كتابه الع

اجة بعد هذا ْلحد ِف السؤال، فإن هللا تعا ى أعلم مبصاَل عباده منهم، ويبلغ ذلك رسوله عنه، فال ح
فما كان فيه هدايتهم ونفعهم، فإن هللا تعا ى البد أن يبينه هلم ابتدا: من ْري سؤال، كما قال: }يبني 

( . وحينئذ، فال حاجة ل ى السؤال عن شي:، وال 176[ )النسا:: 176هللا لكم أن تضلوا  االنسا:: 
 (1)قبل وقوعه واحلاجة لليه، ولمنا احلاجة."  سيما

 "وروي عنه، أنه كان يسلم عن ميينه، ُ يرد على اْلمام. .173

 وعن أيب هريرة، أنه كان لذا سلم اْلمام قال: السالم عليك أيها القارئ.

 وقال عطا:: ابدأ ابالمام، ُ سلم على من عن ميينك، ُ على من عن مشالك.

 وعن احلسن وقتادة َنوه.

 وقال الشعيب: لذا سلم اْلمام فرد عليه.

 وكان سامل يفعله.

 وقاله النخعي.

ِهري: هو سنة.  وقال ال

 يردون على اْلمام لذا سلم عليهم. -صلى هللا عليه وسلم  - كان أصحاب النبقال مكحول: 

 : حق عليك أن ترد على اْلمام لذا سلم.-أيضا –وقال عطا: 

رد عليه، ولن شا: صَب حَّت يسلم لنفسه، وينوي به اْلمام، ومن  : هو خمري، لن شا:-مرة  –وقال 
 صلى على جانبيه.

 وقال ِف الرد على اْلمام: يرد ِف نفسه، وال يسمعه.

 وكذا قال محاد.

فإن كان مراد من قال: يرد على اْلمام: أنه يرد عليه السالم ِف نفسه، وال يتكلم به، فهذا الرد لذا فعله 
به الصالة، ولن كان مراده: أنه يرد بلسانه، كما هو ظاهر أكثرهم، فإنه ينبين على ِف الصالة ال تبطل 

 (2)أن رد السالم ِف الصالة ال يبطل الصالة، وقد ذهب ل ى ذلك." 

                                         
 1/243جامع العلوم واحلكم ت اْلرنؤوط، ابن رجب احلنبلي  (1)
 7/738فتح الباري البن رجب، ابن رجب احلنبلي  (2)
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"جرَين ما ذكر علىاللسان ِمكن من الناعس وهو القائل لن قليل النوم ال ينقض فكيف  .174
عن أيب موسى اْلشعري وبن عمر وسعيد بن املسيب  ابلنعاس وما ادعاه من اْلمجاع منتقض فقد صح

سلم صلى هللا عليه و  وكان أصحاب النبأن النوم ال ينقض مطلقا وِف صحيح مسلم وأيب داود 
ينتَرون الصالة مع النيب صلى هللا عليه وسلم فينامون ُ يصلون وال يتوضؤون فحمل على أن ذلك  

ِار إبسناد ص  حيح ِف هذا احلديث فيضعون جنوِبم فمنهم من ينام ُكان وهم قعود لكن ِف مسند الب
يقومون ل ى الصالة قوله فيسب ابلنصب وجيوز الرفع ومعَّن يسب يدعو على نفسه وصرح به النسائي 
ِف روايته من طريق أيوب عن هشام وُيتمل أن يكون علة النهي خشية أن يوافق ساعة اْلجابة قاله 

ة ْلنه علل أبمر حمتمل واحلث على اخلشوع وحضور القلب للعباد بن أيب مجرة وفيه اْلخذ ابالحتياط
واجتناب املكروهات ِف الطاعات وجواز الدعا: ِف الصالة من ْري تقييد بشي: معني فائدة هذا 
احلديث ورد على سبب وهو ما رواه حممد بن نصر من طريق بن لسحاق عن هشام ِف قصة احلوال: 

 لدين ل ى هللا أدومهبنت تويت كما تقدم ِف ابب أحب ا

 

[ قوله حدثنا أبو معمر هو عبد هللا بن عمرو وعبد الوارث هو بن سعيد وأيوب هو السختياين 213ا
واْلسناد كله بصريون قوله لذا نعس زاد اْلَساعيلي أحدكم وحملمد بن نصر من طريق وهيب عن أيوب 

لنوم وال فيها لفريضة ليست ِف أوقات افلينصرف قوله فلينم قال املهلب لمنا هذا ِف صالة الليل ْلن ا
من التطويل ما يوجب ذلك انتهى وقد قدمنا أنه جا: على سبب لكن العَبة بعموم اللفظ فيعمل به 
أيضا ِف الفرائض لن وقع ما أمن بقا: الوقت تنبيه أشار اْلَساعيلي ل ى أن ِف هذا احلديث اضطرااب 

ه رواه فيه عن أيوب قرئ علي كتاب عن أيب قالبة فعرفتفقال رواه محاد بن زيد عن أيوب فوقفه وقال 
عبد الوهاب الثقفي عن أيوب فلم يذكر أنسا انتهى وهذا اليوجب االضطراب ْلن رواية عبد الوارث 
أرجح مبوافقة وهيب والطفاوي له عن أيوب وقول محاد عنه قرئ علي ال يدل على أنه مل يسمعه من 

 نه فيما َسعه من أيب قالبة وهللا أعلمأيب قالبة بل ُيمل على أنه عرف أ

 

 )قوله ابب الوضو: من ْري حدث(

أي ما حكمه واملراد ُتديد الوضو: وقد ذكران اختالف العلما: ِف أول كتاب الوضو: عند ذكر قوله 
 تعا ى َي أيها الذين آمنوا لذا قمتم ل ى الصالة وأن كثريا منهم قالوا التقدير لذا قمتم الىالصالة حمدثني

 (1)واستدل الدارمي ِف مسنده على ذلك بقوله صلى هللا عليه وسلم ال وضو: لال من حدث." 
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"وجه الداللة من هذه اْلَثر: أن اْمعة لو أقيمت ِف القرى ملا احتاجوا أن َيتوا لليها من  .175
 مسرية أميال.

ل له: كان َيمر ِبا ِف . قي-عليه السالم -فإن قيل: لهنا مل تقم ِف قرى املدينة لينالوا فضيلة الصالة معه
القرى النائية عن املدينة؛ ْلنه يشق عليهم احلضور، ويتعذر عليهم لدراك الفضيلة، فلما مل َيمر ِبا دل 
على عدم اْواز؛ لذ لو جاز ْلمر ِبا كما أمر إبقامة اْماعة ِف مساجد املدينة مع فوات فضيلة الصالة 

 معه؛ ول ى هذا القول ذهب سحنون.

ل: " ِف سنن سعيد بن منصور " عن أيب هريرة أهنم كتبوا ل ى عمر بن اخلطاب من البحرين فان قي
يسألونه عن اْمعة؟ فكتب لليهم: امجعوا حيث ما كنتم. وذكره ابن أيب شيبة بسند صحيح بلفظ: 

 مجعوا. وِف "املعرفة": أن أاب هريرة هو السائل، وحسن سنده.

:" -سلم صلى هللا عليه و  -هللا الدوسية قالت: قال رسول هللا  وروى الدارقطين إبسناده عن أم عبد
اْمعة واجبة على أهل كل قرية فيها لمام ولن مل يكونوا لال أربعة ". زاد أبو أمحد اْرجاين: حَّت ذكر 

 ثالثة. -عليه السالم -النيب

دينة ة واملِف هذه املياه بني مك -عليه السالم -كان أصحاب النبوِف " املصنف" عن مالك: 
 جيمعون.

مية " عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه أنه كان لذا جملمع اْلذان للجمعة صلى  وِف " صحيح ابن خ
ِم النبيت من  على أيب أسامة أسعد بن زرارة فسألته فقال: أي بين كان أول من مجع بنا ابملدينة ِف ه

بيهقي: قال: أربعون رجال. وعند ال حرة بين بياضة يقال له: نقيع اخلضمات، قلت: وكم كنتم يومئذ؟
 .-عليه السالم -قبل مقدم النيب

ِهري: " بعث النيب ئهم القرآن مصعب بن عمري ل ى املدينة ليقر  -عليه السالم -وِف " املعرفة ": قال ال
مجع ِبم، ومها اثنا عشر رجال، فكان مصعب أول من مجع اْمعة ابملدينة ابملسلمني قبل أن يقدمها." 

(1) 
ذا التعليق أول حديث طويل َييت ذكره ِف ابب السمر مع اْلهل، والضيف، وأوله: حدثنا "ه .176

أبو النعمان، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، قال: حدثنا أيب، قال: حدثنا أبو عثمان عن عبد الرمحن 
ليذهب فبن أيب بكر: )أن أصحاب الصفة كانوا انسا فقرا:، وأن النيب، قال: من كان عنده طعام اثنني 

بثالث( . احلديث، وعبد الرمحن هو: ابن أيب بكر الصديق، و: الصفة، كانت موضعا مَلال ِف مسجد 
ِل يسكنوهنا. وقيل؛ َسوا أبصحاب الصفة ْلهنم كانوا  النيب، كان الفقرا: املهاجرون الذين ليس هلم من

 لف والالم.ى )الفقرا:( ، ابْليصفون على ابب املسجد، ْلهنم ْراب: ال مأوى هلم. قوله: )فقرا:( ، ويرو 
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)حدثنا مسدد قال حدثنا ُيىي عن عبيد هللا قال حدثين انفع قال أخَبين عبد هللا بن عمر أنه   - 100
ِب ال أهل له ِف مسجد النيب  لرتمجة ( مطابقته ل-صلى هللا عليه وسلم   -كان ينام وهو شاب أع

سناد بعينه تقدم ِف ابب كراهة الصالة ِف املقابر ظاهرة. )ذكر رجاله( وهم قد ذكروا ْري مرة وأما اْل
وُيىي هو القطان وعبيد هللا هو ابن عمر العمري )ذكر لطائف لسناده( فيه التحديث بصيغة اْمع ِف 
موضعني وفيه اْلخبار بصيغة اْلفراد ِف موضع وفيه العنعنة ِف موضعني ورجاله ما بني مصري ومدين 

نسائي ِف الصالة أيضا عن عبيد هللا بن عمر وترجم البخاري أيضا )ذكر من أخرجه ْريه( أخرجه ال
على هذا احلديث ِف أواخر الصالة ابب فضل قيام الليل وذكره مطوال وفيه " كنت ْالما شااب وكنت 

هناك  " احلديث وسيأيت الكالم فيه -صلى هللا عليه وسلم   -أانم ِف املسجد على عهد رسول هللا 
وأخرجه مسلم وابن ماجة أيضا ولفظ مسلم " كنت أبيت ِف املسجد ومل يكن يل لن شا: هللا تعا ى 

". )ذكر  -صلى هللا عليه وسلم   -أهل " ولفظ ابن ماجة " كنا ننام ِف املسجد على عهد رسول هللا 
ِب صفة للشاب ووقع ِف رواية أيب ذر  معناه ولعرابه( قوله " وهو شاب " مجلة اَسية وقعت حاال وأع

ِب بد ِب الذي ال امرأة له وكذلك املرأة اليت ال زو  هلا كل واحد ع ِاز ِف اْامع الع ون اْللف وقال الق
ِجا   ِب ورد أبو لسحاق ال ِب وال يقال أع ِوبة فهو ع ِب ع ِب الرجل يع ِبة وقد ع ِب وع منهما ع

ِب ِب وامرأة ع ِبة فقال هذا خطأ لمنا يقال رجل أع ال يثَّن و  على ثعلب ِف الفصيح ِف قوله وامرأة ع
 وال جيمع وال يؤنث ْلنه مصدر قال الشاعر

ِب ... على فتاة مثل نَباس الذهب( اب على ع  )َي من يدل ع

النَباس بكسر النون وسكون البا: املوحدة املصباح قاله اْوهري وقال ابن درستويه ِف شرحه العامة 
ِبة وهو جيوز ِف املصادر لذا ْلبت على الصفة حَّت جرت جمرى ختار وِف اْلَسا: وليس ابمل تقول ع

ِب اسم  ِاب والع ِاب ومجع العازب ع ِب واْمع أع ِبة وع ِابة ال أهل له وامرأة ع ِب ومع احملكم رجل ع
ِب ابلتحريك نعت للذكر واْلنثى وقال  ِيب اسم للجمع وقال صاحب املنتهى الع للجمع وكذلك الع

ِبة اليت ال زو  هلا واْلول أشهر قوله " ال  هما أهل له " أي البن عمر رضي هللا تعا ى عنالكسائي الع
ِب هو الذي ال زو  له فما فائدة قوله " ال أهل له " وأجيب أبنه للتأكيد أو التعميم ْلن اْلهل  قيل الع
ِوجة قوله " ِف مسجد " يتعلق بقوله " ينام ". )ذكر ما يستنبط منه( وهو جواز النوم ِف  أعم من ال

تلف العلما: ِف ذلك فممن رخص ِف النوم فيه ابن عمر وقال " كنا نبيت املسجد لغري الغريب. وقد اخ
لبصري " وعن سعيد بن املسيب واحلسن ا -صلى هللا عليه وسلم   -فيه ونقيل على عهد رسول هللا 

وعطا: وحممد بن سريين مثله وهو واحد قويل الشافعي واختلف عن ابن عباس فروى عنه أنه قال " ال 
رفدا " وروى عنه أنه قال " لن كنت تنام فيه لصالة فال أبس " وقال مالك ال أحب تتخذوا املسجد م

ِل أن يبيت ِف املسجد ويقيل فيه وبه قال أمحد ولسحاق وقال مالك " وقد  أصحاب  كانملن له من
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و يبيتون ِف املسجد " وكره النوم فيه ابن مسعود وطاوس وجماهد وه -صلى هللا عليه وسلم   - النب
اْلوزاعي وقد سئل سعيد بن املسيب وسليمان بن يسار عن النوم فيه فقاال كيف تسألون عنها قول 

وقد كان أهل الصفة ينامون فيه وهم قوم كان مسكنهم املسجد وذكر الطَبي عن احلسن قال رأيت." 
(1) 
ِلون البكرات بناحية ضرية، وبني ضرية واملدينة سبع ليال، وضرية، ب .177 تح ف"بن كالب، وكانوا ين

الضاد املعجمة وكسر الرا: وتشديد اليا: آخر احلروف: وهي أرض كثرية العشب، ولليها ينسب احلمى، 
وضربة: ِف اْلصل بنت ربيعة بن نذار بن مد بن عدانن، وَسي املوضع املذكور ابَسها، و: البكرات، 

كسر القاف د( ، ببفتح البا: املوحدة ِف اْلصل: مجع بكرة، وهي ما: بناحية ضرية. قوله: )قبل ْن
ِيرة العرب. قال املدائين:  وفتح البا: املوحدة: وهو اْهة، وْند، بفتح النون وسكون اْيم: وهو ِف ج
ِيرة العرب ُخسة أقسام: هتامة وْند وحجاز وعروض ومين. أما هتامة فهي الناحية اْنوبية من احلجاز،  ج

لشام ا احلجاز فهو جبل سد من اليمن حَّت يتصل ابوأما ْند فهي الناحية اليت بني احلجاز والعراق، وأم
وفيه املدينة وعمان، وأما العروض فهي اليمامة ل ى البحرين. وقال الواقدي: احلجاز من املدينة ل ى تبوك 
ومن املدينة ل ى طريق الكوفة ومن ورا: ذلك ل ى أن يشارف أرض البصرة فهو ْند، وما بني العراق وبني 

ْند، وما كان ورا: وجرة ل ى البحر فهو هتامة، وما كان بني هتامة وْند فهو وجرة وعمرة الطائف، 
حجاز، َسي حجازا ْلنه ُيجِ بينهما. قوله: )ُثامة( ، بضم الثا: املثلثة وختفيف امليم وبعد اْللف ميم 

ِة وختفيف الثا: املثلثة وبعد اْللف الم.  أخرى مفتوحة، وأَثل، بضم اهلم

 ( أي: فأطلقوه فانطلق ل ى ْنل، وْنل: بفتح النون وسكون اْيم وِف آخره الم؛قوله: )فانطلق ل ى ْنل
وهو املا: النابع من اْلرض. وقال اْوهري: استنجل املوضع أي كثر به النجل، وهو املا: يَهر من 
 اْلرض، وهكذا وقع ِف النسخة املقرو:ة على أيب الوقت، وكذا زعم ابن دريد، وِف أكثر الرواَيت: ل ى،

مية ِف )صحيحه( من حديث أيب  خنل، ابخلا: املعجمة، وكذا ِف رواية مسلم، ويؤيد هذا ما رواه ابن خ
هريرة: )أن ُثامة أسر وكان النيب يغدو لليه فيقول: ما عندك َي ُثامة؟ فيقول: لن تقتل تقتل ذا دم، ولن 

قولون: ُيبون الفدا: وي وكان أصحاب النبَتن َتن على شاكر، ولن ترد املال نعطك منه ما شئت، 
ما نصنع بقتل هذا؟ فمر عليه النيب يوما فأسلم فحله وبعث به ل ى حائط أيب طلحة، فأمره أن يغتسل 
فاْتسل وصلى ركعتني، فقال: لقد حسن لسالم أخيكم( . وِبذا اللفظ أخرجه أيضا ابن حبان ِف 

ِار أيضا ِبذه الطريق وفيه )فأمره النيب غتسل مبا: عليه الصالة والسالم، أن ي )صحيحه( : وأخرجه الب
وسدر( ، وِف بعض الرواَيت: )أن ُثامة ذهب ل ى املصانع فغسل ثيابه واْتسل( ، وِف )اتريخ الَبقي( 

 : فأمره أن يقوم بني أيب بكر وعمر فيعلمانه.
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د وابن هذكر ما يستفاد منه من الفوائد. اْلو ى: جواز دخول الكافر املسجد. قال ابن التني: وعن جما
ين: ال جيوز. وقال  ِيِ وقتادة ومالك وامل حمرييِ جواز دخول أهل الكتاب فيه، وقال عمر بن عبد الع
أبو حنيفة؛ جيوز للكتايب دون ْريه، واحتج مبا رواه أمحد ِف )مسنده( بسند جيد: عن جابر رضي 

ال أهل العهد وخدمهم( اتعا ى عنه، قال: قال رسول ا: )ال يدخل مسجدان هذا بعد عامنا هذا مشرك ل
( وبقوله تعا ى: 82واحتج مالك بقوله تعا ى: }لمنا املشركون ْنس فال يقربوا املسجد احلرام  )التوبة: 

( ودخول الكفار فيها مناقض لرفعها، وبقوله: 63}ِف بيوت أذن اأن ترفع ويذكر فيها اَسه  )النور: 
( . والكافر ال ُلو عن ذلك، وبقوله عليه )لن هذه املساجد ال يصلح فيها شي: من البول والقذر

السالم: )ال أحل املسجد حلائض وال جنب( والكافر جنب. ومذهب الشافعي أنه: جيوز إبذن املسلم، 
سوا: كان الكافر كتابيا أو ْريه، واستثَّن الشافعي من ذلك مسجد مكة وحرمه، وحجته حديث ُثامة، 

 وأبن ذات املشرك ليست بنجسة.

ه أسر الكافر وجواز لطالقه، ولإلمام ِف حق اْلسري العاقل القتل أو االسرتقاق أو اْلطالق الثانية: في
منا عليه، أو الفدا:. قال الكرماين: ُيتمل أنه أطلق ُثامة ملا علم أنه آمن بقلبه وسيَهره بكلمة الشهادة. 

ِة نفسه، وكأن رسول هللا أحس بذلك  أطلقوه،  منه، فقال:وقال ابن اْوزي: مل يسلم حتت اْلسر لع
مية وابن حبان الذي ذكرانه اْلن،  فلما أطلق أسلم قلت: يرد هذا حديث أيب هريرة الذي رواه ابن خ
وفيه: )فمر يوما فأسلم فحله( . فهذا يصرح أبن لسالمه كان قبل لطالقه، فيعذر الكرماين ِف هذا. 

ثرة اْوزي فكيف ْفل عن ذلك مع كْلنه قال ابالحتمال ومل يقف على حديث أيب هريرة، وأما ابن 
 اطالعه ِف احلديث؟

الثالث: فيه جواز ربط اْلسري ِف املسجد. وقال القرطيب: ميكن أن يقال: ربطه ابملسجد لينَر حسن 
مية ِف )صحيحه( :  صالة املسلمني واجتماعهم عليها فيأنس لذلك. قلت: يوضح هذا ما رواه ابن خ

هلم النيب املسجد ليكون أرق لقلوِبم.." عن عثمان بن أيب العاص: أن وفد   (1)ثقيف ملا قدموا أن
"ُ استدل أبو حنيفة على أهنا ال ُتوز ِف القرى مبا رواه عبد الرزاق ِف )مصنفه( ؛ أخَبان  .178

معمر عن أيب لسحاق عن احلارث )عن علي، رضي هللا تعا ى عنه، قال: ال مجعة وال تشريق لال ِف 
يب شيبة ِف )مصنفه( : حدثنا عباد بن العوام عن حجا  عن أيب لسحاق مصر جامع( ، ورواه ابن أ

عن احلارث، )عن علي، رضي هللا تعا ى عنه، قال: ال مجعة وال تشريق وال صالة فطر وال أضحى لال 
ِف مصر جامع أو مدينة عَيمة( ، وروى أيضا بسند صحيح: حدثنا جرير عن منصور عن طلحة عن 

د الرمحن أنه قال: قال علي، رضي هللا تعا ى عنه: )ال مجعة وال تشريق لال سعد بن عبيدة عن أيب عب
ِف مصر جامع( . فإن قلت: قال النووي: حديث علي ضعيف متفق على ضعفه، وهو موقوف عليه 
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بسند ضعيف منقطع؟ قلت: كأنه مل يطلع لال على اْلثر الذي فيه احلجا  بن أرطاة، ومل يطلع على 
، فإنه سند صحيح، ولو اطلع مل يقل مبا قاله، وأما قوله: متفق على ضعفه، طريق جرير عن منصور

َيدة من عنده، وال يدري من سلفه ِف ذلك، على أن أاب زيد زعم ِف )اْلسرار( : أن حممد بن احلسن  ف
قال: رواه مرفوعا معاذ وسراقة بن مالك، رضي هللا تعا ى عنهما. فإن قلت: ِف )سنن سعيد بن منصور( 

ن أيب هريرة أهنم كتبوا ل ى عمر بن اخلطاب، رضي هللا تبارك وتعا ى عنه، من البحرين يسألونه عن : ع
اْمعة، فيكتب لليهم: لمجعوا حيث ما كنتم. وذكره ابن أيب شيبة بسند صحيح بلفظ: مجعوا، وِف 

ِهري، عن أم ع  الدوسية، بد هللا)املعرفة( أن أاب هريرة هو السائل، وحسن سنده، وروى الدارقطين عن ال
قالت: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )اْمعة واجبة على أهل كل قرية فيها لمام ولن مل يكونوا 
لال أربعة( . وزاد أبو أمحد اْرجاين: حَّت ذكر النيب صلى هللا عليه وسلم ثالثة، وِف )املصنف( : )عن 

وى املياه بني مكة واملدينة جيمعون( . ور  ، صلى هللا عليه وسلم، ِف هذهكان أصحاب النبمالك: 
أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لدريس عن حممد بن لسحاق عن حممد بن أيب أمامة بن 
سهل عن أبيه عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك، وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره، عن أبيه عن  

ة ترحم ْلسعد بن زرارة، فقلت له: لذا َسعت الندا: كعب بن مالك أنه: كان لذا َسع الندا: يوم اْمع
ِم النبيت من حرة بين بياضة ِف نقيع يقال  ترمحت ْلسعد ابن زرارة؟ قال: ْلن أول من مجع بنا ِف ه
مية والبيهقي،  له: نقيع اخلضمات، قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال: أربعون( . وأخرجه أيضا ابن ماجه وابن خ

ِهري: ملا بعث النيب صلى هللا علوزاد: قبل مقدم النيب ص يه لى هللا عليه وسلم. وِف )املعرفة( : قال ال
وسلم مصعب بن عمري ل ى املدينة ليقرئهم القرآن مجع ِبم وهم اثنا عشر رجال، فكان مصعب أول من 

الثنا امجع اْمعة ابملدينة ابملسلمني قبل أن يقدمها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. قال البيهقي: يريد 
عشر النقبا: الذين خرجوا به ل ى املدينة وكانوا له ظهريا. وِف حديث كعب: مجع ِبم أسعد وهم أربعون، 
وهو يريد مجيع من صلى معه ِمن أسلم من أهل املدينة مع النقبا:، وعن جعفر بن برقان، قال: كتب 

ِيِ، رضي هللا تعا ى عنه، ل ى عدي بن عدي. وأما أهل ق ود فأمر رية ليسوا أبهل عمعمر بن عبد الع
عليهم أمريا جيمع ِبم. رواه البيهقي قلت: اْواب عن اْلول معناه: مجعوا حيث ما كنتم من اْلمصار، 
ِهري  ِهري مرتوكون، وال يصح َساع ال أال ترى أهنا ال ُتوز ِف الَباري؟ وعن الثاين: أن رواته كلهم عن ال

ه على وجوب اْمعة على أهل القرى. وعن الرابع: أن في من الدوسية. وعن الثالث: أنه ليس فيه دليل
حممد بن لسحاق، فقال البيهقي: احلفاظ يتوقون ما ينفرد به ابن لسحاق، وهنا قد تفرد به، والعجب 
منه تصحيحه هذا احلديث، واحلال أنه كان يتكلم ِف ابن لسحاق أبنواع الكالم. فإن قلت: قال 

ليس كما قال، ْلن مداره على ابن لسحاق، ومل ُر  له مسلم  احلاكم: لنه على شرط مسلم. قلت:
لال متابعة. وعن اخلامس: أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل َيمرهم بذلك وال أقرهم عليه. وعن السادس: 
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ِيِ ليس ِبجة، ولئن سلمنا فليس فيه ذكر عدد، وقال عبد احلق ِف أحكامه:  أنه: رأى عمر بن عبد الع
ِم، ِف معرض االستدالل ملذهبه: ومن أعَم ال يصح ِف عدد  اْمعة شي: فإن قلت: قال ابن ح

الَبهان أن النيب صلى هللا عليه وسلم أتى املدينة، ولمنا هي قرى صغار متفرقة، فبَّن مسجده ِف بين 
مالك بن النجار ومجع فيه ِف قرية ليست ابلكبرية وال مصر هناك. قلت: هذا ليس بشي: من وجوه: 

د صحح قول علي بن أيب طالب، رضي هللا تعا ى عنه الذي هو أعلم الناس أبمر املدينة: ال اْلول: ق
مجعة وال تشريق لال ِف مصر جامع. الثاين: أن اْلمام أي موضع حل مجع. الثالث: التمصري لإلمام، 

 فأي موضع مصر.

ِم بفتح اهلا: وسكو  ِم النبيت( ، اهل ِاي بعوأما معَّن حديث أيب داود فقوله: )ِف ه دها ميم: موضع ن ال
ابملدية، و: النبيت، بفتح النون وكسر البا: املوحدة بعدها َي: آخر احلروف وِف آخره ات: مثناة من 

 (1)فوق: وهي حي من اليمن. قوله: )من حرة بين بياضة( ، احلرة، بفتح احلا: املهملة وتشديد." 
ِى وقال بعضهم عبد هللا بن شداد من صغا .179  ر الصحابة قلت مل أر أحدا ذكره"واْلخر ابن أب

من الصحابة وذكره احلافظ الذهيب ِف كتاب ُتريد الصحابة وقال عبد هللا بن شداد بن أسامة بن اهلاد 
الكناين الليثي العتواري من قدما: التابعني وقال اخلطيب هو من كبار التابعني وقال ابن سعد كان 

عدد الد ليس له ِف البخاري سوى هذا احلديث. )ذكر تعثمانيا ثقة ِف احلديث وفيه أن ابن أيب اجمل
موضعه ومن أخرجه ْريه( أخرجه البخاري عن أيب الوليد وعن ُيىي عن وكيع وعن حفص بن عمر 
وعن موسى بن لَساعيل وعن اسحق بن خالد وعن قتيبة عن جرير وعن حممد بن مقاتل وأخرجه أبو 

د كثري وعن حممد بن بشار وأخرجه النسائي عن عب  داود أيضا ِف البيوع عن حفص بن عمر وحممد بن
هللا بن سعيد وعن حممود بن ْيالن وأخرجه ابن ماجة ِف التجارات عن حممد بن بشار به )ذكر معناه( 
قوله " ِف السلف " أي ِف السلم يعين هل جيوز السلم ل ى من ليس عنده املسلم فيه ِف تلك احلالة أم 

من ابن أيب اجملالد ولمنا مجع لما ابعتبار أن أقل اْمع اثنان أو ابعتبارمها و  ال قوله " فبعثوين " هو مقول
" أي ِف  -صلى هللا عليه وسلم   -معهما قوله " فقال " أي ابن أيب أوَف قوله " على عهد رسول هللا 

ما هزمنه وأَيم حياته قوله " وأيب بكر " أي وعلى عهد أيب بكر وعمر بن اخلطاب رضي هللا تعا ى عن
كيالت قوله " ِف احلنطة " ذكر أربعة أشيا: كلها من امل -صلى هللا عليه وسلم   -اخلليفتني من بعده 

ِى مثل  ويقاس عليها سائر ما يدخل حتت الكيل قوله " فقال مثل ذلك " أي فقال عبد الرمحن بن أب
دث. وفيه جواز  حادثة حتما قال عبد هللا بن أيب أوَف. وفيه مشروعية السلم والسؤال عن أهل العلم ِف

 -املباحثة ِف املسألة طلبا للصواب ول ى هللا املرجع واملآب 
 )ابب السلم ل ى من ليس عنده أصل( - 3
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أي: هذا ابب ِف بيان حكم السلم ل ى من ليس عنده ِما أسلف فيه أصل. وقيل: املراد ابْلصل أصل 
ِرع، وأصل الثمار ة اْلشحار، وقال بعضهم: الغرض من الرتمج الشي: الذي يسلم فيه، فأصل احلب ال

أن كون أصل املسلم فيه ال يشرتط. قلت: كأنه أشار ل ى سلم املنقطع، فإنه ال جيوز عندان، وهذا على 
أربعة أوجه: اْلول: أن يكون املسلم فيه موجودا عند العقد منقطعا عند اْلجل فإنه ال جيوز. والثاين: 

اْلجل، فيجوز بال خالف. والثالث: أن يكون منقطعا عند العقد أن يكون موجودا وقت العقد ل ى 
موجودا عند اْلجل. والرابع: أن يكون موجودا وقت العقد واْلجل، منقطعا فيما بني ذلك، فهذان 
الوجهان ال جيوزان عندان خالفا ملالك والشافعي وأمحد، قالوا: ْلنه مقدور التسليم فيهما، قلنا: ْري 

ه يتوهم موت املسلم لليه فيحل اْلجل، وهو منقطع، فيتضرر رب السلم، فال جيوز. مقدور التسليم ْلن
وِف )التوضيح( : وأصل السلم أن يكون ل ى من عنده أصل ِما يسلم فيه لال أنه ملا وردت السنة ِف 
السلم ابلصفة املعلومة والكيل والوزن واْلجل املعلوم، كان عاما فيمن عنده أصل ومن ليس عنده. 

: لذا مل يكن اْلصل موجودا عند حلول اْلجل، أو فيما بني العقد واْلجل يكون ْررا، والشارع قلت
 هنى عن الغرر.

 

حدثنا موسى بن لَساعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباين قال حدثنا حممد بن  - 5422
 تعا ى عنهما فقاال أوَف رضي هللا أيب اجملالد قال بعثين عبد هللا بن شداد وأبو بردة ل ى عبد هللا بن أيب

حلنطة صلى هللا عليه وسلم ِف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم يسلفون ِف ا كان أصحاب النبسله هل 
ِيت ِف كيل معلوم ل ى أجل معلوم قلت  قال عبد هللا كنا نسلف نبيط أهل الشام ِف احلنطة والشعري وال

ِى فسألته فقال ى من كان أصله عنده قال ما كنا نسأهلم  ل عن ذالك ُ بعثاين ل ى عبد الرمحان ابن أب
 صلى هللا عليه وسلم يسلفون على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم ومل نسأهلم أهلم كان أصحاب النب

 (1)وطرفه( .."  3422وطرفه( )انَر احلديث  2422حرث أم ال. )انَر احلديث 
.  ن أصله عنده( وِف قوله: )أهلم حرث أم ال؟("مطابقته للرتمجة ِف قوله: )قلت: ل ى من كا .180

واحلديث قد مضى ِف الباب السابق ومضى الكالم فيه بوجوهه، ْري أن ِف هذا نص البخاري على أن 
ِبيب، هناك، وفيه زَيدة، وهي السؤال عن كون  ِيت، موضع: ال اسم أيب اجملالد: حممد، وذكر هنا: ال

ذلك، وعبد الواحد هو: ابن زَيد، والشيباين بفتح الشني اْلصل عند املسلم لليه. واْواب بعدم 
 املعجمة: هو أبو لسحاق سليمان، وقد مر ِف احليض.

قوله: )يسلفون( ، من اْلسالف، ويروى بتشديد الالم من التسليف. قوله: )نبيط أهل الشام( ، بفتح 
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ِراعة من أهل الشام، وقيل: هم قوم ِلون البطائح وتسموا ب النون وكسر البا: املوحدة أي: أهل ال ه ين
الهتدائهم ل ى استخرا  املياة من الينابيع وَنوها، وِف رواية سفيان: أنباطا من أنباط أهل الشام، وهم 
قوم من العرب دخلوا ِف العجم والروم، واختلطت أنساِبم وفسدت ألسنتهم، وكان الذين اختلطوا 

ِلون البطائح بني العراقني، وا ِلون ِف بوادي الشاابلعجم منهم قوم ين م، ويقال لذين اختلطوا ابلروم ين
هلم: النبط، بفتحتني وجيمع على: أنباط، وكذلك النبيط جيمع على أنباط، يقال: رجل نبطي ونباطي 
ونباط، وحكى يعقوب: نباطي، بضم النون. ويقال: أنباط الشام هم نصارى الشام الذين عمروها، قال 

وأنبط  نبوطا: نبع، فهو نبيط. وهو الذي ينبط من قعر البئر لذا حفرت، اْوهري: نبط املا: ينبط وينبط
احلفار: بلغ املا:، واالستنباط: االستخرا . قوله: )ل ى من كان أصله( أي: أصل املسلم فيه، وهو الثمر 

 أي: احلرث. قوله: )أهلم حرث؟( أي: زرع. فافهم.

ِيت.لسلم ِف السمن والشري  وَنومها قياسا على اوفيه: مبايعة أهل الذمة والسلم لليهم. وفيه: جواز ا  ل

حدثنا لسحاق قال حدثنا خالد بن عبد هللا عن الشيباين عن حممد بن أيب جمالد ِبذا وقال فنسلفهم 
 ِف احلنطة والشعري

هذا طريق آخر ِف احلديث املذكور عن لسحاق بن شاهني الواسطي عن خالد بن عبد هللا بن عبد 
 اسطي عن سليمان الشيباين ... ل ى آخره.الرمحن الطحان الو 

ِيت  وقال عبد هللا بن الوليد عن سفيان قال حدثنا الشيباين وقال وال

ِيل مكة، روى عنه أمحد بن حنبل وكان  هذا طريق آخر معلق عن عبد هللا بن الوليد أبو حممد العدين ن
تج به، يكت حديثه وال ُي يصحح حديثه وَساعه عن سفيان، قال أبو زرعة: صدوق، وقال أبو حامت:

واستشهد به البخاري ِف: ابب رمي اْمار من بطن الوادي، وقال البخاري: كان يقول: أان مكي يقال 
ِيت،  ِيت( يعين بعد أن قال: ِف احلنطة والشعري قال وال يل عدين، وسفيان هو الثوري. قوله: )وقال: وال

يد، رمحه بن احلسن اهلاليل عن عبد هللا بن الولوهذا التعليق وصله سفيان ِف )جامعه( من طريق علي 
 هللا.

ِبيب  حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الشيباين وقال ِف احلنطة والشعري وال

هذا طريق آخر ِف احلديث املذكور عن قتيبة بن سعيد عن جرير بن عبد احلميد عن سليمان الشيبانيي، 
ِبيب، ومل يذكر فقوله: )وقال ِف احلنطة( ، أي: قال ِف رواته: ف ِيت، نسلفهم ِف احلنطة والشعري وال يه: ال

ِبيب.  بل ذكر: ال

 

حدثنا موسى بن لَساعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباين قال حدثنا حممد بن  - 5422
ال اأيب اجملالد قال بعثين عبد هللا بن شداد وأبو بردة ل ى عبد هللا بن أيب أوَف رضي هللا تعا ى عنهما فق
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حلنطة صلى هللا عليه وسلم ِف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم يسلفون ِف ا كان أصحاب النبسله هل 
ِيت ِف كيل معلوم ل ى أجل معلوم قلت  قال عبد هللا كنا نسلف نبيط أهل الشام ِف احلنطة والشعري وال

ِى فسل ى من كان أصله عنده قال ما كنا نسأهلم عن ذالك ُ بعثاين ل ى عبد الر  ألته فقال محان ابن أب
 صلى هللا عليه وسلم يسلفون على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم ومل نسأهلم أهلم كان أصحاب النب

 وطرفه( . 3422وطرفه( )انَر احلديث  2422حرث أم ال. )انَر احلديث 

 

؟( . واحلديث قد ال مطابقته للرتمجة ِف قوله: )قلت: ل ى من كان أصله عنده( وِف قوله: )أهلم حرث أم
مضى ِف الباب السابق ومضى الكالم فيه بوجوهه، ْري أن ِف هذا نص البخاري على أن اسم أيب 
ِبيب، هناك، وفيه زَيدة، وهي السؤال عن كون اْلصل عند  ِيت، موضع: ال اجملالد: حممد، وذكر هنا: ال

هو أبو  يباين بفتح الشني املعجمة:املسلم لليه. واْواب بعدم ذلك، وعبد الواحد هو: ابن زَيد، والش
 لسحاق سليمان، وقد مر ِف احليض.

قوله: )يسلفون( ، من اْلسالف، ويروى بتشديد الالم من التسليف. قوله: )نبيط أهل الشام( ، بفتح 
ِلون البطائح وتسموا به  ِراعة من أهل الشام، وقيل: هم قوم ين النون وكسر البا: املوحدة أي: أهل ال

ل ى استخرا  املياة من الينابيع وَنوها، وِف رواية سفيان: أنباطا من أنباط أهل الشام، وهم  الهتدائهم
قوم من العرب دخلوا ِف العجم والروم، واختلطت أنساِبم وفسدت ألسنتهم، وكان الذين اختلطوا 

ِلون ِف بوادي ِلون البطائح بني العراقني، والذين اختلطوا ابلروم ين لشام، ويقال ا ابلعجم منهم قوم ين
هلم: النبط، بفتحتني وجيمع على: أنباط، وكذلك النبيط جيمع على أنباط، يقال: رجل نبطي ونباطي 
ونباط، وحكى يعقوب: نباطي، بضم النون. ويقال: أنباط الشام هم نصارى الشام الذين عمروها، قال 

ر لذا حفرت، وأنبط ط من قعر البئاْوهري: نبط املا: ينبط وينبط نبوطا: نبع، فهو نبيط. وهو الذي ينب
احلفار: بلغ املا:، واالستنباط: االستخرا . قوله: )ل ى من كان أصله( أي: أصل املسلم فيه، وهو الثمر 

 أي: احلرث. قوله: )أهلم حرث؟( أي: زرع. فافهم.

ِيت.ع وفيه: مبايعة أهل الذمة والسلم لليهم. وفيه: جواز السلم ِف السمن والشري  وَنومها قياسا  لى ال

حدثنا لسحاق قال حدثنا خالد بن عبد هللا عن الشيباين عن حممد بن أيب جمالد ِبذا وقال فنسلفهم 
 ِف احلنطة والشعري

هذا طريق آخر ِف احلديث املذكور عن لسحاق بن شاهني الواسطي عن خالد بن عبد هللا بن عبد 
 آخره.الرمحن الطحان الواسطي عن سليمان الشيباين ... ل ى 

ِيت  وقال عبد هللا بن الوليد عن سفيان قال حدثنا الشيباين وقال وال

ِيل مكة، روى عنه أمحد بن حنبل وكان  هذا طريق آخر معلق عن عبد هللا بن الوليد أبو حممد العدين ن
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يصحح حديثه وَساعه عن سفيان، قال أبو زرعة: صدوق، وقال أبو حامت: يكت حديثه وال ُيتج به، 
به البخاري ِف: ابب رمي اْمار من بطن الوادي، وقال البخاري: كان يقول: أان مكي يقال واستشهد 

ِيت،  ِيت( يعين بعد أن قال: ِف احلنطة والشعري قال وال يل عدين، وسفيان هو الثوري. قوله: )وقال: وال
لوليد، رمحه اوهذا التعليق وصله سفيان ِف )جامعه( من طريق علي بن احلسن اهلاليل عن عبد هللا بن 

 هللا.

ِبيب  حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الشيباين وقال ِف احلنطة والشعري وال

هذا طريق آخر ِف احلديث املذكور عن قتيبة بن سعيد عن جرير بن عبد احلميد عن سليمان الشيبانيي، 
ِبيب ِيت،  ،قوله: )وقال ِف احلنطة( ، أي: قال ِف رواته: فنسلفهم ِف احلنطة والشعري وال ومل يذكر فيه: ال

ِبيب.  بل ذكر: ال

 

حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخَبان عمر وقال َسعت أاب البخرتي الطائي قال سألت  - 6422
ابن عباس رضي هللا تعا ى عنهما عن السلم ِف النخل قالت هنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن بيع 

 ي شي: يوزن قال رجل ل ى جانبه حَّت ُيرز.النخل حَّت يؤكل منه وحَّت يوزن فقال الرجل وأ

قال ابن بطال: حديث ابن عباس هذا ليس من هذا الباب، ولمنا هو من الباب الذي بعده املرتجم 
بباب السلم ِف النخل، وهو ْلط من الناسخ، وأجيب: أبن ابن عباس ملا سئل عن السلم ل ى من له 

جودها ، فإذا كان السلم ِف النخل ال جيوز مل يبق لو خنل عد ذلك من قبيل بيع الثمار قبل بدو صالحها
 (1)ِف ملك املسلم لليه فائدة متعلقة ابلسلم، فيصري جواز السلم ل ى من." 

"سنة ُثان وعشرين، وقال ابن زيد: سنة سبع وعشرين، وقيل: بل كان ذلك ِف خالفة معاوية  .181
 ت، وقال الكرماين، رمحه هللا تعا ى،على ظاهره، واْلول أشهر، وهو ما ذكره أهل السري، وفيه: هلك

ِوة اليت توفيت فيها أم حرام؟ فقال البخاري ومسلم: ِف زمن معاوية، وقال  واختلفوا ِف أنه مَّت جرت الغ
القاضي: أكثر أهل السري أن ذلك كان ِف خالفة عثمان، رضي هللا تعا ى عنه، فعلى هذا يكون معَّن 

ِوة معا وية ِف البحر، ال زمان خالفته، وقال ابن عبد الَب: لن معاوية قوهلا: ِف زمن معاوية، زمان، ْ
ِو ِف  ِوة بنفسه. انتهى. قلت: كان عمر، رضي هللا تعا ى عنه، قد منع املسلمني من الغ ِا تلك الغ ْ
البحر شفقة عليهم، واستأذنه معاوية ِف ذلك فلم َيذن له، فلما ويل عثمان، رضي هللا تعا ى عنه، 

ِاه طائعا فامحله، فسار ِف مجاعة من الصحابة منهم أبو  استأذنه فأذن له. وقال: ال تكره أحدا، من ْ
ذر وعبادة بن الصامت ومعه زوجته أم حرام بنت ملحان وشداد بن أوس وأبو الدردا: ِف آخرين، وهو 

ِائر ِف البحر، وصاحله أهل قَبس على مال، واْلصح أهنا فتحت عنوة، وملا أرادوا ا ِا اْ رو  خلأول من ْ
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منها قدمت ْلم حرام بغلة لرتكبها فسقطت عنها، فماتت. هنالك، فقَبها هنالك يعَمونه ويستسقون 
به، ويقولون: قَب املرأة الصاحلة. قوله: )حني خرجت من البحر( ، أراد به حني خروجها من البحر ل ى 

ِيرة، ْلهنا دفنت هناك.  انحية اْ

جل على حمرمه ومالمسته لَيها واخللوة ِبا، والنوم عندها. ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز دخول الر 
وفيه: لابحة ما قدمته املرأة ل ى ضيفها من مال زوجها، ْلن اْلْلب أن ما ِف البيت من الطعام هو 
للرجل، قال ابن بطال: ومن املعلوم أن عبادة وكل املسلمني يسرهم وجود سيدان رسول هللا، صلى هللا 

وقال ابن التني: ُيتمل أن يكون ذلك من مال زوجها لعلمه أنه كان يسر بذلك،  عليه وسلم ِف بيته،
وُيتمل أن يكون من ماهلا، واعرتضه القرطيب فقال: حني دخوله صلى هللا عليه وسلم على أم حرام مل 
ِوجته بعد ذلك مبدة، كما جا: ِف رواية عند مسلم:  تكن زوجا لعبادة، كما يقتضيه ظاهر اللفظ، لمنا ت
ريه من املؤذَيت مستحب.  ِوجها عبادة بعد. وفيه: جواز فلي الرأس وقتل القمل، ويقال قتل القمل ْو فت
وفيه: نوم القائلة، ْلنه يعني البدن لقيام الليل. وفيه: جواز الضحك عند الفرح، ْلنه صلى هللا عليه 

َّت ِف مة ابْهاد حوسلم ضحك فرحا وسرورا بكون أمته تبقى بعده متَاهرين، وأمور اْلسالم قائ
ِو، وقال سعيد بن املسيب:  صلى هللا  ،كان أصحاب النبالبحر. وفيه: داللة على ركوب البحر للغ

عليه وسلم يتجرون ِف البحر، منهم: طلحة وسعيد بن زيد، وهو قول مجهور العلما: لال عمر بن 
ِيِ، رضي هللا تعا ى عنهما، فإهنما منعا من ر  محله  كوبه مطلقا. ومنهم مناخلطاب وعمر بن عبد الع

على ركوبه لطلب الدنيا ال لآلخرة، وكره مالك ركوبه للنسا: مطلقا، ملا ُاف عليهن من أن يطلع منهن 
أم يطلعن على عورة، وخصه بعضهم ابلسفن الصغار دون الكبار، واحلديث ُدٍ فيه. فإن قلت: 

هللا عليه وسلم: )ال يركب البحر لال  روى أبو داود من حديث ابن عمر، قال: قال رسول هللا، صلى
حاجا أو معتمرا أو ْازَي، فإن حتت البحر انرا، وحتت النار ِبرا( . قلت: هذا حديث ضعيف، وملا 
رواه اخلالل ِف )علله( من حديث ليث عن جماهد عن عبد هللا بن عمر يرفعه، قال: قال ابن معني: 

خاري ه: لابحة اْهاد للنسا: ِف البحر، وقد ترجم البهذا عن النيب، صلى هللا عليه وسلم، منكر. وفي
ِل فيما يفعله ِف ماله  لذلك، على ما سيأيت. وفيه: أن الوكيل أو املؤَتن لذا علم أنه يسر صاحب املن
جاز له فعل ذلك، واختلف العلما: ِف عطية املرأة من مال زوجها بغري لذنه، وقد مر هذا ِف الوكالة. 

ِو والشهادة حيث قالت  وفيه: أن اْهاد حتت راية كل لمام جائِ ماض ل ى يوم القيامة. وفيه: َتين الغ
أم حرام: أدع هللا أن جيعلين منهم. وفيه: أنه من أعالم نبوته وذلك أنه أخَب فيه بضروب الغيب قبل 

خبار وقوعها، منها: جهاد أمته ِف البحر، وضحكه دال على أن هللا تعا ى يفتح هلم ويغنمهم. ومنها اْل
بصفة أحواهلم ِف جهادهم، وهو قوله: )يركبون ثبج هذا البحر( ، ومنها قوله ْلم حرام: أنت من 
اْلولني، فكان كذلك. ومنها: اْلخبار ببقا: أمته من بعده، وأن يكون هلم شوكة، وأن أم حرام تبقى 
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ْلنبيا:، عليهم أن رؤَي ال ى ذلك الوقت، وكل ذلك ال يعلم لال بوحي علي أوحي به لليه ِف نومه. وفيه: 
الصالة والسالم، حق. وفيه: الضحك املبشر لذا بشر مبا يسر، كما فعل الشارع. قال املهلب: وفيه: 
ِا ِف البحر وجعل  فضل ملعاوية وأن هللا قد بشر به نبيه صلى هللا عليه وسلم ِف النوم، ْلنه أول من ْ

ِا حتت رايته من اْلولني. وفيه: أن املوت ِف  ثنا سبيل هللا شهادة، وقال ابن أيب )شيبة( : حدمن ْ
ِيد."   (1)ي

ِاب:  .182 ( . فأحلقناها ِف سورهتا ِف 23"هللا عليه فمنهم من قضى َنبه ومنهم من ينتَر  )اْلح
 املصحف. .

 

ِاب:  لمنا قضوه  0( 23مطابقته للرتمجة من حيث أن ِف هذه اْلية: }ومنهم من قضى َنبه  )اْلح
ِوهلا ِف أنس بن النضر ونَائره من شهدا: ِف أحد منهم أنس بن  النضر املذكور ِف احلديث السابق، ون

 أحد، رضي هللا تعا ى عنهم.

ِهري، وخارجة  ولبراهيم بن سعد ابن لبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف، وابن شها هو حممد بن مسلم ال
 ضد الداخلة ابن زيد بن َثبت بن الضحاك النجاري اْلنصاري.

ِاب: واحلديث مضى  ( . فإنه 23ِف اْهاد ِف: ابب قول هللا تعا ى: }من املؤمنني رجال  )اْلح
 أخرجه هناك من طريقني، ومضى الكالم فيه هناك.

ِاي. قوله: )ما  مية( ، بضم اخلا: املعجمة وفتح ال قوله: )فالتمسناها( ، أي: طلبناها. قوله: )مع خ
 اْلسالم والنصرة، وقيل: على أن ال يفروا، ْلهنم كانوا ملعاهدوا هللا( ، املعاهدة كانت ليلة العقبة على 

يشهدوا بدرا. قوله: )َنبه( النحب احلاجة، أي: سهم من قضى عهده وحاجته )ومنهم من ينتَر( أن 
يقضيه بقتال وصدق لقا:، وقيل: من مضى نذره، وأصل النحب النذر فاستعري مكان اْلجل، ْلنه 

 ان رجال حلفوا بعد بدر: لئن لقوا العدو ليقاتلن حَّت يستشهدوا،وقع ابلنحب، وكان هو سببا له وك
ِاب:  ( . أي: 23ففعلوا فقتل بعضهم وبعضهم ينتَر ذلك، وآخر اْلية: }وما بدلوا تبديال  )اْلح

ما ْريوا العهد الذي عاهدوا رِبم عليه من الصَب وعدم الفرار. قوله: )فأحلقناها ِف سورهتا( أي: فأحلقنا 
ِاب. قال الكرماين: فإن قلت: كيف جاز لحلاق اْلية ابملصحف اْلية املذ  كورة ِف سورهتا وهي اْلح

بقول واحد أو اثنني، وشرط كونه قرآان التواتر؟ قلت: كان متواترا عندهم، ولمنا فقدوا مكتوبيتها فما 
، مقامات موجدها مكتوبة لال عنده، وفيه أن اْلَيت كان هلا ِف حياة رسول هللا، صلى هللا عليه وسل

 خمصوصة من السور.
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ِيد ُيدث عن  - 4050 حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عدي بن َثبت قال َسعت عبد هللا بن ي
زيد بن َثبت رضي هللا تعا ى عنه قال ملا خر  النيب صلى هللا عليه وسلم ل ى أحد رجع انس ِمن خر  

ِلت: تقول نقاتلهم وفرقة تقول الصلى هللا عليه وسلم فرقتني فرقة  وكان أصحاب النبمعه   نقاتلهم فن
( . وقال لهنا طيبة تنفي الذنوب  88}فما لكم ِف املنافقني فئتني وهللا أركسهم مبا كسبوا  )النسا:: 

 وطرفه( . 1884كما تنفي النار خبث الفضة. )انَر احلديث 

 

َيدة ه مطابقته للرتمجة ظاهرة. وأبو الوليد هشام بن عبد امللك، وعبد هللا بن ِيد من ال و اخلطمي، ي
صحايب صغري. واحلديث مر ِف فضل املدينة ِف: ابب املدينة تنفي اخلبث، فإنه أخرجه هناك: عن 

 سليمان بن حرب عن شعبة ... لخل.

قوله: )رجع انس( أراد به عبد هللا بن أيب بن سلول، ومن معه فإنه رجع بثلث الناس، وقد مر بيانه 
حلكم صلى هللا عليه وسلم، فرقتني( يعين: ِف ا وكان أصحاب النبقوله: )هناك وعن قريب أيضا. 

ِلت( أي: هذه اْلية: }فما لكم ِف املنافقني  اْلية، هذا  فيمن انصرف مع عبد هللا بن أيب. قوله: )فن
ِوهلا ِف الذين تشاَتوا حني قال عبد هللا بن أيب لرسول هللا  ِوهلا، وقيل: سبب ن هو اْلصح ِف سبب ن

ِلت صل ى هللا عليه وسلم،: ال تؤذينا برائحة محارك، وقال زيد بن أسلم عن ابن أسعد بن معاذ أهنا ن
ِر  ِف شأن عبد هللا بن أيب حني استعذر منه رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم،  ِف، تقول اْلوس واخل

طأ، قال ابن ِف اخل على املنَب ِف قضية اْلفك، وهذا ْريب. قوله: )وهللا أركسهم( أي: ردهم وأوقعهم
عباس: أركسهم أي: أوقعهم، وقال قتادة: أهلكهم. قوله: )مبا كسبوا( أي: بسبب عصياهنم وخمالفتهم 
الرسول وأتباعهم الباطل. قوله: )لهنا( ، أي: املدينة، وهو حديث آخر مجعهما الراوي، وقد مر ِف احلج 

ث ذنوب أصحاِبا. قوله: )خبث الفضة( اخلبقوله: )تنفي( املراد من النفي اْلظهار والتمييِ، من ال
ريمها لذا أذيبت.  بفتحتني: ما تلقيه النار من وسخ الفضة والنحاس ْو

 

 )ابب( - 18

 

أي: هذا ابب، وقد مر ْري مرة أن لفَة: ابب، لذا ذكر جمردا عن الرتمجة يكون كالفعل ملا قبله، وههنا 
 (1)ية ترمجة، فافهم.." ْري جمرد ْلنه أضيف ل ى قوله: لذا مهت فتكون اْل

( زاد أبو داود: 1ينامون " ) -صلى هللا عليه وسلم  - كان أصحاب النب[ " 78ا- 33" .183
 حَّت ختفق رؤوسهم.
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_________ 

صلى هللا  -( عن أنس بن مالك قال: " كان أصحاب رسول هللا 78( ابب الوضو: من النوم. )1)
( ، قال أبو عيسى: 1/113ؤن " اْامع الصحيح )ينامون ُ يقومون فيصلون، وال يتوض -عليه وسلم 

هذا حديث حسن صحيح. قال: وَسعت صاَل بن عبد هللا يقول: سألت عبد هللا بن املبارك عمن انم 
قاعدا معتمدا؟ فقال: ال وضو: عليه. وقد روى حديث ابن عباس عن سعيد بن أيب عروبة، عن قتادة 

 ية ومل يرفعه.عن ابن عباس قوله، ومل يذكر فيه أاب العال

واحلديث أخرجه: مسلم، كتاب احليض، ابب: الدليل على أن نوم اْالس ال ينقض الوضو: ص 
( 200( رقم: )1/100( . أبو داود، كتاب الطهارة، ابب ِف الوضو: من النوم )376( رقم: )195)

 (1)( .." 1271( رقم: )1/331( . حتفة اْلشراف )13925( رقم: )3/351. أمحد )
لذا  »وعن أيب سعيد رضي هللا عنه، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "  - 1118" .184

رواه مسلم. وذكر حديث مالك بن احلويرث « ". كانوا ثالثة فيؤمهم أحدهم، وأحقهم ابْلمامة أقرؤهم
 ِف ابب بعد ابب " فضل اْلذان ".

                              

)وعن أيب سعيد قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " لذا كانوا( أي: القوم )ثالثة(  - 1118
أي: واثنني كما أفاده اخلَب السابق أن اْماعة حتصل ِبما )فليؤمهم أحدهم( لشارة ل ى جواز لمامة 

لى هللا ص النب كان أصحاباملفضول )وأحقهم ابْلمامة أقرؤهم( : فإن لمامته أفضل، قال الطييب: 
عليه وسلم يسلمون كبارا، أي ْالبا فيتفقهون قبل أن يقرأوا ومن بعدهم يتعلمون القرا:ة صغارا قبل أن 
 يتفقهوا، فلم يكن فيهم قارئ لال وهو فقيه اه . فالعَبة ابلفقه املتعلق أبمر الصالة فاْلفقه ابملعامالت مل

 (2)قال مريك: ورواه النسائي.." يكن أو ى ابْلمامة من اْلقرأ. )رواه مسلم( : 
ليه صلى هللا ع - كان أصحاب النبوعن قيس بن عباد رضي هللا عنه، قال:  - 3951" .185

 يكرهون الصوت عند القتال. رواه أبو داود. -وسلم 

                              

قة اْلو ى ب)وعن قيس بن عباد( : بضم مهملة وختفيف موحدة قال املؤلف: بصري من الط - 3951
 ( : وِف نسخة رسول هللاكان أصحاب النبمن اتبعي البصرة، روى عن مجاعة من الصحابة. )قال: 

يكرهون الصوت( : أي بغري ذكر هللا )عند القتال( : قال املَهر: عادة  -صلى هللا عليه وسلم  -)
م، أو لتخويف أعدائهم، أصواهت احملاربني أن يرفعوا أصواهتم لما لتعَيم أنفسهم، أو ْلظهار كثرهتم بتكثري
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أو ْلظهار الشجاعة أبن يقول: أان الشجاع الطالب للحرب، والصحابة كانوا يكرهون رفع الصوت 
بشي: منها لذ ال يتقرب ِبا ل ى هللا تعا ى، بل يرفعون اْلصوات بذكر هللا، فإن فيه فوز الدنيا واْلخرة. 

 (1))رواه أبو داود( .." 
186.  . . . . . . . . .". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                             Q عل ينَر فألبسنيها بيده، وقال أبلي وأخلقي مرتني، وج -صلى هللا عليه وسلم  -يب ل ى النيب
« نل ى علم اخلميصة، ويشري بيده ليل، ويقول: َي أم خالد هذا سنا هذا سنا والسنا بلسان احلبشة: احلس

 . رواه البخاري( .

 قوله: )ُخيصة( بفتح املعجمة وكسر امليم وابلصاد املهملة كسا: مربع له علمان.

 قوله: )نكسو هذه( ابلنون للمتكلم.

ِة على البنا: للمجهول  قوله: )فأسكت القوم( بضم اهلم

َّت يبلى حقوله: )أبلي وأخلقي( هذا من ابب التفاؤل والدعا: لالبس أبن يعمر ويلبس ذلك الثوب 
ويصري خلقا، وفيه أنه يستحب أن يقال ملن لبس ثواب جديدا كذلك، وأخر  ابن ماجه عن ابن عمر: 

رأى على عمر قميصا أبيض فقال: البس جديدا وعش محيدا  -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا »
 « .ومت شهيدا

 عليه صلى هللا - حاب النبكان أصوأخر  أبو داود وسعيد بن منصور من حديث أيب نضرة قال: " 
لف هللا تعا ى " سنده صحيح. -وسلم   لذا لبس أحدهم ثواب جديدا قيل له تبلي ُو

قوله: )هذا سنا( بفتح السني املهملة وتشديد النون وفيه جواز التكلم ابللغة العجمية ومعناه حسن. 
 لك خالفا.واحلديث يدله على أنه جيوز للنسا: لباس الثياب السود وال أعلم ِف ذ

ِعفران، فقيل له مل تصبغ ثيابك وتدهن »)وعن ابن عمر  - 570 أنه كان يصبغ ثيابه ويدهن ابل
ِعفران؟ فقال: لين رأيته أحب اْلصباغ ل ى رسول هللا  دهن به ويصبغ به ي -صلى هللا عليه وسلم  -ابل

كلها حَّت عمامته(   صبغ ثيابهرواه أمحد وكذلك أبو داود والنسائي بنحوه وِف لفَهما: ولقد كان ي« ثيابه
ِعفران، وأخر  البخاري  . احلديث ِف لسناده اختالف كما قال املنذري، ومل يذكر أبو داود والنسائي ال

صلى  -وأما الصفرة فإين رأيت رسول هللا »ومسلم من حديث عبيد بن جريج عن ابن عمر أنه قال: 
قال ال املنذري: واختلف الناس ِف ذلك فق« يصبغ ِبا فإين أحب أن أصبغ ِبا -هللا عليه وسلم 

بعضهم: أراد اخلضاب للحية ابلصفرة. وقال آخرون: أراد يصفر ثيابه ويلبس ثيااب صفرا انتهى. ويؤيد 
َيدة اليت أخرجها أبو داود والنسائي.  القول الثاين تلك ال

د تقدم الكالم ققوله )حَّت عمامته( ابلنصب. واحلديث يدل على مشروعية صبغ الثياب ابلصفرة، و 
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ِعفران. ومشروعية صباغ  على ذلك ِف ابب هني الرجال عن املعصفر. وفيه أيضا مشروعية االدهان ابل
ريه:  -صلى هللا عليه وسلم  -اللحية ابلصفرة لقوله  د والنصارى ال تصبغ لن اليهو »ِف رواية النسائي ْو

 (1)قال ابن اْوزي:." « فخالفوهم واصبغوا
مي - 1862" .187 رغ من أنه كان لذا ف -صلى هللا عليه وسلم  -عن النيب »ة بن َثبت )وعن خ

 قطين( .رواه الشافعي والدار « . تلبيته سأل هللا عِ وجل رضوانه واْنة، واستعاذ برمحته من النار

 

 -)وعن القاسم بن حممد قال: كان يستحب للرجل لذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النيب  - 1863
 . رواه الدارقطين( .-وسلم صلى هللا عليه 

 

من مجع  -صلى هللا عليه وسلم  -كنت رديف رسول هللا »)وعن الفضل بن العباس قال:  - 1864
ِل يليب حَّت رمى مجرة العقبة  رواه اْماعة.« . ل ى مَّن، فلم ي

« رجلنه كان ميسك عن التلبية ِف العمرة لذا استلم احل»وعن عطا: عن ابن عباس قال: يرفع احلديث: 
 . رواه الرتمذي وصححه( .

 

« لم احلجريليب املعتمر حَّت يست»قال  -صلى هللا عليه وسلم  -)وعن ابن عباس عن النيب  - 1865
 رواه أبو داود( .

                             Qرتمذي.رواه اخلمسة وصححه ال« فأمرين أن آمر أصحايب أن يرفعوا أصواهتم ابْلهالل والتلبية 

لبية، فقال: كن عجاجا ثجاجا. والعج: الت -صلى هللا عليه وسلم  -ية: لن جَبيل أتى النيب وِف روا
 والثج: َنر البدن رواه أمحد( .

مية بن َثبت  - 1862 يته سأل أنه كان لذا فرغ من تلب -صلى هللا عليه وسلم  -عن النيب »)وعن خ
 رواه الشافعي والدارقطين( . « .هللا عِ وجل رضوانه واْنة، واستعاذ برمحته من النار

 -)وعن القاسم بن حممد قال: كان يستحب للرجل لذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النيب  - 1863
 . رواه الدارقطين( .-صلى هللا عليه وسلم 

من مجع  -صلى هللا عليه وسلم  -كنت رديف رسول هللا »)وعن الفضل بن العباس قال:  - 1864
ِل   رواه اْماعة.« . يليب حَّت رمى مجرة العقبةل ى مَّن، فلم ي

« لنه كان ميسك عن التلبية ِف العمرة لذا استلم احلجر»وعن عطا: عن ابن عباس قال: يرفع احلديث: 
 . رواه الرتمذي وصححه( .
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« لم احلجريليب املعتمر حَّت يست»قال  -صلى هللا عليه وسلم  -)وعن ابن عباس عن النيب  - 1865
 ود( .رواه أبو دا

حديث السائب بن خالد أخرجه أيضا مالك ِف املوطأ والشافعي عنه وابن حبان واحلاكم والبيهقي 
 وصححوه. وأخر  َنوه احلاكم عن أيب هريرة مرفوعا. وأمحد من حديث ابن عباس.

لى هللا عليه ص - كان أصحاب النب»وأخر  ابن أيب شيبة عن املطلب بن عبد هللا بن حنطب قال: 
ر وأخر  الرتمذي وابن ماجه واحلاكم من حديث أيب بك« يرفعون أصواهتم حَّت تبح أصواهتم -وسلم 

ي واستغربه الرتمذي وحكى الدارقطين االختالف فيه، وأشار الرتمذ« أفضل احلج العج والثج»الصديق: 
يب والرتهيب، وراويه مرتوك وهو لسحاق  ن أيب بل ى َنوه من حديث جابر. ووصله أبو القاسم ِف الرْت

 فروة.

 وروى ابن املقري ِف مسند أيب حنيفة عن ابن مسعود َنوه. وأخرجه أبو يعلى.

مية ِف لسناده صاَل بن حممد بن أيب زائدة وهو مدين ضعيف وفيه أيضا لبراهيم بن أيب  وحديث خ
 ُيىي، ولكنه قد اتبعه عليه عبد هللا بن عبيد هللا اْلموي.

 (1)يث ابن عباس." وأخرجه البيهقي والدارقطين. وحد
( ليلة الصيام 1"بذلك، وكتاب هللا تعا ى يدل على ذلك، قال هللا عِ وجل: }أحل لكم ) .188

 ( ل ى نسائكم،2الرفث )

__________ 

عليه قوله عليه الصالة والسالم: ثالث ال يفطرن الصائم: احلجامة والقي: واالحتالم. أخرجه الرتمذي 
ِار ضعفا:" والدارقطين وابن عدي من حديث أيب سعيد اخلدري، و والبيهقي ِف سننه وابن حبان ِف "ال الب

وابن عدي من حديث ابن عباس، والطَباين ِف "اْلوسط" من حديث ثوابن. وِف أسانيده كالم يرتفع 
ريه.  بكثرة الطرق، كما بسطه احلافظ ابن حجر ِف "ختريج أحاديث اهلداية" ْو

يد والبخاري وأبو داود والرتمذي وابن جرير وابن املنذر ( قوله: أحل لكم، أخر  وكيع وعبد بن مح1)
ما صلى هللا عليه وسلم لذا كان الرجل صائ كان أصحاب النبوالبيهقي ِف سننه عن الَبا: قال: 

فحضر اْلفطار، فنام قبل أن يفطر مل َيكل ليلته وال يومه حَّت ميسي، ولن قيس بن صرمة اْلنصاري  
، فلما حضر اْلفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: ال، كان صائما وكان يعمل ِف أرضه

ولكن انطلق فاطلب، فغلبت عيناه فنام، وجا:ت امرأته، فلما انتصف النهار ْشي عليه، فذكر ذلك 
ِلت هذه اْلية. وأخر  أمحد وابن جرير وابن املنذر بسند حسن عن كعب: كان الناس ِف  لرسول هللا فن

ل فنام حرم عليه الطعام والشراب والنسا: حَّت يفطر من الغد، فرجع عمر بن رمضان لذا صام الرج
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اخلطاب من عند النيب صلى هللا عليه وسلم ذات ليلة وقد َسر عنده، فوجد امرأته قد انمت فأيقَها 
ِل هللا }علم  وأرادها، فقالت: لين منت، ُ وقع ِبا، فغدا ل ى النيب صلى هللا عليه وسلم، فأخَبه، فأن

( اْلية. وِف الباب أخبار كثرية لن شئت االطالع 187 أنكم كنتم ختتانون  )سورة البقرة: اْلية هللا
 عليها فارجع ل ى "الدر املنثور" للسيوطي.

( أي اْماع، به فسره ابن عباس، أخرجه عنه ابن املنذر وابن أيب شيبة وابن جرير وابن أيب حامت 2)
ريهم.  (1)." وعبد الرزاق وعبد بن محيد ْو

 "انتهى .189

ِيِ عن أبيه عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة ِيِ بن عمر بن عبد الع  ُ أخر  البيهقي من طريق عبد الع
ِيِ   قال كل قرية فيها أربعون رجال فعليهم اْمعة ومن طريق سليمان بن موسى أن عمر بن عبد الع

ن أيب املليح بعني رجال قال البيهقي وروينا عكتب ل ى أهل املياه فيما بني الشام ومكة مجعوا لذا بلغتم أر 
ِيِ لذا بلغ أهل القرية أربعني رجال فليجمعوا وعن جعفر بن  الرقي أنه قال أاتان كتاب عمر بن عبد الع
ِيِ ل ى عدي بن عدي الكندي انَر كل قرية أهل قرار ليسوا هم أبهل  برقان قال كتب عمر بن عبد الع

 ا ُ مره فليجمع ِبمعمود ينتقلون فأمر عليهم أمري 

وحكى الليث بن سعد أن أهل اْلسكندرية ومدائن مصر ومدائن سواحلها كانوا جيمعون اْمعة على 
 عهد عمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان أبمرمها وفيها رجال من الصحابة

 وكان الوليد بن مسلم يروي عن شيبان عن مو ى ْلل سعيد بن العاص أنه سأل بن عمر عن القرى اليت
 بني مكة واملدينة ما ترى ِف اْمعة قال نعم لذا كان عليهم أمري فليجمع انتهى كالم البيهقي

 ِف هذه املياه بني مكة واملدينة جيمعون انتهى كان أصحاب النبوِف املصنف عن مالك 

هذه اْلَثر للسلف ِف صحة اْمعة ِف القرى ويكفي لك عموم آية القرآن الكرِّ لذا نودي للصالة 
اْلية وال ينسخها أو ال ُصصها لال آية أخرى أو سنة َثبتة صحيحة عن رسول هللا ومل تنسخها آية 

 ومل يثبت خالف ذلك عن رسول هللا

واعلم أن مجاعة من اْلئمة استدلوا ِبديث كعب بن مالك وما ذكر من اْلَثر على اشرتاط أربعني 
رتاط العدد واْلصل الَهر فال تصلح اْمعة لال رجال ِف صالة اْمعة وقالوا لن اْلمة أمجعت على اش

بعدد َثبت بدليل وقد ثبت جوازها أبربعني فال جيوز أبقل منه لال بدليل صحيح وقد ثبت أن النيب قال 
 صلوا كما رأيتموين أصلي قالوا ومل تثبت صالته هلا أبقل من أربعني

معة ْلن هذه واقعة عني وذلك أن اْ وأجيب عن ذلك أبنه ال داللة ِف احلديث على اشرتاط اْلربعني
فرضت على النيب وهو مبكة قبل اهلجرة كما أخرجه الطَباين عن بن عباس فلم يتمكن من لقامتها 
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هنالك من أجل الكفار فلما هاجر من هاجر من أصحابه ل ى املدينة كتب لليهم َيمرهم أن جيمعوا 
م يدل على أن من دون اْلربعني ال تنعقد ِب فجمعوا واتفق أن عدهتم لذا كانت أربعني وليس فيه ما

 اْمعة

 وقد تقرر أن وقائع اْلعيان ال ُيتج ِبا على العموم

وروى عبد بن محيد وعبد الرزاق عن حممد بن سريين قال مجع أهل املدينة قبل أن يقدم النيب وقبل أن 
ِل اْمعة  تن

مع فيه ل ذلك فهلم فلنجعل يوما ْنقالت اْلنصار لليهود يوم جيمعون فيه كل أسبوع وللنصارى مث
 (1)فنذكر هللا تعا ى ونشكره فجعلوه يوم." 

ريه عن أيب  .190 ِل آخرها وكان بني أوهلا وآخرها َنو من سنة وأخر  بن جرير ْو "رمضان حَّت أن
ِلت  ِمل قاموا حوال حَّت ورمت أقدامهم وسوقهم حَّت ن ِلت َيأيها امل عبد الرمحن السلمي قال ملا ن

ِمل فاقرؤوا ما ت ِلت َيأيها امل ريه عن سعيد بن جبري قال ملا ن يسر منه فاسرتاح الناس وأخر  بن جرير ْو
قم الليل لال قليال مكث النيب صلى هللا عليه وسلم على هذه احلال عشر سنني يقوم الليل كما أمره هللا 

ِل هللا بعد عشر سنني لن ربك يعلم أنك تق م ل ى قوله و وكانت طائفة من أصحابه يقومون معه فأن
فأقيموا الصالة فخفف هللا عنهم بعد عشر سنني كذا ِف الدر املنثور )وانشئة الليل أوله( أي أول الليل 

 هذا تفسري من بن عباس ِف معَّن انشئة الليل

وأخر  البيهقي عن بن عباس ِف قوله تعا ى لن انشئة الليل قال قيام الليل بلسان احلبشة لذا قام الرجل 
 قالوا نشأ

ِبري عن انشئة الليل قاال قيام الليل  وأخرجه أيضا ِف سننه عن بن أيب مليكة قال سألت بن عباس وبن ال
ن صلى هللا عليه وسلم يقومو  كان أصحاب النب)وكانت صالهتم( أي الصحابة )ْلول الليل( أي 

ل )يقول( أي يللتهجد ِف أول الليل خشية أن ال يقومون بعد نومهم فيفوت عنهم الفرض وهو قيام الل
بن عباس )هو( قيام أول الليل )أجدر( أي أليق وأحرى )وقوله( تعا ى )أقوم قيال( قال بن عباس ِف 
تفسريه )هو أجدر أن يفقه ِف القرآن( ْلن قيام الليل أصوب قرا:ة وأصح قوال من النهار لسكوت 

حا طويال أي فراقا طويال له سباْلصوات ِف الليل فيتدبر ِف معاين القرآن )يقول( بن عباس ِف تفسري قو 
أي لك تقلبا ولقباال ولدابرا ِف حوائجك وتصرفا ِف أشغالك ال تفرغ فيه لتالوة القرآن فعليك ِبا ِف 

 الليل الذي هو حمل الفراغ

 قال املنذري ِف لسناده علي بن احلسني بن واقد املروزي وِف مقال
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قم الليل لال قليال )وآخرها( أي السورة )سنة(  [ )وكان بني أوهلا( أي أول السورة وهو قوله1305ا
 واحدة وقيل أكثر من ذلك وتقدم بيانه آنفا

قال املنذري وقد صح من حديث عائشة أهنا قالت وأمسك هللا خاَتتها اثين عشر شهرا ِف السما: 
 (1)انتهى." 

ريه يرد عليه ما ذكره بعض علما: احلنفية من الصوفية ولو ُيمل على .191 اهره ويقال ظ "القارى: ْو
ابستحباب السواك عند نفس الصالة أيضا وجيمع بني الروايتني كما قال الشافعية وبعض العلما: احلنفية 
من الصوفية ال يرد عليه شي: وهو الَاهر فهو الراجح فقد محله راوية زيد بن خلد اْهين على ظاهره  

ن ن روى عن مالك من طريق ُيىي بكما رواه الرتمذي ِف هذا الباب وروى اخلطيب ِف كتاب أَسا: م
اند عن اْلعر  عن أيب هريرة قال  ليه وسلم صلى هللا ع كان أصحاب النبَثبت عن مالك عن أيب ال

سوكهم على آذاهنم يستنون ِبا لكل صالة وروى عن بن أيب شيبة عن صاَل بن كيسا أن عبادة بن 
 حون والسواك على آذاهنمالصامت وأصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كانوا يرو 

 قال الشيخ العالمة مشس احلق رمحه هللا ِف ْاية املقصود ما لفَه

مية وذكره البخاري تعليقا عن أيب  وأحاديث الباب مع ما أخرجه مالك وأمحد والنسائي وصححه بن خ
ع كل وضو: مهريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال لوال أن أشق على أميت ْلمرهتم ابلسواك 

تدل على مشروعية السواك عند كل وضو: وعند كل صالة فال حاجة ل ى تقدير العبارة أبن يقال أي 
عند كل وضو: وصالة كما قدرها بعض احلنفية بل ِف هذا رد السنة الصحيحة الصرُية وهي السواك 

 عند الصالة وعلل أبنه ال ينبغي عمله ِف املساجد ْلنه من لزالة املستقذرات

هذا التعليل مردود ْلن اْلحاديث دلت على استحبابه عند كل صالة وهذا ال يقتضي أن ال يعمل و 
ُ يدخل املسجد للصالة كما روى الطَباين  لال ِف املساجد حَّت يتمشى هذا التعليل بل جيوز أن يستاك 

 عليه وسلم ِف معجمه عن صاَل بن أيب صاَل عن زيد بن خالد اْهين قال ما كان رسول هللا صلى هللا
 ُر  من بيته لشي: من الصلوات حَّت يستاك

 انتهى

ولن كان ِف املسجد فأراد أن يصلي جاز أن ُر  من املسجد ُ يستاك ُ يدخل ويصلي ولو سلم 
فال نسلم أنه من لزالة املستقذرات كيف وقد تقدم أن زيد بن خالد اْهين كان يشهد الصلوات ِف 

ُ رده ل ى موضعه املساجد وسواكه على أذنه م وضع القلم من أذن الكاتب ال يقوم ل ى الصالة لال اسنت 
وأن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سوكهم خلف آذاهنم يستنون ِبا لكل صالة وأن عبادة 

 بن الصامت وأصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كانوا يروحون والسواك على آذاهنم
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 انتهى

س احلق هذا كالم حسن طيب لكن صاحب الطيب الشذي مل يرض به فنقل قلت كالم الشيخ مش
شيئا منه وترك أكثره ُ تفوه مبا يدل على أنه مل يفهم كالمه املذكور أو له تعصب شديد ُيمله على 

 (1)مثل هذا التفوه." 
 "ونقيل على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .192

 وحممد بن سريين مثله وهو أحد قويل الشافعيوعن سعيد بن املسيب واحلسن البصري وعطا: 

 واختلف عن بن عباس فروي عنه أنه قال ال تتخذ املسجد مرقدا

 وروي عنه أنه قال لن كنت تنام فيه لصالة ال أبس

ِل أن يبيت ِف املسجد ويقيل فيه وبه قال أمحد ولسحاق  وقال مالك ال أحب ملن له من

 وقال مالك

  عليه وسلم يبيتون ِف املسجدصلى هللا كان أصحاب النبوقد 

 وكره النوم فيه بن مسعود وطاووس وجماهد وهو قول اْلوزاعي

وقد سئل سعيد بن املسيب وسليمان بن يسار عن النوم فيه فقاال كيف تسألون عنها وقد كان أهل 
 الصفة ينامون فيه وهم قوم كان مسكنهم املسجد

 ن انئما فيه وليس حوله أحد وهو أمري املؤمنني قالوذكر الطَبي عن احلسن قال رأيت عثمان بن عفا
وقد انم ِف املسجد مجاعة من السلف بغري حمذور لالنتفاع به فيما ُيل كاْلكل والشرب واْلوس وشبه 

 النوم من اْلعمال وهللا أعلم

 

 )ابب ما جا: ِف كراهية البيع والشرا: ولنشاد الضالة( - 25

ري ِف النهاية الضالة هي الضائعة من كل ما يقتَّن من احليوان [ قال اِْ 322والشعر ِف املسجد ا
ريه ضل الشي: لذا ضاع وضل عن الطريق لذا حار وهي ِف اْلصل فاعلة ُ اتسع فيها فصارت من  ْو

 الصفات الغالبة وتقع على الذكر واْلنثى واالثنني واْمع وُتمع على الضوال انتهى

 طلبتها وأنشدهتا فأان منشد لذا عرفتها انتهى وقال يقال نشدت الضالة فأان انشد لذا

 وِف القاموس أنشد الضالة عرفها واسرتشد عنها ضد انتهى

 وِف الصراح تعريف كردن كم شده وشعر خواندن

 قوله )عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده( َييت تراجم هؤال: ِف هذا الباب

قوله )أنه هنى عن تناشد اْلشعار ِف املسجد( قال ِف القاموس أنشد الشعر قرأه وِبم هجاهم وتناشدوا 
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 أنشد بعضهم بعضا والنشدة ابلكسر الصوت والنشيد رفع الصوت والشعر املتناشد كاْلنشودة انتهى

على وجه اة و وقال ِف اجملمع هو أن ينشد كل واحد صاحبه نشيدا لنفسه أو لغريه افتخارا أو مباه
 التفكه مبا يستطاب منه

 (1)وأما ما كان ِف مدح حق وأهله وذم." 
 "قوله )أخَبان عبيد هللا بن موسى( العبسي الكوِف )عن أيب لسحاق( هو السبيعي .193

( أي ِف أول افرتاض الصيام )فنام قبل أن يفطر لخل( قال احلافظ ِف رواية كان أصحاب النبقوله )
 أن يتعشى مل ُيل له أن َيكل شيئا وال يشرب ليله ويومه حَّت تغرب وْليب الشيخزهري كان لذا انم قبل 

من طريق زكرَي بن أيب زائدة عن أيب لسحاق كان املسلمون لذا أفطروا َيكلون ويشربون وَيتون النسا: 
 ما مل يناموا

 فإذا انموا مل يفعلوا شيئا من ذلك ل ى مثلها

 أن املنع من ذلك كان مقيدا ابلنوم وهذا هو املشهور ِف حديث فاتفقت الرواَيت ِف حديث الَبا: على
ْريه وقيد املنع من ذلك ِف حديث بن عباس بصالة العتمة أخرجه أبو داود بلفظ كان الناس على 
عهد رسول هللا لذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنسا: وصاموا ل ى القابلة وهذا أخص من 

 آخر حديث الَبا: من وجه

وُيتمل أن يكون ذكر صالة العشا: لكون ما بعدها مَنة النوم ْالبا والتقييد ِف احلقيقة لمنا هو ابلنوم  
 كما ِف سائر اْلحاديث انتهى

قلت ومراد احلافظ بقوله وهذا أخص من حديث الَبا: من وجه آخر يعين أن بينهما عموما وخصوصا 
لة وسكون الرا: قال ِف اْلصابة ووقع عند أيب داود من وجه )ولن قيس بن صرمة( بكسر الصاد املهم

من هذا الوجه صرمة بن قيس وِف رواية النسائي أبو قيس بن عمرو فإن محل هذا االختالف على تعدد 
أَسا: من وقع له ذلك ولال فيمكن اْمع برد مجيع الرواَيت ل ى واحد فإنه قيل فيه صرمة بن قيس 

مة بن أيب أنس وقيل فيه قيس بن صرمة وأبو قيس بن صرمة وأبو وصرمة بن مالك وصرمة بن أنس وصر 
قيس بن عمرو فيمكن أن يقال لن كان اَسه صرمة بن قيس فمن قال قيس بن صرمة قلبه ولمنا اَسه 
صرمة وكنيته أبو قيس أو العكس وأما أبوه فاَسه قيس أو صرمة على ما تقرر من القلب وكنيته أبو أنس 

أداة الكنية ومن قال فيه بن مالك نسبه ل ى جد له والعلم عند هللا تعا ى قاله ومن قال فيه أنس حذف 
القسطالين )هل عندك( بكسر الكاف )طعام فقالت ال ولكن أنطلق أطلب لك( ظاهره أنه مل جيي: 

 (2)معه بشي: لكن ِف مرسل السدي." 
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أشق  : ))لوال أن-صلى هللا عليه وسلم  -( وعن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا 1) -379" .194
 على أميت ْلمرهتم بتأخري العشا:، وابلسواك عند كل صالة((

                              

قوله: )لوال أن أشق على أميت( أي لوال خشية املشقة عليهم. )ْلمرهتم( أي أمر لجياب ولال  -379
يل أو نصف ( أي ل ى ثلث اللفالندب َثبت، وفيه داللة على أن مطلق اْلمر لإلجياب. )بتأخري العشا:

الليل. )وابلسواك( أي ابستعماله لن كان املراد به اْللة، ولن كان املراد به الفعل فال تقدير. )عند كل 
صالة( فريضة أو انفلة، وهذا لفظ مسلم، وكذا وقع عند الرتمذي وأيب داود والنسائي وابن ماجه، ووقع 

، وحقيقة كلمة مع وعند فيما اتصل حسا أو عرفا فيدل ِف رواية البخاري ِف اْمعة "مع كل صالة"
على كون السواك سنة عند الصالة أيضا خالفا ملن مل جيعله من سنن الصالة نفسها، فرمبا يفضي ل ى 
حر . ورد هذه السنة الصحيحة الصرُية بتعليالت واهية منها أنه مَنة جراحة اللثة وخرو  الدم، وهو 

على أنه  فضي ل ى حر . وفيه أن هذا تعليل ِف مقابلة النص فال يلتفت لليه،انقض عند احلنفية، فرمبا ي
مبَّن على كون خرو  الدم من ْري السبيلني انقضا للوضو:، ومل يثبت ذلك كما تقدم، ولو سلم فمن 
ُاف ذلك فليستعمل ابلرفق على نفس اْلسنان واللسان دون اللثة، ومنها أنه ال ينبغي عمله ِف 

نه من لزالة املستقذرات. وفيه أن هذا التعليل أيضا مردود. قال الشيخ حممد طاهر الفتين املساجد؛ ْل
( : ْلن احلديث دل على استحبابه لكل صالة، فكيف مبن 158: ص2احلنفي ِف جممع البحار ) 

هو ِف الصف اْلول ينتَر الصالة، هل ُر  لذا أقيمت أو يرتك الصالة فيخالف احلديث، أو يستاك 
الدخول فال يكون استاك عند الصالة، وقوله "من املستقذرات" معارض أبنه عبادة، واملفروض قبل 

فيما لذا مل ُيصل بصاق وال تفل، انتهى. وقال العالمة العَيم آابدي ِف ْاية املقصود: وال نسلم أنه 
ه على كمن لزالة املستقذرات، كيف وقد كان زيد بن خالد اْهين يشهد الصلوات ِف املسجد وسوا 

أذنه موضع القلم من أذن الكاتب ال يقوم ل ى الصالة لال اسنت، ُ رده ل ى موضعه؟. )وسيأيت هذا 
احلديث( وروى اخلطيب ِف كتاب أَسا: من روى عن مالك من طريق ُيىي بن َثبت، عن مالك عن 

اند عن اْلعر  عن أيب هريرة قال  وكهم على س -صلى هللا عليه وسلم  - كان أصحاب النبأيب ال
آذاهنم يستنون ِبا لك صالة. وروى ابن أيب شيبة عن صاَل بن كيسان: أن عبادة بن الصامت وأصحاب 
رسول هللا كانوا يروحون والسواك على آذاهنم. ومنها أنه مل يرو أنه عليه الصالة والسالم استاك عند 

ما ِف  كل وضو: صالة، بدليلقيامه ل ى الصالة، فيحمل قوله "ْلمرهتم ابلسواك عند كل صالة" على  
لى هللا عليه ص -بعض الرواَيت من قوله: عند كل وضو:، وفيه أنه من البعيد كل البعد أن َيمر النيب 

اْلمة ابلسواك عند الصالة، ويؤكده عليهم، وال يفعل ذلك هو بل يرتك، مع أنه ثبت عمله  -وسلم 
صلى هللا عليه  -ْهين، قال: ما كان رسول هللا بذلك، فقد روى الطَباين ِف الكبري عن زيد بن خالد ا
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ُر  من بيته لشي: من الصلوات حَّت يستاك، قال اهليثمي: رجاله موثقون، انتهى. ومن  -وسلم 
 ما كان ُر  بعد َساع اْلذان لال عند لقامة الصالة، فكان استياكه -صلى هللا عليه وسلم  -املعلوم أنه 

، بل ة، وليس بني الروايتني تعارض حَّت حتمل رواية الصالة على الوضو:ِف البيت عند قيامه ل ى الصال
 (1)يقال:." 

: ))لوال أن يقول -صلى هللا عليه وسلم  -"عن زيد بن خالد اْهين، قال: َسعت رسول هللا  .195
أشق على أميت ْلمرهتم ابلسواك عند كل صالة، وْلخرت صالة العشا: ل ى ثلث الليل. قال: فكان زيد 

د يشهد الصلوات ِف املسجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، ال يقوم ل ى بن خال
الصالة لال اسنت، ُ رده ل ى موضعه(( رواه الرتمذي وأبوداود، لال أنه مل يذكر. ))وْلخرت صالة العشا: 

 ل ى ثلث الليل(( . وقال الرتمذي: هذا حديث حسن صحيح.

                              

اَسه عبد هللا وقيل: لَساعيل، وقيل: اَسه وكنيته واحد، قال ابن سعد: كان ثقة، فقيها، كثري احلديث. 
وقال املصنف: هو أحد الفقها: السبعة املشهورين ابلفقه ِف املدينة ِف قول، ومن مشاهري التابعني 

ق. مات عنه خالئ وأعالمهم، وهو كثري احلديث، روى عن خلق كثري من الصحابة والتابعني، وروى
( سنة. )عن زيد بن خالد اْهين( بضم اْيم وفتح اهلا: 74( وهو ابن )104( وقيل سنة )94سنة )

نسبة ل ى جهينة، وهو زيد بن خالد اْهين أبوعبد الرمحن، ويقال: أبوطلحة املدين من مشاهري الصحابة. 
ة، وانفرد انون حديثا، اتفقا على ُخسقال ابن عبد الَب: كان صاحب لوا: جهينة يوم الفتح، له أحد وُث

ريمها. توِف ابلكوفة سنة ) ( وهو ابن 78( أو )68مسلم بثالثة، روى عنه ابنه خالد، وابن املسيب، ْو
( سنة. )وْلخرت صالة العشا:( أي حكمت بتأخريها وجواب. )قال( أي أبوسلمة )فكان زيد بن 85)

ُيضرها للجماعة )وسواكه على أذنه( بضم الذال خالد يشهد الصلوات( أي اخلمس )ِف املسجد( أي 
ويسكن واْملة حال )موضع القلم من أذن الكاتب( أي واحلال أن سواكه كان موضوعا على أذنه 
موضع القلم الكائن من أذن الكاتب. )ال يقوم ل ى الصالة لال اسنت( أي لستاك للصالة أخذا بَاهر 

د به فال يصلح حجة، أو لستاك لطهارهتا، انتهى. قلت: احلديث، قال القاري: قد انفرد زيد بن خال
صلى هللا  - كان أصحاب النبفيه أنه مل يتفرد به زيد بن خالد، فقد تقدم عن أيب هريرة أنه قال: 

سوكهم على آذاهنم، يستنون ِبا لكل صالة، ولن عبادة بن الصامت وأصحاب رسول  -عليه وسلم 
 ا يروحون والسواك على آذاهنم، ُ صنيع زيد بن خالد هذا يدل عليهكانو   -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 

ظاهر احلديث الذي رواه، وليس ينفيه شي: من اْلحاديث املرفوعة، فكيف ال يكون حجة، وِبذا 
ظهر بطالن أتويل القارئ بقوله: لستاك لطهارهتا. )ُ رده ل ى موضعه( أي من اْلذن. قال ابن حجر: 
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لك احملل يسهل تناوله، ويذكر صاحبه به فيستاك من ْري ذهول. )رواه الرتمذي وحكمته أن وضعه ِف ذ
 116: ص4وأبوداود( وسكت عنه، ونقل املنذري تصحيح الرتمذي وأقره، وأخرجه أيضا أمحد ) 

 (1)( وأخرجه أصحاب السنن من حديث أيب هريرة كما تقدم.." 193: ص5و 
درهم  ا كان أقل من عشرين مثقاال وال يبلغ مائيت"فيها حَّت تبلغ أربعني وأمجعوا على أنه لذ .196

فال زكاة فيه. وقال عامة الفقها:: نصاب الذهب عشرون مثقاال من ْري اعتبار قيمتها. لال ما حكى 
ِهري وسليمان بن حرب الواشحي وأيوب السختياين أهنم قالوا: هو معتَب ابلفضة  عن عطا: طاووس وال

الِكاة )كان وزن ذلك من الذهب عشرين دينارا أو أقل أو أكثر، هذا فما كانت قيمته مائَّت درهم ففيه 
فيما كان منها دون اْلربعني دينارا، فإذا بلغت أربعني دينارا كان االعتبار ِبا نفسها ال ابلدراهم ال صرفا 

( وابن 89ص 4( والبيهقي ) 395ص 1ور قيمة( واستدل للحسن مبا روى ابن حبان واحلاكم ) 
ِم ِف احملل ِهري عن 93ص 6ى ) ح ِة عن سليمان بن داود عن ال ( والطَباين من حديث ُيىي بن مح

ِم مطوال. وفيه بعد ذكر نصاب  ِم عن أبيه عن جده عمرو بن ح أيب بكر بن حممد بن عمرو بن ح
ِم  الفضة وِف كل أربعني دينارا دينار، قال احلاكم: صحيح ووافقه الذهيب وقال أمحد كتاب عمرو بن ح

ِم تلقاها اْلمة ابلقبول. وهي متوارثة  ِف الصدق ات صحيح، وقال بعضهم ِف نسخة كتاب عمرو بن ح
كنسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهي دائرة على سليمان بن أرقم وسليمان بن داود اخلوالين 
ِم عن أبيه عن جده وكالمها ضعيف، بلى املرجح ِف  ِهري عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن ح عن ال

( : مل يقبلوه حَّت ثبت عندهم 113ايتهما سليمان بن أرقم وهو مرتوك، لكن الشافعي ِف الرسالة )صرو 
. وقال أمحد: أرجو أن يكون هذا احلديث صحيحا، -صلى هللا عليه وسلم  -أنه كتاب رسول هللا 

 - النب كان أصحابوقال يعقوب بن سفيان الفسوي ال أعلم ِف مجيع الكتب املنقولة أصح منه، 
( : حديث 90ص 4والتابعون يرجعون لليه ويدعون آرا:هم، وقال البيهقي )  -صلى هللا عليه وسلم 

سليمان بن داود جمود اْلسناد قد اثَّن على سليمان بن داود اخلوالين. هذا أبوزرعة الرازي وأبوحامت 
صول ِف الصدقة مو  الرازي وعثمان بن سعيد الدارمي ومجاعة من احلفاظ ورأوه هذا احلديث الذي رواه

( من حديث حممد بن 200انتهى. واستدل للحسن أيضا مبا روى الدارقطين )ص -اْلسناد حسنا 
 ى اليمن، أنه أمر معاذ بن جبل حني بعثه ل -صلى هللا عليه وسلم  -عبد هللا بن جحش عن رسول هللا 

الضعفا:  قال ابن حبان ِفاحلديث. وفيه عبد هللا بن شيب  -أن َيخذ من كل أربعني دينارا دينارا 
انتهى. وأجاب من وافق احلسن عن أحاديث  -يقلب اْلخبار ويسرقها وال جيوز االحتجا  به ِبال 

العشرين مثقاال أبهنا مل تصح، فيكون االعتماد ِف نصاب الذهب على اْلمجاع املتيقن املقطوع به وهو 
راهم أبنه ملا كاان كاة فيما دون اْلربعني تبعا للداتفاقهم على وجوِبا ِف اْلربعني واستدل للذين جعلوا الِ 
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من جنس واحد جعل الفضة هي اْلصل، لذ كان النص قد ثبت فيها وجعل الذهب اتبعا هلا ِف القيمة 
عليه وسلم  صلى هللا -ال ِف الوزن وذلك فيما دون موضع اْلمجاع. قلت: واحتج بضعهم لذلك بقوله 

 (1)ربع العشر اخل بنا: على ما قيل لن الرقة يطلق على الذهب." ِف حديث أنس اْليت، وِف الرقة  -
197. ................................................................................."

............. 

                              

أهل ِبجة أو عمرة من املسجد اْلقصى ل ى املسجد احلرام ْفر له ما تقدم من ذنبه وما أتخر أو وجبت 
له اْنة. شك عبد هللا أيهما قال. رواه أبو داود. وِف لفظ رواه ابن ماجة: من أهل بعمرة من بيت 

ن معبد، ا عن الصيب باملقدس ْفر له. وأحرم ابن عمر من ليليا:، وروى النسائي، وأبو داود إبسناديهم
قال: أهللت ابحلج والعمرة معا فلما أتيت العذيب لقيين سليمان بن ربيعة، وزيد بن صوحان وأان أهل 
ِبما مجعيا فقال أحدمها: ما هذا أبفقه من بعريه، فأتيت عمر فذكرت له ذلك، فقال: هديت لسنة 

نهما روي عن عمر، وعلي رضي هللا ع، وهذا لحرام به قبل امليقات. و -صلى هللا عليه وسلم  -نبيك 
صلى  -ِف قوله تعا ى: }وأَتوا احلج والعمرة هلل  لَتامهما أن حترم ِبما من دويرة أهلك. ولنا أن النيب 

وأصحابه أحرموا من امليقات وال يفعلون لال اْلفضل فإن قيل: لمنا فعل هذا لتبيني  -هللا عليه وسلم 
 صحاب النبلكان أبقوله كما ِف سائر املواقيت، ُ لو كان كذلك  اْواز، قلنا: قد حصل بيان اْواز

م وخلفاؤه ُيرمون من بيوهتم وملا تواطؤا على ترك اْلفضل واختيار اْلدىن، وه -صلى هللا عليه وسلم  -
أهل التقوى والفضل، وأفضل اخللق، هلم من احلرص على الفضائل والدرجات ما هلم، وقد روى أبو 

: يستمتع أحدكم -صلى هللا عليه وسلم  - مسنده عن أيب أيوب قال: قال رسول هللا يعلى املوصلي ِف
ِبله ما استطاع فإنه ال يدري ما يعرض له ِف لحرامه. وروى احلسن أن عمران بن حصني أحرم من 

 عليه صلى هللا -مصره فبلغ ذلك عمر فغضب، وقال: يتسامع الناس أن رجال من أصحاب رسول هللا 
حرم من مصره. وقال: لن عبد هللا بن عامر أحرم من خراسان، فلما قدم على عثمان المه أ -وسلم 

فيما صنع وكرهه له، روامها سعيد واْلثرم. قال البخاري: كره عثمان أن ُيرم من خراسان أو كرمان، 
َوراته، حم وْلنه أحرم قبل امليقات فكره كاْلحرام ابحلج قبل أشهره، وْلنه تغرير ابْلحرام، وتعرض لفعل

وفيه مشقة على النفس فكره كالوصال ِف الصوم. قال عطا:: انَروا هذه املواقيت اليت وقتت لكم 
فخذوا برخصة هللا فيها، فإنه عسى أن يصيب أحدكم ذنبا ِف لحرامه فيكون أعَم لوزره فإن الذنب 

فديك،  ابن أيب ِف اْلحرام أعَم من ذلك، فأما حديث اْلحرام من بيت املقدس ففيه ضعف يرويه
وحممد بن لسحاق وفيهما مقال، وُيتمل اختصاص هذا ببيت املقدس دون ْريه ليجمع بني الصالة 
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ِف املسجدين ِف لحرام واحد، ولذلك أحرم ابن عمر منه، ومل يكن ُيرم من ْريه لال من امليقات، وقول 
ام من قبل امليقات ال ِف اْلحر  عمر للصيب: هديت لسنة نبيك يعين ِف القران فاْمع بني احلج والعمرة

 اْلحرام من امليقات بني ذلك بفعله وقوله، وأما قول عمر، -صلى هللا عليه وسلم  -فإن سنة النيب 
وعلي فإهنما قاال: ))لَتام العمرة أن تنشئها من بلدك(( ومعناه أن تنشئ هلا سفرا من بلدك تقصد له، 

يان يفسره ِبذا وكذلك فسره به أمحد. وال يصح أن ليس أن حترم ِبا من أهلك، قال أمحد: كان سف
، وقد أمرهم وأصحابه ما أحرموا ِبا من بيوهتم -صلى هللا عليه وسلم  -يفسر بنفس اْلحرام فإن النيب 

حابه اتركني ْلمر وأص -صلى هللا عليه وسلم  -هللا إبَتام العمرة، فلو محل قوهلم على ذلك لكان النيب 
ا ما كاان ُيرمان لال من امليقات، أفرتامها يرَين أن ذلك ليس إبَتام هلا ويفعالنه؟ هللا، ُ لن عمر وعلي

هذا ال ينبغي أن يتومهه أحد ولذلك أنكر عمر على عمران لحرامه من مصره واشتد عليه، وكره أن 
 (1)يتسامع الناس خمافة أن يؤخذ." 

وم ال يفقهون تبارك وتعا ى، لكنهم ق"ِف النيب صلى هللا عليه وسلم، والطعن ِف رب العاملني  .198
 ( .171)صم بكم عمي فهم ال يعقلون( )البقرة: من اْلية

 

أما كونه طعنا ِف الشريعة: فألن الذين نقلوا للينا الشريعة هم الصحابة، ولذا كانوا مرتدين، والشريعة 
عا ى: )َي أيها ا قال تجا:ت من طريقهم، فإهنا ال تقبل ْلن الكافر ال يقبل خَبه، بل الفاسق أيضا؛ كم

 ( .6الذين آمنوا لن جا:كم فاسق بنبأ فتبينوا( )احلجرات: 

ثابة من الكفر ِبذه امل كان أصحاب النبوأما كونه طعنا برسول هللا صلى هللا عليه وسلم: فيقل: لذا 
قرينه ب والفسوق، فهو طعن ابلرسول صلى هللا عليه وسلم، ْلن القرين على دين قرينه، وكل لنسان يعاب

لذا كان قرينه سيئا؛ يقال: فالن ليس فيه خري؛ ْلن قران:ه فالن وفالن وفالن من أهل الشر. فالطعن 
 ِف اْلصحاب طعن ابملصاحب.

وأما كونه ابهلل رب العاملني فَاهر جدا: أن جيعل أفضل الرساالت وأعمها وأحسنها على يد هذا الرجل 
هذا النيب الذي هو أفضل اْلنبيا: صلوات هللا وسالمه  الذي هؤال: أصحابه، وأيضا أن جيعل أصحاب

عليه   مثل هؤال: اْلصحاب الذين زعمت الرافضة أهنم ارتدوا على أدابرهم. وهلذا نعتقد أن هذه فرية 
عَيمة على الصحابة رضي هللا عنهم، وعدوان على هللا ورسوله وشريعة هللا؛ وال شك أننا نكن احلب 

هللا عليه وسلم، وْلل النيب صلى هللا عليه وسلم املؤمنني، ونرى أن ْلله ْميع أصحاب النيب صلى 
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املؤمنني حقني: حق اْلميان، وحق قرِبم من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قال تعا ى: )قل ال أسألكم 
 (1)( ، يعين لال أن تودوا." 23عليه أجرا لال املودة ِف القرىب( )الشورى: من اْلية

ل ى املسلمني واملسلمون ليس عليهم لُ ْلهنم ما علموا ْلن هللا قال وال تصل  "فعل فهو مسي: .199
على أحد منهم مات أبدا وال تقم على قَبه لهنم كفروا ابهلل ورسوله وماتوا وهم فاسقون والذي ال يصلي  

قولون ي كافر ابهلل ورسوله حَّت لو قال أو من أبن هللا موجود وأن حممدا رسوله ال يكفي ْلن املنافقني
مثل هذا الكالم }لذا جا:ك املنافقون قالوا نشهد لنك لرسول هللا وهللا يعلم لنك لرسوله وهللا يشهد 
لن املنافقني لكذبون  ُ اعلم أنه لذا مات لك ميت وهو ال يصلي فإنه ال ُيل لك من مرياثه شي: 

لم فإنه لو مات عنه قريب مس على قول أكثر أهل العلم ْلن مرياثه ليس ْلقاربه املسلمني كما أنه هو
ال يرثه يعين مثال لنسان مات وله ابن ال يصلي وله ابن عم بعيد يصلي من يرثه ابن العم البعيد وابنه ال 
يرث ولو مات عن أبيه وهو ال يصلي وله عم والولد ْين ومات عن أبيه الذي ال يصلي وعمه املسلم 

لم وهذا ليه وسلم ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسالذي يصلي فاملال للعم لقول النيب صلى هللا ع
هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة ولمجاع الصحابة كما حكاه عنهم عبد هللا بن شقيق أو 

را صلى هللا عليه وسلم ال يرون شيئا من اْلعمال تركه كف كان أصحاب النبشقيق بن عبد هللا قال 
 (2)لال الصالة وقال." 

 الصالة وأهنا مقدمة على ْريها بعد الشهادتني.فضل 8" .200

 

 احلث على لقامة الصالة، وفعلها قومية مستقيمة، وأهنا ركن من أركان اْلسالم.9. 

 

 لن ليتا: الِكاة وصوم رمضان وحج البيت من أركان اْلسالم، وكذلك بقية اْلركان.10. 

 

 يكفر أم ال؟ ولو قائل قال: لذا ترك اْلنسان واحداً من هذه اْلركان هل

 

فاْواب: أن نقول: لذا مل يشهد أن ال لله لال هللا، وأن حممداً رسول هللا فهوكافر ابْلمجاع، وال خالف 
ِف هذا. وأما لذا ترك الصالة والِكاة والصيام واحلج أو واحداً منها ففي ذلك خالف، فعن اْلمام أمحد 

ِكِ  فرواية: أن من ترك واحداً منها فهو كا -رمحه هللا  - هو  فر، يعين: من مل يصلِ  فهو كافر، ومن مل ي
 كافر، ومن مل يصم فهو كافر، ومن مل ُيج فهو كافر.

 

                                         
 2/311شرح رَيض الصاحلني، ابن عثيمني  (1)
 5/102شرح رَيض الصاحلني، ابن عثيمني  (2)
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 لكن هذه الرواية من حيث الدليل ضعيفة.

 

كان  - رمحه هللا -والصواب: أن هذه اْلربعة ال يكفر اتركها لال الصالة، لقول عبد هللا بن شقيق 
 م اليرون شيئاً من اْلعمال تركه كفٌر لال الصالة ولذلك أدلة معروفةصلى هللا عليه وسل أصحاب النب

(1. ) 

 وكذا لو أنكر وجوِبا وهو يفعلها فإنه يكفر، ْلن وجوِبا أمٌر معلوم ابلضرورة من دين اْلسالم.

 

 ولذا تركها عمداً فهل يقضيها أو ال؟

 

قضاها مل  قلنا ال تقضها، ْلنه لونقول: املوقت ال يقضى، فلو ترك الصالة حَّت خر  وقتها بال عذر 
َّاِلُموَن(  تنفعه لقول هللا تعا ى: )َوَمْن يَ تَ َعدَّ ُحُدوَد اَّللَِّ فَُأولَِئَك ُهُم ال

_________ 

مسألة حكم اترك الصالة ِف جمموع الفتاوى اجمللد الثاين عشر.."  -ْفر هللا له -فصل شيخنا -( 1)
(1) 
ابلقويني وأصح ما ِف هذا الباب من جهة اْلسناد والعمل  "قال أبو عمر هذان احلديثان ليسا .201

ما حدثناه عبد هللا بن حممد قال حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أمحد بن حنبل 
قال حدثنا عبد الرزاق قال أخَبان ابن جريج قال أخَبين انفع عن عبد هللا بن عمر أن رسول هللا صلى 

عنها ليلة يعين العشا: فأخرها حَّت رقدان ِف املسجد ُ استيقَنا ُ رقدان ُ هللا عليه وسلم شغل 
استيقَنا ُ خر  علينا فقال ليس أحد ينتَر الصالة ْريكم وحدثنا عبد هللا بن حممد قال حدثنا حممد 
بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شاذ بن فياض قال أخَبان هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس 

صلى هللا عليه وسلم ينتَرون العشا: اْلخرة حَّت ختفق رؤوسهم ُ يصلون  كان أصحاب النبقال 
وال يتوضؤون قال أبو داود ورواه شعبة عن قتادة وزاد فيه كنا على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم." 

(2) 
حلديبية ابه ابحل هو وأصح -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا »")ص( : )مالك أنه بلغه  .202

،  «فنحروا اهلدي وحلقوا ر:وسهم وحلوا من كل شي: قبل أن يطوفوا ابلبيت وقبل أن يصل لليه اهلدي
أمر أحدا من أصحابه وال ِمن كان معه أن يقضوا  -صلى هللا عليه وسلم  -ُ مل نعلم أن رسول هللا 

 شيئا وال يعودوا لشي:( .

                                         
 58شرح اْلربعني النووية للعثيمني، ابن عثيمني ص/ (1)
 18/248التمهيد ملا ِف املوطأ من املعاين واْلسانيد، ابن عبد الَب  (2)
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                             Q{ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك  تعا ى
 [ معناه فحلق ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.196االبقرة: 

ولذا كان هذا واردا ِف املرض فال خالف كان الَاهر أن أول اْلية فيمن ورد فيه وسطها وآخرها التساق 
ِا: اْلية ل ى من خوطب ِف أالكالم بعضه على بعض وانتَام بعضه ببعض ور  وهلا، جوع اْلضمار ِف أج

 فيجب محل ذلك على ظاهره حَّت يدل الدليل على العدول عنه.

 )فصل( :

وقوله وُيلق رأسه حيث حبس يريد حيث انتهى سفره سوا: كان ِف احلل أو ِف احلرم ومعَّن ذلك أنه 
قدم ِف الرتبة فكذلك َنر هديه؛ ْلنه م ينحر قبل حتلله وحلق رأسه ولذا كان حتلله وحلق رأسه ِف احلل

 على احلالق.

 )فصل( :

وقوله وال قضا: عليه يريد أنه ليس عليه أن يقضي عمرته أو حجته اليت حتلل منها؛ ْلن حتلله منهما 
لذا حصر عن بلوغ الغاية منهما مسقط ملا وجب منها ابلدخول فيها عند مالك وأكثر أصحابه وأما 

ِيه عن حجة اْلسالم لن كان عبد امللك بن  ِلة لَتامها على وجهها فتج املاجشون فإن ذلك عنده مبن
أرادها ِبا ووافقنا الشافعي ِف أنه ال قضا: عليه وقال أبو حنيفة عليه القضا: واستدل القاضي أبو حممد 

رأة حترم بغري ملِف ذلك أبن هذا ِمنوع بيد ْالبة فلم يكن عليه القضا: أصله العبد ُيرم بغري لذن سيده وا
ِمه على هذا احملبوس ِف الدين؛ ْلنه ال يتحلل وقد تقدم  لذن زوجها على الصحيح من املذهب ويل

 الكالم ِف حترير هذا املعَّن وهللا أعلم.

 

يد أنه حتلل ير « حلق هو وأصحابه ابحلديبية -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا »)ٍ( : قوله 
هديه، ُ  -صلى هللا عليه وسلم  -ا وصده املشركون عنها فنحر النيب بذلك من عمرته اليت أحرم ِب

 حلق ِبا رأسه على حسب ما كان يفعل لو وصل ل ى البيت وأمر أصحابه ففعلوا مثل ذلك.

 )فصل( :

وقوله وحلوا من كل شي: يريد أهنم مل يبقوا من اْلحرام شيئا على حسب ما يفعله ما ُيتا  ل ى لماطة 
ري ذلك فإنه يستبيح هذه اْلشيا: ويبقى على لحرامه ويثبت على االمتناع ِما اْلذى ولبس ا ملخيط ْو

ل كله فإهنم حلوا احل -صلى هللا عليه وسلم  -ال ُيتا  لليه من موانع اْلحرام وأما أصحاب النيب 
 وخرجوا عن مجيع أحكامه ل ى حكم التحلل املطلق.

 )فصل( :

يت وقبل أن يصل اهلدي يريد أن لحالهلم كان قبل وصول اهلدي وقوله لن ذلك كان قبل أن يطوف ابلب
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حمله وهو موضع َنره وقبل أن يفعلوا شيئا من أفعال النسك من طواف أو سعي يريد بذلك تبيني 
عال كان ومل يصل ل ى البيت فيأيت بشي: من أف  -صلى هللا عليه وسلم  -موضع احلاجة وأن حتلله 

د به أنه بعد التحلل وصل ل ى البيت؛ ْلن الصد لمنا كان عن دخول العمرة من طواف أو سعي ومل ير 
مكة وهو موضع الطواف والسعي ولو وصل ل ى ذلك ملا كان حمصورا ولكان نسكه قد كمل على 

 وجهه.

 )فصل( :

 أمر أحدا من أصحابه وال ِمن كان معه أن -صلى هللا عليه وسلم  -وقوله، ُ مل نعلم أن رسول هللا 
 -ا وال يعودوا لشي: يريد مالك أن يستدل بذلك على أن القضا: ْري واجب؛ ْلن النيب يقضوا شيئ

قد أصابه هو وأصحابه مثل هذا ِف حمفل عَيم وعدد كثري ومشهد مشهور  -صلى هللا عليه وسلم 
 - فيه ألفا وأربعمائة وال جيب شي: لال إبجياب النيب -صلى هللا عليه وسلم  - كان أصحاب النب

وحمال أن جيب ذلك عليهم وال َيمرهم به، وحمال أن َيمرهم به، وال يبلغنا مع   - عليه وسلم صلى هللا
 (1)كثرة عددهم وتواتر مجعهم وحتدثهم مبا جرى." 

لت صلى هللا عليه وسلم فيهم فرقتني: قا وكان أصحاب النب"أحد رجع انس ِمن خر  معه،  .203
ِلت [  15[ . ا88: }فما لكم ِف املنافقني فئتني  االنسا:: فرقة: نقتلهم. وقالت فرقة: ال نقتلهم، فن

ِوا للخرو  ل ى قتال رسول هللا  ِاة بدر قد أقرحت قلوب املشركني مبن قتل من رؤوسهم، فتجه كانت ْ
صلى هللا عليه وسلم، وأخذوا معهم النسا: ليذكرهنم قتلى بدر، فيكون أجرأ هلم ِف القتال، فلما رحلوا 

 صلى هللا عليه وسلم خَبهم حرست املدينة، وابت قوم على ابب رسول هللا عن مكة وبلغ رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ُيرسونه، وكان رأيه ورأي اْلكابر من أصحابه أال ُر  من املدينة، فطلب فتيان 
لبوا على اْلمر، فخر  رسول هللا صلى هللا عليه  بة ِف الشهادة، ْو أحداث مل يشهدوا بدرا أن ُرجوا ْر

[ وقوله: }فما لكم ِف 15وسلم، فاخنذل عبد هللا بن أيب بعد أن خر  معه، واخنذل معه ثالُثائة. ا
[ 15املنافقني فئتني  واملعَّن: أي شي: لكم ِف االختالف ِف أمرهم وقد ظهر نفاقهم. والفئة: الفرقة. ا

في الرجال " ، وقوله: " تنوقوله: " لهنا طيبة " يعين املدينة. وقد سبق بيان هذا االسم وأنه من الطيب
 أي من ال يصلح هلا " كما ينفي الكري خبث احلديد " أي ُلص رديئه من جيده.

وِف احلديث الرابع: قرأت على النيب صلى هللا عليه وسلم )والنجم( فلم يسجد فيها.  690/  - 575
 (2)م مل." [ ال ُتلف مذهبنا أن ِف )النجم( سجدة، ْري أن النيب صلى هللا عليه وسل15ا

                                         
 2/274املنتقى شرح املوطإ، سليمان بن خلف الباجي  (1)
 2/99كشف املشكل من حديث الصحيحني، ابن اْوزي   (2)
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ِاْوين  .204 "فيمكن أن يكون مضى ل ى ذلك املكان، واْلول أظهر ملا أخَبان به علي بن عبد هللا ال
ِيِ بن مردك قال: حدثنا عبد الرمحن  قال: أخَبان أمحد بن حممد بن النقور قال: أخَبان علي بن عبد الع

 وعبد زاق قال: أخَبان عبيد هللابن أيب حامت قال: حدثنا حممد بن محاد الطهراين قال: أخَبان عبد الر 
هللا ابنا عمر عن سعيد عن أيب هريرة: أن ُثامة احلنفي أسر فكان النيب صلى هللا عليه وسلم يغدو لليه 
فيقول: ))ما عندك َي ُثامة؟(( فيقول: لن تقتل تقتل ذا ذنب، ولن َتن َتن على شاكر، ولن ترد املال 

تل هللا عليه وسلم ُيبون الفدا: ويقولون: ما نصنع بق صلى وكان أصحاب النبتعط منه ما شئت. 
هذا؟ فمن عليه النيب صلى هللا عليه وسلم يوما، فأسلم، فحله وبعث به ل ى حائط أيب طلحة، فأمره أن 

 يغتسل، فاْتسل وصلى ركعتني.

 ةوِف احلديث الثامن واخلمسني بعد املائة: ))ال مينع جار جاره أن يغرز خشب - 2325/  - 1877
 ِف جداره(( .

عندان أنه جيوز للجار أن يضع خشبة ِف جدار جاره عند احلاجة ل ى ذلك بشرط أال يضري ابحلائط، 
فإن امتنع اْار أجَبه احلاكم على ذلك، وهذا قول الشافعي ِف القدِّ، لال أنه قال: ال ُيكم عليه 

 (1)احلديث حجة لنا.." احلاكم بذلك. وقال أكثر العلما:: ال جيوز لال إبذن املالك. وِف 
 اكتاب الس لم[ (- 32") .205

 

 ( اَبب الس لم ِل َى من لَْيَس ِعْنده أصل(1) - 199)

م ِل َى أجل ِفيِه عبد هللا بن أيب أوِف: كن ا نسلم نبيط أهل الشَّام ِف احْلِْنطَة َوالشِعري َوالَِّبِيب ِف كيل َمْعُلو 
َّ بعثاين ِل َى اْبن أيب أَب ْ  َمْعُلوم. قلت: ِل َى من َكاَن ِعْنده أصل؟ َِى، َفَسأَلته قَاَل َما ُكنَّا نسأهلم َعن َذِلك 

لى هللا َعَلْيِه َوسلم[ يسلفون على عهد النَّيب اص -اصلى هللا َعَلْيِه َوسلم[- َكاَن َأْصَحاب النَّبي فَ َقاَل: 
َباين :   يب.ِف احْلِْنطَة َوالشِعري َوالَِّبِ ، فَلم يسأهلم أهلم حرث أم اَل؟ َوقَاَل جرير َعن الشَّي ْ

َعن بيع النَّْخَلة  -َلْيِه َوسلم[اصلى هللا عَ -َوِفيه اْبن َعبَّاس: ُسِئَل َعن الس لم ِف الن خل. فَ َقاَل: هنى النَّيب 
 .َحَّتَّ يُ ؤَْكل ِمْنُه َوَحَّتَّ يؤزن فَ َقاَل رجل: َوأي َشْي: يُوزن؟ فَ َقاَل رجل ِل َى َجانِبه: ُيرز

قلت: َرِضي هللا َعْنك! أشكل على الشَّارِح ُدُخول َحِديث اْبن َعبَّاس ِف َهَذا اْلَباب َفَحمله على ْلط 
ي . النَّاِسخ، وحقق أَنه من اْلَباب الثَّاين. َوالتَّْحِقيق أَنه من َهَذا اْلَباب. وقل  َأن يفهم َذِلك ِلالَّ مثل الُبَخارِ 

 (2)َواْلفضل للمتقدم. َووجه." 

                                         
 3/417وزي كشف املشكل من حديث الصحيحني، ابن اْ  (1)
 250املتواري على أبواب البخاري، ابن املنري ص/ (2)
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ِْايب البن عساكر عن أيب هريرة:" .206 ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  كان أصحاب النب"ال   أسواكهمَصلَّى اَّللَّ

 خلف آذاهنم يستنون لكل صالة. السواك"واملسواك ما يدلك به اْلسنان من

ِاز: استعمل منه سكت الشي: أسوكه سوَكا لذا دلكته،  العيدان. قال الق

 فمه يسوكه سوَكا لذا دلكه ابملسواك، فإذاومنه اشتقاق السواك يقول: ساك 

 قلت استاك مل يذكر الفم، واملسواك يذكر ويؤنث، والتذكري أكثر وهو نفس

 العود الذي استاك به، وأصله للشي: الضعيف، يقال: جا:ت الغنم واِْلبل

ريها: أصاِبا  تستاك هنا ال أدري ما حترك رؤوسها، وقد تساوكت اْلبل ْو

ِال، قال عبيد   هللا بن احلر اْعفي.. ل ى هللا أشكوا َما أرى جبياد تساوكاهل

 هذا ال خممن قليل.. والسواك منت اْائع، وِف الصحاح وجيمع على سوك،

 مثل كتاب وكتب قال الشاعر:

 أْر الثناَي أمحر اللثات َتنحه سوك اْلسجل

 وشرع السواك لتعَيم شأن العبادة وشأن املناجي؛ ليكون على كمال من

ِيل القلح، مضعف لألجر، مطيب للنكهة، مكرهالطه  ارة والنَافة؛ ْلنه م

ِيد صاحبه فصاحة، مذهب البلغم، جملي  للصداع، مذهب لوجع اْلضراس، ي

 للبصر. جا: ذلك ِف آَثر مرسلة ذكرها أبو نعيم والطَباين، ومذهب اْمهور

 لسحاق عدم وجوبه للصالة خالفَا ْلسحاق بن راهويه وداود لذ أوجباه، وابلغ

 وأبطل الصالة بتعمد ترَكه، قال أبو عمر: فضل السواك جممع عليه ال

 اختالف فيه، والصالة عند اْميع بسواك أفضل منها بغري سواك، حَّت قال

 اْلوزاعي: هو شطر الوضو: وقتادة عند لرادة طلبه الصالة وعند الوضو: وقرا:ة

 حب بني كل ركعتني منالقرآن واالستيقاظ من النوم وعند تغري  الفم، ويست

 صالة الليل، ويوم اْمعة، وقبل النوم، وبعد الوتر، وعند اْلكل، وِف السحر،

ِيتون ِف حديث معاذ مرفوَعا:"نعم السواك/  واْلو ى االستياك من شجر ال

__________ 

 ( لبراهيم بن أيب َعبلة، بسكون املوحدة، واَسه مشر: بكسر املعجمة ابن يقَان الشامي، يكَّن1)

 أاب لَساعيل، ثقة من اخلامسة، مات سنة اثنتني وُخسني. روى له البخاري ومسلم وأبو داود

 ( . واحلديث ضعيف. أورده اهليثمي ِف1/39/239والنسائي وابن ماجة. )تقريب: 

ِاه ل ى الطَباين ِف"اْلوسط"وفيه معلل بن حممد ومل أجد من ذكره.." 2/100اجملمع )  (1)( وع
                                         

 59شرح ابن ماجه ملغلطاي، عال: الدين مغلطاي ص/ (1)
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 (1ار " )"وِف " مسند البِ  .207
 عن ما سألوه لال -صلى هللا عليه وسلم  -عن ابن عباس قال: ما رأيت قوما خريا من أصحاب حممد 

( ، }يسألونك عن الشهر 2اثنيت عشرة مسألة، كلها ِف القرآن: }يسألونك عن اخلمر وامليسر  )
 ( ، }ويسألونك عن3احلرام  )

 

 ( ، وذكر احلديث.4اليتامى  )

أحياان يسألونه عن حكم حوادث قبل وقوعها،  -صلى هللا عليه وسلم  - كان أصحاب النبوقد 
لكن للعمل ِبا عند وقوعها، كما قالوا له: لان القوا العدو ْدا، وليس معنا مدى، أفنذبح ابلقصب؟ 

( وسألوه عن اْلمرا: الذين أخَب عنهم بعده، وعن طاعتهم وقتاهلم، وسأله حذيفة عن الفنت، وما 5)
 ( .6)يصنع فيها 

: ))ذروين ما تركتكم، فإمنا هلك من كان قبلكم -صلى هللا عليه وسلم  -فهذا احلديث، وهو قوله 
ِعم أن  بكثرة سؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم، يدل على كراهة املسائل وذمها، ولكن بعض الناس ي

ِمن النيب   ُيرم، أو لجياب ا ململا ُشى حينئذ من حترِّ م -صلى هللا عليه وسلم  -ذلك كان خمتصا ب
 .-صلى هللا عليه وسلم  -ما يشق القيام به، وهذا قد أمن بعد وفاته 

 ولكن ليس هذا وحده هو سبب كراهة املسائل، بل له سبب آخر، وهو

ِل7الذي أشار لليه ابن عباس ِف كالمه الذي ذكران بقوله: ولكن )  ( انتَروا، فإذا ن

 القرآن، فإنكم ال

_________ 

ِوائد " ( بعد 1) ِار مل ْنده قد خر  هذا احلديث، كما أن اهليثمي مل ُرجه ِف " جممع ال تتبع مسند الب
 ( ، والطَباين ِف " الكبري "125وال ِف " كشف اْلستار ". وأخرجه: الدارمي )

 ( ، وعندمها ثالثة عشرة مسألة.12288)

 

 به. للطَباين عن ابن عباس، 159-1/158ونسبه اهليثمي ِف " اجملمع " 

 .217( البقرة: 2)
 .220( البقرة: 3)
 .220( البقرة: 4)
 7/117( و3075) 4/91( و2507) 3/185( و2488) 3/181( أخرجه: البخاري 5)

 6/78( ، ومسلم 5544( و )5543) 7/127( و5506( و )5503) 7/119( و5498)
( 3178( و )3137( ، وابن ماجه )2821( ، وأبو داود )23( و )22( و )21( و )20( )1968)
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 226و 221و 7/191( ، والنسائي 1600( و )1492( و )1491( ، والرتمذي )3183و )
 ( من حديث رافع بن خديج، به.4385، والطَباين ِف " الكبري " )228و

 (1827) 6/20( ، ومسلم 7084) 9/65( و3606) 4/242( أخرجه: البخاري 6)
 ( .3979( ، وابن ماجه )51)

 (1)" ( سقطت من )ص( ..7)
"حممد صلى هللا عليه وسلم ما سألوه لال عن اثنيت عشرة مسألة، كلها ِف القرآن: }يسألونك  .208

[ 217( ، }يسألونك عن الشهر احلرام  االبقرة: 219[ )البقرة: 219عن اخلمر وامليسر  االبقرة: 
صلى هللا  كان أصحاب النب( ، وذكر احلديث. وقد 22( يسألونك عن اليتامى )البقرة: 22)البقرة: 

عليه وسلم أحياان يسألونه عن حكم حوادث قبل وقوعها، لكن للعمل ِبا عند وقوعها، كما قالوا له: 
لان القوا العدو ْدا، وليس معنا مدى، أفنذبح ابلقصب؟ وسألوه عن اْلمرا: الذين أخَب عنهم بعده، 

ه صلى هللا حلديث، وهو قولوعن طاعتهم وقتاهلم، وسأله حذيفة عن الفنت، وما يصنع فيها. فبهذا ا
يدل  «ذروين ما تركتكم، فإمنا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم»عليه وسلم 

ِمن النيب صلى هللا عليه وسلم  ِعم أن ذلك كان خمتصا ب على كراهة املسائل وذمها، ولكن بعض الناس ي
 يشق القيام به، وهذا قد أمن بعد وفاته صلى هللا ملا ُشى حينئذ من حترِّ ما مل ُيرم، أو لجياب ما

عليه وسلم. ولكن ليس هذا وحده هو سبب كراهة املسائل، بل له سبب آخر، وهو الذي أشار لليه 
ِل القرآن، فإنكم ال تسألون عن شي: لال  ابن عباس ِف كالمه الذي ذكران بقوله: ولكن انتَروا، فإذا ن

ِيِ، يع ما ُيتا  لليه املسلمون ِف دينهم البد أن يبينه هللا ِف كتابوجدمت تبيانه. ومعَّن هذا: أن مج ه الع
ويبلغ ذلك رسوله عنه، فال حاجة بعد هذا ْلحد ِف السؤال، فإن هللا تعا ى أعلم مبصاَل عباده منهم، 

ني بفما كان فيه هدايتهم ونفعهم، فإن هللا تعا ى البد أن يبينه هلم ابتدا: من ْري سؤال، كما قال: }ي
( . وحينئذ، فال حاجة ل ى السؤال عن شي:، وال 176[ )النسا:: 176هللا لكم أن تضلوا  االنسا:: 

 (2)سيما قبل وقوعه واحلاجة لليه، ولمنا احلاجة." 
 "وروي عنه، أنه كان يسلم عن ميينه، ُ يرد على اْلمام. .209

 قارئ.وعن أيب هريرة، أنه كان لذا سلم اْلمام قال: السالم عليك أيها ال

 وقال عطا:: ابدأ ابالمام، ُ سلم على من عن ميينك، ُ على من عن مشالك.

 وعن احلسن وقتادة َنوه.

 وقال الشعيب: لذا سلم اْلمام فرد عليه.

                                         
 1/256جامع العلوم واحلكم ت ماهر الفحل، ابن رجب احلنبلي  (1)
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 وكان سامل يفعله.

 وقاله النخعي.

ِهري: هو سنة.  وقال ال

 ذا سلم عليهم.يردون على اْلمام ل -صلى هللا عليه وسلم  - كان أصحاب النبقال مكحول: 

 : حق عليك أن ترد على اْلمام لذا سلم.-أيضا –وقال عطا: 

: هو خمري، لن شا: رد عليه، ولن شا: صَب حَّت يسلم لنفسه، وينوي به اْلمام، ومن -مرة  –وقال 
 صلى على جانبيه.

 وقال ِف الرد على اْلمام: يرد ِف نفسه، وال يسمعه.

 وكذا قال محاد.

يرد على اْلمام: أنه يرد عليه السالم ِف نفسه، وال يتكلم به، فهذا الرد لذا فعله  فإن كان مراد من قال:
ِف الصالة ال تبطل به الصالة، ولن كان مراده: أنه يرد بلسانه، كما هو ظاهر أكثرهم، فإنه ينبين على 

 (1)أن رد السالم ِف الصالة ال يبطل الصالة، وقد ذهب ل ى ذلك." 
"جرَين ما ذكر علىاللسان ِمكن من الناعس وهو القائل لن قليل النوم ال ينقض فكيف  .210

ابلنعاس وما ادعاه من اْلمجاع منتقض فقد صح عن أيب موسى اْلشعري وبن عمر وسعيد بن املسيب 
سلم صلى هللا عليه و  وكان أصحاب النبأن النوم ال ينقض مطلقا وِف صحيح مسلم وأيب داود 

صالة مع النيب صلى هللا عليه وسلم فينامون ُ يصلون وال يتوضؤون فحمل على أن ذلك  ينتَرون ال
ِار إبسناد صحيح ِف هذا احلديث فيضعون جنوِبم فمنهم من ينام ُ  كان وهم قعود لكن ِف مسند الب
يقومون ل ى الصالة قوله فيسب ابلنصب وجيوز الرفع ومعَّن يسب يدعو على نفسه وصرح به النسائي 

روايته من طريق أيوب عن هشام وُيتمل أن يكون علة النهي خشية أن يوافق ساعة اْلجابة قاله  ِف
بن أيب مجرة وفيه اْلخذ ابالحتياط ْلنه علل أبمر حمتمل واحلث على اخلشوع وحضور القلب للعبادة 

ذا ه واجتناب املكروهات ِف الطاعات وجواز الدعا: ِف الصالة من ْري تقييد بشي: معني فائدة
احلديث ورد على سبب وهو ما رواه حممد بن نصر من طريق بن لسحاق عن هشام ِف قصة احلوال: 

 بنت تويت كما تقدم ِف ابب أحب الدين ل ى هللا أدومه

 

[ قوله حدثنا أبو معمر هو عبد هللا بن عمرو وعبد الوارث هو بن سعيد وأيوب هو السختياين 213ا
نعس زاد اْلَساعيلي أحدكم وحملمد بن نصر من طريق وهيب عن أيوب واْلسناد كله بصريون قوله لذا 

فلينصرف قوله فلينم قال املهلب لمنا هذا ِف صالة الليل ْلن الفريضة ليست ِف أوقات النوم وال فيها 
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من التطويل ما يوجب ذلك انتهى وقد قدمنا أنه جا: على سبب لكن العَبة بعموم اللفظ فيعمل به 
لن وقع ما أمن بقا: الوقت تنبيه أشار اْلَساعيلي ل ى أن ِف هذا احلديث اضطرااب  أيضا ِف الفرائض

فقال رواه محاد بن زيد عن أيوب فوقفه وقال فيه عن أيوب قرئ علي كتاب عن أيب قالبة فعرفته رواه 
عبد الوهاب الثقفي عن أيوب فلم يذكر أنسا انتهى وهذا اليوجب االضطراب ْلن رواية عبد الوارث 
أرجح مبوافقة وهيب والطفاوي له عن أيوب وقول محاد عنه قرئ علي ال يدل على أنه مل يسمعه من 

 أيب قالبة بل ُيمل على أنه عرف أنه فيما َسعه من أيب قالبة وهللا أعلم

 

 )قوله ابب الوضو: من ْري حدث(

له وضو: عند ذكر قو أي ما حكمه واملراد ُتديد الوضو: وقد ذكران اختالف العلما: ِف أول كتاب ال
تعا ى َي أيها الذين آمنوا لذا قمتم ل ى الصالة وأن كثريا منهم قالوا التقدير لذا قمتم الىالصالة حمدثني 

 (1)واستدل الدارمي ِف مسنده على ذلك بقوله صلى هللا عليه وسلم ال وضو: لال من حدث." 
ملا احتاجوا أن َيتوا لليها من  "وجه الداللة من هذه اْلَثر: أن اْمعة لو أقيمت ِف القرى .211

 مسرية أميال.

ل له: كان َيمر ِبا ِف . قي-عليه السالم -فإن قيل: لهنا مل تقم ِف قرى املدينة لينالوا فضيلة الصالة معه
القرى النائية عن املدينة؛ ْلنه يشق عليهم احلضور، ويتعذر عليهم لدراك الفضيلة، فلما مل َيمر ِبا دل 

لذ لو جاز ْلمر ِبا كما أمر إبقامة اْماعة ِف مساجد املدينة مع فوات فضيلة الصالة  على عدم اْواز؛
 معه؛ ول ى هذا القول ذهب سحنون.

فان قيل: " ِف سنن سعيد بن منصور " عن أيب هريرة أهنم كتبوا ل ى عمر بن اخلطاب من البحرين 
لفظ: ابن أيب شيبة بسند صحيح بيسألونه عن اْمعة؟ فكتب لليهم: امجعوا حيث ما كنتم. وذكره 

 مجعوا. وِف "املعرفة": أن أاب هريرة هو السائل، وحسن سنده.

:" -سلم صلى هللا عليه و  -وروى الدارقطين إبسناده عن أم عبد هللا الدوسية قالت: قال رسول هللا 
َّت ذكر اْرجاين: حاْمعة واجبة على أهل كل قرية فيها لمام ولن مل يكونوا لال أربعة ". زاد أبو أمحد 

 ثالثة. -عليه السالم -النيب

ِف هذه املياه بني مكة واملدينة  -عليه السالم -كان أصحاب النبوِف " املصنف" عن مالك: 
 جيمعون.

مية " عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه أنه كان لذا جملمع اْلذان للجمعة صلى  وِف " صحيح ابن خ
ِم النبيت من على أيب أسامة أسعد بن زرارة فسأل ته فقال: أي بين كان أول من مجع بنا ابملدينة ِف ه

                                         
 1/315فتح الباري البن حجر، ابن حجر العسقالين  (1)



118 

 

حرة بين بياضة يقال له: نقيع اخلضمات، قلت: وكم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجال. وعند البيهقي: 
 .-عليه السالم -قبل مقدم النيب

ِهري: " بعث النيب ة ليقرئهم القرآن دينمصعب بن عمري ل ى امل -عليه السالم -وِف " املعرفة ": قال ال
مجع ِبم، ومها اثنا عشر رجال، فكان مصعب أول من مجع اْمعة ابملدينة ابملسلمني قبل أن يقدمها." 

(1) 
"هذا التعليق أول حديث طويل َييت ذكره ِف ابب السمر مع اْلهل، والضيف، وأوله: حدثنا  .212

محن ل: حدثنا أبو عثمان عن عبد الر أبو النعمان، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، قال: حدثنا أيب، قا
بن أيب بكر: )أن أصحاب الصفة كانوا انسا فقرا:، وأن النيب، قال: من كان عنده طعام اثنني فليذهب 
بثالث( . احلديث، وعبد الرمحن هو: ابن أيب بكر الصديق، و: الصفة، كانت موضعا مَلال ِف مسجد 

ِل يسكنوهنا. وقيل؛ َسوا أبصحاب الصفة ْلهنم كانالنيب، كان الفقرا: املهاجرون الذين ليس هلم  وا من
 يصفون على ابب املسجد، ْلهنم ْراب: ال مأوى هلم. قوله: )فقرا:( ، ويروى )الفقرا:( ، ابْللف والالم.

)حدثنا مسدد قال حدثنا ُيىي عن عبيد هللا قال حدثين انفع قال أخَبين عبد هللا بن عمر أنه   - 100
ِب ال أهل له ِف مسجد النيب كان ينام وهو شاب  لرتمجة ( مطابقته ل-صلى هللا عليه وسلم   -أع

ظاهرة. )ذكر رجاله( وهم قد ذكروا ْري مرة وأما اْلسناد بعينه تقدم ِف ابب كراهة الصالة ِف املقابر 
وُيىي هو القطان وعبيد هللا هو ابن عمر العمري )ذكر لطائف لسناده( فيه التحديث بصيغة اْمع ِف 
موضعني وفيه اْلخبار بصيغة اْلفراد ِف موضع وفيه العنعنة ِف موضعني ورجاله ما بني مصري ومدين 
)ذكر من أخرجه ْريه( أخرجه النسائي ِف الصالة أيضا عن عبيد هللا بن عمر وترجم البخاري أيضا 

ااب وكنت ش على هذا احلديث ِف أواخر الصالة ابب فضل قيام الليل وذكره مطوال وفيه " كنت ْالما
هناك  " احلديث وسيأيت الكالم فيه -صلى هللا عليه وسلم   -أانم ِف املسجد على عهد رسول هللا 

لن شا: هللا تعا ى وأخرجه مسلم وابن ماجة أيضا ولفظ مسلم " كنت أبيت ِف املسجد ومل يكن يل 
". )ذكر  -عليه وسلم   صلى هللا -أهل " ولفظ ابن ماجة " كنا ننام ِف املسجد على عهد رسول هللا 

ِب صفة للشاب ووقع ِف رواية أيب ذر  معناه ولعرابه( قوله " وهو شاب " مجلة اَسية وقعت حاال وأع
ِب الذي ال امرأة له وكذلك املرأة اليت ال زو  هلا كل واحد  ِاز ِف اْامع الع ِب بدون اْللف وقال الق ع

ِوبة فهو عِ  ِب ع ِب الرجل يع ِبة وقد ع ِب وع ِجا  منهما ع ِب ورد أبو لسحاق ال ب وال يقال أع
ِب وال يثَّن  ِب وامرأة ع ِبة فقال هذا خطأ لمنا يقال رجل أع على ثعلب ِف الفصيح ِف قوله وامرأة ع

 وال جيمع وال يؤنث ْلنه مصدر قال الشاعر

ِب ... على فتاة مثل نَباس الذهب( اب على ع  )َي من يدل ع
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حدة املصباح قاله اْوهري وقال ابن درستويه ِف شرحه العامة النَباس بكسر النون وسكون البا: املو 
ِبة وهو جيوز ِف املصادر لذا ْلبت على الصفة حَّت جرت جمرى اْلَسا: وليس ابملختار وِف  تقول ع
ِب اسم  ِاب والع ِاب ومجع العازب ع ِب واْمع أع ِبة وع ِابة ال أهل له وامرأة ع ِب ومع احملكم رجل ع

ِيب ا ِب ابلتحريك نعت للذكر واْلنثى وقال للجمع وكذلك الع سم للجمع وقال صاحب املنتهى الع
ِبة اليت ال زو  هلا واْلول أشهر قوله " ال أهل له " أي البن عمر رضي هللا تعا ى عنهما  الكسائي الع
ِب هو الذي ال زو  له فما فائدة قوله " ال أهل له " وأجيب أبنه للتأكيد أو التعميم ْلن اْلهل  قيل الع

ِوجة قوله " ِف مسجد " يتعلق بقوله " ينام ". )ذكر ما يستنبط منه( وهو جواز النوم ِف  أعم من ال
املسجد لغري الغريب. وقد اختلف العلما: ِف ذلك فممن رخص ِف النوم فيه ابن عمر وقال " كنا نبيت 

احلسن البصري و " وعن سعيد بن املسيب  -صلى هللا عليه وسلم   -فيه ونقيل على عهد رسول هللا 
وعطا: وحممد بن سريين مثله وهو واحد قويل الشافعي واختلف عن ابن عباس فروى عنه أنه قال " ال 
تتخذوا املسجد مرفدا " وروى عنه أنه قال " لن كنت تنام فيه لصالة فال أبس " وقال مالك ال أحب 

ِل أن يبيت ِف املسجد ويقيل فيه وبه قال أمحد ولسحاق وقا أصحاب  كانل مالك " وقد ملن له من
و يبيتون ِف املسجد " وكره النوم فيه ابن مسعود وطاوس وجماهد وه -صلى هللا عليه وسلم   - النب

قول اْلوزاعي وقد سئل سعيد بن املسيب وسليمان بن يسار عن النوم فيه فقاال كيف تسألون عنها 
وذكر الطَبي عن احلسن قال رأيت." وقد كان أهل الصفة ينامون فيه وهم قوم كان مسكنهم املسجد 

(1) 
ِلون البكرات بناحية ضرية، وبني ضرية واملدينة سبع ليال، وضرية، بفتح  .213 "بن كالب، وكانوا ين

الضاد املعجمة وكسر الرا: وتشديد اليا: آخر احلروف: وهي أرض كثرية العشب، ولليها ينسب احلمى، 
، دانن، وَسي املوضع املذكور ابَسها، و: البكراتوضربة: ِف اْلصل بنت ربيعة بن نذار بن مد بن ع

بفتح البا: املوحدة ِف اْلصل: مجع بكرة، وهي ما: بناحية ضرية. قوله: )قبل ْند( ، بكسر القاف 
ِيرة العرب. قال املدائين:  وفتح البا: املوحدة: وهو اْهة، وْند، بفتح النون وسكون اْيم: وهو ِف ج

ِيرة العرب ُخسة أقسام: هت امة وْند وحجاز وعروض ومين. أما هتامة فهي الناحية اْنوبية من احلجاز، ج
وأما ْند فهي الناحية اليت بني احلجاز والعراق، وأما احلجاز فهو جبل سد من اليمن حَّت يتصل ابلشام 

بوك توفيه املدينة وعمان، وأما العروض فهي اليمامة ل ى البحرين. وقال الواقدي: احلجاز من املدينة ل ى 
ومن املدينة ل ى طريق الكوفة ومن ورا: ذلك ل ى أن يشارف أرض البصرة فهو ْند، وما بني العراق وبني 
وجرة وعمرة الطائف، ْند، وما كان ورا: وجرة ل ى البحر فهو هتامة، وما كان بني هتامة وْند فهو 

بعد اْللف ميم وختفيف امليم و  حجاز، َسي حجازا ْلنه ُيجِ بينهما. قوله: )ُثامة( ، بضم الثا: املثلثة
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ِة وختفيف الثا: املثلثة وبعد اْللف الم.  أخرى مفتوحة، وأَثل، بضم اهلم

قوله: )فانطلق ل ى ْنل( أي: فأطلقوه فانطلق ل ى ْنل، وْنل: بفتح النون وسكون اْيم وِف آخره الم؛ 
ن النجل، وهو املا: يَهر موهو املا: النابع من اْلرض. وقال اْوهري: استنجل املوضع أي كثر به 

اْلرض، وهكذا وقع ِف النسخة املقرو:ة على أيب الوقت، وكذا زعم ابن دريد، وِف أكثر الرواَيت: ل ى، 
مية ِف )صحيحه( من حديث أيب  خنل، ابخلا: املعجمة، وكذا ِف رواية مسلم، ويؤيد هذا ما رواه ابن خ

، ولن ول: ما عندك َي ُثامة؟ فيقول: لن تقتل تقتل ذا دمهريرة: )أن ُثامة أسر وكان النيب يغدو لليه فيق
قولون: ُيبون الفدا: وي وكان أصحاب النبَتن َتن على شاكر، ولن ترد املال نعطك منه ما شئت، 

ما نصنع بقتل هذا؟ فمر عليه النيب يوما فأسلم فحله وبعث به ل ى حائط أيب طلحة، فأمره أن يغتسل 
: لقد حسن لسالم أخيكم( . وِبذا اللفظ أخرجه أيضا ابن حبان ِف فاْتسل وصلى ركعتني، فقال

ِار أيضا ِبذه الطريق وفيه )فأمره النيب عليه الصالة والسالم، أن يغتسل مبا:  )صحيحه( : وأخرجه الب
وسدر( ، وِف بعض الرواَيت: )أن ُثامة ذهب ل ى املصانع فغسل ثيابه واْتسل( ، وِف )اتريخ الَبقي( 

 يقوم بني أيب بكر وعمر فيعلمانه. : فأمره أن

ذكر ما يستفاد منه من الفوائد. اْلو ى: جواز دخول الكافر املسجد. قال ابن التني: وعن جماهد وابن 
ين: ال جيوز. وقال  ِيِ وقتادة ومالك وامل حمرييِ جواز دخول أهل الكتاب فيه، وقال عمر بن عبد الع

 ج مبا رواه أمحد ِف )مسنده( بسند جيد: عن جابر رضيأبو حنيفة؛ جيوز للكتايب دون ْريه، واحت
اتعا ى عنه، قال: قال رسول ا: )ال يدخل مسجدان هذا بعد عامنا هذا مشرك لال أهل العهد وخدمهم( 

( وبقوله تعا ى: 82واحتج مالك بقوله تعا ى: }لمنا املشركون ْنس فال يقربوا املسجد احلرام  )التوبة: 
( ودخول الكفار فيها مناقض لرفعها، وبقوله: 63ويذكر فيها اَسه  )النور:  }ِف بيوت أذن اأن ترفع

)لن هذه املساجد ال يصلح فيها شي: من البول والقذر( . والكافر ال ُلو عن ذلك، وبقوله عليه 
السالم: )ال أحل املسجد حلائض وال جنب( والكافر جنب. ومذهب الشافعي أنه: جيوز إبذن املسلم، 

لكافر كتابيا أو ْريه، واستثَّن الشافعي من ذلك مسجد مكة وحرمه، وحجته حديث ُثامة، سوا: كان ا
 وأبن ذات املشرك ليست بنجسة.

الثانية: فيه أسر الكافر وجواز لطالقه، ولإلمام ِف حق اْلسري العاقل القتل أو االسرتقاق أو اْلطالق 
الشهادة.  مة ملا علم أنه آمن بقلبه وسيَهره بكلمةمنا عليه، أو الفدا:. قال الكرماين: ُيتمل أنه أطلق ُثا

ِة نفسه، وكأن رسول هللا أحس بذلك منه، فقال: أطلقوه،  وقال ابن اْوزي: مل يسلم حتت اْلسر لع
مية وابن حبان الذي ذكرانه اْلن،  فلما أطلق أسلم قلت: يرد هذا حديث أيب هريرة الذي رواه ابن خ

. فهذا يصرح أبن لسالمه كان قبل لطالقه، فيعذر الكرماين ِف هذا. وفيه: )فمر يوما فأسلم فحله( 
ْلنه قال ابالحتمال ومل يقف على حديث أيب هريرة، وأما ابن اْوزي فكيف ْفل عن ذلك مع كثرة 
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 اطالعه ِف احلديث؟

الثالث: فيه جواز ربط اْلسري ِف املسجد. وقال القرطيب: ميكن أن يقال: ربطه ابملسجد لينَر حسن 
مية ِف )صحيحه( :  صالة املسلمني واجتماعهم عليها فيأنس لذلك. قلت: يوضح هذا ما رواه ابن خ

هلم النيب املسجد ليكون أرق لقلو   (1)م.." ِبعن عثمان بن أيب العاص: أن وفد ثقيف ملا قدموا أن
"ُ استدل أبو حنيفة على أهنا ال ُتوز ِف القرى مبا رواه عبد الرزاق ِف )مصنفه( ؛ أخَبان  .214

معمر عن أيب لسحاق عن احلارث )عن علي، رضي هللا تعا ى عنه، قال: ال مجعة وال تشريق لال ِف 
لسحاق  عن أيب مصر جامع( ، ورواه ابن أيب شيبة ِف )مصنفه( : حدثنا عباد بن العوام عن حجا 

عن احلارث، )عن علي، رضي هللا تعا ى عنه، قال: ال مجعة وال تشريق وال صالة فطر وال أضحى لال 
ِف مصر جامع أو مدينة عَيمة( ، وروى أيضا بسند صحيح: حدثنا جرير عن منصور عن طلحة عن 

 تشريق لال  مجعة والسعد بن عبيدة عن أيب عبد الرمحن أنه قال: قال علي، رضي هللا تعا ى عنه: )ال
ِف مصر جامع( . فإن قلت: قال النووي: حديث علي ضعيف متفق على ضعفه، وهو موقوف عليه 
بسند ضعيف منقطع؟ قلت: كأنه مل يطلع لال على اْلثر الذي فيه احلجا  بن أرطاة، ومل يطلع على 

ى ضعفه، وله: متفق علطريق جرير عن منصور، فإنه سند صحيح، ولو اطلع مل يقل مبا قاله، وأما ق
َيدة من عنده، وال يدري من سلفه ِف ذلك، على أن أاب زيد زعم ِف )اْلسرار( : أن حممد بن احلسن  ف
قال: رواه مرفوعا معاذ وسراقة بن مالك، رضي هللا تعا ى عنهما. فإن قلت: ِف )سنن سعيد بن منصور( 

ألونه عن  تبارك وتعا ى عنه، من البحرين يس: عن أيب هريرة أهنم كتبوا ل ى عمر بن اخلطاب، رضي هللا
اْمعة، فيكتب لليهم: لمجعوا حيث ما كنتم. وذكره ابن أيب شيبة بسند صحيح بلفظ: مجعوا، وِف 
ِهري، عن أم عبد هللا الدوسية،  )املعرفة( أن أاب هريرة هو السائل، وحسن سنده، وروى الدارقطين عن ال

ه وسلم: )اْمعة واجبة على أهل كل قرية فيها لمام ولن مل يكونوا قالت: قال رسول هللا صلى هللا علي
لال أربعة( . وزاد أبو أمحد اْرجاين: حَّت ذكر النيب صلى هللا عليه وسلم ثالثة، وِف )املصنف( : )عن 

، صلى هللا عليه وسلم، ِف هذه املياه بني مكة واملدينة جيمعون( . وروى كان أصحاب النبمالك: 
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لدريس عن حممد بن لسحاق عن حممد بن أيب أمامة بن  أبو داود:

سهل عن أبيه عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك، وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره، عن أبيه عن  
كعب بن مالك أنه: كان لذا َسع الندا: يوم اْمعة ترحم ْلسعد بن زرارة، فقلت له: لذا َسعت الندا: 

ِم النبيت من حرة بين بياضة ِف نقيع يقال ت رمحت ْلسعد ابن زرارة؟ قال: ْلن أول من مجع بنا ِف ه
مية والبيهقي،  له: نقيع اخلضمات، قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال: أربعون( . وأخرجه أيضا ابن ماجه وابن خ

ِهري: مل  صلى هللا عليه ا بعث النيبوزاد: قبل مقدم النيب صلى هللا عليه وسلم. وِف )املعرفة( : قال ال
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وسلم مصعب بن عمري ل ى املدينة ليقرئهم القرآن مجع ِبم وهم اثنا عشر رجال، فكان مصعب أول من 
مجع اْمعة ابملدينة ابملسلمني قبل أن يقدمها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. قال البيهقي: يريد االثنا 

ون، نوا له ظهريا. وِف حديث كعب: مجع ِبم أسعد وهم أربععشر النقبا: الذين خرجوا به ل ى املدينة وكا
وهو يريد مجيع من صلى معه ِمن أسلم من أهل املدينة مع النقبا:، وعن جعفر بن برقان، قال: كتب 
ِيِ، رضي هللا تعا ى عنه، ل ى عدي بن عدي. وأما أهل قرية ليسوا أبهل عمود فأمر  عمر بن عبد الع

اه البيهقي قلت: اْواب عن اْلول معناه: مجعوا حيث ما كنتم من اْلمصار، عليهم أمريا جيمع ِبم. رو 
ِهري  ِهري مرتوكون، وال يصح َساع ال أال ترى أهنا ال ُتوز ِف الَباري؟ وعن الثاين: أن رواته كلهم عن ال

 همن الدوسية. وعن الثالث: أنه ليس فيه دليل على وجوب اْمعة على أهل القرى. وعن الرابع: أن في
حممد بن لسحاق، فقال البيهقي: احلفاظ يتوقون ما ينفرد به ابن لسحاق، وهنا قد تفرد به، والعجب 
منه تصحيحه هذا احلديث، واحلال أنه كان يتكلم ِف ابن لسحاق أبنواع الكالم. فإن قلت: قال 

سلم ه ماحلاكم: لنه على شرط مسلم. قلت: ليس كما قال، ْلن مداره على ابن لسحاق، ومل ُر  ل
لال متابعة. وعن اخلامس: أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل َيمرهم بذلك وال أقرهم عليه. وعن السادس: 
ِيِ ليس ِبجة، ولئن سلمنا فليس فيه ذكر عدد، وقال عبد احلق ِف أحكامه:  أنه: رأى عمر بن عبد الع

ِم، ِف معرض االستدال م ل ملذهبه: ومن أعَال يصح ِف عدد اْمعة شي: فإن قلت: قال ابن ح
الَبهان أن النيب صلى هللا عليه وسلم أتى املدينة، ولمنا هي قرى صغار متفرقة، فبَّن مسجده ِف بين 
مالك بن النجار ومجع فيه ِف قرية ليست ابلكبرية وال مصر هناك. قلت: هذا ليس بشي: من وجوه: 

ة: ال ي هو أعلم الناس أبمر املديناْلول: قد صحح قول علي بن أيب طالب، رضي هللا تعا ى عنه الذ
مجعة وال تشريق لال ِف مصر جامع. الثاين: أن اْلمام أي موضع حل مجع. الثالث: التمصري لإلمام، 

 فأي موضع مصر.

ِاي بعدها ميم: موضع  ِم بفتح اهلا: وسكون ال ِم النبيت( ، اهل وأما معَّن حديث أيب داود فقوله: )ِف ه
النون وكسر البا: املوحدة بعدها َي: آخر احلروف وِف آخره ات: مثناة من ابملدية، و: النبيت، بفتح 

 (1)فوق: وهي حي من اليمن. قوله: )من حرة بين بياضة( ، احلرة، بفتح احلا: املهملة وتشديد." 
ِى وقال بعضهم عبد هللا بن شداد من صغار الصحابة قلت مل أر أحدا ذكره  .215 "واْلخر ابن أب

افظ الذهيب ِف كتاب ُتريد الصحابة وقال عبد هللا بن شداد بن أسامة بن اهلاد من الصحابة وذكره احل
الكناين الليثي العتواري من قدما: التابعني وقال اخلطيب هو من كبار التابعني وقال ابن سعد كان 
عثمانيا ثقة ِف احلديث وفيه أن ابن أيب اجملالد ليس له ِف البخاري سوى هذا احلديث. )ذكر تعدد 

وضعه ومن أخرجه ْريه( أخرجه البخاري عن أيب الوليد وعن ُيىي عن وكيع وعن حفص بن عمر م
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وعن موسى بن لَساعيل وعن اسحق بن خالد وعن قتيبة عن جرير وعن حممد بن مقاتل وأخرجه أبو 
داود أيضا ِف البيوع عن حفص بن عمر وحممد بن كثري وعن حممد بن بشار وأخرجه النسائي عن عبد 

بن سعيد وعن حممود بن ْيالن وأخرجه ابن ماجة ِف التجارات عن حممد بن بشار به )ذكر معناه(  هللا
قوله " ِف السلف " أي ِف السلم يعين هل جيوز السلم ل ى من ليس عنده املسلم فيه ِف تلك احلالة أم 

و ابعتبارمها ومن مع اثنان أال قوله " فبعثوين " هو مقول ابن أيب اجملالد ولمنا مجع لما ابعتبار أن أقل اْ
" أي ِف  -صلى هللا عليه وسلم   -معهما قوله " فقال " أي ابن أيب أوَف قوله " على عهد رسول هللا 

زمنه وأَيم حياته قوله " وأيب بكر " أي وعلى عهد أيب بكر وعمر بن اخلطاب رضي هللا تعا ى عنهما 
ملكيالت ه " ِف احلنطة " ذكر أربعة أشيا: كلها من اقول -صلى هللا عليه وسلم   -اخلليفتني من بعده 

ِى مثل  ويقاس عليها سائر ما يدخل حتت الكيل قوله " فقال مثل ذلك " أي فقال عبد الرمحن بن أب
ما قال عبد هللا بن أيب أوَف. وفيه مشروعية السلم والسؤال عن أهل العلم ِف حادثة حتدث. وفيه جواز 

 -للصواب ول ى هللا املرجع واملآب املباحثة ِف املسألة طلبا 
 )ابب السلم ل ى من ليس عنده أصل( - 3

 

أي: هذا ابب ِف بيان حكم السلم ل ى من ليس عنده ِما أسلف فيه أصل. وقيل: املراد ابْلصل أصل 
ِرع، وأصل الثمار اْلشحار، وقال بعضهم: الغرض من الرتمجة  الشي: الذي يسلم فيه، فأصل احلب ال

املسلم فيه ال يشرتط. قلت: كأنه أشار ل ى سلم املنقطع، فإنه ال جيوز عندان، وهذا على  أن كون أصل
أربعة أوجه: اْلول: أن يكون املسلم فيه موجودا عند العقد منقطعا عند اْلجل فإنه ال جيوز. والثاين: 

عقد د الأن يكون موجودا وقت العقد ل ى اْلجل، فيجوز بال خالف. والثالث: أن يكون منقطعا عن
موجودا عند اْلجل. والرابع: أن يكون موجودا وقت العقد واْلجل، منقطعا فيما بني ذلك، فهذان 
الوجهان ال جيوزان عندان خالفا ملالك والشافعي وأمحد، قالوا: ْلنه مقدور التسليم فيهما، قلنا: ْري 

م، فال جيوز. تضرر رب السلمقدور التسليم ْلنه يتوهم موت املسلم لليه فيحل اْلجل، وهو منقطع، في
وِف )التوضيح( : وأصل السلم أن يكون ل ى من عنده أصل ِما يسلم فيه لال أنه ملا وردت السنة ِف 
السلم ابلصفة املعلومة والكيل والوزن واْلجل املعلوم، كان عاما فيمن عنده أصل ومن ليس عنده. 

بني العقد واْلجل يكون ْررا، والشارع  قلت: لذا مل يكن اْلصل موجودا عند حلول اْلجل، أو فيما
 هنى عن الغرر.

 

حدثنا موسى بن لَساعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباين قال حدثنا حممد بن  - 5422
أيب اجملالد قال بعثين عبد هللا بن شداد وأبو بردة ل ى عبد هللا بن أيب أوَف رضي هللا تعا ى عنهما فقاال 

حلنطة صلى هللا عليه وسلم ِف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم يسلفون ِف ا النب كان أصحابسله هل 
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ِيت ِف كيل معلوم ل ى أجل معلوم قلت  قال عبد هللا كنا نسلف نبيط أهل الشام ِف احلنطة والشعري وال
ِى فسألته قال ف ل ى من كان أصله عنده قال ما كنا نسأهلم عن ذالك ُ بعثاين ل ى عبد الرمحان ابن أب

 صلى هللا عليه وسلم يسلفون على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم ومل نسأهلم أهلم كان أصحاب النب
 (1)وطرفه( .."  3422وطرفه( )انَر احلديث  2422حرث أم ال. )انَر احلديث 

"مطابقته للرتمجة ِف قوله: )قلت: ل ى من كان أصله عنده( وِف قوله: )أهلم حرث أم ال؟( .  .216
ث قد مضى ِف الباب السابق ومضى الكالم فيه بوجوهه، ْري أن ِف هذا نص البخاري على أن واحلدي

ِبيب، هناك، وفيه زَيدة، وهي السؤال عن كون  ِيت، موضع: ال اسم أيب اجملالد: حممد، وذكر هنا: ال
 نياْلصل عند املسلم لليه. واْواب بعدم ذلك، وعبد الواحد هو: ابن زَيد، والشيباين بفتح الش

 املعجمة: هو أبو لسحاق سليمان، وقد مر ِف احليض.

قوله: )يسلفون( ، من اْلسالف، ويروى بتشديد الالم من التسليف. قوله: )نبيط أهل الشام( ، بفتح 
ِلون البطائح وتسموا به  ِراعة من أهل الشام، وقيل: هم قوم ين النون وكسر البا: املوحدة أي: أهل ال

ملياة من الينابيع وَنوها، وِف رواية سفيان: أنباطا من أنباط أهل الشام، وهم الهتدائهم ل ى استخرا  ا
قوم من العرب دخلوا ِف العجم والروم، واختلطت أنساِبم وفسدت ألسنتهم، وكان الذين اختلطوا 
ِلون ِف بوادي الشام، ويقال  ِلون البطائح بني العراقني، والذين اختلطوا ابلروم ين ابلعجم منهم قوم ين
هلم: النبط، بفتحتني وجيمع على: أنباط، وكذلك النبيط جيمع على أنباط، يقال: رجل نبطي ونباطي 
ونباط، وحكى يعقوب: نباطي، بضم النون. ويقال: أنباط الشام هم نصارى الشام الذين عمروها، قال 

ذا حفرت، وأنبط ل اْوهري: نبط املا: ينبط وينبط نبوطا: نبع، فهو نبيط. وهو الذي ينبط من قعر البئر
احلفار: بلغ املا:، واالستنباط: االستخرا . قوله: )ل ى من كان أصله( أي: أصل املسلم فيه، وهو الثمر 

 أي: احلرث. قوله: )أهلم حرث؟( أي: زرع. فافهم.

ِيت.  وفيه: مبايعة أهل الذمة والسلم لليهم. وفيه: جواز السلم ِف السمن والشري  وَنومها قياسا على ال

ثنا لسحاق قال حدثنا خالد بن عبد هللا عن الشيباين عن حممد بن أيب جمالد ِبذا وقال فنسلفهم حد
 ِف احلنطة والشعري

هذا طريق آخر ِف احلديث املذكور عن لسحاق بن شاهني الواسطي عن خالد بن عبد هللا بن عبد 
 الرمحن الطحان الواسطي عن سليمان الشيباين ... ل ى آخره.

ِيتوقال عبد هللا   بن الوليد عن سفيان قال حدثنا الشيباين وقال وال

ِيل مكة، روى عنه أمحد بن حنبل وكان  هذا طريق آخر معلق عن عبد هللا بن الوليد أبو حممد العدين ن
يصحح حديثه وَساعه عن سفيان، قال أبو زرعة: صدوق، وقال أبو حامت: يكت حديثه وال ُيتج به، 
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ب رمي اْمار من بطن الوادي، وقال البخاري: كان يقول: أان مكي يقال واستشهد به البخاري ِف: اب
ِيت،  ِيت( يعين بعد أن قال: ِف احلنطة والشعري قال وال يل عدين، وسفيان هو الثوري. قوله: )وقال: وال
وهذا التعليق وصله سفيان ِف )جامعه( من طريق علي بن احلسن اهلاليل عن عبد هللا بن الوليد، رمحه 

 .هللا
ِبيب  حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الشيباين وقال ِف احلنطة والشعري وال

هذا طريق آخر ِف احلديث املذكور عن قتيبة بن سعيد عن جرير بن عبد احلميد عن سليمان الشيبانيي، 
ِبيب، ومل يذكر فيه: ا ِيت، لقوله: )وقال ِف احلنطة( ، أي: قال ِف رواته: فنسلفهم ِف احلنطة والشعري وال

ِبيب.  بل ذكر: ال

 

حدثنا موسى بن لَساعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباين قال حدثنا حممد بن  - 5422
أيب اجملالد قال بعثين عبد هللا بن شداد وأبو بردة ل ى عبد هللا بن أيب أوَف رضي هللا تعا ى عنهما فقاال 

ون ِف احلنطة عهد النيب صلى هللا عليه وسلم يسلفصلى هللا عليه وسلم ِف  كان أصحاب النبسله هل 
ِيت ِف كيل معلوم ل ى أجل معلوم قلت  قال عبد هللا كنا نسلف نبيط أهل الشام ِف احلنطة والشعري وال
ِى فسألته فقال  ل ى من كان أصله عنده قال ما كنا نسأهلم عن ذالك ُ بعثاين ل ى عبد الرمحان ابن أب

م  عليه وسلم يسلفون على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم ومل نسأهلم أهلصلى هللا كان أصحاب النب
 وطرفه( . 3422وطرفه( )انَر احلديث  2422حرث أم ال. )انَر احلديث 

 

مطابقته للرتمجة ِف قوله: )قلت: ل ى من كان أصله عنده( وِف قوله: )أهلم حرث أم ال؟( . واحلديث قد 
م فيه بوجوهه، ْري أن ِف هذا نص البخاري على أن اسم أيب مضى ِف الباب السابق ومضى الكال

ِبيب، هناك، وفيه زَيدة، وهي السؤال عن كون اْلصل عند  ِيت، موضع: ال اجملالد: حممد، وذكر هنا: ال
املسلم لليه. واْواب بعدم ذلك، وعبد الواحد هو: ابن زَيد، والشيباين بفتح الشني املعجمة: هو أبو 

 د مر ِف احليض.لسحاق سليمان، وق

قوله: )يسلفون( ، من اْلسالف، ويروى بتشديد الالم من التسليف. قوله: )نبيط أهل الشام( ، بفتح 
ِلون البطائح وتسموا به  ِراعة من أهل الشام، وقيل: هم قوم ين النون وكسر البا: املوحدة أي: أهل ال

ام، وهم سفيان: أنباطا من أنباط أهل الش الهتدائهم ل ى استخرا  املياة من الينابيع وَنوها، وِف رواية
قوم من العرب دخلوا ِف العجم والروم، واختلطت أنساِبم وفسدت ألسنتهم، وكان الذين اختلطوا 
ِلون ِف بوادي الشام، ويقال  ِلون البطائح بني العراقني، والذين اختلطوا ابلروم ين ابلعجم منهم قوم ين

باطي ط، وكذلك النبيط جيمع على أنباط، يقال: رجل نبطي ونهلم: النبط، بفتحتني وجيمع على: أنبا
ونباط، وحكى يعقوب: نباطي، بضم النون. ويقال: أنباط الشام هم نصارى الشام الذين عمروها، قال 
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اْوهري: نبط املا: ينبط وينبط نبوطا: نبع، فهو نبيط. وهو الذي ينبط من قعر البئر لذا حفرت، وأنبط 
واالستنباط: االستخرا . قوله: )ل ى من كان أصله( أي: أصل املسلم فيه، وهو الثمر  احلفار: بلغ املا:،

 أي: احلرث. قوله: )أهلم حرث؟( أي: زرع. فافهم.

ِيت.  وفيه: مبايعة أهل الذمة والسلم لليهم. وفيه: جواز السلم ِف السمن والشري  وَنومها قياسا على ال

  عن الشيباين عن حممد بن أيب جمالد ِبذا وقال فنسلفهمحدثنا لسحاق قال حدثنا خالد بن عبد هللا
 ِف احلنطة والشعري

هذا طريق آخر ِف احلديث املذكور عن لسحاق بن شاهني الواسطي عن خالد بن عبد هللا بن عبد 
 الرمحن الطحان الواسطي عن سليمان الشيباين ... ل ى آخره.

ِيتوقال عبد هللا بن الوليد عن سفيان قال حدثنا الش  يباين وقال وال

ِيل مكة، روى عنه أمحد بن حنبل وكان  هذا طريق آخر معلق عن عبد هللا بن الوليد أبو حممد العدين ن
يصحح حديثه وَساعه عن سفيان، قال أبو زرعة: صدوق، وقال أبو حامت: يكت حديثه وال ُيتج به، 

قال بخاري: كان يقول: أان مكي يواستشهد به البخاري ِف: ابب رمي اْمار من بطن الوادي، وقال ال
ِيت،  ِيت( يعين بعد أن قال: ِف احلنطة والشعري قال وال يل عدين، وسفيان هو الثوري. قوله: )وقال: وال
وهذا التعليق وصله سفيان ِف )جامعه( من طريق علي بن احلسن اهلاليل عن عبد هللا بن الوليد، رمحه 

 هللا.

ِبيبحدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن   الشيباين وقال ِف احلنطة والشعري وال

هذا طريق آخر ِف احلديث املذكور عن قتيبة بن سعيد عن جرير بن عبد احلميد عن سليمان الشيبانيي، 
ِيت،  ِبيب، ومل يذكر فيه: ال قوله: )وقال ِف احلنطة( ، أي: قال ِف رواته: فنسلفهم ِف احلنطة والشعري وال

ِبيب.  بل ذكر: ال

 

ثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخَبان عمر وقال َسعت أاب البخرتي الطائي قال سألت حد - 6422
ابن عباس رضي هللا تعا ى عنهما عن السلم ِف النخل قالت هنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن بيع 

 النخل حَّت يؤكل منه وحَّت يوزن فقال الرجل وأي شي: يوزن قال رجل ل ى جانبه حَّت ُيرز.

ال: حديث ابن عباس هذا ليس من هذا الباب، ولمنا هو من الباب الذي بعده املرتجم قال ابن بط
بباب السلم ِف النخل، وهو ْلط من الناسخ، وأجيب: أبن ابن عباس ملا سئل عن السلم ل ى من له 
خنل عد ذلك من قبيل بيع الثمار قبل بدو صالحها، فإذا كان السلم ِف النخل ال جيوز مل يبق لوجودها 

 (1)ِف ملك املسلم لليه فائدة متعلقة ابلسلم، فيصري جواز السلم ل ى من." 
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"سنة ُثان وعشرين، وقال ابن زيد: سنة سبع وعشرين، وقيل: بل كان ذلك ِف خالفة معاوية  .217
على ظاهره، واْلول أشهر، وهو ما ذكره أهل السري، وفيه: هلكت، وقال الكرماين، رمحه هللا تعا ى، 

ِوة اليت توفيت فيها أم حرام؟ فقال البخاري ومسلم: ِف زمن معاوية، وقال واختلفوا ِف أن ه مَّت جرت الغ
القاضي: أكثر أهل السري أن ذلك كان ِف خالفة عثمان، رضي هللا تعا ى عنه، فعلى هذا يكون معَّن 

ِوة معاوية ِف البحر، ال زمان خالفته، وقال ابن عبد الَب:  ن معاوية لقوهلا: ِف زمن معاوية، زمان، ْ
ِو ِف  ِوة بنفسه. انتهى. قلت: كان عمر، رضي هللا تعا ى عنه، قد منع املسلمني من الغ ِا تلك الغ ْ
البحر شفقة عليهم، واستأذنه معاوية ِف ذلك فلم َيذن له، فلما ويل عثمان، رضي هللا تعا ى عنه، 

ِاه طائعا فامحله، فسار ِف م أبو  مجاعة من الصحابة منهاستأذنه فأذن له. وقال: ال تكره أحدا، من ْ
ذر وعبادة بن الصامت ومعه زوجته أم حرام بنت ملحان وشداد بن أوس وأبو الدردا: ِف آخرين، وهو 
ِائر ِف البحر، وصاحله أهل قَبس على مال، واْلصح أهنا فتحت عنوة، وملا أرادوا اخلرو   ِا اْ أول من ْ

سقون فماتت. هنالك، فقَبها هنالك يعَمونه ويست منها قدمت ْلم حرام بغلة لرتكبها فسقطت عنها،
به، ويقولون: قَب املرأة الصاحلة. قوله: )حني خرجت من البحر( ، أراد به حني خروجها من البحر ل ى 

ِيرة، ْلهنا دفنت هناك.  انحية اْ

دها. نذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز دخول الرجل على حمرمه ومالمسته لَيها واخللوة ِبا، والنوم ع
وفيه: لابحة ما قدمته املرأة ل ى ضيفها من مال زوجها، ْلن اْلْلب أن ما ِف البيت من الطعام هو 
للرجل، قال ابن بطال: ومن املعلوم أن عبادة وكل املسلمني يسرهم وجود سيدان رسول هللا، صلى هللا 

سر بذلك، علمه أنه كان يعليه وسلم ِف بيته، وقال ابن التني: ُيتمل أن يكون ذلك من مال زوجها ل
وُيتمل أن يكون من ماهلا، واعرتضه القرطيب فقال: حني دخوله صلى هللا عليه وسلم على أم حرام مل 
ِوجته بعد ذلك مبدة، كما جا: ِف رواية عند مسلم:  تكن زوجا لعبادة، كما يقتضيه ظاهر اللفظ، لمنا ت

ِوجها عبادة بعد. وفيه: جواز فلي الرأس وقتل القم ريه من املؤذَيت مفت ستحب. ل، ويقال قتل القمل ْو
وفيه: نوم القائلة، ْلنه يعني البدن لقيام الليل. وفيه: جواز الضحك عند الفرح، ْلنه صلى هللا عليه 
وسلم ضحك فرحا وسرورا بكون أمته تبقى بعده متَاهرين، وأمور اْلسالم قائمة ابْهاد حَّت ِف 

ِو، وقال سعيد بن املسيب: البحر. وفيه: داللة على ركوب الب صلى هللا  ،كان أصحاب النبحر للغ
عليه وسلم يتجرون ِف البحر، منهم: طلحة وسعيد بن زيد، وهو قول مجهور العلما: لال عمر بن 
ِيِ، رضي هللا تعا ى عنهما، فإهنما منعا من ركوبه مطلقا. ومنهم من محله  اخلطاب وعمر بن عبد الع

 لآلخرة، وكره مالك ركوبه للنسا: مطلقا، ملا ُاف عليهن من أن يطلع منهن على ركوبه لطلب الدنيا ال
أم يطلعن على عورة، وخصه بعضهم ابلسفن الصغار دون الكبار، واحلديث ُدٍ فيه. فإن قلت: 
روى أبو داود من حديث ابن عمر، قال: قال رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم: )ال يركب البحر لال 
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ا أو ْازَي، فإن حتت البحر انرا، وحتت النار ِبرا( . قلت: هذا حديث ضعيف، وملا حاجا أو معتمر 
رواه اخلالل ِف )علله( من حديث ليث عن جماهد عن عبد هللا بن عمر يرفعه، قال: قال ابن معني: 
 هذا عن النيب، صلى هللا عليه وسلم، منكر. وفيه: لابحة اْهاد للنسا: ِف البحر، وقد ترجم البخاري

ِل فيما يفعله ِف ماله  لذلك، على ما سيأيت. وفيه: أن الوكيل أو املؤَتن لذا علم أنه يسر صاحب املن
جاز له فعل ذلك، واختلف العلما: ِف عطية املرأة من مال زوجها بغري لذنه، وقد مر هذا ِف الوكالة. 

ِو والشهادة حيوفيه: أن اْهاد حتت راية كل لمام جائِ ماض ل ى يوم القيامة. وفيه: َتين ث قالت  الغ
أم حرام: أدع هللا أن جيعلين منهم. وفيه: أنه من أعالم نبوته وذلك أنه أخَب فيه بضروب الغيب قبل 
وقوعها، منها: جهاد أمته ِف البحر، وضحكه دال على أن هللا تعا ى يفتح هلم ويغنمهم. ومنها اْلخبار 

بج هذا البحر( ، ومنها قوله ْلم حرام: أنت من بصفة أحواهلم ِف جهادهم، وهو قوله: )يركبون ث
اْلولني، فكان كذلك. ومنها: اْلخبار ببقا: أمته من بعده، وأن يكون هلم شوكة، وأن أم حرام تبقى 
ل ى ذلك الوقت، وكل ذلك ال يعلم لال بوحي علي أوحي به لليه ِف نومه. وفيه: أن رؤَي اْلنبيا:، عليهم 

الضحك املبشر لذا بشر مبا يسر، كما فعل الشارع. قال املهلب: وفيه:  الصالة والسالم، حق. وفيه:
ِا ِف البحر وجعل  فضل ملعاوية وأن هللا قد بشر به نبيه صلى هللا عليه وسلم ِف النوم، ْلنه أول من ْ
ِا حتت رايته من اْلولني. وفيه: أن املوت ِف سبيل هللا شهادة، وقال ابن أيب )شيبة( : حدثنا  من ْ

ِيد  (1)." ي
ِاب:  .218 ( . فأحلقناها ِف سورهتا ِف 23"هللا عليه فمنهم من قضى َنبه ومنهم من ينتَر  )اْلح

 املصحف. .

 

ِاب:  لمنا قضوه  0( 23مطابقته للرتمجة من حيث أن ِف هذه اْلية: }ومنهم من قضى َنبه  )اْلح
ِوهلا ِف أنس بن ئره من شهدا: النضر ونَا ِف أحد منهم أنس بن النضر املذكور ِف احلديث السابق، ون

 أحد، رضي هللا تعا ى عنهم.

ِهري، وخارجة  ولبراهيم بن سعد ابن لبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف، وابن شها هو حممد بن مسلم ال
 ضد الداخلة ابن زيد بن َثبت بن الضحاك النجاري اْلنصاري.

ِاب: واحلديث مضى ِف اْهاد ِف: ابب قول هللا تعا ى: }من املؤمنني رج ( . فإنه 23ال  )اْلح
 أخرجه هناك من طريقني، ومضى الكالم فيه هناك.

ِاي. قوله: )ما  مية( ، بضم اخلا: املعجمة وفتح ال قوله: )فالتمسناها( ، أي: طلبناها. قوله: )مع خ
ا مل و عاهدوا هللا( ، املعاهدة كانت ليلة العقبة على اْلسالم والنصرة، وقيل: على أن ال يفروا، ْلهنم كان

                                         
 14/87عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيين  (1)
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يشهدوا بدرا. قوله: )َنبه( النحب احلاجة، أي: سهم من قضى عهده وحاجته )ومنهم من ينتَر( أن 
يقضيه بقتال وصدق لقا:، وقيل: من مضى نذره، وأصل النحب النذر فاستعري مكان اْلجل، ْلنه 

ستشهدوا، ي وقع ابلنحب، وكان هو سببا له وكان رجال حلفوا بعد بدر: لئن لقوا العدو ليقاتلن حَّت
ِاب:  ( . أي: 23ففعلوا فقتل بعضهم وبعضهم ينتَر ذلك، وآخر اْلية: }وما بدلوا تبديال  )اْلح

ما ْريوا العهد الذي عاهدوا رِبم عليه من الصَب وعدم الفرار. قوله: )فأحلقناها ِف سورهتا( أي: فأحلقنا 
ِاب. قال الكرماين: فإن قلت  : كيف جاز لحلاق اْلية ابملصحفاْلية املذكورة ِف سورهتا وهي اْلح

بقول واحد أو اثنني، وشرط كونه قرآان التواتر؟ قلت: كان متواترا عندهم، ولمنا فقدوا مكتوبيتها فما 
وجدها مكتوبة لال عنده، وفيه أن اْلَيت كان هلا ِف حياة رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم، مقامات 

 خمصوصة من السور.

 

ِيد ُيدث عن حدثنا أبو الول - 4050 يد حدثنا شعبة عن عدي بن َثبت قال َسعت عبد هللا بن ي
زيد بن َثبت رضي هللا تعا ى عنه قال ملا خر  النيب صلى هللا عليه وسلم ل ى أحد رجع انس ِمن خر  

ِلت: صلى هللا عليه وسلم فرقتني فرقة تقول نقاتلهم وفرقة تقول ال نقاتلهم ف وكان أصحاب النبمعه  ن
( . وقال لهنا طيبة تنفي الذنوب  88م ِف املنافقني فئتني وهللا أركسهم مبا كسبوا  )النسا:: }فما لك

 وطرفه( . 1884كما تنفي النار خبث الفضة. )انَر احلديث 

 

َيدة هو اخلطمي،  ِيد من ال مطابقته للرتمجة ظاهرة. وأبو الوليد هشام بن عبد امللك، وعبد هللا بن ي
ر ِف فضل املدينة ِف: ابب املدينة تنفي اخلبث، فإنه أخرجه هناك: عن صحايب صغري. واحلديث م

 سليمان بن حرب عن شعبة ... لخل.

قوله: )رجع انس( أراد به عبد هللا بن أيب بن سلول، ومن معه فإنه رجع بثلث الناس، وقد مر بيانه 
ين: ِف احلكم ( يعصلى هللا عليه وسلم، فرقتني وكان أصحاب النبهناك وعن قريب أيضا. قوله: )

ِلت( أي: هذه اْلية: }فما لكم ِف املنافقني  اْلية، هذا  فيمن انصرف مع عبد هللا بن أيب. قوله: )فن
ِوهلا ِف الذين تشاَتوا حني قال عبد هللا بن أيب لرسول هللا  ِوهلا، وقيل: سبب ن هو اْلصح ِف سبب ن

ِلصلى هللا عليه وسلم،: ال تؤذينا برائحة محارك، وقال ز  ت يد بن أسلم عن ابن أسعد بن معاذ أهنا ن
ِر  ِف شأن عبد هللا بن أيب حني استعذر منه رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم،  ِف، تقول اْلوس واخل
على املنَب ِف قضية اْلفك، وهذا ْريب. قوله: )وهللا أركسهم( أي: ردهم وأوقعهم ِف اخلطأ، قال ابن 

قتادة: أهلكهم. قوله: )مبا كسبوا( أي: بسبب عصياهنم وخمالفتهم عباس: أركسهم أي: أوقعهم، وقال 
الرسول وأتباعهم الباطل. قوله: )لهنا( ، أي: املدينة، وهو حديث آخر مجعهما الراوي، وقد مر ِف احلج 
قوله: )تنفي( املراد من النفي اْلظهار والتمييِ، من الذنوب أصحاِبا. قوله: )خبث الفضة( اخلبث 
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ريمها لذا أذيبت. بفتحتني: ما  تلقيه النار من وسخ الفضة والنحاس ْو

 

 )ابب( - 18

 

أي: هذا ابب، وقد مر ْري مرة أن لفَة: ابب، لذا ذكر جمردا عن الرتمجة يكون كالفعل ملا قبله، وههنا 
 (1)ْري جمرد ْلنه أضيف ل ى قوله: لذا مهت فتكون اْلية ترمجة، فافهم.." 

( زاد أبو داود: 1ينامون " ) -صلى هللا عليه وسلم  - كان أصحاب النب[ " 78ا- 33" .219
 حَّت ختفق رؤوسهم.

_________ 

صلى هللا  -( عن أنس بن مالك قال: " كان أصحاب رسول هللا 78( ابب الوضو: من النوم. )1)
( ، قال أبو عيسى: 1/113ينامون ُ يقومون فيصلون، وال يتوضؤن " اْامع الصحيح ) -عليه وسلم 

يث حسن صحيح. قال: وَسعت صاَل بن عبد هللا يقول: سألت عبد هللا بن املبارك عمن انم هذا حد
قاعدا معتمدا؟ فقال: ال وضو: عليه. وقد روى حديث ابن عباس عن سعيد بن أيب عروبة، عن قتادة 

 عن ابن عباس قوله، ومل يذكر فيه أاب العالية ومل يرفعه.

ب: الدليل على أن نوم اْالس ال ينقض الوضو: ص واحلديث أخرجه: مسلم، كتاب احليض، اب
( 200( رقم: )1/100( . أبو داود، كتاب الطهارة، ابب ِف الوضو: من النوم )376( رقم: )195)

 (2)( .." 1271( رقم: )1/331( . حتفة اْلشراف )13925( رقم: )3/351. أمحد )
لذا  » لى هللا عليه وسلم: "وعن أيب سعيد رضي هللا عنه، قال: قال رسول هللا ص - 1118" .220

رواه مسلم. وذكر حديث مالك بن احلويرث « ". كانوا ثالثة فيؤمهم أحدهم، وأحقهم ابْلمامة أقرؤهم
 ِف ابب بعد ابب " فضل اْلذان ".

                              

ثالثة( قوم ))وعن أيب سعيد قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " لذا كانوا( أي: ال - 1118
أي: واثنني كما أفاده اخلَب السابق أن اْماعة حتصل ِبما )فليؤمهم أحدهم( لشارة ل ى جواز لمامة 

لى هللا ص كان أصحاب النباملفضول )وأحقهم ابْلمامة أقرؤهم( : فإن لمامته أفضل، قال الطييب: 
عليه وسلم يسلمون كبارا، أي ْالبا فيتفقهون قبل أن يقرأوا ومن بعدهم يتعلمون القرا:ة صغارا قبل أن 

                                         
 17/146اري، بدر الدين العيين عمدة القاري شرح صحيح البخ (1)
َْاَلل السُُّيوطي  (2)  1/77قوت املغتذي على جامع الرتمذي، ا
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 يتفقهوا، فلم يكن فيهم قارئ لال وهو فقيه اه . فالعَبة ابلفقه املتعلق أبمر الصالة فاْلفقه ابملعامالت مل
 (1)ك: ورواه النسائي.." يكن أو ى ابْلمامة من اْلقرأ. )رواه مسلم( : قال مري 

ليه صلى هللا ع - كان أصحاب النبوعن قيس بن عباد رضي هللا عنه، قال:  - 3951" .221
 يكرهون الصوت عند القتال. رواه أبو داود. -وسلم 

                              

و ى )وعن قيس بن عباد( : بضم مهملة وختفيف موحدة قال املؤلف: بصري من الطبقة اْل - 3951
 ( : وِف نسخة رسول هللاكان أصحاب النبمن اتبعي البصرة، روى عن مجاعة من الصحابة. )قال: 

يكرهون الصوت( : أي بغري ذكر هللا )عند القتال( : قال املَهر: عادة  -صلى هللا عليه وسلم  -)
م، أو لتخويف أعدائهم، احملاربني أن يرفعوا أصواهتم لما لتعَيم أنفسهم، أو ْلظهار كثرهتم بتكثري أصواهت

أو ْلظهار الشجاعة أبن يقول: أان الشجاع الطالب للحرب، والصحابة كانوا يكرهون رفع الصوت 
بشي: منها لذ ال يتقرب ِبا ل ى هللا تعا ى، بل يرفعون اْلصوات بذكر هللا، فإن فيه فوز الدنيا واْلخرة. 

 (2))رواه أبو داود( .." 
222.  . . . . . . . . . . . .". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                             Q عل ينَر فألبسنيها بيده، وقال أبلي وأخلقي مرتني، وج -صلى هللا عليه وسلم  -يب ل ى النيب
 «ل ى علم اخلميصة، ويشري بيده ليل، ويقول: َي أم خالد هذا سنا هذا سنا والسنا بلسان احلبشة: احلسن

 واه البخاري( .. ر 

 قوله: )ُخيصة( بفتح املعجمة وكسر امليم وابلصاد املهملة كسا: مربع له علمان.

 قوله: )نكسو هذه( ابلنون للمتكلم.

ِة على البنا: للمجهول  قوله: )فأسكت القوم( بضم اهلم

ى لقوله: )أبلي وأخلقي( هذا من ابب التفاؤل والدعا: لالبس أبن يعمر ويلبس ذلك الثوب حَّت يب
ويصري خلقا، وفيه أنه يستحب أن يقال ملن لبس ثواب جديدا كذلك، وأخر  ابن ماجه عن ابن عمر: 

رأى على عمر قميصا أبيض فقال: البس جديدا وعش محيدا  -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا »
 « .ومت شهيدا

 عليه صلى هللا - نبكان أصحاب الوأخر  أبو داود وسعيد بن منصور من حديث أيب نضرة قال: " 
لف هللا تعا ى " سنده صحيح. -وسلم   لذا لبس أحدهم ثواب جديدا قيل له تبلي ُو

قوله: )هذا سنا( بفتح السني املهملة وتشديد النون وفيه جواز التكلم ابللغة العجمية ومعناه حسن. 
                                         

 3/863مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، املال على القاري  (1)
 6/2540مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، املال على القاري  (2)
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 فا.واحلديث يدله على أنه جيوز للنسا: لباس الثياب السود وال أعلم ِف ذلك خال

ِعفران، فقيل له مل تصبغ ثيابك وتدهن »)وعن ابن عمر  - 570 أنه كان يصبغ ثيابه ويدهن ابل
ِعفران؟ فقال: لين رأيته أحب اْلصباغ ل ى رسول هللا  دهن به ويصبغ به ي -صلى هللا عليه وسلم  -ابل

به كلها حَّت عمامته( ارواه أمحد وكذلك أبو داود والنسائي بنحوه وِف لفَهما: ولقد كان يصبغ ثي« ثيابه
ِعفران، وأخر  البخاري  . احلديث ِف لسناده اختالف كما قال املنذري، ومل يذكر أبو داود والنسائي ال

صلى  -وأما الصفرة فإين رأيت رسول هللا »ومسلم من حديث عبيد بن جريج عن ابن عمر أنه قال: 
قال نذري: واختلف الناس ِف ذلك فقال امل« يصبغ ِبا فإين أحب أن أصبغ ِبا -هللا عليه وسلم 

بعضهم: أراد اخلضاب للحية ابلصفرة. وقال آخرون: أراد يصفر ثيابه ويلبس ثيااب صفرا انتهى. ويؤيد 
َيدة اليت أخرجها أبو داود والنسائي.  القول الثاين تلك ال

الكالم  مقوله )حَّت عمامته( ابلنصب. واحلديث يدل على مشروعية صبغ الثياب ابلصفرة، وقد تقد
ِعفران. ومشروعية صباغ  على ذلك ِف ابب هني الرجال عن املعصفر. وفيه أيضا مشروعية االدهان ابل

ريه:  -صلى هللا عليه وسلم  -اللحية ابلصفرة لقوله  د والنصارى ال تصبغ لن اليهو »ِف رواية النسائي ْو
 (1)قال ابن اْوزي:." « فخالفوهم واصبغوا

مية بن  - 1862" .223 رغ من أنه كان لذا ف -صلى هللا عليه وسلم  -عن النيب »َثبت )وعن خ
 قطين( .رواه الشافعي والدار « . تلبيته سأل هللا عِ وجل رضوانه واْنة، واستعاذ برمحته من النار

 

 -)وعن القاسم بن حممد قال: كان يستحب للرجل لذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النيب  - 1863
 . رواه الدارقطين( .-صلى هللا عليه وسلم 

 

من مجع  -صلى هللا عليه وسلم  -كنت رديف رسول هللا »)وعن الفضل بن العباس قال:  - 1864
ِل يليب حَّت رمى مجرة العقبة  رواه اْماعة.« . ل ى مَّن، فلم ي

« لنه كان ميسك عن التلبية ِف العمرة لذا استلم احلجر»وعن عطا: عن ابن عباس قال: يرفع احلديث: 
 رواه الرتمذي وصححه( .. 

 

« لم احلجريليب املعتمر حَّت يست»قال  -صلى هللا عليه وسلم  -)وعن ابن عباس عن النيب  - 1865
 رواه أبو داود( .

                             Qرتمذي.رواه اخلمسة وصححه ال« فأمرين أن آمر أصحايب أن يرفعوا أصواهتم ابْلهالل والتلبية 
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لبية، فقال: كن عجاجا ثجاجا. والعج: الت -صلى هللا عليه وسلم  -جَبيل أتى النيب  وِف رواية: لن
 والثج: َنر البدن رواه أمحد( .

مية بن َثبت  - 1862 يته سأل أنه كان لذا فرغ من تلب -صلى هللا عليه وسلم  -عن النيب »)وعن خ
 الشافعي والدارقطين( .رواه « . هللا عِ وجل رضوانه واْنة، واستعاذ برمحته من النار

 -)وعن القاسم بن حممد قال: كان يستحب للرجل لذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النيب  - 1863
 . رواه الدارقطين( .-صلى هللا عليه وسلم 

من مجع  -صلى هللا عليه وسلم  -كنت رديف رسول هللا »)وعن الفضل بن العباس قال:  - 1864
ِل يليب حَّت  رواه اْماعة.« . رمى مجرة العقبة ل ى مَّن، فلم ي

« لنه كان ميسك عن التلبية ِف العمرة لذا استلم احلجر»وعن عطا: عن ابن عباس قال: يرفع احلديث: 
 . رواه الرتمذي وصححه( .

« لم احلجريليب املعتمر حَّت يست»قال  -صلى هللا عليه وسلم  -)وعن ابن عباس عن النيب  - 1865
 رواه أبو داود( .

يث السائب بن خالد أخرجه أيضا مالك ِف املوطأ والشافعي عنه وابن حبان واحلاكم والبيهقي حد
 وصححوه. وأخر  َنوه احلاكم عن أيب هريرة مرفوعا. وأمحد من حديث ابن عباس.

لى هللا عليه ص - كان أصحاب النب»وأخر  ابن أيب شيبة عن املطلب بن عبد هللا بن حنطب قال: 
ر وأخر  الرتمذي وابن ماجه واحلاكم من حديث أيب بك« أصواهتم حَّت تبح أصواهتميرفعون  -وسلم 

ي واستغربه الرتمذي وحكى الدارقطين االختالف فيه، وأشار الرتمذ« أفضل احلج العج والثج»الصديق: 
يب والرتهيب، وراويه مرتوك وهو لسحاق بن أيب  ل ى َنوه من حديث جابر. ووصله أبو القاسم ِف الرْت

 روة.ف

 وروى ابن املقري ِف مسند أيب حنيفة عن ابن مسعود َنوه. وأخرجه أبو يعلى.

مية ِف لسناده صاَل بن حممد بن أيب زائدة وهو مدين ضعيف وفيه أيضا لبراهيم بن أيب  وحديث خ
 ُيىي، ولكنه قد اتبعه عليه عبد هللا بن عبيد هللا اْلموي.

 (1)باس." وأخرجه البيهقي والدارقطين. وحديث ابن ع
( ليلة الصيام 1"بذلك، وكتاب هللا تعا ى يدل على ذلك، قال هللا عِ وجل: }أحل لكم ) .224

 ( ل ى نسائكم،2الرفث )

__________ 

عليه قوله عليه الصالة والسالم: ثالث ال يفطرن الصائم: احلجامة والقي: واالحتالم. أخرجه الرتمذي 
                                         

 4/380وطار، الشوكاين نيل اْل (1)



134 

 

ِار الدارقطين وابن عدي من حديث أيب سعيد اخلدريوالبيهقي ِف سننه وابن حبان ِف "الضعفا:" و  ، والب
وابن عدي من حديث ابن عباس، والطَباين ِف "اْلوسط" من حديث ثوابن. وِف أسانيده كالم يرتفع 

ريه.  بكثرة الطرق، كما بسطه احلافظ ابن حجر ِف "ختريج أحاديث اهلداية" ْو

 اري وأبو داود والرتمذي وابن جرير وابن املنذر( قوله: أحل لكم، أخر  وكيع وعبد بن محيد والبخ1)
ما صلى هللا عليه وسلم لذا كان الرجل صائ كان أصحاب النبوالبيهقي ِف سننه عن الَبا: قال: 

فحضر اْلفطار، فنام قبل أن يفطر مل َيكل ليلته وال يومه حَّت ميسي، ولن قيس بن صرمة اْلنصاري  
ضر اْلفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: ال، كان صائما وكان يعمل ِف أرضه، فلما ح

ولكن انطلق فاطلب، فغلبت عيناه فنام، وجا:ت امرأته، فلما انتصف النهار ْشي عليه، فذكر ذلك 
ِلت هذه اْلية. وأخر  أمحد وابن جرير وابن املنذر بسند حسن عن كعب: كان الناس ِف  لرسول هللا فن

رم عليه الطعام والشراب والنسا: حَّت يفطر من الغد، فرجع عمر بن رمضان لذا صام الرجل فنام ح
اخلطاب من عند النيب صلى هللا عليه وسلم ذات ليلة وقد َسر عنده، فوجد امرأته قد انمت فأيقَها 
ِل هللا }علم  وأرادها، فقالت: لين منت، ُ وقع ِبا، فغدا ل ى النيب صلى هللا عليه وسلم، فأخَبه، فأن

( اْلية. وِف الباب أخبار كثرية لن شئت االطالع 187كنتم ختتانون  )سورة البقرة: اْلية   هللا أنكم
 عليها فارجع ل ى "الدر املنثور" للسيوطي.

( أي اْماع، به فسره ابن عباس، أخرجه عنه ابن املنذر وابن أيب شيبة وابن جرير وابن أيب حامت 2)
ريهم.."   (1)وعبد الرزاق وعبد بن محيد ْو

 انتهى" .225

ِيِ عن أبيه عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة ِيِ بن عمر بن عبد الع  ُ أخر  البيهقي من طريق عبد الع
ِيِ   قال كل قرية فيها أربعون رجال فعليهم اْمعة ومن طريق سليمان بن موسى أن عمر بن عبد الع

نا عن أيب املليح  قال البيهقي ورويكتب ل ى أهل املياه فيما بني الشام ومكة مجعوا لذا بلغتم أربعني رجال
ِيِ لذا بلغ أهل القرية أربعني رجال فليجمعوا وعن جعفر بن  الرقي أنه قال أاتان كتاب عمر بن عبد الع
ِيِ ل ى عدي بن عدي الكندي انَر كل قرية أهل قرار ليسوا هم أبهل  برقان قال كتب عمر بن عبد الع

 فليجمع ِبم عمود ينتقلون فأمر عليهم أمريا ُ مره

وحكى الليث بن سعد أن أهل اْلسكندرية ومدائن مصر ومدائن سواحلها كانوا جيمعون اْمعة على 
 عهد عمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان أبمرمها وفيها رجال من الصحابة

وكان الوليد بن مسلم يروي عن شيبان عن مو ى ْلل سعيد بن العاص أنه سأل بن عمر عن القرى اليت 
 ة واملدينة ما ترى ِف اْمعة قال نعم لذا كان عليهم أمري فليجمع انتهى كالم البيهقيبني مك
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 ِف هذه املياه بني مكة واملدينة جيمعون انتهى كان أصحاب النبوِف املصنف عن مالك 

هذه اْلَثر للسلف ِف صحة اْمعة ِف القرى ويكفي لك عموم آية القرآن الكرِّ لذا نودي للصالة 
 ينسخها أو ال ُصصها لال آية أخرى أو سنة َثبتة صحيحة عن رسول هللا ومل تنسخها آية اْلية وال

 ومل يثبت خالف ذلك عن رسول هللا

واعلم أن مجاعة من اْلئمة استدلوا ِبديث كعب بن مالك وما ذكر من اْلَثر على اشرتاط أربعني 
 دد واْلصل الَهر فال تصلح اْمعة لالرجال ِف صالة اْمعة وقالوا لن اْلمة أمجعت على اشرتاط الع

بعدد َثبت بدليل وقد ثبت جوازها أبربعني فال جيوز أبقل منه لال بدليل صحيح وقد ثبت أن النيب قال 
 صلوا كما رأيتموين أصلي قالوا ومل تثبت صالته هلا أبقل من أربعني

ْمعة واقعة عني وذلك أن ا وأجيب عن ذلك أبنه ال داللة ِف احلديث على اشرتاط اْلربعني ْلن هذه
فرضت على النيب وهو مبكة قبل اهلجرة كما أخرجه الطَباين عن بن عباس فلم يتمكن من لقامتها 
هنالك من أجل الكفار فلما هاجر من هاجر من أصحابه ل ى املدينة كتب لليهم َيمرهم أن جيمعوا 

د ِبم أن من دون اْلربعني ال تنعق فجمعوا واتفق أن عدهتم لذا كانت أربعني وليس فيه ما يدل على
 اْمعة

 وقد تقرر أن وقائع اْلعيان ال ُيتج ِبا على العموم

وروى عبد بن محيد وعبد الرزاق عن حممد بن سريين قال مجع أهل املدينة قبل أن يقدم النيب وقبل أن 
ِل اْمعة  تن

ا ْنمع فيه لم فلنجعل يومقالت اْلنصار لليهود يوم جيمعون فيه كل أسبوع وللنصارى مثل ذلك فه
 (1)فنذكر هللا تعا ى ونشكره فجعلوه يوم." 

ريه عن أيب  .226 ِل آخرها وكان بني أوهلا وآخرها َنو من سنة وأخر  بن جرير ْو "رمضان حَّت أن
ِلت  ِمل قاموا حوال حَّت ورمت أقدامهم وسوقهم حَّت ن ِلت َيأيها امل عبد الرمحن السلمي قال ملا ن

ِمل فاقرؤوا ما تيسر منه  ِلت َيأيها امل ريه عن سعيد بن جبري قال ملا ن فاسرتاح الناس وأخر  بن جرير ْو
قم الليل لال قليال مكث النيب صلى هللا عليه وسلم على هذه احلال عشر سنني يقوم الليل كما أمره هللا 

ِل هللا بعد عشر سنني لن ربك يعلم أنك تقوم ل ى ق له و وكانت طائفة من أصحابه يقومون معه فأن
فأقيموا الصالة فخفف هللا عنهم بعد عشر سنني كذا ِف الدر املنثور )وانشئة الليل أوله( أي أول الليل 

 هذا تفسري من بن عباس ِف معَّن انشئة الليل

وأخر  البيهقي عن بن عباس ِف قوله تعا ى لن انشئة الليل قال قيام الليل بلسان احلبشة لذا قام الرجل 
 قالوا نشأ
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ِبري عن انشئة الليل قاال قيام الليل  وأخرجه أيضا ِف سننه عن بن أيب مليكة قال سألت بن عباس وبن ال
ن صلى هللا عليه وسلم يقومو  كان أصحاب النب)وكانت صالهتم( أي الصحابة )ْلول الليل( أي 

ل )يقول( أي يللتهجد ِف أول الليل خشية أن ال يقومون بعد نومهم فيفوت عنهم الفرض وهو قيام الل
بن عباس )هو( قيام أول الليل )أجدر( أي أليق وأحرى )وقوله( تعا ى )أقوم قيال( قال بن عباس ِف 
تفسريه )هو أجدر أن يفقه ِف القرآن( ْلن قيام الليل أصوب قرا:ة وأصح قوال من النهار لسكوت 

حا طويال أي فراقا طويال له سباْلصوات ِف الليل فيتدبر ِف معاين القرآن )يقول( بن عباس ِف تفسري قو 
أي لك تقلبا ولقباال ولدابرا ِف حوائجك وتصرفا ِف أشغالك ال تفرغ فيه لتالوة القرآن فعليك ِبا ِف 

 الليل الذي هو حمل الفراغ

 قال املنذري ِف لسناده علي بن احلسني بن واقد املروزي وِف مقال

 

قم الليل لال قليال )وآخرها( أي السورة )سنة(  [ )وكان بني أوهلا( أي أول السورة وهو قوله1305ا
 واحدة وقيل أكثر من ذلك وتقدم بيانه آنفا

قال املنذري وقد صح من حديث عائشة أهنا قالت وأمسك هللا خاَتتها اثين عشر شهرا ِف السما: 
 (1)انتهى." 

ريه يرد عليه ما ذكره بعض علما: احلنفية من الصوفية ولو ُيمل على .227 اهره ويقال ظ "القارى: ْو
ابستحباب السواك عند نفس الصالة أيضا وجيمع بني الروايتني كما قال الشافعية وبعض العلما: احلنفية 
من الصوفية ال يرد عليه شي: وهو الَاهر فهو الراجح فقد محله راوية زيد بن خلد اْهين على ظاهره  

ن ن روى عن مالك من طريق ُيىي بكما رواه الرتمذي ِف هذا الباب وروى اخلطيب ِف كتاب أَسا: م
اند عن اْلعر  عن أيب هريرة قال  ليه وسلم صلى هللا ع كان أصحاب النبَثبت عن مالك عن أيب ال

سوكهم على آذاهنم يستنون ِبا لكل صالة وروى عن بن أيب شيبة عن صاَل بن كيسا أن عبادة بن 
 حون والسواك على آذاهنمالصامت وأصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كانوا يرو 

 قال الشيخ العالمة مشس احلق رمحه هللا ِف ْاية املقصود ما لفَه

مية وذكره البخاري تعليقا عن أيب  وأحاديث الباب مع ما أخرجه مالك وأمحد والنسائي وصححه بن خ
ع كل وضو: مهريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال لوال أن أشق على أميت ْلمرهتم ابلسواك 

تدل على مشروعية السواك عند كل وضو: وعند كل صالة فال حاجة ل ى تقدير العبارة أبن يقال أي 
عند كل وضو: وصالة كما قدرها بعض احلنفية بل ِف هذا رد السنة الصحيحة الصرُية وهي السواك 

 عند الصالة وعلل أبنه ال ينبغي عمله ِف املساجد ْلنه من لزالة املستقذرات
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هذا التعليل مردود ْلن اْلحاديث دلت على استحبابه عند كل صالة وهذا ال يقتضي أن ال يعمل و 
ُ يدخل املسجد للصالة كما روى الطَباين  لال ِف املساجد حَّت يتمشى هذا التعليل بل جيوز أن يستاك 

 عليه وسلم ِف معجمه عن صاَل بن أيب صاَل عن زيد بن خالد اْهين قال ما كان رسول هللا صلى هللا
 ُر  من بيته لشي: من الصلوات حَّت يستاك

 انتهى

ولن كان ِف املسجد فأراد أن يصلي جاز أن ُر  من املسجد ُ يستاك ُ يدخل ويصلي ولو سلم 
فال نسلم أنه من لزالة املستقذرات كيف وقد تقدم أن زيد بن خالد اْهين كان يشهد الصلوات ِف 

ُ رده ل ى موضعه املساجد وسواكه على أذنه م وضع القلم من أذن الكاتب ال يقوم ل ى الصالة لال اسنت 
وأن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سوكهم خلف آذاهنم يستنون ِبا لكل صالة وأن عبادة 

 بن الصامت وأصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كانوا يروحون والسواك على آذاهنم

 انتهى

س احلق هذا كالم حسن طيب لكن صاحب الطيب الشذي مل يرض به فنقل قلت كالم الشيخ مش
شيئا منه وترك أكثره ُ تفوه مبا يدل على أنه مل يفهم كالمه املذكور أو له تعصب شديد ُيمله على 

 (1)مثل هذا التفوه." 
 "ونقيل على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .228

 وحممد بن سريين مثله وهو أحد قويل الشافعيوعن سعيد بن املسيب واحلسن البصري وعطا: 

 واختلف عن بن عباس فروي عنه أنه قال ال تتخذ املسجد مرقدا

 وروي عنه أنه قال لن كنت تنام فيه لصالة ال أبس

ِل أن يبيت ِف املسجد ويقيل فيه وبه قال أمحد ولسحاق  وقال مالك ال أحب ملن له من

 وقال مالك

  عليه وسلم يبيتون ِف املسجدصلى هللا كان أصحاب النبوقد 

 وكره النوم فيه بن مسعود وطاووس وجماهد وهو قول اْلوزاعي

وقد سئل سعيد بن املسيب وسليمان بن يسار عن النوم فيه فقاال كيف تسألون عنها وقد كان أهل 
 الصفة ينامون فيه وهم قوم كان مسكنهم املسجد

 ن انئما فيه وليس حوله أحد وهو أمري املؤمنني قالوذكر الطَبي عن احلسن قال رأيت عثمان بن عفا
وقد انم ِف املسجد مجاعة من السلف بغري حمذور لالنتفاع به فيما ُيل كاْلكل والشرب واْلوس وشبه 

 النوم من اْلعمال وهللا أعلم
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 )ابب ما جا: ِف كراهية البيع والشرا: ولنشاد الضالة( - 25

ري ِف النهاية الضالة هي الضائعة من كل ما يقتَّن من احليوان [ قال اِْ 322والشعر ِف املسجد ا
ريه ضل الشي: لذا ضاع وضل عن الطريق لذا حار وهي ِف اْلصل فاعلة ُ اتسع فيها فصارت من  ْو

 الصفات الغالبة وتقع على الذكر واْلنثى واالثنني واْمع وُتمع على الضوال انتهى

 طلبتها وأنشدهتا فأان منشد لذا عرفتها انتهى وقال يقال نشدت الضالة فأان انشد لذا

 وِف القاموس أنشد الضالة عرفها واسرتشد عنها ضد انتهى

 وِف الصراح تعريف كردن كم شده وشعر خواندن

 قوله )عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده( َييت تراجم هؤال: ِف هذا الباب

دوا القاموس أنشد الشعر قرأه وِبم هجاهم وتناشقوله )أنه هنى عن تناشد اْلشعار ِف املسجد( قال ِف 
 أنشد بعضهم بعضا والنشدة ابلكسر الصوت والنشيد رفع الصوت والشعر املتناشد كاْلنشودة انتهى

وقال ِف اجملمع هو أن ينشد كل واحد صاحبه نشيدا لنفسه أو لغريه افتخارا أو مباهاة وعلى وجه 
 التفكه مبا يستطاب منه

 (1)مدح حق وأهله وذم." وأما ما كان ِف 
 "قوله )أخَبان عبيد هللا بن موسى( العبسي الكوِف )عن أيب لسحاق( هو السبيعي .229

( أي ِف أول افرتاض الصيام )فنام قبل أن يفطر لخل( قال احلافظ ِف رواية كان أصحاب النبقوله )
رب وْليب الشيخ مه حَّت تغزهري كان لذا انم قبل أن يتعشى مل ُيل له أن َيكل شيئا وال يشرب ليله ويو 

من طريق زكرَي بن أيب زائدة عن أيب لسحاق كان املسلمون لذا أفطروا َيكلون ويشربون وَيتون النسا: 
 ما مل يناموا

 فإذا انموا مل يفعلوا شيئا من ذلك ل ى مثلها

 حديث ِف فاتفقت الرواَيت ِف حديث الَبا: على أن املنع من ذلك كان مقيدا ابلنوم وهذا هو املشهور
ْريه وقيد املنع من ذلك ِف حديث بن عباس بصالة العتمة أخرجه أبو داود بلفظ كان الناس على 
عهد رسول هللا لذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنسا: وصاموا ل ى القابلة وهذا أخص من 

 حديث الَبا: من وجه آخر

لنوم  مَنة النوم ْالبا والتقييد ِف احلقيقة لمنا هو اب وُيتمل أن يكون ذكر صالة العشا: لكون ما بعدها
 كما ِف سائر اْلحاديث انتهى

قلت ومراد احلافظ بقوله وهذا أخص من حديث الَبا: من وجه آخر يعين أن بينهما عموما وخصوصا 
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من وجه )ولن قيس بن صرمة( بكسر الصاد املهملة وسكون الرا: قال ِف اْلصابة ووقع عند أيب داود 
ن هذا الوجه صرمة بن قيس وِف رواية النسائي أبو قيس بن عمرو فإن محل هذا االختالف على تعدد م

أَسا: من وقع له ذلك ولال فيمكن اْمع برد مجيع الرواَيت ل ى واحد فإنه قيل فيه صرمة بن قيس 
ة وأبو موصرمة بن مالك وصرمة بن أنس وصرمة بن أيب أنس وقيل فيه قيس بن صرمة وأبو قيس بن صر 

قيس بن عمرو فيمكن أن يقال لن كان اَسه صرمة بن قيس فمن قال قيس بن صرمة قلبه ولمنا اَسه 
صرمة وكنيته أبو قيس أو العكس وأما أبوه فاَسه قيس أو صرمة على ما تقرر من القلب وكنيته أبو أنس 

عا ى قاله لعلم عند هللا تومن قال فيه أنس حذف أداة الكنية ومن قال فيه بن مالك نسبه ل ى جد له وا
القسطالين )هل عندك( بكسر الكاف )طعام فقالت ال ولكن أنطلق أطلب لك( ظاهره أنه مل جيي: 

 (1)معه بشي: لكن ِف مرسل السدي." 
أشق  : ))لوال أن-صلى هللا عليه وسلم  -( وعن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا 1) -379" .230

 وابلسواك عند كل صالة((على أميت ْلمرهتم بتأخري العشا:، 

                              

قوله: )لوال أن أشق على أميت( أي لوال خشية املشقة عليهم. )ْلمرهتم( أي أمر لجياب ولال  -379
فالندب َثبت، وفيه داللة على أن مطلق اْلمر لإلجياب. )بتأخري العشا:( أي ل ى ثلث الليل أو نصف 

ستعماله لن كان املراد به اْللة، ولن كان املراد به الفعل فال تقدير. )عند كل الليل. )وابلسواك( أي اب
صالة( فريضة أو انفلة، وهذا لفظ مسلم، وكذا وقع عند الرتمذي وأيب داود والنسائي وابن ماجه، ووقع 
ِف رواية البخاري ِف اْمعة "مع كل صالة"، وحقيقة كلمة مع وعند فيما اتصل حسا أو عرفا فيدل 
على كون السواك سنة عند الصالة أيضا خالفا ملن مل جيعله من سنن الصالة نفسها، فرمبا يفضي ل ى 
حر . ورد هذه السنة الصحيحة الصرُية بتعليالت واهية منها أنه مَنة جراحة اللثة وخرو  الدم، وهو 

لتفت لليه، على أنه ي انقض عند احلنفية، فرمبا يفضي ل ى حر . وفيه أن هذا تعليل ِف مقابلة النص فال
مبَّن على كون خرو  الدم من ْري السبيلني انقضا للوضو:، ومل يثبت ذلك كما تقدم، ولو سلم فمن 
ُاف ذلك فليستعمل ابلرفق على نفس اْلسنان واللسان دون اللثة، ومنها أنه ال ينبغي عمله ِف 

تين مردود. قال الشيخ حممد طاهر الفاملساجد؛ ْلنه من لزالة املستقذرات. وفيه أن هذا التعليل أيضا 
( : ْلن احلديث دل على استحبابه لكل صالة، فكيف مبن 158: ص2احلنفي ِف جممع البحار ) 

هو ِف الصف اْلول ينتَر الصالة، هل ُر  لذا أقيمت أو يرتك الصالة فيخالف احلديث، أو يستاك 
 قذرات" معارض أبنه عبادة، واملفروضقبل الدخول فال يكون استاك عند الصالة، وقوله "من املست

فيما لذا مل ُيصل بصاق وال تفل، انتهى. وقال العالمة العَيم آابدي ِف ْاية املقصود: وال نسلم أنه 
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من لزالة املستقذرات، كيف وقد كان زيد بن خالد اْهين يشهد الصلوات ِف املسجد وسواكه على 
الصالة لال اسنت، ُ رده ل ى موضعه؟. )وسيأيت هذا أذنه موضع القلم من أذن الكاتب ال يقوم ل ى 

احلديث( وروى اخلطيب ِف كتاب أَسا: من روى عن مالك من طريق ُيىي بن َثبت، عن مالك عن 
اند عن اْلعر  عن أيب هريرة قال  وكهم على س -صلى هللا عليه وسلم  - كان أصحاب النبأيب ال

 شيبة عن صاَل بن كيسان: أن عبادة بن الصامت وأصحاب آذاهنم يستنون ِبا لك صالة. وروى ابن أيب
رسول هللا كانوا يروحون والسواك على آذاهنم. ومنها أنه مل يرو أنه عليه الصالة والسالم استاك عند 
قيامه ل ى الصالة، فيحمل قوله "ْلمرهتم ابلسواك عند كل صالة" على كل وضو: صالة، بدليل ما ِف 

لى هللا عليه ص -ند كل وضو:، وفيه أنه من البعيد كل البعد أن َيمر النيب بعض الرواَيت من قوله: ع
اْلمة ابلسواك عند الصالة، ويؤكده عليهم، وال يفعل ذلك هو بل يرتك، مع أنه ثبت عمله  -وسلم 

صلى هللا عليه  -بذلك، فقد روى الطَباين ِف الكبري عن زيد بن خالد اْهين، قال: ما كان رسول هللا 
ُر  من بيته لشي: من الصلوات حَّت يستاك، قال اهليثمي: رجاله موثقون، انتهى. ومن  - وسلم

 ما كان ُر  بعد َساع اْلذان لال عند لقامة الصالة، فكان استياكه -صلى هللا عليه وسلم  -املعلوم أنه 
لى الوضو:، بل ع ِف البيت عند قيامه ل ى الصالة، وليس بني الروايتني تعارض حَّت حتمل رواية الصالة

 (1)يقال:." 
: ))لوال أن يقول -صلى هللا عليه وسلم  -"عن زيد بن خالد اْهين، قال: َسعت رسول هللا  .231

أشق على أميت ْلمرهتم ابلسواك عند كل صالة، وْلخرت صالة العشا: ل ى ثلث الليل. قال: فكان زيد 
لم من أذن الكاتب، ال يقوم ل ى بن خالد يشهد الصلوات ِف املسجد وسواكه على أذنه موضع الق

الصالة لال اسنت، ُ رده ل ى موضعه(( رواه الرتمذي وأبوداود، لال أنه مل يذكر. ))وْلخرت صالة العشا: 
 ل ى ثلث الليل(( . وقال الرتمذي: هذا حديث حسن صحيح.

                              

حلديث. احد، قال ابن سعد: كان ثقة، فقيها، كثري ااَسه عبد هللا وقيل: لَساعيل، وقيل: اَسه وكنيته و 
وقال املصنف: هو أحد الفقها: السبعة املشهورين ابلفقه ِف املدينة ِف قول، ومن مشاهري التابعني 
وأعالمهم، وهو كثري احلديث، روى عن خلق كثري من الصحابة والتابعني، وروى عنه خالئق. مات 

( سنة. )عن زيد بن خالد اْهين( بضم اْيم وفتح اهلا: 74( وهو ابن )104( وقيل سنة )94سنة )
نسبة ل ى جهينة، وهو زيد بن خالد اْهين أبوعبد الرمحن، ويقال: أبوطلحة املدين من مشاهري الصحابة. 
قال ابن عبد الَب: كان صاحب لوا: جهينة يوم الفتح، له أحد وُثانون حديثا، اتفقا على ُخسة، وانفرد 

ريمها. توِف ابلكوفة سنة )مسلم بثالثة،  ( وهو ابن 78( أو )68روى عنه ابنه خالد، وابن املسيب، ْو
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( سنة. )وْلخرت صالة العشا:( أي حكمت بتأخريها وجواب. )قال( أي أبوسلمة )فكان زيد بن 85)
خالد يشهد الصلوات( أي اخلمس )ِف املسجد( أي ُيضرها للجماعة )وسواكه على أذنه( بضم الذال 

واْملة حال )موضع القلم من أذن الكاتب( أي واحلال أن سواكه كان موضوعا على أذنه ويسكن 
موضع القلم الكائن من أذن الكاتب. )ال يقوم ل ى الصالة لال اسنت( أي لستاك للصالة أخذا بَاهر 
 احلديث، قال القاري: قد انفرد زيد بن خالد به فال يصلح حجة، أو لستاك لطهارهتا، انتهى. قلت:

صلى هللا  - كان أصحاب النبفيه أنه مل يتفرد به زيد بن خالد، فقد تقدم عن أيب هريرة أنه قال: 
سوكهم على آذاهنم، يستنون ِبا لكل صالة، ولن عبادة بن الصامت وأصحاب رسول  -عليه وسلم 

ذا يدل عليه هكانوا يروحون والسواك على آذاهنم، ُ صنيع زيد بن خالد   -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 
ظاهر احلديث الذي رواه، وليس ينفيه شي: من اْلحاديث املرفوعة، فكيف ال يكون حجة، وِبذا 
ظهر بطالن أتويل القارئ بقوله: لستاك لطهارهتا. )ُ رده ل ى موضعه( أي من اْلذن. قال ابن حجر: 

ول. )رواه الرتمذي  ذهوحكمته أن وضعه ِف ذلك احملل يسهل تناوله، ويذكر صاحبه به فيستاك من ْري
 116: ص4وأبوداود( وسكت عنه، ونقل املنذري تصحيح الرتمذي وأقره، وأخرجه أيضا أمحد ) 

 (1)( وأخرجه أصحاب السنن من حديث أيب هريرة كما تقدم.." 193: ص5و 
"فيها حَّت تبلغ أربعني وأمجعوا على أنه لذا كان أقل من عشرين مثقاال وال يبلغ مائيت درهم  .232

زكاة فيه. وقال عامة الفقها:: نصاب الذهب عشرون مثقاال من ْري اعتبار قيمتها. لال ما حكى  فال
ِهري وسليمان بن حرب الواشحي وأيوب السختياين أهنم قالوا: هو معتَب ابلفضة  عن عطا: طاووس وال

و أكثر، هذا أفما كانت قيمته مائَّت درهم ففيه الِكاة )كان وزن ذلك من الذهب عشرين دينارا أو أقل 
فيما كان منها دون اْلربعني دينارا، فإذا بلغت أربعني دينارا كان االعتبار ِبا نفسها ال ابلدراهم ال صرفا 

( وابن 89ص 4( والبيهقي ) 395ص 1ور قيمة( واستدل للحسن مبا روى ابن حبان واحلاكم ) 
ِم ِف احمللى )  ِة عن سليم93ص 6ح ِهري عن ( والطَباين من حديث ُيىي بن مح ان بن داود عن ال

ِم مطوال. وفيه بعد ذكر نصاب  ِم عن أبيه عن جده عمرو بن ح أيب بكر بن حممد بن عمرو بن ح
ِم  الفضة وِف كل أربعني دينارا دينار، قال احلاكم: صحيح ووافقه الذهيب وقال أمحد كتاب عمرو بن ح

ِم تلقا ي متوارثة  ها اْلمة ابلقبول. وهِف الصدقات صحيح، وقال بعضهم ِف نسخة كتاب عمرو بن ح
كنسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهي دائرة على سليمان بن أرقم وسليمان بن داود اخلوالين 
ِم عن أبيه عن جده وكالمها ضعيف، بلى املرجح ِف  ِهري عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن ح عن ال

( : مل يقبلوه حَّت ثبت عندهم 113لرسالة )صروايتهما سليمان بن أرقم وهو مرتوك، لكن الشافعي ِف ا
. وقال أمحد: أرجو أن يكون هذا احلديث صحيحا، -صلى هللا عليه وسلم  -أنه كتاب رسول هللا 
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 - النب كان أصحابوقال يعقوب بن سفيان الفسوي ال أعلم ِف مجيع الكتب املنقولة أصح منه، 
( : حديث 90ص 4عون آرا:هم، وقال البيهقي ) والتابعون يرجعون لليه ويد -صلى هللا عليه وسلم 

سليمان بن داود جمود اْلسناد قد اثَّن على سليمان بن داود اخلوالين. هذا أبوزرعة الرازي وأبوحامت 
الرازي وعثمان بن سعيد الدارمي ومجاعة من احلفاظ ورأوه هذا احلديث الذي رواه ِف الصدقة موصول 

( من حديث حممد بن 200سن أيضا مبا روى الدارقطين )صانتهى. واستدل للح -اْلسناد حسنا 
 ى اليمن، أنه أمر معاذ بن جبل حني بعثه ل -صلى هللا عليه وسلم  -عبد هللا بن جحش عن رسول هللا 

احلديث. وفيه عبد هللا بن شيب قال ابن حبان ِف الضعفا:  -أن َيخذ من كل أربعني دينارا دينارا 
انتهى. وأجاب من وافق احلسن عن أحاديث  -جيوز االحتجا  به ِبال يقلب اْلخبار ويسرقها وال 

العشرين مثقاال أبهنا مل تصح، فيكون االعتماد ِف نصاب الذهب على اْلمجاع املتيقن املقطوع به وهو 
اتفاقهم على وجوِبا ِف اْلربعني واستدل للذين جعلوا الِكاة فيما دون اْلربعني تبعا للدراهم أبنه ملا كاان 
من جنس واحد جعل الفضة هي اْلصل، لذ كان النص قد ثبت فيها وجعل الذهب اتبعا هلا ِف القيمة 

عليه وسلم  صلى هللا -ال ِف الوزن وذلك فيما دون موضع اْلمجاع. قلت: واحتج بضعهم لذلك بقوله 
 (1)ذهب." لِف حديث أنس اْليت، وِف الرقة ربع العشر اخل بنا: على ما قيل لن الرقة يطلق على ا -
233. ................................................................................."

............. 

                              

أهل ِبجة أو عمرة من املسجد اْلقصى ل ى املسجد احلرام ْفر له ما تقدم من ذنبه وما أتخر أو وجبت 
له اْنة. شك عبد هللا أيهما قال. رواه أبو داود. وِف لفظ رواه ابن ماجة: من أهل بعمرة من بيت 

ن معبد، ا عن الصيب باملقدس ْفر له. وأحرم ابن عمر من ليليا:، وروى النسائي، وأبو داود إبسناديهم
قال: أهللت ابحلج والعمرة معا فلما أتيت العذيب لقيين سليمان بن ربيعة، وزيد بن صوحان وأان أهل 
ِبما مجعيا فقال أحدمها: ما هذا أبفقه من بعريه، فأتيت عمر فذكرت له ذلك، فقال: هديت لسنة 

نهما روي عن عمر، وعلي رضي هللا ع، وهذا لحرام به قبل امليقات. و -صلى هللا عليه وسلم  -نبيك 
صلى  -ِف قوله تعا ى: }وأَتوا احلج والعمرة هلل  لَتامهما أن حترم ِبما من دويرة أهلك. ولنا أن النيب 

وأصحابه أحرموا من امليقات وال يفعلون لال اْلفضل فإن قيل: لمنا فعل هذا لتبيني  -هللا عليه وسلم 
 صحاب النبلكان أبقوله كما ِف سائر املواقيت، ُ لو كان كذلك  اْواز، قلنا: قد حصل بيان اْواز

م وخلفاؤه ُيرمون من بيوهتم وملا تواطؤا على ترك اْلفضل واختيار اْلدىن، وه -صلى هللا عليه وسلم  -
أهل التقوى والفضل، وأفضل اخللق، هلم من احلرص على الفضائل والدرجات ما هلم، وقد روى أبو 
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: يستمتع أحدكم -صلى هللا عليه وسلم  - مسنده عن أيب أيوب قال: قال رسول هللا يعلى املوصلي ِف
ِبله ما استطاع فإنه ال يدري ما يعرض له ِف لحرامه. وروى احلسن أن عمران بن حصني أحرم من 

 عليه صلى هللا -مصره فبلغ ذلك عمر فغضب، وقال: يتسامع الناس أن رجال من أصحاب رسول هللا 
حرم من مصره. وقال: لن عبد هللا بن عامر أحرم من خراسان، فلما قدم على عثمان المه أ -وسلم 

فيما صنع وكرهه له، روامها سعيد واْلثرم. قال البخاري: كره عثمان أن ُيرم من خراسان أو كرمان، 
َوراته، حم وْلنه أحرم قبل امليقات فكره كاْلحرام ابحلج قبل أشهره، وْلنه تغرير ابْلحرام، وتعرض لفعل

وفيه مشقة على النفس فكره كالوصال ِف الصوم. قال عطا:: انَروا هذه املواقيت اليت وقتت لكم 
فخذوا برخصة هللا فيها، فإنه عسى أن يصيب أحدكم ذنبا ِف لحرامه فيكون أعَم لوزره فإن الذنب 

فديك،  ابن أيب ِف اْلحرام أعَم من ذلك، فأما حديث اْلحرام من بيت املقدس ففيه ضعف يرويه
وحممد بن لسحاق وفيهما مقال، وُيتمل اختصاص هذا ببيت املقدس دون ْريه ليجمع بني الصالة 
ِف املسجدين ِف لحرام واحد، ولذلك أحرم ابن عمر منه، ومل يكن ُيرم من ْريه لال من امليقات، وقول 

ام من قبل امليقات ال ِف اْلحر  عمر للصيب: هديت لسنة نبيك يعين ِف القران فاْمع بني احلج والعمرة
 اْلحرام من امليقات بني ذلك بفعله وقوله، وأما قول عمر، -صلى هللا عليه وسلم  -فإن سنة النيب 

وعلي فإهنما قاال: ))لَتام العمرة أن تنشئها من بلدك(( ومعناه أن تنشئ هلا سفرا من بلدك تقصد له، 
يان يفسره ِبذا وكذلك فسره به أمحد. وال يصح أن ليس أن حترم ِبا من أهلك، قال أمحد: كان سف

، وقد أمرهم وأصحابه ما أحرموا ِبا من بيوهتم -صلى هللا عليه وسلم  -يفسر بنفس اْلحرام فإن النيب 
حابه اتركني ْلمر وأص -صلى هللا عليه وسلم  -هللا إبَتام العمرة، فلو محل قوهلم على ذلك لكان النيب 

ا ما كاان ُيرمان لال من امليقات، أفرتامها يرَين أن ذلك ليس إبَتام هلا ويفعالنه؟ هللا، ُ لن عمر وعلي
هذا ال ينبغي أن يتومهه أحد ولذلك أنكر عمر على عمران لحرامه من مصره واشتد عليه، وكره أن 

 (1)يتسامع الناس خمافة أن يؤخذ." 
 

َّتَّ َسَلَكْت رَُكوبًَة فَ َلمَّا ْستَ ْغيِنَ َعْنَك. َفِسْرُت ِِبِْم حَ "َدلِيال َوقَاَل يل: ُدلَُّه َعَلى الطَّرِيِق َحَّتَّ يَ  .234
قَاَم أَبُو َبْكٍر َعْن ميَِيِنِه. َوَدَخَل وَ  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َعَلْواَنَها َحْضَرِت الصَّالُة فَ َقاَم َرُسوُل اَّللَِّ 

َصفََّنا َورَاَ:ُه. قَاَل َمْسُعوٌد: ِشقِ ِه اْلَخِر َفَدَفَع بَِيِدِه ِف َصْدِر َأيب َبْكٍر فَ  اِْلْسالُم قَ ْليب فََأْسَلْمُت فَ ُقْمُت ِمنْ 
 َفال أعلم أحدا من بين سهم أسلم أول مين ْري بريدة بن احلصيب.

ِِيَد َعِن اْلُمنْ  َثيِن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َي ُد ْبُن ُعَمَر قَاَل: َحدَّ ِر ْبِن َجْهٍم َعْن َمْسُعوِد ْبِن ُهنَ ْيَدَة ذِ قَاَل: َأْخََباََن حُمَمَّ
َِْلَنا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ  ِي ِجًدا قُ َباَ: َوَجْداَن َمسْ  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -قَاَل: َلمَّا نَ   - َكاَن َأْصَحاُب النَّبي
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َِاَد َرُسوُل ْلَمْقِدِس. ُيَصلِ ي ِِبِْم سَ ُيَصلُّوَن ِفيِه ِل َى بَ ْيِت ا -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  املٌ َمْو َى َأيب ُحَذيْ َفَة. فَ 
َُُّ ِفيِه َوَصلَّى ِِبِْم. فَأََقْمُت َمَعُه بُِقَباَ: َحَّتَّ صَ  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -اَّللَِّ  لَّْيُت َمَعُه َُخَْس َصَلَواٍت. 

َُُّ  ِجْئُت أَُودِ ُعُه فَ َقاَل َْليب  ًئا. فََأْعطَاين ِعْشرِيَن ِدْرمَهًا وََكَساين ثَ ْواًب   اْنَصَرْفُت ِل َى َمْوالَي َبْكٍر: أَْعِطِه َشي ْ
َِّعيَنِة. َفطََلْعُت َعَلى احلَْيِ  َوأاََن ُمْسِلٌم فَ َقاَل يل َمْوالَي: َعِجْلَت. فَ ُقْلُت: ََي َمْوال َي ِلين ِ َوَمِعي ُحلَُّة ال

ْعُت   َُُّ َأْسَلَم َمْوالَي بَ ْعُد.َسَِ  َكالًما ملَْ َأَْسَْع َأْحَسَن ِمْنُه. 

َثيِن أَبُو َبْكِر ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيب سَبة َعِن احْلَاِرِث بْ  ُد ْبُن ُعَمَر قَاَل: َحدَّ ِن ُفَضْيٍل قَاَل: قَاَل: َأْخََباََن حُمَمَّ
َثيِن اْبُن َمْسُعوِد ْبُن ُهنَ ْيدَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َة َعْن أَبِيِه أَنَّهُ َشِهَد اْلُمَرْيِسيَع َمَع النَّيبِ  َحدَّ  َوَقْد أَْعتَ َقهُ  -َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َمْوالُه فََأْعطَاُه َرُسوُل اَّللَِّ   َعْشرًا ِمَن اِْلِبِل. -َصلَّى اَّللَّ

 َسْعٌد مو ى اْلسلميني. -495

َثيِن قَاِئٌد َمْو َى َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعِليِ  ْبِن َأيب رَاِفٍع عَ قَاَل: َأْخَبََ  ْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َسْعٍد اَن حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر قَاَل: َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِيِه قَاَل: َلمَّا َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ  َدلِيٌل َحَّتَّ َسَلْكَنا ِف رَُكوبٍَة َأاَن َمَعُه اِبْلَعرِْ  وَ  -َصلَّى اَّللَّ

َِباِل فَ َلِصْقُت ِِبَا. َوَمرَّ َرُسوُل اَّللَِّ  ْْ ُ َعَلْيِه وَ  -َفَسَلْكُت ِف ا  -َسلََّم َصلَّى اَّللَّ
ُْالِمِه َمْسعُ  َِاٍد َوَدلِيٍل   ٍد.و اِبخلََْذَواِت َوِهَي َقرِيٌب ِمَن اْلَعرِْ  فََأْرَسَل أَبُو ََتِيٍم ِللَْيِه ِب

َْثَجاثَِة. َوِهَي َعَلى بُ َرْيٍد ِمَن اْلَمِديَنِة. َفَصلَّى ِبا رسو  ْْ َنا ِل َى ا يًعا َحَّتَّ انْ تَ َهي ْ صلى هللا  -ل هللا َفَخَرْجَنا مجَِ
يْ َنا ِِبَا بَِقيًَّة ِمْن ُسْفَرتَِنا وَُكنَّا َذَِبَْنا ابِ  -عليه وسلم  ْمِس َشاًة َفَجَعْلَناَها ِلرًَة ْلَ َوَمْسِجُدُه اْليَ ْوَم ِِبَا. َوتَ َغدَّ

َِْلُت َمَع َرُسوِل اَّللَِّ  ُ  -فقال النيب. ص: َمْن َيُدلَُّنا َعَلى َطرِيِق َبيِن َعْمرِو ْبِن َعْوٍف؟ قَاَل فََأاَن نَ  َصلَّى اَّللَّ
َثَمَة. َوَأْسَلَم َسْعٌد َمْو َى اَْلْسَلمِ  -َعَلْيِه َوَسلََّم  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -ِحَب النَّيبَّ يِ نَي َوصَ َعَلى َسْعِد ْبِن َخي ْ َصلَّى اَّللَّ

- ".(1) 
ٍر اْلَقارِِئ َمْو َى "قَاَل: َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر قَاَل: َأْخََباََن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َأيب الِ اَِنِد، َعْن َأيب َجْعفَ  .235

ْبُد الرَّمْحَِن ْبُن اْلِمْصرِيُّوَن الَِّذيَن َحَصُروا ُعْثَماَن ِستَِّمائٍَة ، رَْأُسُهْم عَ  َكانَ »اْبِن َعبَّاٍس اْلَمْخُِوِميِ  قَاَل: 
َِاِعيُّ َوالَِّذي  َقِدُموا ِمَن اْلُكوفَِة نَ ُعَدْيٍس اْلبَ َلِويُّ ، وَِكَنانَةُ ْبُن ِبْشِر ْبِن َعتَّاٍب اْلِكْنِديُّ ، َوَعْمُرو ْبُن احْلَِمِق اخْلُ

 ْبُن َجبَ َلَة نْيِ ، رَْأُسُهْم َماِلٌك اْْلَْشرَتُ النََّخِعيُّ ، َوالَِّذيَن َقِدُموا ِمَن اْلَبْصرَِة ِماَئُة َرُجٍل رَْأُسُهْم َحِكيمُ ِمائَ تَ 
، وََكاَن ُحثَاَلةٌ ِمَن النَّاِس َقْد َضَوْوا لِلَْيِهْم، َقْد  َِِجْت ُعُهوُدُهْم َوأََمااَنهُتُْم مُ اْلَعْبِديُّ، وََكانُوا َيًدا َواِحَدًة ِف الشَّرِ 

ِي ، َمْفُتونُوَن ،  نَ  وََكاَن َأْصَحاُب النَّبي َة، َوظَنُّوا َأنَّ اْْلَْمَر اَل صل ى هللا عليه وسلم الَِّذيَن َخَذُلوُه َكرُِهوا اْلِفت ْ
َلُه، فَ َنِدُموا َعَلى َما َصنَ ُعوا ِف أَْمرِِه، َوَلَعْمرِي َلْو قَاُموا أَْو قَاَم بَ ْعُضُهْم َفَحثَا ِف وجُ  ُلُغ قَ ت ْ َاَب يَ ب ْ وِهِهُم الرتُّ

 (2)«." رِينَ اَلْنَصَرُفوا َخاسِ 
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ِِيَد، َعِن اْلُمْنِذِر ْبِن َجْهٍم، عَ  .236 َثيِن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َي ْن َمْسُعوِد "قَاَل: َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر قَاَل: َحدَّ
َِْلَنا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ صل ى هللا عليه وسلم قُ َباَ: َوَجْداَن َمْسِجًدا  ِي كَ ْبِن ُهنَ ْيَدَة قَاَل: َلمَّا نَ   اَن َأْصَحاُب النَّبي

َِاَد َرُسوُل اَّللَِّ صل ى هللا عليه وسلم ُيَصلُّوَن ِفيِه ِل َى بَ ْيِت اْلَمْقِدِس ُيَصلِ ي ِِبِْم َساملٌ َمْو َى َأيب ُحَذيْ َفَة، ف َ 
َُُّ ِجْئُت هُ صل ى هللا عليه وسلم ِفيِه َوَصلَّى ِِبِْم ، فَأََقْمُت َمَعُه بُِقَباَ: َحَّتَّ َصلَّْيُت َمعَ   َُخَْس َصَلَواٍت، 

ًئا»أَُودِ ُعهُ ، فَ َقاَل ِْلَيب َبْكٍر:  َُُّ اْنَصَرْفُت ِل َى َمْواَلَي ، فََأْعطَاين ِعْشرِيَن ِدْرمَهًا، وََكَساين ث َ « َأْعِطِه َشي ْ ْواًب، 
َِّعيَنِة ، َفطََلَعُت َعَلى احلَْيِ  َوَأاَن ُمْسِلٌم،  ، فَ ُقْلُت: ََي -[312ا-ْلَت فَ َقاَل يل َمْواَلَي: َعجِ َوَمِعي ُحلَُّة ال

َُُّ َأْسَلَم َمْواَلَي بَ ْعُد."  ْعُت َكاَلًما ملَْ َأَْسَْع َأْحَسَن ِمْنُه،   (1)َمْواَلَي ِلين ِ َسَِ
 "ابب ٍ .237

ِ  (2( لَِبيِن َحِنيَفَة: )1َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن الشَّْعَشاِع أَبُو خَمَْلٍد ِصْهٌر ) - 1359 َصلَّى  َكاَن َأْصَحابي النَّبي
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِف ِطنِي اْلَمَطِر ال يَ َرْوَن أَبًْسا ) ثَ َنا مطر اْلعنق )2اَّللَّ  ( َعْن َعْبد امللك.3( ، قَاَله مسدد َحدَّ

 

 ( ، َسع منه وكيع وسعيد بن عامر.4َعْبد امللك ْبن شداد اْْلَْزِدي  ويُ َقاُل احلديدي ) - 1360

__________ 

 ( وكان ِف االصل: ضمن، خطأ، راجع الثقات )1)

 ( وَف ثقات ابن حبان2 - 2

: سأل َأْصَحاِب النَّيب  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن طني املطر فكانوا ال يرون به أبسا، وَف لسان 2  
ِان    ُ َعَلْيِه وَ 65ص  4املي وا ال يرون به أبسا َسلََّم َعِن طني املطر فكان: سئل َأْصَحاِب النَّيب  َصلَّى اَّللَّ

ِان   3) : روى عنه مطر االعنق، 65ص  4( وكان ِف االصل: اال عني، تصحيف، قال ِف لسان املي
: مطر االعنق بن عبد الرمحن َسع ااب العالية روى عنه موسى بن 401ص  1ق  4وقال املؤلف ِف   

ورمِ له " بخ د " وقال: روى عن  169ص  10ه ِف   اَسعيل اه، قلت هو من رجال التهذيب ذكر 
ِارع وأىب العالية واحلسن البصري وعبد امللك بن الشعشاع ومعاوية بن  جدته ام اابن بنت الوازع بن ال
قرة وَثبت البناىن وعنه يونس بن حممد وأبو داود الطيالسي وعون بن عمارة وكثري بن ُيىي وموسى بن 

( وكان ِف االصل: احلريدى؟، 4اخل ) -الطباع وقتيبة وأبو كامل اْحدرى اَسعيل وحممد بن عيسى بن 
والصواب: احلديدي، قاله ابن اىب حامت وقال: روى عن احلسن وعنه وكيع وسعيد بن عامر ومسلم بن 

 ابراهيم.

".)*((2) 
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ِي "ابن َواِقٍد َعْن َمَطٍر َعِن احلََْسِن:  .238 ِه َوَسلََّم ِلَذا أَرَاُدوا اْلبَ ْوَل َعَليْ َصلَّى اَّللَُّ  َكاَن َأْصَحابي النَّبي
 اَبَدُروا لُْبَس ِخَفاِفِهْم ِلَكْي مَيَْسُحوا.

 

، قَاَل ِلْسَحاُق َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن َسَلَمَة َعْن حُمَمَِّد ْبِن ِلْسَحاَق َعْن 1َعِلي  ْبن ماجدة السهمي  - 2460
ُ ْعُقوَب / َعْن َرُجٍل ِمْن َبيِن َسْهٍم: َعْن َعِليِ  ْبِن ماجدة: َسع عاْلَعالِ: ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ي َ  مر َرِضَي اَّللَّ

ُْالًما َوهَنَْيُت َأْن َُتَْعَلُه حَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: َوَهْبُت خِلَاَليِت  َع النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ  جَّاًما، َوقَالَ َعْنُه َسَِ

ثَ َنا مَحَّادِ  ُ َعنْ  َحجَّاٌ  َحدَّ ُه َعِن ْبن َسَلَمَة َعِن اْبن ِلْسَحاق َعْن العال:: َعْن َأيب ماجدة عن عمر َرِضَي اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، مَلْ يصح لسناده،  ثَ َنا ُعَمر  2النَّيبِ  َصلَّى اَّللَّ ثَ َنا حجا   2حُمَمَّد َحدَّ ثَ َنا َأيب َحدَّ ْبن َحْفص َحدَّ

ثَ َنا القاسم بْ  3 ِة َحدَّ : َعْن َعِلي  ْبن ماجدة: قاتلت ْالما فارتفعنا ل ى َأيب بكر َرِضَي هللا َعْنُه 4ن َأيب ب
 فلم جيدين بلغت القصاص.

 ابب ن

 ، روى عنه ايوب وصخر5مو ى َبيِن منري  5َعِلي  ْبن اَنِفٍع  - 2461

__________ 

 القاسم ابن انفع )( قال ابن اىب حامت: روى عن عمر رضى هللا عنه مرسل روى عنه 1)

( 3( أي املؤلف حممد بن اَسعيل البخاري، وعمر هو ابن حفص ابن ْياث يروى املؤلف عنه )2 - 2
ِة واَسه انفع ويقال يسار ويقال انفع بن يسار املكى أبو عبد هللا 4هو ابن ارطاة ) ( القاسم بن اىب ب

ِومى موالهم، راجع التهذيب )  ويقال أبو عاصم القارئ املخ

 ( كذا ِف االصل، وَف اْرح والتعديل: مو ى ابن منري.5 - 5

".)*((1) 
َنةَ َعْن اْبن َأيب حسني َكاَن أَبُو الدردا: من العلما: احلكم .239 ا: "َوقَاَل َعْبد اَّللَّ ْبن حُمَمَّد َعِن اْبن ُعيَ ي ْ

ُد ْبُن َسَلَمَة َعْن حمَُ 1من الَِّذين يشفون ) ِد ْبِن ِلْسَحاَق َعْن مك( وقال عمرو ابن َخاِلد ان حُمَمَّ حول قَاَل مَّ
ِي  ( أتبعنا للعلم والعمل أَبُو الدردا: وأعلمنا ابحلالل 2َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل ) َكاَن َأْصَحاُب النَّبي

 واحلرام ُمَعاذ.

 

 عومير ْبن أشقر يعد ِف أهل املدينة. - 349

 

رير َعْن ي رأى أاََب أيوب اْْلَْنَصارِي  يتفلى ِف املسجد قاله وهب ْبن جعومير ْبن َعْبد اَّللَّ السلم - 350

                                         
 6/298التاريخ الكبري للبخاري ِبواشي املطبوع، البخاري  (1)



147 

 

 أَبِيِه َعْن حُمَمَّد ْبن ِلْسَحاق.

 ابب علبا:

 علبا: السلمي قَاَل َأمْحَد ْبن حنبل ان َعِلي  ْبن َثبت َعْن َعْبد احْلَِميِد ْبن َجْعَفر َعْن أَبِيه َعنْ  - 351
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل ال تقوم الساعة لال على حثالةعلبا: السلمي قَاَل  ْعُت النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ  الناس. َسَِ

 

جلي قَاَل علبا: قَاَل َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمٍَّد اْلَعْبِسيُّ ان َعْبُد اَّللَّ ْبن منري َعْن أابن ْبن َعْبد اَّللَّ الب - 352
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ حدثين عمرو ابن أخي علبا: َعْن  َم لبل الصدقة علبا: قَاَل قَاَل َعِلي  مرت على النَّيب  َصلَّى اَّللَّ

 ( الوبرة من رجل من3فأخذ وبرة من ظهر بعري فَ َقاَل ما أان أبحق من هذه )

__________ 

 ( هذه الكلمة ِف االصل ْري واضحة كأهنا )يسلون( ويقرب من هذا االثر اثر ذكره ابن اىب حامت1)
( كذا واحلديث ِف مسند 3( كذا )2)ان ااب الدردا: من الفقها: العلما: الذين يشفون من الدا:( ح )

 (1)*(."ح ) -من طريق اابن بن عبد هللا وفيه )ما اان أبحق ِبذه..( وهو الصواب  88ص  1امحد   
 "ابب ٍ. .240

 َعبد اْلَمِلِك ْبُن الشَّعشاع، أَبو خَمَلد. -1359

 ِنيَفة.ِصهٌر لَِبيِن حَ 

ُ َعَليه وَسلم ِف ِطنِي امَلَطر ال يَ َرْوَن أَبًْسا. َكاَن َأْصَحابي النَّبِي   َصلى اَّللَّ

ثنا َمَطر اَْلعَنق، َعْن َعبد امللك.."   (2)قَاَله ُمَسدَّد، حدَّ
 َعِلي  ْبن ِمهران، امَلرِويُّ. -2459" .241

َع ِمْنُه َعِليُّ ْبُن احَلَسن ْبِن َشِقيق.  َسَِ

ن؛ َسَِعُت َعِليَّ ْبَن احَلَسن، َأخَبين َعِليُّ ْبُن ِمهران، َعِن احُلَسني ْبِن واِقد، َعْن َمَطر، َعِن احَلسَ  حُمَمد،
ُ َعَليه وَسلم ِلَذا أَرَاُدوا الَبول، اَبَدُروا لُْبَس ِخَفاِفِهْم، لكي ميس َكاَن أصحاُب النَّبِي   (3)حوا.." َصلى اَّللَّ

 "ابب عومير .242

ِرَ ُعَوميِ  -348 ِرَ  ْبن احلارث ْبن اخَل  ، ر ْبن َزيد ْبن قَيس ْبن أَُميَّة ْبن عامر ْبن َعِدي ْبن َكعب ْبن اخَل
ِرَ .  ِمن بلحارث ْبن اخَل

 َنَسَبُه ِلبراهيم ْبن امُلنذر.
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 وهو أَبو الدَّردا:.

 َقٌب.قَاَل َعمرو ْبن َعِلي : سألُت رجال ِمن ولده؟ فَ َقاَل: عامر ْبن مالك، وُعَوميِر لَ 

 اْلَنصارِيُّ.

ِل الشام.  ن

ِِيِ، وَعبد الَغف ار، ِف حديث، ت ُ  َ َوقَاَل ِلبراهيم ْبن امُلنذر: َعِن الوليد ْبن ُمسلم، َعْن َسِعيد ْبن َعبد اْلَع ُوِف ِ
 أَبو الدَّردا: قبل ُعثمان.

 قَاَل احَلَسن، َعْن َضمرة، َعِن اْبن َعب اس: مات قبل ُعثمان بَسَنة.

، قَاَل: حدَّثين َثبت الُبناين ، وُُثامة، َعْن أََنس، قَ َوقَاَل مُ  ثنا َعبد هللِا ْبن امُلَثَّنَّ اَل: ماَت َعلَّى بن َأَسد: حدَّ
رسوُل هللِا َصلى اَّللَُّ َعَليه وَسلم، ومل جَيَمع ِمن هذه اْلُمَِّة، يَعيِن الُقرآَن، ْري أربعة: أَبو الدَّردا:، وُمعاذ 

 ن َثبت، وأَبُو َزيد.ْبن َجَبل، وَزيد بْ 

 قَاَل: وَنن ورثناه.

َوقَاَل َعبد هللِا ْبن حُمَمد، َعِن اْبن ُعَييَنة، َعْن اْبن َأيب ُحَسني: َكاَن أَبو الدَّردا: من الُعلما: احلَُكما:، من 
 ( .1الذين يشفون الدا: )

ثنا حُمَمد ْبُن َسَلمة، َعْن حُمَمد ْبِن ِلسح اَن َأْصَحاُب كَ اق، َعْن َمكحول، قَاَل: وقال َعمرو بن خالد: حدَّ
ُ َعَليه وَسلم يقولون ) النَّبِي   ( : أَتبَ ُعنا للِعلم والَعَمل أَبو الدَّردا:، وأعلُمنا ابحلالل واحلَرام ُمعاذ.2َصلى اَّللَّ

__________ 

 بعينه.وقد ذكر ابن عساكر هذا اْلثر  47/120( قوله: الدا:" أثبتناه عن "اتريخ دمشق" 1)

.." 2/241، و"سري أعالم النبال:" 22/473( ِف املطبوع "يقول"، وأثبتناه عن "هتذيب الكمال" 2)
(1) 
علي فإين أخاف أن ال « 1»"كتابك. فقمت ْلخر  كتايب فقبض على ثويب، ُ قال: أمله  .243

 ألقاك، قال فأمليته عليه، ُ أخرجت كتايب فقرأت عليه.

عن أيب نضرة « 2»عبد هللا بن املبارك عن سعيد بن لَيس اْريري  حدثنا سويد بن نصر. حدثنا -59
 عن أيب سعيد اخلدري قال:

 «اكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لذا استجد
، أسألك « 5»)عمامة أو قميصا أو ردا:( ُ يقول اللهم لك احلمد كما كسوتنيه « 4»ثواب َساه ابَسه 

 « .6»ره وشر ما صنع له( خريه وخري ما صنع له، وأعوذ بك من ش

ين « . 7»حدثنا هشام بن يونس الكوِف   عن« 8»حدثنا القاسم بن مالك امل
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__________ 

( أمله بكسر امليم وتشديد الالم املفتوحة وهو من اْلمالل مبعَّن االمال:، واملعَّن اقرأه علي من 1)
 حفَك. وِف نسخة )لمله( .

ع. االثبات، تغري قليال ولذا ضعفه ُيىي القطان، ووثقه مج( سعيد بن لَيس اْريري: أحد الثقات 2)
 ه  وخر  له اْماعة.« 144»توِف سنة 

 ( أي لذا لبس ثواب جديدا.3)

( قوله )عمامة أو قميصا أو ردا:ا( موجودة ِف بعض النسخ وحمذوفة من بعضها. ومعَّن قوله َساه 4)
 ه ردا: وهكذا.ابَسه أي لذا كان عمامة َساه عمامة ولذا كان ردا: َسا

 ( قوله كسوتين لَيه أجرى الضمري املنفصل جمرى املتصل.5)

والنسائي  1767والرتمذي ِف سننه ِف اللباس برقم  4020( أخرجه أبو داود ِف اللباس حديث رقم 6)
صلى هللا عليه وسلم، لذا لبس أحدهم ثواب جديدا قيل له: تبلى  فكان أصحاب النبوزاد أبو داود )

لف هللا  تعا ى( . وقد أخرجه ابن ماجه واحلاكم والرتمذي عن حديث عمر مرفوعا )من لبس ثواب ُو
جديدا فقال احلمد هلل الذي كساين ما أواري به عوريت، وأُتمل به ِف حيايت ُ عمد ا ى الثوب اخللق 

الرتمذي و  فتصدق به كان ِف حفظ هللا، وِف كنف هللا وِف سرت هللا حيا وميتا( . ومنها ما أخرجه أمحد
 وأبو داود وابن ماجه )من لبس ثواب فقال احلمد هلل الذي كساين( .

 ه .« 252»( هشام بن يونس الكوِف: ثقة، روى عنه أبو داود واملصنف توِف سنة 7)

ين: الكوِف، روى عنه أمحد وابن عرفة وعدة. قال ابن حجر: صدوق فيه لني، 8) ( القاسم بن مالك امل
سائي وابن ماجه: )هذا ورزقنيه من ْري حول مين وال قوة، ْفر هللا له ما تقدم خر  له الشيخان والن

من ذنبه( . وخري الثوب هو بقاؤه ونقاؤه واخلري الذي صنع من أجله هو صرفه ملا فيه رضا هللا تعا ى. 
ليه عوشره هو ضد اخلري، وشر ما صنع له هو حتويله ا ى لبس الكَب واخليال:، وقد رأى النيب صلى هللا 

وسلم على عمر ثواب أبيض جديدا فقال له )البس جديدا وعش محيدا ومت شهيدا( أخرجه ابن ماجه 
 (1).." 3558ِف اللباس برقم 

"مرة فانه كان يقول كان مأموان على ما عنده، ثنا عبد الرمحن ان سعيد بن أيب سعيد اْلراطي  .244
 الرازي قال سئل أمحد بن حنبل عن عمرو بن مرة فِكاه.

عبد الرمحن قال ذكره أيب عن لسحاق بن منصور عن ُيىي بن معني قال عمرو بن مرة ثقة، ان عبد ان 
 الرمحن قال َسعت أيب يقول عمرو بن مرة صدوق ثقة وكان يرى االر؟ ا:.

عمرو بن ميمون االودى سكن الكوفة ادرك اْاهلية روى عن معاذ بن جبل روى عنه أبو  - 1422
                                         

 56الشمائل احملمدية للرتمذي ط لحيا: الرتاث، الرتمذي، حممد بن عيسى ص/ (1)
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لج وحصني َسعت أيب يقول ذلك، ان عبد الرمحن ان أيب ثنا يوسف بن يعقوب لسحاق اهلمداين وابو ب
 يه وسلمصلى هللا عل كان أصحاب النبالصفار ان أبو بكر ابن عياٍ عن اىب اسحاق اهلمداين قال 

يرضون بعمرو بن ميمون، ان عبد الرمحن قال ذكره أيب عن لسحاق بن منصور عن ُيىي بن معني أنه 
 مون يعَّن االودى ثقة.قال عمرو بن مي

ِرى يقال كنيته أبو عبد هللا روى عن أبيه وسليمان بن يسار  - 1423 عمرو بن ميمون بن مهران اْ
ريه، ان عبد الرمحن قال َسعت أيب يقول ذلك، ثنا عبد الرمحن قال ذكر عبد امللك  روى عنه الثوري ْو

كره ليس به أبس، ان عبد الرمحن قال ذ امليموين قال َسعت امحد بن حنبل يقول جدك عمرو بن ميمون 
 أيب عن لسحاق بن منصور عن ُيىي بن معني انه قال عمرو بن ميمون بن مهران ثقة.

عمرو بن ميمون القناد روى عن أيب زهري عبد الرمحن بن مغرا: روى عنه صاَل بن زَيد  - 1424
 لذى رواه منكر.الرقى، ثنا عبد الرمحن قال سألت أيب عنه فقال ال أعرفه واحلديث ا

عمرو بن مالك الرؤاسى قال قلت َي رسول هللا ارض عَّن فأعرض عَّن ثالَث، قلت له ان  - 1425
الرب تبارك وتعا ى ليرتضى فريضى فارض عَّن فرضى عَّن، روى وكيع عن ابيه عن شيخ يقال له طارق 

 (1)عن عمرو بن مالك الرؤاسي َسعت اىب يقول ذلك.." 
 جرة"السنة السادسة من اهل .245

ثنا سلمة بن شبيب ثنا عبد الرزاق « 2»ِبران « 1»أخَبان أبو عروبة احلسني بن حممد بن أيب معشر 
بن أَثل احلنفي أسر فكان النيب « 3»أان عبد هللا بن عمر عن سعيد املقَبي عن أيب هريرة: أن ُثامة 

 ؟« ما عندك َي ُثامة»صلى هللا عليه وسلم يعوده يقول: 
فكان أصحاب ، قال: « 4»فيقول: لن تقتل تقتل ال َتن، ولن َتن َتن على شاكر، ولن ترد املال تعط 

ويقولون: ما نصنع بقتل هذا؟ فمر به النيب صلى هللا عليه « 5»صلى هللا عليه وسلم ُيبون الفدا:  النب
 وسلم: هوسلم فأسلم، فأمره أن يغتسل فاْتسل وصلى ركعتني، فقال النيب صلى هللا علي

 « .حسن لسالم صاحبكم»

فأخذ « 6»قال: ِف أول هذه السنة بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حممد بن مسلمة ل ى القرطا: 
ُثامة بن أَثل احلنفي فأمر به، فربط بسارية من سواري املسجد، فخر  لليه النيب صلى هللا عليه « 7»

ذا دم، « 9»تقتل « 8» حممد خري؛ لن تقتلين ؟ فقال: عندي َي« ما عندك َي ُثامة»وسلم فقال: 
منه ما شئت، فرتكه رسول « 11»على شاكر، ولن كنت تريد املال فسل تعط « 10»ولن تنعم اتنعم[ 

كه النيب ؟ قال له مثل ذلك، فرت « ما عندك َي ُثامة»هللا صلى هللا عليه وسلم حَّت كان الغد، ُ قال: 
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لك،  ؟ فقال: عندي ما قلت« ما عندك َي ُثامة»غد فقال له: صلى هللا عليه وسلم حَّت كان بعد ال
 ،« أطلقوا ُثامة»فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

__________ 

 كذا.« معسر»( ِف اْلصل 1)

 « .ْنران»( ِف اْلصل 2)

 فراجعه. 211/ 1( له ترمجة ِف اْلصابة 3)

 كذا.« تعطا»( ِف ف 4)

 خطأ.« الفرا:»ل ، وِف اْلص365/ 2( من السرية 5)

 .173/ 2راجع املواهب اللدنية  -( القرطا: بطن من بين بكر6)
 كذا.« فأخذه»( ِف ف 7)

 « .تقتل»، وِف السرية 627/ 2( هكذا ِف الصحيح للبخاري 8)

 « .بقتل»( ِف اْلصل 9)

 ( زيد من صحيح البخاري.10)

 (1)( ليس ِف الصحيح.." 11)
َفَكاَن  قَاَل ُقوُل ِلن تقتل اَل َتن َوِلن منن َعَلى َشاِكٍر َوِلْن تَ ُردَّ اْلَماَل تُ ْعطَ "َما ِعْنَدَك ََي ُُثَاَمُة فَ ي َ  .246

ِي  ُ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيُِبُّوَن اْلِفَداَ: َويَ ُقوُلوَن َما َنْصَنُع بَِقْتِل هَ  َأْصَحاُب النَّبي َذا َفَمرَّ بِِه النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ
َْْتَسَل َوَصلَّى رَْكَعَتنْيِ فَ َقاَل النبىي َصلَّى ا َعَلْيهِ  َّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َحُسَن َوَسلََّم فََأْسَلَم فََأَمرَُه َأْن يَ ْغَتِسَل فَا

 ِلْسالُم َصاِحِبُكمْ 

أخذ ُُثَاَمة بن فَ  قَاَل ِف أول َهِذه الس نة بعث َرُسول صلى هللا َعَلْيِه َوسلم حُمَمَّد اْبن مسلمة ِل َى القرطا:
م فَ َقاَل َما أَََثل احْلََنِفي  فَأمر بِِه َفربط ِبَسارِيَة من سواري اْلَمْسِجد َفخر  ِللَْيِه النَّيب صلى هللا َعَلْيِه َوسل

 عْندك ََي ُُثَاَمة فَ َقاَل ِعْنِدي ََي حُمَمَّد خري ِلن تقتلين تقتل َذا دم َوِلن تنعم تنعم على َشاكر َوِلن كنت
ْيِه َوسلم َحَّتَّ  تُرِيُد امَلال فسل تعط ِمْنُه َما ِشْئت َفرَتكه ََي ُُثَاَمة قَاَل َلُه مثل َذِلك َفرَتكه النَّيب صلى هللا َعلَ 

ُ َعلَ  ِه َوَسلََّم يْ َكاَن بعد اْلَغد فَ َقاَل َلهُ َما عْندك ََي ُُثَاَمة فَ َقاَل ِعْنِدي َما قلت َلك فَ َقاَل َرُسول اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َّ دخل فَ َقاَل أشهد َأن اَل لَِله."   (2)أْطلُقوا ُُثَاَمة فَأطلق فَاْنطَلق ِل َى خنل قريب من اْلَمْسِجد فاْتسل 

ٍِ الِحِق بْ  - 9463" .247 ِن َعبَّاُد ْبُن َعبَّاِد ْبِن َعْلَقَمَة اْلَماِزين من أهل اْلَبْصرَة يَ ْرِوي َعْن َأيب جِمَْل
َبُة ْبُن َسِعيٍد قَاَل ثَ َنا ْبُن َأيب السَّرِ مُحَْيٍد روى عَ  ي قَاَل ثَ َنا ُمْعَتِمُر ْبُن ْنُه اْلُمْعَتِمُر ْبُن ُسَلْيَمان َحدثَنا بن قُ تَ ي ْ

                                         
 1/268رية النبوية وأخبار اخللفا: البن حبان، ابن حبان الس (1)
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ٍِ َعِن الصِ َياِم ِف  َكاَن لسََّفِر فَ َقاَل اُسَلْيَماَن قَاَل ثَ َنا َعبَّاُد ْبُن َعبَّاِد ْبِن َعْلَقَمَة اْلَماِزينُّ قَاَل ُسِئَل أَبُو جِمَْل
ِي  ِطُر بَ ْعُضُهْم َوال يَ ْعِتُب َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَساِفُروَن ِف َرَمَضاَن فَ َيُصوُم بَ ْعُضُهْم َويُ فْ  َأْصَحاُب النَّبي

 الصَّائُِم َعَلى اْلُمْفِطِر َوال اْلُمْفِطُر َعَلى الصَّائِمِ 

 بُو اْْلَْشَعث يروي َعن َجابر بن زيد روى َعْنُه مَحَّاد ْبن زيدعباد ْبن أيب اْلَغْيث أَ  - 9464

عباد ْبن َعاِصم يروي َعْن اَنِفع ْبن ُجَبري ْبن مطعم عداده ِف أهل اْلُكوَفة روى َعنُه َعْمرو ْبن  - 9465
 مر ة

 عرَايب عباد اْلَعْنََبي التَِّميِمي َبصرِي يروي َعْن جبالة روى َعْنُه َعْوف اْْلَ  - 9466

 (1)عباد ْبن َسامل يروي َعْن َسامل ْبن َعْبد هللا روى َعنُه َعْمرو."  - 9467
ا ِف أَْعُيِنِهْم "، َعِن احلََْسِن ْبِن َأيب احلََْسِن، أَنَُّه قَاَل: " أَِقلُّوا ِمْن َمْعرَِفِة الصَّاحلِِنَي َأْن ال تَ ْفَتِضُحو  .248

نَ ْيَك يَ ْوَم الْ يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ، ال َأْخَلَف اَّللَُّ  ِقَياَمِة ، َوَما ذََكْرَت  ظَنََّك ، َوال َقَطَع َرَجاَ:َك ، َوال َفَضَحيِن ِف َعي ْ
وُق َعَلى لُ ِف ِكَتاِبَك ِمْن أَْمِر اْلَعُدوِ  َفَمْقُصوٌم َوخَمُْذوٌل ، َوَقْد َعِلَم اَّللَُّ َجلَّ َوْجُهُه ، َأْن ال يَ ْقَوى اْلَمخْ 

ِلْن َعَصَم اْلَعْبَد  ِلال مبَُعونَِتِه ، َواْلَعُدوُّ ُمَسلٌَّط ، فَِإْن ُسلِ َط َكاَن َلُه ُسْلطَاٌن ، َوال رَادَّ ِلَقَضائِِه ، وَ طَاَعِة اَّللَِّ 
ٍِ ، ال َحْوَل َوال قُ وََّة ِلال اِبَّللَِّ ،  فَاْلَعُدوُّ َذلِيٌل َحِقرٌي ، َوَنْسَتِعنُي اِبَّللَِّ اِبْلَكِلَمِة الَّيِت أهَْلََمَها اَّللَُّ مَحََلَة اْلَعْر

ُ، فَ َقاَل: }َوِلَذا ِقيَل هَلُْم ال تُ ْفِسُدوا ِف اَْلْرضِ  َا  َواْعَلْم ََي َأِخي أَنََّك ِف الََِّماِن الَِّذي َوَصَفُه اَّللَّ قَاُلوا ِلمنَّ
ٍل أَْم َماِل ِمْن أَْيَن اْكَتَسَب َماَلُه؟ أِمْن َحال[ ، َوالََِّماِن الَِّذي ال َتْدرِي َذا الْ 11ََنُْن ُمْصِلُحوَن  االبقرة: 

َُْبارِِه ، َوالََِّماِن الَِّذي قَاَل النَّيبُّ َصلَّ  هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم:  ىِمْن َحرَاٍم؟ ََيُْكُل الر اَِب ، فَِإْن ملَْ ََيُْكْل َأَصابَُه ِمْن 
ِي َكاَن َأْصَحاُب الاْلَكاِذُب ، َوالََِّماِن الَِّذي يَُكذَُّب ِفيِه الصَّاِدُق ، َوُيَصدَُّق ِفيِه  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم."  نَّبي

(2) 
ِر ْبِن ُدُرْستَ َوْيِه، "َوَأْخََباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، بِبَ ْغَداَد قَاَل: َأْخََباََن َعْبُد هللِا ْبُن َجْعفَ  .249

َثيِن َأمْحَُد ْبُن اخْلَِليِل اْلبَ ْغَداِديُّ، بِنَ ْيَسابُ  َر قَاَل: َأْخََباََن احْلَُسنْيُ و قَاَل: َأْخََباََن يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفَياَن، قَاَل: َحدَّ
َِا َنيبُّ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِتسْ  َْ َباُن، َعْن قَ َتاَدَة، قَاَل:  َِْوًة، َوَقَع عَ ْبُن حُمَمٍَّد، قَاَل: َأْخََباََن َشي ْ َْ  َعْشرََة 

ِي ِفيَها يَ ْوُم َبْدٍر،  ائٍَة َوِبْضَعَة َعَشَر َرُجاًل، َواْلُمْشرُِكوَن ْيِه َوَسلََّم يَ ْوَمِئٍذ َثاَلُثَِ َصلَّى هللاُ َعلَ  وََكاَن َأْصَحاُب النَّبي
َلًة َخَلْت ِمْن َرَمَضاَن ي َ  َْرْيُ َُخِْسنَي، وََكاَن َذِلَك ِف َرَمَضاَن َصِبيَحَة َساِبِع َعْشرََة لَي ْ ُُمَعِة يَ ْوَمِئٍذ أَْلٌف  ْْ ْوَم ا

 (3)َة َعَشَر َشْهرًا، أَْو َما َشاَ: هللاُ ِمْن َذِلَك "." بَ ْعَد ِهْجَرتِِه لَِثَمانِيَ 
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 "اَبُب ذِْكِر التَّارِيِخ ِلَوقْ َعِة َبْدرٍ  .250

َسى قاال: َأْخََباََن يَأْخََباََن أَبُو َعْبِد اَّللَّ احْلَاِفُظ قَاَل: َأْخََباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن اْلُمَؤمَِّل ْبِن احلََْسِن ْبِن عِ 
َبٍل، قَاَل: َأْخََباََن ُموَسى ْبُن َداُوَد، قَ الْ  ْعُت َفْضُل ْبُن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمَسيَِّب، قَاَل: َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َحن ْ اَل: َسَِ

 اْلَمِديَنَة. مَ َكاَنْت َبْدٍر ِلَسَنٍة َوِنْصٍف ِمْن َمْقَدِم النَّيبِ  َصلَّى اَّللَّ عليه َوَسلَّ »َماِلَك ْبَن أََنٍس، يَ ُقوُل 

َلُة َعَلى رَْأِس ِستََّة َعَشَر  ُصرَِفتِ »قُ ْلُت: َوَعَلى َهَذا َيُدلُّ َما َمَضى َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِ ِب ِمْن قَ ْولِِه  اْلِقب ْ
 . «َشْهرًا ِمْن َمْقَدِم النَّيبِ  َصلَّى اَّللَّ عليه وسلم اْلَمِديَنَة َوَذِلَك قَ ْبَل َبْدٍر ِبَشْهَرْينِ 

ْستَ َوْيِه قَاَل: َأْخََباََن وَأْخََباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن بِبَ ْغَداَد قَاَل: َأْخََباََن َعْبُد اَّللَّ ْبُن َجْعَفِر ْبِن ُدرُ 
َثيِن َأمْحَُد ْبُن اخْلَِليِل اْلبَ ْغَداِديُّ بِنَ ْيَسابُورَ  اَل: َأْخََباََن احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمٍَّد قَاَل: قَ  يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفَياَن قَاَل: َحدَّ

َباُن َعْن قَ َتاَدَة قَاَل  َِا َنيبُّ اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِتْسَع َعشْ »َأْخََباََن َشي ْ َِْوًة َوَقَع ِفيَها يَ ْوُم َبْدٍر َْ َْ وََكاَن رََة 
ِي  َْرْيُ يَ ْوَمِئٍذ َثاَلَُثِاَئٍة َوِبْضَعَة َعَشَر َرُجاًل َواْلُمشْ صلى اَّللَّ عليه وسلم  َأْصَحاُب النَّبي رُِكوَن يَ ْوَمِئٍذ أَْلٌف 

ُُمَعِة بَ ْعَد هِ  ْْ َلةً َخَلْت ِمْن َرَمَضاَن يَ ْوَم ا ْجَرتِِه لَِثَمانَِيَة َُخِْسنَي وََكاَن َذِلَك ِف َرَمَضاَن َصِبيَحةَ َساِبِع َعْشرََة لَي ْ
 « .أَْو َما َشاَ: اَّللَّ ِمْن َذِلكَ  َعَشَر َشْهرًا

 (1)َأْخََباََن أَبُو َعْبِد اَّللَّ احْلَاِفُظ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيب َعْمرٍو قَااَل: َأْخََباََن أَبُو." 
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ريهم.حدث عن أيب لسحاق السبيعي، وعلقمة بن مرثد، ومحاد بن أيب سل  يمان، ْو

 روى عنه بشر بن الوليد الكندي، وحممد بن الصباح اْرجرائي، وأمحد بن منيع، ولبراهيم بن جمشر.

ِل وقدم بغداد، فأقام ِبا ل ى أن مات.  وكان قد ويل القضا: بواسط ِف زمن الرشيد، ُ ع

ثَ َنا ِد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن مَ [ َأْخََباََن أَبُو ُعَمَر َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن حُمَمَّ 189: 10ا-( 3030) ، قَاَل: َحدَّ ْهِديٍ 
ثَ َنا ِلبْ رَاِهيُم ْبُن جمَُ  ، ِلْمالً:، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا اْلَقاِضي أَبُو َعْبِد اَّللَِّ احْلَُسنْيُ ْبُن ِلَْسَاِعيَل اْلَمَحاِمِليُّ ٍر، قَاَل: َحدَّ شِ 

ثَ َنا أَبُ  ِد، َعْن َعاِئَشَة، و ِلْسَحاَق، َعِن اَْلْسَوِد َومَحَّاٍد، َعْن ِلبْ رَاِهيَم، َعِن اَْلْسوَ َسَلَمُة ْبُن َصاِلٍح، قَاَل: َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِف ِشَعارِِه َوأاََن َحاِئٌض َما َعَليَّ  ال ِلزَاٌر، َوَلِكنَّ لِ قَاَلْت: " ِلْن ُكْنُت َْلْدُخُل َمَع النَّيبِ  َصلَّى اَّللَّ

ثَ َنا لَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم أَْمَلُكُكْم ِْلْربِِه " َأْخََبَين أمحد بن علي بن احلسني احملتسبالنَّيبَّ صَ  ، قال: َحدَّ
ثَ َنا  ِاز، قال: َحدَّ ثَ َنا علي بن احلسن بن دليل الب ِيِ بن لبراهيم الصيدالين، قال: َحدَّ حممد بن عبد الع

ثَ َنا  حممد بن عيسى اْلنصاري واسطي، قال: تقدم هشيم بن بشري مع أبو عبد هللا املقدمي، قال: َحدَّ
خصم له ل ى سلمه بن صاَل، وهو على قضا: واسط ِف زمن الرشيد، فكلم اخلصم هشيما بكلمة، 
فرفع هشيم يده فلطم اخلصم بني يدي سلمه بن صاَل، فأمر سلمة ِبشيم فضرب عشر درر، وقال: 

ة واسط، فخرجوا ل ى بغداد ل ى الرشيد فأقاموا تعدى على خصمك ِبضريت؟ فأْضب ذلك مشيخ
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ِيد، وخالد  ببابه ل ى أن خر  الرشيد ل ى مكة، فخرجوا أبمجعهم معه وهم: عباد بن العوام، وحممد بن ي
ريهم من املشيخة، فلما صاروا ل ى مكة اعرتضوا الرشيد وهو يطوف ابلبيت فكلموه ِف  بن عبد هللا، ْو

املؤمنني، لسنا نطعن على سلمة، ولكن رجل مكان رجل، فرق هلم الرشيد، أمر سلمة، فقالوا: َي أمري 
ِله وتقليد رجل سواه.  وقال: أما هذا فنعم، فأمر بع

ثَ َنا طاهر بن مسلم  َأْخََباََن أمحد بن عمر بن روح النهرواين، قال: َأْخََباََن املعاَف بن زكرَي، قال: َحدَّ
َثيِن حممد بن عمران ِل شريك عن  العبدي، قال: َحدَّ ثَ َنا أمحد بن خالس، قال: ملا ع الضيب، قال: َحدَّ

القضا: تعلق به رجل ببغداد، فقال: َي أاب عبد هللا، يل عليك ثالث مائة درهم فأعطنيها، قال: ومن 
أان: قال أنت شريك بن عبد هللا القاضي، قال: ومن أين هي لك؟ قال: ُثن هذا البغل الذي حتتك، 

ا: ميشي معه حَّت لذا بلغ اْسر، قال: من هاهنا فقام لليه أولئك الشرط، فقال: قال: نعم تعال، فج
خذوا هذا فاحبسوه، لئن أطلقتموه ْلخَبن أاب العباس عبد هللا بن مالك، فقالوا له: لن هذا الرجل 
ِل عن واسط فأخذ  ِل فيدعي عليه، فيفتدي منه، وقد تعلق بسلمة اْلمحر حني ع يتعلق ابلقاضي لذا ع

ه أربع مائة درهم، فقال: هكذا؟ فكلم فيه فأىب أن يطلقه، فقال له عبد هللا بن مالك: ل ى كم حتبس من
 هذا الرجل؟ قال: حَّت يرد ل ى سلمة اْلمحر أربع مائة درهم.

قال: فرد على سلمه أربع مائة، فجا: سلمة ل ى شريك فتشكر له، فقال له: َي ضعيف كل من سألك 
 مالك أعطيته لَيه؟.

ثَ َنا أبو عوانة يعقوب بن لسحاق َأخْ  ََباََن الَبقاين، قال: َأْخََباََن احلسني بن علي التميمي، قال: َحدَّ
ثَ َنا أبو عبد هللا أمحد  ثَ َنا أبو بكر أمحد بن حممد بن احلجا  املروذي، قال: َحدَّ اْلسفراييين، قال: َحدَّ

ثَ َنا ل: كنا عند هشيم، فقال له رجل: حَ بن حممد بن حنبل، قال: َسعت حممد بن جعفر الوركاين، يقو  دَّ
 املورد، َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيرمون ِف كان أصحاب النبسلمة اْلمحر عن محاد عن لبراهيم، قال: 

فقال هشيم: دعوان من حديث الكذابني، فتبسم أبو عبد هللا، وقال: ليس من هذا شي:، وقال: قد 
 رأيت سلمة.

ثَ َنا عمر َأْخََبَين ع لي بن احلسن بن حممد الدقاق، قال: َأْخََباََن أمحد بن لبراهيم بن احلسن، قال: َحدَّ
ثَ َنا حنبل بن لسحاق، قال: َسعت أاب عبد هللا، يقول: سلمة  بن حممد بن شعيب الصابوين، قال: َحدَّ

 اْلمحر ُيدث عن أيب لسحاق أحاديث صحاح لال أنه عن محاد خمتلط احلديث.

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم وأصحابه أحرموا ِف الثياب املوردة، وقال:  حدث عن محاد، عن لبراهيم: أن النيب َصلَّى اَّللَّ
 قال: فأنكروه عليه.

 وحدث عن محاد أحاديث مضطربة.

ثَ نَ  ثَ َنا عبد هللا بن سليمان، قال: َحدَّ َثيِن أيب، قال: َحدَّ عبد  اَأْخََباََن عبيد هللا بن عمر الواعظ، قال: َحدَّ
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 هللا بن أمحد، قال: َسعت أيب وسألته عن سلمة اْلمحر، قال: ليس بشي:.

َأْخََباََن يوسف بن رابح البصري، قال: َأْخََباََن أمحد بن حممد بن لَساعيل املهندس مبصر، قال: َأْخََباََن 
ثَ َنا معاوية بن صاَل، عن ُيىي بن معني، قال: سلمة ا ر الواسطي ْلمحأبو بشر الدواليب، قال: َحدَّ

 ضعيف.

ثَ َنا حممد بن خملد. َثيِن أيب، قال: َحدَّ  َأْخََباََن عبيد هللا بن عمر، قال: َحدَّ

وَأْخََباََن حممد بن عبد الواحد اْلكَب، قال: َأْخََباََن حممد بن العباس، قال: َأْخََباََن أمحد بن سعيد 
ثَ َنا عباس بن حممد، قال: َسعت ُيىي   بن معني، يقول: سلمة اْلمحر، قال ابنالسوسي، قاال: َحدَّ

 خملد: قاضي واسط ليس بثقة.

 وقال السوسي: ليس بشي:.

ثَ َنا عبد هللا بن عثمان الصفار، قال: َأْخََباََن حممد  َأْخََبَين اْلزهري وعلي بن حممد املالكي، قاال: َحدَّ
ثَ َنا عبد هللا بن علي ابن  ، يقول: سلمة املديين، قال: َسعت أيببن عمران بن موسى الصريِف، قال: َحدَّ

اْلمحر كان يروي عن محاد بن أيب سليمان فيقلبها، وال يضبطها، وضعفه، قال: وَسعت أيب، يقول:  
 كتبت عن سلمة بن صاَل حديثا كثريا ورميت به.

احلسني بن لدريس، قال:  َأْخََباََن الَبقاين، قال: َأْخََباََن حممد بن عبد هللا بن ُخريويه اهلروي، قال: َأْخََبانَ 
 َأْخََباََن ابن عمار، قال: سلمة بن صاَل اْلمحر ضعيف.

 وقال مرة أخرى: سلمه بن صاَل اْلمحر ليس أحد يروي عن ذاك، ذاك مرتوك.

ثَ َنا جعفر بن حمم د َأْخََبَين عبد هللا بن ُيىي السكري، قال: َأْخََباََن حممد بن عبد هللا الشافعي، قال: َحدَّ
ثَ َنا ابن الغاليب، قال: سلمة بن صاَل اْلمحر قاضي واسط ليس بثقة.بن   اْلزهر، قال: َحدَّ

ثَ َنا أبو عبيد حممد  َأْخََباََن أمحد بن أيب جعفر، قال: َأْخََباََن حممد بن عدي البصري، ِف كتابه، قال: َحدَّ
 ث.بن علي اْلجري، قال: سألت أاب داود عن سلمة اْلمحر، فقال: مرتوك احلدي

َل: َأْخََباََن [ َأْخََبَين حُمَمَُّد ْبُن َعِليٍ  اْلُمْقرُِئ، قَاَل: َأْخََباََن أَبُو ُمْسِلِم ْبُن ِمْهرَاَن، قَا192: 10ا-( 3031)
، قَاَل: َسأَْلُت َأاَب َعِليٍ  َصاِلَح ْبَن حُمَمٍَّد َعْن َحِديٍث َحدَّثَ  ِه ُحَسنْيُ ْبُن بِ  َعْبُد اْلُمْؤِمِن ْبُن َخَلٍف النََّسِفيُّ

ثَ َنا َسَلَمُة ْبُن َصاِلٍح اَْلمْحَُر، َعْن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر،  ْن َجاِبٍر، عَ ِعيَسى اْلَبْسطَاِميُّ، َعْن أَبِيِه، قَاَل: َحدَّ
فَ َقاَل: َسَلَمُة ْبُن َصاِلٍح ال يُْكَتُب  ،َعِن النَّيبِ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم " أَنَُّه َكاَن يَ ْرَفُع َيَدْيِه "، احلَِْديثَ 

 َحِديثُُه.

، فَ َقاَل: ثَِقٌة نَ ْيَسابُورِيٌّ َوَسأَْلُت أاََب َعِليٍ  َعْن أَبِيِه، فَ َقاَل: ال ي ُ  ْعَرُف َأْخََباََن َوَسأَْلُت َأاَب َعِليٍ  َعْن ُحَسنْيٍ
النسائي،  ثَ َنا عبد الكرِّ بن أمحد بن شعيبالَبقاين، قال: َأْخََباََن أمحد بن سعيد بن سعد، قال: َحدَّ 

ثَ َنا أيب، قال: سلمة بن صاَل اْلمحر مرتوك احلديث واسطي.  قال: َحدَّ
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َأْخََباََن لبراهيم بن عمر الَبمكي، قال: َأْخََباََن احلاكم أبو حامد أمحد بن احلسني املروزي، ِف كتابه، قال: 
ثَ َنا عبيد هللا بن حممد بن حبيب ا ثَ َنا أمحد بن سيار، قال: دفع ل ى عبيَحدَّ انين، قال: َحدَّ د هللا بن لب

 ُيىي بن عبد هللا بن بكري خبطه، ومل يقرأه علي: مات سلمة بن صاَل سنة ُثانني ومائة.

َأْخََباََن أبو خازم حممد بن احلسني بن حممد الفرا:، قال: َأْخََباََن احلسني بن علي بن أيب أسامة احلليب، 
ثَ َنا حممد قال: أَ  ثَ َنا عبد هللا بن حممد بن أيب الدنيا، قال: َحدَّ ْخََباََن أبو عمران بن اْلشيب، قال: َحدَّ

 بن سعد، قال: سلمة بن صاَل اْلمحر اْعفي، ويكَّن أاب لسحاق، توِف ببغداد سنة ُثانني ومائة.

 حاق سلمة بن صاَلقرأت على احلسن بن أيب بكر، عن أمحد بن كامل القاضي، قال: ومات أبو لس
اْلمحر اْعفي ببغداد سنة ُثانني ومائة، وكان ُلف أاب شيبة لبراهيم بن عثمان العبسي على القضا: 

 بواسط.

ثَ َنا حممد بن جرير الطَبي،  أنبأان حممد بن جعفر بن عالن الوراق، قال: َأْخََباََن خملد بن جعفر، قال: َحدَّ
ِل، وكان كثري احلديث ْري أنه قال: سلمة بن صاَل اْلمحر يكَّن أاب ل سحاق، ويل قضا: واسط ُ ع

 اضطرب عليه حفَه فضعف، وكانت وفاته ببغداد ِف سنة ست وُثانني ومائة.

ثَ َنا  َأْخََباََن حممد بن احلسني بن الفضل القطان، قال: َأْخََباََن جعفر بن حممد بن نصري اخللدي، قال: َحدَّ
رمي، قال: مات سلمة بن صاَل اْلمحر أبو لسحاق ببغداد سنة حممد بن عبد هللا بن سليمان احلض

 (1)ُثان وُثانني ومائة.." 
ثَ َنا أمحد بن خالس. قال: .252 ، َحدَّ  "ابن مسلم العبدي، حد ثين حمم د بن عمران الض يب 

ِل شريك عن القضا: تعلق به رجل ببغداد، فقال: َي أاب عبد هللا يل عليك ثالُثائة درهم فأعطنيها،  ملا ع
 قال: ومن أان؟ قال: أنت شريك بن عبد هللا القاضي، قال:

ومن أين هي لك؟ قال: ُثن هذا البغل الذي حتتك، قال: نعم تعال، فجا: ميشي معه حَّت لذا بلغ 
اْسر قال: من هاهنا؟ فقام لليه أولئك الشرط فقال: خذوا هذا فاحبسوه، لئن أطلقتموه ْلخَبن أاب 

ِل فيدعي عليه، فيفتدي منالعباس عبد هللا بن مالك.  ه، فقالوا له: لن هذا الرجل يتعلق ابلقاضي لذا ع
ِل عن واسط فأخذ منه أربعمائة درهم، فقال هكذا؟ فكلم فيه فأىب أن  وقد تعلق بسلمة اْلمحر حني ع
يطلقه، فقال له عبد هللا بن مالك: ل ى كم حتبس هذا الرجل؟ قال: حَّت يرد ل ى سلمة اْلمحر أربعمائة 

هم قال: فرد على سلمة أربعمائة، فجا: سلمة ل ى شريك فشكر له، فقال له: َي ضعيف كل من در 
 سألك مالك أعطيته لَيه.

ثَ َنا أَبُو عوانة يَ ْعُقوب ْبن ِلْسَحاق اْلسفرايي ين، أخَبان الَبقاين ، َأْخََباََن احْلَُسنْي ْبن َعِلي  التميمي، َحدَّ
ثَ َنا أَبُو بكر أمحد بن حمم ثَ َنا أَبُو َعْبِد اَّللَِّ َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد بنَحدَّ حنبل قال:  د بن احلجا  املروذي، َحدَّ
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 َسعت حممد بن جعفر الوركاين يقول:

ثَ َنا سلمة اْلمحر عن محاد عن لبراهيم قال:   بكان أصحاب النكنا عند هشيم، فقال له رجل: َحدَّ
ُ عليه وسلم ُيرمون ِف الثياب ا سم أبو عبد ملورد، فقال هشيم: دعوان من حديث الكذابني، فتبَصلَّى اَّللَّ

 هللا وقال: ليس من هذا شي: وقال: قد رأيت سلمة.

َأْخََبَين َعِلي  ْبن احلََْسن ْبن حُمَمَّد الدَّقَّاق، أخَبان أمحد بن لبراهيم بن احلسن، حدثنا عمر بن حممد بن 
ثَ َنا حنبل بن لسحاق قَا ن أيب َل: َسعت أاب عبد هللا يقول: سلمة اْلمحر ُيدث عشعيب الصابوين، َحدَّ

لسحاق أحاديث صحاح، لال أنه عن محاد خمتلط احلديث. وقال: حدث عن محاد َعْن ِلبْ رَاِهيَم أَنَّ 
النَّيبَّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم وأصحابه أحرموا ِف الثياب املوردة، قال: فأنكروه عليه. وحدث عن محاد 

 اديث مضطربة.أح

ثَ َنا عبد اَّللَّ ْبن َأمحَْ  د َأْخََباََن عبيد هللا بن عمر الواعظ، َحدََّثين أيب، حدثنا عبد اَّللَّ ْبن سليمان، َحدَّ
 قال: ليس بشي:. -وسألت عن سلمة اْلمحر -قَاَل: َسعت أيب

أخَبان أبو بشر  -مبصر -َأْخََباََن يوسف بن رابح البصري ، أخَبان أمحد بن حممد بن لَساعيل املهندس
ثَ َنا معاوية ْبن صاَل َعْن ُيىي ْبن معني. قال:  الدواليب، َحدَّ

 (1)سلمة اْلمحر الواسطي ضعيف.." 
 ْبِن َمْعَداَن.« 1»"َوَما ذََكْراَنُه ِمْن ِقصَِّة َخاِلِد  .253

َِيُمُه َلُه َوتَ ْوِقريُُه ِعنْ  -6 اُر اخْلُُشوِع َوااِلْنِكَساِر َمَع َساع َد ذِْكرِِه، َوِلْظهَ َوِمْن َعاَلَماتِِه َمَع َكثْ رَِة ِذْكرِِه تَ ْع
 اَسه.

ِي التُِّجييبُّ: « 2»وقال لسحق   َيْذُكُرونَُه ِلالَّ َخَشُعوا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم بَ ْعَدُه اَل  َكاَن َأْصَحاُب النَّبي
ُهْم َمْن يَ ْفَعُل َذِلَك حمََ َواْقَشَعرَّْت ُجُلوُدُهْم َوَبَكْوا.. وََكَذِلَك َكِثريٌ  ُهْم  ِمَن التَّابِِعنَي ِمن ْ بًَّة َلُه َوَشْوقًا ِلَلْيِه.. َوِمن ْ

 َمْن يَ ْفَعُلُه هَتَي ًُّبا َوتَ ْوِقريًا.

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَمْن ُهَو ِبَسَبِبِه ِمْن آلِ  -7 َها حَمَب َُّتُه ِلَمْن َأَحبَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ ِمَن « 3»ْيِتِه َوَصَحابَِتِه ب َ  َوِمن ْ
ًئا  َحبَّ من أَ اْلُمَهاِجرِيَن َواْْلَْنَصاِر.. َوَعَداَوُة َمْن َعاَداُهْم َوبُ ْغُض َمْن أَبْ َغَضُهْم َوَسب َُّهْم.. َفَمْن َأَحبَّ َشي ْ

 ُيب..

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِف احلََْسِن َواحْلَُسنْيِ   رَِوايٍَة ِف َوِف « ُهمَّ ِلين ِ أُِحب ُُّهَما فََأِحب َُّهَمااللَّ « : »4»وقد قال َصلَّى اَّللَّ
 « .اللَُّهمَّ ِلين ِ ُأِحبُُّه فََأِحبَّ َمْن ُيُِبُّهُ »احلََْسِن 

__________ 

 «50»ص  2( خالد بن معدان مر ذكره وذكر قصته حني َيوي ا ى فراشه ِف   1)
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ني وثالُثئة. النجييب توِف ِف ذي القعدة سنه اثنني وُخس ( امام احملدثني أبو ابراهيم اسحق بن ابراهيم2)
 وهو منسوب لقبيلة من كندة تدعى ُتيب.

( الصحايب: هو كل من لقي النيب صل ى هللا عليه وسلم مسلما ومات على ذلك.. والصحابة ال 3)
 الفا. نُيصون كثرة.. وقيل ان الرسول صل ى هللا عليه وسلم قبض وعدد الصحابة مئة واربعة وعشري

 (1)( رواه البخاري.." 4)
َُُّ َوَضَعَها َعَلى َوْجِهِه. .254  "اْلِمْنََبِ 

ِي « 2»َواْلُعْتيبِ  « 1»َوَعِن اْبِن ُقَسْيٍط  ُ عليه وسلم لذا خال املسجد جس   َكاَن َأْصَحاُب النَّبي وا َصلَّى اَّللَّ
َلَة َيْدُعوَن « 3» َُُّ اْستَ ْقبَ ُلوا اْلِقب ْ  « .4»ُرمَّانََة اْلِمْنََبِ الَّيِت تَِلي اْلَقَْبَ مبََياِمِنِهْم 

 َعَلْيِه َوَسلََّم فَ ُيَصلِ ي لنَّيبِ  َصلَّى اَّللَُّ بن اللَّْيِثيِ  أَنَُّه َكاَن يَِقُف َعَلى َقَْبِ ا« 5»َوِف اْلُمَوطَِّأ ِمْن رَِوايَِة ُيىي 
 َعَلى النَّيبِ  وعلى أيب بكر وعمر.

 َوَيْدُعو ِْلَيب َبْكٍر َوُعَمَر.« : 7»َواْلَقْعَنيبِ  « 6»وعند اْبِن اْلَقاِسِم 

  وبركاته..َعَلْيَك أَي َُّها النَّيبُّ َوَرمْحَُة اَّللَِّ يَ ُقوُل اْلُمْسِلُم: السَّاَلُم « 9»ِف رَِوايَِة اْبِن َوْهٍب « 8»قَاَل َماِلٌك 

__________ 

ِيد بن عبد هللا بن قسيط مات ابملدينة سنة اثنتني وعشرين ومائة وكان ثقة كثري احلديث.1)  ( هو ي

ِيِ ابن عتبة القرطيب2)  ( العتيب نسبة لعتبة بن أيب سفيان وهو فقيه االندلس حممد بن أمحد بن عبد الع
خ وتوِف ِف منتصف ربيع سنة ُخسني أو أربع وُخسني ومائتني وأخذ عن ُيىي بن ُيىي الليثي. وِف اتري

االندلس حممد العتيب هو أمحد بن حممد بن عتبة من أهل قرطبة وقيل هو رسول الل عتبة بن أيب سفيان 
ن وضاح ِف بة وقال ابوهو االصح وقد مجع كتااب َساه املستخرجة أكثر فيه من الشواذ واملسائل الغري

 املستخرجة خطأ كثري.

( جسوا: بفتح اْيم وتشديد السني املهملة أي مسوا رمانة املنَب أي العقدة املشاِبة للرمانة اليت كان 3)
 َيخذها النيب صل ى هللا عليه وسلم بيمينه.

 ( رواه ابن سعد.4)

 ( ُيىي بن ُيىي الليثي: رواه مالك ِف املوطأ.5)

 « .3»رقم « 341»ص  1مجته ِف   ( تقدمت تر 6)

( القعنيب: هو عبد هللا بن سلمة بن قضيب احلارثي أبو عبد الرمحن أحد االعالم روى عنه البخاري 7)
ريمها، وهو ثقة حجة توِف سنة عشرين او احدى وعشرين ومائتني، اخر  له الشيخان  وأبو داود ْو

ريمها، وِف روايتهما عن مالك.  ْو

                                         
 2/59حمذوف اْلسانيد، القاضي عياض  -الشفا بتعريف حقوق املصطفى  (1)



159 

 

 « .7»رقم « 341»ص  1ِف   ( تقدمت ترمجته 8)

 (1)« .." 1»رقم « 332»ص  1( تقدمت ترمجته ِف   9)
َِيُمُه َلُه َوتَ ْوقريُُه ِعْنَد ذِْكرِِه َولْظَهاُر اخْلُُشوِع َواالْنِكَساِر َمَع ََسَاِع اَْسِه، قَالَ  .255  ِلْسَحاق "ذِْكرِِه تَ ْع

ِ التُِّجييبُّ   َخَشُعوا َواْقَشَعرَّْت ُجُلوُدُهْم َوَبَكْوا َعَلْيِه َوَسلََّم بَ ْعَدهُ اَل يَْذُكُرونَهُ لالَّ  َصلَّى اَّللَُّ  َكاَن َأْصَحاُب النَّبي
ُهْم من يَ ْفَعُلُه هتَ  ُهْم من يَ ْفَعُل َذِلَك حَمَبَّة َلُه َوَشْوقًا للْيِه، َوِمن ْ ي ًُّبا وتَ ْوِقريًا * وََكَذِلَك َكِثرٌي ِمَن التَّابِِعنَي ِمن ْ

َها  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَمْن ُهَو ِبَسَببِه من آل بَ ْيِتِه وَ َوِمن ْ َصَحابَِتِه من املهاجرين حَمَب َُّتُه ِلَمْن َأَحبَّ النَّيب  َصلَّى اَّللَّ
ًئا َأَحبَّ من ُيُِبُّ َوَقْد قَاَل  واْلنصار وعداوة من عاداهم َوبُ ْغُض من أبْ َغَضُهْم َوَسب َُّهْم َفَمْن َأَحبَّ َشي ْ

ة ِف احلََْسِن )اللَُّهمَّ ِلين ِ ى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِف احلََْسِن َواحْلَُسنْيِ )اللَُّهمَّ ِلين ِ أُِحب ُُّهَما فََأِحب َُّهَما( َوِف رَِوايَ َصلَّ 
 َأَحبَّ اَّللََّ َوَمْن أبْ َغَضُهَما فَ َقْد دْ أُِحبُُّه فََأَحبَّ َمْن ُيُِبُُّه( َوقَاَل )َمْن َأَحب َُّهَما فَ َقْد َأَحبَّيِن َوِمْن َأَحبَّيِن فَ قَ 

َ ِف َأْصَحايب ال تتخذوهم ْرضا بع َ اَّللَّ دي فمن أحبهم أَبْ َغَضيِن َوَمْن أَبْ َغَضيِن فَ َقْد أَبْ َغَض اَّللََّ( َوقَاَل )اَّللَّ
 ومن آذى هللا فيحىب أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاين َوَمْن آَذاين فَ َقْد آذى

َا ِبْضَعٌة من يغضبين ما أْضيها( َوقَاَل ِلَعائِ  َها )ِلهنَّ َشَة هللا يوشك أن َيخذه( وقال ِف فَاِطَمَة َرِضَي اَّللَّ َعن ْ
ميَان ُحبُّ اْْلَْنَصاِر َوآيةُ الن  َفاِق بُ ْغُضُهْم( َوِف  َحِديث  ِف أسامة بن زيد )أحيه فَإين  ُأِحبُُّه( ، َوقَاَل: )آيَةُ اْْلِ

 ابن ُعَمَر )من َأَحبَّ اْلَعَرَب فَِبُحيبِ  

__________ 

)قوله اسحاق التجيىب( ُتيب بضم أوله عند احملدثني وكثري من اْلداب: وبفتحه عنه الباقني، والتا: عند 
هؤال: أصلية، اسم لقبيلة من كنده )قوله ْرضا( بفتح العني املعجمة والرا: أي هدفا يرمى عليه )قوله 

 وشك( أي يقرب ويسرع.ي

".)*((2) 
َلة ِعْند الَقَْب َعَلى رَ  .256 ْأِسه، َوقَال انِفع:  "النَّيب  َصلَّى اَّللَّ َعَلْيه َوَسلَّم فَ ْلَيْجَعل الْقنِديل الَِّذي ِف الِقب ْ

َعَلى النَّيب  َصلَّى اَّللَّ  مَكان ابن ُعَمر ُيَسل م َعَلى الَقَْب َرأيْ ُته ِمائَة مرة وأكثر جيئ ِل َى الَقَْب فَ يَ ُقول السَّاَل 
ُُ  ينصرف، وروى ابن ُعَمر َواِضًعا َيَده َعَلى مَ  ْقَعد َعَلْيه َوَسلَّم السَّاَلم َعَلى َأيب َبْكر السَّاَلم َعَلى َأيب 

 النَّيب  َصلَّى هللا عليه وسلم من املنَب ُ َوَضَعَها َعَلى َوْجِهه.

وا ُرمَّانَة اْلِمْنََب صلى هللا عليه وسلم لَذا خاَل اْلَمْسِجد َحسُّ  َكان أْصَحاب النب َوَعن ابن ُقَسْيط َواْلُعْتيب  
َلة َيْدُعون، َوِف امُلَوط أ من رَِوايَة ُيىي بن َُيْىَي  ُُ  اْستَ ْقبَ ُلوا الِقب ْ  اللَّْيِثي  أنَّه َكان يَِقف اليت تَِلي الَقَْب مبََياِمِنِهم 

ابن اْلَقاِسم والَقْعَنيب   َصلَّى اَّللَّ َعَلْيه َوَسلَّم فَ ُيَصل ي َعَلى النيب َوَعَلى َأيب َبْكر وعمر وعند َعَلى َقَْب النَّيب  
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ة اَّللَّ َوَيْدُعو ْليب َبْكر َوُعَمر قَال َماِلك ِف رَِوايَة ابن َوْهب يَ ُقول امُلَسل م السَّاَلم َعَلْيك أي َُّها النَّيب  ورمح
ِدي أنَّه َيْدُعو قَال ِف امَلْبُسوط َوُيَسل م َعَلى َأيب َبْكر وعمر قَال اْلَقاِضي أَبُو اْلَولِيد الَباِجي  َوِعنْ َوبَ رََكاتُه، 

ف، َوقَال للنَّيب  َصلَّى اَّللَّ َعَلْيه َوَسلَّم بَِلْفظ الصَّاَلة َوْليب َبْكر وعمر َكَما ِف َحِديث ابن ُعَمر من اخلِْاَل 
َنا من َرب   ابن َحِبيب وَ  َنا يَ ُقول لَذا َدَخل َمْسِجد الرَُّسول ابْسم اَّللَّ َوَسالم َعَلى َرُسول اَّللَّ السَّاَلم َعَلي ْ

َْيِن  ِْْفر يل ُذنُويب َوافْ َتح يل أبْ َواب َرمْحَِتك َوَجن ِتك َواْحَف  ِمن وصلى اَّللَّ ومالئكة َعَلى حُمَمَّد اللَُّهم  ا
  ُُ  قَ ْبل ُوقُوِفك ابْلَقَْب اْقِصد ِل َى الرَّْوَضة َوِهي َما َبنْي الَقَْب َواْلِمْنََب فَارَْكع ِفيَها رَْكَعَتنْي  الشَّْيطَان الرَِّجيم 

 حتمد هللا فبهما َوَتْسألُه ََتَام َما خرجت

__________ 

ة وسكون ل)قوله القنديل( بكسر القاف وأما بفتحها فالعَيم الرأس )قوله وَف العتبية( بضم العني املهم
ِيِ العتىب القرطىب  املثناة الفوقية بعدها موحدة وَي: للنسبة ل ى فقيه اْلندلس حممد بن أمحد بن عبد الع

َبَة بن َأيب سفيان )*(."  (1)مصنفها وهو ابن موا ى ُعت ْ
"أخَبان أبو الفتح يوسف بن عبد الواحد أان شجاع بن علي أان أبو عبد هللا بن منده قال  .257

سليمان يقول َسعت أاب زرعة عبد الرمحن بن عمرو يقول الصواب سليمان بن أرقم  َسعت أمحد بن
ِهري وهو الصواب أخَبان  ِة خبطة عن سليمان بن أرقم عن ال قال ابن منده ورأيت ِف كتاب ُيىي بن مح

 ( عبد1أبو احلسن علي بن أمحد بن احلسن أان أبو املَفر هناد بن لبراهيم بن حممد النسفي أان أبو )
هللا حممد بن أمحد بن حممد بن سليمان بن كامل الغنجار ان خلف بن حممد ان صاَل بن حممد ان عبد 
ِم فإذا  ِة حديث الصدقات لعمرو بن ح الرمحن بن لبراهيم دحيم قال نَرت ِف أصل كتاب ُيىي بن مح

ِة ُيب أن ينَر في قال قلت ال  ههو عن سليمان بن أرقم فقال يل دحيم ها هوذا عند ولد ُيىي بن مح
يكفيين أن حتدثين به أنت قال وَسعت أاب علي صاَل بن حممد يقول كتب عين مسلم بن احلجا  هاتني 
احلكايتني يعين هذه وحكايته ِف علة حديث حممد بن عيسى بن َسيع ِف مقتل عثمان أخَبان أبو 

يعقوب بن  د هللا بن جعفر انالقاسم لَساعيل بن أمحد أان حممد بن هبة هللا أان حممد بن احلسني أان عب
ِم وقال 2سفيان )  كان أصحاب( قال وال أعلم ِف مجيع الكتب كتااب أصح من كتاب عمرو بن ح

والتابعون يرجعون لليه ويدعون ارا:هم حدثنا أبو بكر وجيه بن طاهر بن حممد أان أمحد بن احلسن  النب
يد بن  أبو مسهر عبد اْلعلى بن مسهر ان سعبن عبد هللا بن محدون أان ابن الشرق ان حممد بن ُيىي ان

ِم برفعة من ادم فيها مكتوب هذا  ِهري قال جا:ين أبو بكر بن حممد بن عمرو بن ح ِيِ عن ال عبد الع
بيان من هللا ورسوله فذكر بعض هذا احلديث الطويل قال وان حممد بن ُيىي ان أبو اليمان أان شعيب 

ِهري قال قرأت صحيفة عند أيب ب ِم ذكر أن رسول هللا )صلى هللا عن ال كر بن حممد بن عمرو بن ح
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 عليه وسلم( كتبها لعمرو بن

_________ 

 304/  17( زَيدة الزمة من م: انَر ترمجته ِف سري االعالم 1)

 402/  2ونقله عن يعقوب ابن حجر ِف هتذيب التهذيب  216/  2( كتاب املعرفة والتاريخ 2)
ِان االعتدال   (1)." 200/  2ومي

( شديد فيقول 1"لن العبد ليقف بني يدي هللا فيطول هللا وقوفه حَّت يصيبه من ذلك كرب ) .258
( قال 2َي رب ارمحين اليوم فيقول وهل رمحت شيئا من خلقي من أجلي فأرمحك هات ولو عصفورا )

)صلى هللا عليه وسلم( ومن مضى من سلف هذه اْلمة يتبايعون العصافري  فكان أصحاب النب
هنا وقال أبو حامت بن حبان ِف كتاب الضعفا: فيما حكاه أبو الفضل املقدسي عنه طلحة بن فيعتقو 

ريه روى عنه العال:  زيد الرقي وهو الذي يقال له الشامي كان أصله من دمشق روى عن اْلوزاعي ْو
ه ( ِف نسخة ما شافهين ب3بن هالل الرقي وشيبان بن فروخ منكر احلديث ال ُيل االحتجا  خبَبه )

أبو عبد هللا اخلالل أان أبو القاسم بن منده أان أبو علي لجازة ح قال وأان أبو طاهر بن سلمة أان علي 
( قال طلحة بن زيد الرقي روى عنه لبراهيم بن أيب عبلة 4بن حممد قاال أان أبو حممد بن أيب حامت )

ِيد والوضني بن عطا: روى عنه عثمان بن عبد في وُيىي الرمحن الطرائ واْلحوص بن حكيم وثور بن ي
بن زَيد املعروف بفهري ومعاَف بن عمران وأمحد بن عبد هللا بن يونس َسعت أيب يقول ذلك قال أبو 
حممد روى عن اْلوزاعي أيضا ولَساعيل بن نشيط روى عنه بقية َسعت أاب القاسم بن السمرقندي يقول 

بد هللا محن بن حممد الفارسي يقول َسعت عَسعت أاب القاسم اْلَساعيلي يقول َسعت أاب عمرو عبد الر 
( حممد بن سعيد احلراين يقول َسعت هالل بن العال: يقول قال أبو 6( يقول َسعت )5بن عدي )

 (7يوسف الرقي حممد بن أمحد الصيدالين لذا َسعت بقية يقول حدثنا أبو مسكني )
_________ 

 ( ابالصل: كرب من شديد1)

 ( ابالصل: عصفور خطأ2)

 241/  9انَر هتذيب الكمال ( 3)

 480 - 479/  4( اْرح والتعديل 4)

 109 - 108/  4( اخلَب ِف الكامل البن عدي 5)
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َيدة عن ابن عدي6)  ( ال

 (1)( عن ابن عدي وابالصل: )أبو سليمان( خطأ." 7)
 ة"جا:ان كتاب من عثمان فقرئ على الناس يوصيهم بتقوى هللا وُيذرهم الفتنة وَيمرهم ابْماع .259

ِلوا وكان ِما صاحلتهم عليه أن يؤدوا ) ( ل ى كل ذي حق 1ُ ذكر فيه أما بعد فإن جيش ذي املروة ن
( ضربة من سوط فما سواه فليأت فمن أبطأ أو أتىن فليتصدق فإن 2حقه فمن كانت له عندي طلبة )

ِي املتصدقني قال فقال أهل املسجد اللهم قد تصدقنا أخَبان أبو بكر حممد ب عبد الباقي أان  نهللا جي
( 3احلسن بن علي أان أبو عمر بن حيوية أان أمحد بن معروف أان احلسني بن الفهم ان حممد بن سعد )

اند عن أيب جعفر القارئ ) ( عياٍ 5( مو ى اابن[ )4أان حممد بن عمر أان عبد الرمحن بن أيب ال
ِومي قال كان املصريون الذين حصروا عثمان ستمائة رأسهم عبد كنانة الرمحن بن عديس البلوي و  املخ

ِاعي والذين قدموا من الكوفة مائتني رأسهم مالك  بن بشر بن عتاب الكندي وعمرو بن احلمق اخل
( وكانوا يدا واحدة 6اْلشرت النخعي والذين قدموا من البصرة مائة رجل رأسهم حكيم بن جبلة العبدي )

وكان أصحاب ( عهودهم وأماانهتم مفتونون 7جت )ِف الشر وكان حثالة من الناس قد ضووا لليهم قد مر 
)صلى هللا عليه وسلم( الذين خذلوه كرهوا الفتنة وظنوا أن اْلمر ال يبلغ قتله فندموا على ما صنعوا  النب

( أخَبان أبو عبد 8ِف أمره ولعمري لو قاموا أو قام بعضهم فحثا ِف وجوههم الرتاب النصرفوا خاسئني )
م أان أبو الفضل بن الكريدي أان أبو احلسن العتيقي أان أبو احلسن الدارقطين ان أمحد هللا حممد بن لبراهي

 بن علي بن العال: ان أبو اْلشعث أمحد بن

_________ 

 ( كذا ابْلصول كلها ولعل الصواب: " يؤدي " أو " نؤدي "1)

 ( الطلبة: ما كان لك عند آخر من حق تطالبه به2)

 71/  3( طبقات ابن سعد 3)

ِومي ترمجته 4) ِيد بن القعقاع وقيل فريوز بن القعقاع مو ى عبد هللا بن عياٍ بن أيب ربيعة املخ ( هو ي
 145/  21ِف هتذيب الكمال 

 ( سقطت من اْلصول واستدركت لإليضاح عن هتذيب الكمال5)

 وابن سعد

 ( اْلصل: العبدة والتصويب عن " ز " وم وابن سعد6)

ِجت " يقال: مر  العهد واْلمانة والدين: فسد ومر  العهود ( كذا ابْلصول وِف ابن سع7) د: " م
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 مر ( -واضطراِبا قلة الوفا: ِبا )ات  العروس بتحقيقنا 

 (1)( ِف ابن سعد: خاسرين." 8)
"أخَبان أبو احلسني القاضي وأبو عبد هللا اخلالل أان أبو القاسم بن مندة أان أبو علي لجازة ح  .260

( ان أيب ان يوسف بن يعقوب الصفار ان أبو 1بو احلسن قاال أان ابن أيب حامت )قال وأان أبو طاهر أان أ
عمرو )صلى هللا عليه وسلم( يرضون ب كان أصحاب النببكر بن عياٍ عن أيب لسحاق اهلمداين قال 

بن ميمون قال وذكر أيب عن لسحاق بن منصور عن ُيىي بن معني أنه قال عمرو بن ميمون يعين 
( أخَبان أبو الَبكات االمناطي وأبو عبد هللا البلخي قاال أان أبو احلسني بن الطيوري 2اْلودي ثقة )

وَثبت بن بندار قاال أان احلسني بن جعفر زاد ابن الطيوري وحممد بن احلسن أان أبو العباس الوليد بن 
مون اْلودي  يبكر أان أبو احلسن علي بن حممد أان أبو مسلم صاَل بن أمحد حدثين أيب قال عمرو بن م

( اتبعي ثقة جاهلي أخَبان أبو الَبكات اْلمناطي أان أبو احلسني بن الطيوري أان أبو احلسن 3كوِف )
العتيقي ح وأخَبان أبو عبد هللا البلخي أان َثبت بن بندار أان احلسني بن جعفر قاال أان الوليد أان علي 

عليه  هلي أسلم ِف حياة النيب )صلى هللاأان صاَل حدثين أيب قال عمرو بن ميمون اْلودي اتبعي جا
وسلم( ومل ير النيب )صلى هللا عليه وسلم( من أصحاب عبد هللا أخَبان أبو القاسم بن عبدان قرا:ة عن 
أيب عبد هللا حممد بن علي بن أمحد بن املبارك أان رشأ بن نَيف أان حممد بن لبراهيم بن حممد أان حممد 

ن بن يوسف بن سعيد بن خراٍ قال عمرو بن ميمون اْلودي قد َسع بن حممد بن داود ان عبد الرمح
ه  وأرضاه صحيحة قرأت على أيب عبد هللا بن البنا عن Bابن معاذ ورواية عمرو بن ميمون عن أيب ذر 

 ( بن اْلبنوسي أان أبو بكر بن بريي4أيب احلسني )

_________ 

 258/  6( اْرح والتعديل 1)

 1290رقم  371للعجلي ص ( اتريخ الثقات 2)

 ( " كوِف " سقطت من اتريخ الثقات3)

 (2)( اْلصل وم: احلسن تصحيف." 4)
"الذي يليه ُ الذي يليه وقد حضر ذلك أبو الدردا: فرآه رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم(  .261

بة فسأله مبا دعوت به َي عومير قال قلت اللهم لين أس لك جنات أرافعا يديه وأقبل حَّت حضر معهم الْر
ال وِف جنات عدن نفال ِف معافاة منك ورمحة وخري وعافية وعلم اْلنبيا: فأرسل رسول هللا  الفردوس ن
)صلى هللا عليه وسلم( يده مرة أو مرتني يقول ذهبت ِبا َي عومير أنبأان أبو الغنائم حممد بن علي ُ 
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د للفظ له قالوا أان أبو أمحد زاد أمححدثنا أبو الفضل بن انصر أان أمحد بن احلسن واملبارك وحممد وا
وأبو احلسني قاال أان أبو بكر أان أبو احلسن أان البخاري قال وقال عمر بن خالد ان حممد بن سلمة عن 

)صلى هللا عليه وسلم( يقول أتبعنا للعلم والعمل أبو الدردا:  كان أصحاب النبحممد بن لسحاق قال 
أان  نسخة يقولون أتبعنا للعلم ابلعمل أخَبان أبو املَفر بن القشرييوأعلمنا ابحلالل واحلرام معاذ وِف 

ِرودي أان أبو عمرو بن محدان ح وأخَبتنا أم اجملتىب بنت انصر قالت قرئ على لبراهيم  أبو سعد اْن
بن منصور أان أبو بكر بن املقرئ قاال أان أبو يعلى ان زهري ان جعفر بن عون ان أبو عميس عن عون بن 

حيفة عن أبيه أن رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( آخى بني سلمان وبني أيب الدردا: قال فجا: أيب ج
ِور أاب الدردا: فرأى أم الدردا: مبتذلة قال ما شأنك قالت لن أخاك ليس له حاجة ِف الدنيا  سلمان ي

 قال فلما جا: أبو الدردا: رحب به وقال ابن املقرئ سلمان وقاال وقرب لليه طعاما

_________ 

 ابالصل وم: احضر - 1

ِ: االول من اخلَب ِف سري اعالم النبال:  77/  7التاريخ الكبري للبخاري  - 2 واتريخ  341/  2واْ
 ( عن ابن لسحاق401االسالم )اخللفا: الراشدون ص 

 كذا ابالصل وم وِف التاريخ الكبري: عمرو بن خالد  - 4

 اق عن مكحول قالِف التاريخ الكبري: عن حممد بن لسح - 5

 االصل وم: سعيد تصحيف - 6

 بدون لعجام ِف م - 7

 االصل وم: عن تصحيف - 8

واتريخ االسالم )اخللفا: الراشدون(  342 - 341/  2اخلَب من هذا الطريق ِف سري اعالم النبال:  - 9
 (1)." 401ص 

فاجرهم بفاجرهم هم و "قال رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( هذا اْلمر ِف قريش يليه برهم بَب  .262
حَّت يدفعوه ل ى عيسى ابن مرِّ رواه أبو احلسن بن جوصا عن أيب عامر إبسناده مثله لال أنه قال ثالثة 

 برهم بَبه وفاجرهم بفجوره وهو اْلصح

شيخ من اهل دمشق حدث عن عطأ: اخلراساين روى عنه الوليد بن مسلم أنبأان أبو طاهر  - 9242
بو الَبكات الفقيه عنه أان أبو علي اْلهوازي أان أبو نصر عبد الوهاب بن حممد بن احلسني وحدثنا أ

( أان أبو هاشم عبد اْبار بن عبد الصمد السلمي أان أبو احلسن 1عبد هللا بن عمر بن أيوب املري )
أمحد بن عمري بن يوسف أان أبو عامر موسى بن عامر ان الوليد بن مسلم قال وان شيخ من أهل دمشق 
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( َيتونكم ِف ُثانني ْاية 2ع عطا: اخلراساين يرويه عن رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( قال )أنه َس
شيخ من قدما: اْند  9243حتت كل ْاية اثنا عشر ألفا الروم فيهم كاملخيلة ْري أهنم الرؤوس والقادة 

ِلون أجنادا   ِوا الصوائف ين ِم اْهاد حدث أن أهل الشام كانوا لذا ْ كان أصحاب كما ِمن كان يل
ِل مع موسى  النب ِلون أرابعا وكما كان بنو لسرائيل تن )صلى هللا عليه وسلم( لذا ساروا ل ى الشام ين

شيخ من اْند أخَب  9244عليه والسالم وبعده أسباطا قال وبني كل جند فرجه وطريق وجمال للخيل 
ِاهتم أرض الروم أنه كان لذا وقف على الدرب قاف ا فتنة ال قال احلمد هلل الذي مل جيعلنعن أمريهم ِف ْ

 للقوم الَاملني وْناان برمحته من القوم الَاملني

_________ 

ين1)  ( حترفت ابْلصل ل ى: امل

( صفحة كاملة بيضا: ابْلصل نستدرك ما أمكن عن خمتصر ابن منَور بني معكوفتني وسنشري ل ى 2)
 (1)هناية االستدرك ِف موضعه." 

 ةقيس بن صرم -4360" .263
 ب س: قيس ْبن صرمة وقيل: صرمة ْبن قيس، وقيل: قيس ْبن َماِلك ْبن أوس ْبن صرمة اْلَماِزين.

 أورده عبدان.

ِ وروى إبِِْسَناِدِه، َعْن لسرائيل، َعْن َأيب ِلْسَحاق، َعِن الَبا:، قَاَل:  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه  َكاَن أصحاب النَّبي
َصارِي   ًما فنام قبل أن يفطر ابلليل، مل َيكل ِل َى مثلها، َوِلن قيس ْبن صرمة اْْلَنْ َوَسلََّم ِلَذا َكاَن الرجل صائ

 َكاَن صائًما، وكان يومه َذِلَك يعمل ِف أرضه ...

 وذكر احلديث، َوَقْد تقدم ذكره.

، وقيل ِفيِه: صرمة اَأْخَرَجُه أَبُو ُموَسى خمتصرًا، وأخرجه أَبُو ُعَمر، وترجم َعَلْيِه: قيس ْبن َماِلك، وهو َهذَ 
 (2)ْبن أنس، وصرمة ْبن َأيب أنس، َوَقْد ذكرانه ِف اببه.." 

اَن أصحاب كَ "أورده عبدان، وروى إبِِْسَناِدِه، َعْن ِلْسرَائِيُل، َعْن َأيب ِلْسَحاَق، َعْن اْلََبَاِ: قَاَل:  .264
ِلن صل ى هللا عليه وآله َوَسلََّم ِلَذا َكاَن الرجل صائًما فنام قبل أن يفطر ابلليل، مل َيكل ِل َى مثلها، وَ  النب

قيس ْبن صرمة اْْلَْنَصارِي  َكاَن صائًما، وكان يومه َذِلَك يعمل ِف أرضه ... وذكر احلديث، َوَقْد تقدم 
 [ ذكره.1ا

[ ، وهو َهَذا. وقيل 2« اقيس ْبن َماِلك»رجه أَبُو ُعَمر وترجم َعَلْيِه: َأْخَرَجُه أَبُو ُموَسى خمتصرًا، وأخ
 ، َوَقْد ذكرانه ِف اببه.« وصرمة ْبن َأيب أنس»، « صرمة ْبن أنس»ِفيِه: 
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 قيس بن صعصعة -4355

 )ب( قيس ْبن صعصعة.

ِه واسع ْبن حبان، ْن أَبِيقَاَل أَبُو ُعَمر: ال أعرف نسبه، حديثه عند اْبن هليعة، َعْن حبان ْبن واسع، عَ 
، ِف َكْم أقرأ القرآن؟ ... احلديث.  َعْن قيس ْبن صعصعة قَاَل: قُ ْلُت: ََي َرُسوَل اَّللَِّ

 [ أبو عمر.3أخرجه ا

 قيس بن أىب صعصعة -4356

)ب د ع( قيس ْبن َأيب صعصعة، واسم َأيب صعصعة: َعْمرو ْبن َزْيد ْبن عوف ْبن مبذول ْبن َعْمرو ْبن 
ِرجي املازين.ْ  نم ْبن مازن ْبن النجار اْلنصاري اخل

شهد العقبة وبدرًا، وجعله َرُسول اَّللَّ َصلَّى هللا عليه وآله َوَسلََّم َعَلى الساقة يومئذ. قَاَله عروة، وابن 
 [ .4شهاب، وابن ِلْسَحاق ا

يه، َعْن قيس ْبن َأيب ع، َعْن أبروى َُيىي ْبن بكري وسعيد ْبن َأيب مرِّ َعِن ابن هليعة َعْن حبان ْبن واس
، ِف َكْم أَقْ َرأُ اْلُقْرآَن؟ قَاَل: ِف ُخس عشرة ليلة. قَاَل: أجدين أقوى من  صعصعة،: أَنَُّه قَاَل: ََي َرُسوَل اَّللَِّ

 َذِلَك؟ قَاَل: ففي كل مجعة. قال: أجدين أقوى من ذلك؟

َُُّ رجع فكان يقرؤه ِف كل ُخقال: فمكث كذلك يقرؤه زمااًن حَّتَّ كَب وكان يعصب عي س عشرة نيه، 
َُُّ قَاَل: َي ليتين قبلت رخصة النيب صل ى هللا عليه وآله وسل م. أخرجه الثالثة.  ليلة، 

__________ 

 .18، 17/ 3: 2498، وقد تقدمت برقم « صرمة بن أنس»[ وذلك ِف ترمجة 1ا
 .1298/ 3: 2150[ االستيعاب، الرتمجة 2ا
 .1294/ 3: 2138، الرتمجة [ االستيعاب3ا
ِوة بدر: 458/ 1[ ينَر سرية ابن هشام ِف أَسا: من شهد العقبة: 4ا ، 613/ 1، وِف خَب ْ

705 "..(1) 
"توِف طلحة بن أسد ِف ربيع اْلول سنة أربع وتسعني وثالث مئة. وكان ثقة مؤمناً يذكر عنه  .265

 من السخا: والكرم شي: عَيم.

 

 طلحة بن زيد

 : أبو حممد القرشي الرقي قيل: لنه دمشقي، وسكن الرقة.أبو مسكني ويقال

حدث عن ُعبيدة بن حسان بسنده عن جابر بن عبد هللا اْلنصاري قال: بينما َنن جلوس مع النيب 
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َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِف بيت أيب حشفة ِف نفر من املهاجرين، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
ِبري وعبد   الرمحن بن عوف وسعد بن أيب وقاص فقال رسول هللا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: "وطلحة وال

ه لينهض كل رجل منكم ل ى ُكفِئه "، قال: وهنض النيب َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ل ى عثمان بن عفان فاعتنق
 وقال: " أنت وليي ِف الدنيا، وأنت وليي ِف اْلخرة "

 دة بسنده عن ابن عمر عن رسول هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قال: " لن العبدوحدث عن موسى بن عبي
، ارمحين اليوم.  ليقف بني يدي هللا، فيطو ل وقوفه حَّت يصيبه من ذلك كرب شديد. فيقول: َي رب 

 فكان أصحابفيقول: وهل رمحت  شيئًا من خلقي من أجلي فأرمحك، هات ولو عصفورًا " قال: 
 (1)َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ومن مضى من سلف هذه اْلمة يتابعون العصافري فيعتقوهنا.."  النب

ِومي: كان املصريون الذين حصروا عثمان ست  .266 "قال أبو جعفر القارئ مو ى ابن عياٍ املخ
كان و  مئة، والذين قدموا من الكوفة والذين قدموا من البصرة مئة رجل، وكانوا يدًا واحدة ِف الشر،

لَّى هللاُ صَ  وكان أصحاب النبحثالة من الناس ضووا لليهم، قد مرجت عهودهم وأماانهتم، مفتونون، 
َعَلْيِه َوَسلََّم الذين خذلوه كرهوا الفتنة، وظنوا أن اْلمر ال يبلغ قتله، فندموا على ما صنعوا ِف أمره، 

 صرفوا خاسئني.ولعمري لو قاموا أو قام بعضهم فحثا ِف وجوههم الرتاب ال ن

قال حممد بن احلسن: ملا كثر الطعن على عثمان تنحى علي ل ى ماله بينبع، فكتب لليه عثمان: أما 
ىب، وبلغ اْلمر فوق قدره، وطمع اْلمر من ال يدفع عن  ِام الطبيني، وخلف السيل ال بعد، فقد بلغ احل

 نفسه: من الطويل

ِق. فإن كنت مأكواًل فكن خري آكل ... ولال فأدركين  وملا أم

ىب، زىب اْلسد اليت حتفر هلا، وجعلت مثالً ِف بلوغ السيل لليها، ْلهنا ُتعل ِف الر  وايب قوله: بلغ السيل ال
ِام الطبيني: يعين أنه قد اضطرب من  وال تكون ِف املنحدر، وال يبلغها لال سيل عَيم. وقوله: جاوز احل

د القيس مر الفَيع الفادح. والبيت لشاعر من عبشدة السري حَّت خلف الطبيني من اضطرابه، مثالً لأل
ِقاً هلذا البيت.."  ِق، ولمنا َسي ِم  (2)جاهلي يقال له: املم

"وعن شداد بن أوس أن رسول هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قال: أبو بكر أوزن أميت اعدهلا، وعلي  .267
ميت أميت وأوصلها، وأبو ذر الغفاري أزهد أبن أيب طالب ويل أميت اوَسها، وعبد هللا بن مسعود أمني 

 وأرأفها، وأبو الدردا: أعدل أميت وأرمحها، ومعاوية بن أيب سفيان أحلم أميت وأجودها.

 قال أبو جعفر: وال يتابع على هذا احلديث وال نعرفه لال به.

 وعن مكحول قال:
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يدة بن اْراح، ق عمر، وأميننا أبو عبكانت الصحابة يقولون فيما بينهم: أرمحنا بنا أبو بكر وأنطقنا ابحل
وأعلمنا ابحلالل واحلرام معاذ بن جبل، وأقرأان أيب بن كعب، ورجل عنده علم ابن مسعود وتبعهم عومير 

 ابلعقل.

وعن جبري بن نفري قال: قال رسول هللا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: لن لكل أمة حكيماً وحكيم هذه اْلمة 
 أبو الدردا:.

اشم ن عبد الرمحن بن جبري بن نفري قال: أرسل النيب َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم رجالً فقال: امجع يل بين هوع
بته جعل يسأل من  ِف دار ... فذكر احلديث، وقال فيه: قال: فرفع يديه ورفعوا أيديهم، فلما قضى ْر

لَّى هللاُ الدردا:، فرآه رسول هللا صَ  يليه مباذا دعوت؟ ُ الذي يليه، ُ الذي يليه وقد حضر ذلك أبو
بة، فسأله: مب دعوت به َي عومير؟ قال: قلت: اللهم  َعَلْيِه َوَسلََّم رافعاً يديه، وأقبل حَّت حضر معهم الْر
ال، وجنات عدن نفال، ِف معافاة منك ورمحة، وخري وعافية، وعلٍم ال  لين أسألك جنات الفردوس ن

 ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يده مرة أو مرتني يقول: ذهبت ِبا َي عومير.ينسى. فأرسل رسول هللا َصلَّ 

مل أبو َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم تقول: أتبعنا للعلم والع كان أصحاب النبوعن حممد بن لسحاق قال: 
 (1)الدردا:، وأعلمنا ابحلالل واحلرام معاذ. وِف نسخة: يقولون: أتبعنا للعلم ابلعمل.." 

 يخ من أهل دمشق"ش .268

 َسع عطا: اخلراساين يرويه عن رسول هللا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم قال: َيتونكم ِف ُثانني ْاية، حتت كل
 ْاية لثنا عشر ألفاً، الروم فيهم كاملخيلة ْري أهنم الرؤوس والقادة.

 

 شيخ

ِم اْهاد. حدث أن أهل الشام كانوا لذا ْ ِلون أجناداً كما من قدما: اْند ِمن كان يل ِوا الصوائف ين
ِلون أرابعاً، وكما كان بنو لسرائيل تن كان أصحاب النب ِل َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم لذا ساروا ل ى الشام ين

 مع موسى عليه الصالة والسالم وبعده أسباطاً. قال: وبني كل جند فرجة وطريق وجمال للخيل.

 

 شيخ من اْند

ِاهتم أرض الروم أنه كان لذا وقف على الدرب قافالً قال: احلمد هلل الذي مل جيعلنا  أخَب عن أمريهم ِف ْ
 فتنة للقوم الَاملني، وْناان برمحته من القوم الكافرين.

 

 شيخ من أهل دومة اْندل
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ا  ذحدث أن رسول هللا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم كتب ْلكيدر هذا الكتاب: بسم هللا الرمحن الرحيم، ه
 (1)كتاب من حممد رسول هللا ْلكيدر حني أجاب ل ى." 

ثنا عبد هللا بن "أنبأان أَبُو اْلَقاِسِم ْبُن اْلُبْسرِيِ  قَاَل: َأاَن أَبُو طَاِهٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن الذََّهيبُّ، ف .269
ِِيَد، ْن َعِديِ  ْبِن ََثبِ حممد، فثنا أبو بكر بن أيب شيبة، فثنا أَبُو أَُساَمَة َعْن ُشْعَبَة، عَ  ٍت، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َي

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِل َى أُُحٍد، َخرََ  َمعَ   أِباَُنٍس فَ َرَجُعوا، هُ َعِن اْلََبَاِ: ْبِن َعاِزٍب قَاَل: َلمَّا َخرََ  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 وسل م ِفْرقَ َتنْيِ: فَ َقاَلْت ِفْرَقٌة:صل ى هللا عليه  َفَكاَن َأْصَحاُب النبقَاَل: 

ُ أَ  ََِلْت: َفما َلُكْم ِف اْلُمناِفِقنَي ِفئَ َتنْيِ َواَّللَّ [ 1رَْكَسُهْم مبا َكَسُبوا انَ ْقتُ ُلُهْم، َوقَاَلْت ِفْرَقٌة: ال نَ ْقتُ ُلُهْم، قَاَل فَ نَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َا تَ ْنِفي اخلَْ  قَاَل: فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َا طَيِ َبٌة، َوِلهنَّ  َبَث َكَما تنفي النار خبث الفضة.ِلهنَّ

، َأال َْرْيِ َطرِيِق زََِيٍد َعِن الُِّْهرِيِ  َأنَّ اْلَْنَصاَر يَ ْوَم أُُحٍد قَاُلوا: ََي َرُسوَل اَّللَِّ ْسَتِعنُي نَ  وعن ابن لسحق ِمْن 
 « . َحاَجَة لََنا ِفيِهمْ ال»ِِبَُلَفائَِنا ِمْن يَ ُهوَد، فَ َقاَل: 

َثيِن حُمَمَّد بن لسحق قَاَل: َوَمَضى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َحَّتَّ َسلَ  َك ِف َحرَِّة قَاَل: زََِيٌد، َوَحدَّ
 صلى هللا عليه وسلم هللا [ فَ َرس ِبَذنَِبِه، فََأَصاَب ِكالب َسْيف َواْستَ لَُّه، فقال رسول2َبيِن َحارِثََة، َفَذبَّ ا

َفَك فَِإين ِ أََرى السُُّيوَف َسُتْسَتلُّ اْليَ ْومَ 3وََكاَن ُيُِبُّ اْلَفْأَل َوال يَ ْعَتاف: ََي َصاِحَب السَّْيِف ِشْم ا  «[ َسي ْ
َُْرُُ  بِ »َُُّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َْلْصَحابِِه:  َأْي ِمْن  -ا َعَلى اْلَقْوِم ِمْن َكَثبٍ نَ َمْن َرُجٌل 

َثَمَة َأُخو َبيِن َحارِثََة ْبِن احْلَاِرِث: أاََن ََي رَ  -قُ ْربٍ  ، فَ نَ َفَذ ِمْن َطرِيٍق ال مَيُرُّ بَِنا َعَلْيِهْم فَ َقاَل أَبُو َخي ْ ُسوَل اَّللَِّ
، وََكاَن َرُجال ُمَناِفًقا َضرِيَر اْلَبَصِر، َسَلَك ِف َماٍل ِلِمْرَبِع ْبِن قَ يْ بِِه ِف َحرَِّة َبيِن َحارِثََة، َوَبنْيَ أَْمَواهِلِْم، َحَّتَّ  َِيٍ 

َع ا [ ِف ُوُجوِهِهُم 5[ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَمْن َمَعُه ِمَن اْلُمْسِلِمنَي قَاَم َُيِْثي ا4فَ َلمَّا َسَِ
َاَب َويَ ُقوُل: ِلْن كُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَِإين ِ ال ُأِحلُّ َلَك َأْن َتدْ الرتُّ ُخَل َحاِئِطي، َوَقْد ذُِكَر ْنَت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َْرْيََك ََي حُمَمَّ  َُُّ قَاَل: َواَّللَِّ َلْو أَْعَلُم َأين ِ ال ُأِصيُب ِِبَا  ِِبَا  ُد َلَضَرْبتُ يل أَنَُّه َأَخَذ َحْفَنًة من تراب ِف يديه 
ال تَ ْقتُ ُلوُه فَ َهَذا اَْلْعَمى »ِف َوْجِهَك، فَابْ َتَدرَُه اْلَقْوُم لِيَ ْقتُ ُلوُه، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم: 

َهِل، قَ ْبَل هَنِْي َرُسول اَّللَِّ شْ ، َوَقْد َبَدَر لِلَْيِه َسْعُد ْبُن َزْيٍد َأُخو َبيِن َعْبِد اْلَ « أَْعَمى اْلَقْلِب َأْعَمى اْلَبَصرِ 
 [ َفَضَربَُه اِبْلَقْوِس ِف رَْأِسِه َفَشجَُّه.6َصلَّى هللا عليه وسل م اعنه[ ا

ْعَب ِمْن أُُحٍد ِف ُعْرَوِة اْلَواِدي ِل َى اْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحَّتَّ نَ ََِل الشِ   بل،َوَمَضى َرُسول اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

__________ 
 .88( [ سورة النسا:: اْلية 1ا )
 ( [ لي حرك ذنبه مبعدا الذابب عنه.2ا )

 ( [ أي( : سله.3ا )

                                         
 29/306، ابن منَور خمتصر اتريخ دمشق (1)
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم.4ا )  ( [ وعند ابن هشام: حس َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 ( [ َأْي يرمي.5ا )

 (1)( [ زيدت على اْلصل من سرية ابن هشام.." 6ا )
ِاعي  .270 "عبد الرمحن بن عديس البلوي وكنانة بن بشر بن عتاب الكندي وعمرو بن احلمق اخل

والذين قدموا من الكوفة مائتني رأسهم مالك اْلشرت النخعي والذين قدموا من البصرة مائة رجل رأسهم 
ت جحكيم لبن جبلة العبدي وكانو يدا واحدة ِف الشر وكان حثالة من الناس قد ضووا لليهم قد مر 

ظنوا صلى هللا عليه وسلم الذين خذلوه كرهوا الفتنة و  وكان أصحاب النبعهودهم وأماانهتم مفتونون 
أن اْلمر ال يبلغ ل ى قتله فندموا على ما صنعوا ِف أمره ولعمري لو قاموا أو قام بعضهم فحثا ِف وجوههم 

 الرتاب ال نصرفوا خاسرين ولكن ليقضي هللا أمر كان مفعوال

سعد حدثين احلكم بن القاسم عن أيب عون مو ى املسور لبن خمرمة قال ما زال املصريون كافني قال لبن 
عن دمه وعن القتال حَّت قدمت أمداد العراق من الكوفة ومن البصرة ومن الشام فلما جا:وا شجع 

 نالقوم حني بلغهم أن البعوث قد فصلت من العراق من عند ابن عامر ومن مصر من عند عبد هللا ب
سعد فقالوا نعاجله قبل أن تقدم اْلمداد قالوا وخر  سعد بن أيب وقاص رض = حَّت دخل على عثمان 
رض = وهو حمصور ُ خر  من عنده فرأى عبد الرمحن بن عديس ومالكا اْلشرت وحكيم بن جبلة 

 (2)." :فصفق بيديه لحدامها على اْلخرى ُ أظهر الكالم فقال وهللا لن أمرا هؤال: رؤساؤه ْلمر سو 
"يسار، قال: دخلنا على حبيب أيب حُمَمَّد وهو ابملوت، فَ َقاَل: أريد أن آخذ طريقا مل أسلكه  .271

قط ال أدري ما يصنع يب، قلت: أبشر َي أاب حُمَمَّد أرجو أن ال يفعل بك ِلالَّ َخرْيًا، قال: ما يدريك؟ 
 ليت تلك الكسرة اخلبِ اليت أكلناها ال تكون َسا علينا!

َبيد اَّللَّ ْبن حُمَمَّد ْبن عائشة، َعن َأيب زكرَي الصائغ، قالت امرأة حبيب: َكاَن يقول: لن مت ِف َوقَال عُ 
اليوم فأرسلي ل ى فالن يغسلين، وافعلي كذا، واصنعي كذا، فقيل المرأته: أري رؤَي؟ فقالت: هذا يقوله 

 ( .1ِف كل يوم )

ين: روى له البخاري ِف اْلدب، عن بكر ْبن َعبد اَّللَِّ  اَّللَُّ عليه وسلم  َصلَّى َكاَن أصحاب النب امل
 ( ابلبطيخ، فإذا كانت احلقائق كانوا هم الرجال.2يتبادحون )

 ( .3ت س: حبيب بن َأيب مرزوق الرَّقِ ي  ) 1098

ِبري، وعطا: ْبن َأيب رابح )ت  َرَوى َعن: عروة ْبن ال

__________ 

                                         
 2/10عيون اْلثر، ابن سيد الناس  (1)
 132التمهيد والبيان ِف مقتل الشهيد عثمان، املالقي، أبو عبد هللا ص/ (2)
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الذهيب  و نعيم وابن عساكر ِف كتابيهما ووثقه ابن حبان، وذكره( أخباره كثرية استوعبها احلافَان أب1)
ِهاد الذين يهمون ِف احلديث.  ِان َوقَال: وما علمت فيه جرحا، ولمنا ذكرته هنا لئال يلحق ابل ِف املي

ه   140، 131"وترمجه الذهيب ِف الطبقة الرابعة عشرة من"اتريخ االسالم"وهي اليت توِف أصحاِبا بني 
 .119صقدي: توِف ِف حدود االربعني واملئة، والعجيب أن ابن تغري بردي ذكر وفاته سنة َوقَال ال

( يتبادحون: يرتامون به، يُ َقال: بدح يبدح لذا رمى. ويرد احلديث: يتمازحون ويتبادحون ابلبطيخ.." 2)
 ( .266( . وأخرجه البخاري ِف االادب )104/  1)انَر النهاية: 

، 323/  2، واملعرفة ليعقوب: 2633/ الرتمجة  2واتريخ البخاري الكبري: ، 320( طبقات خليفة: 3)
، 14، وثقات ابن شاهني، الورقة 79، وثقات ابن حبان، الورقة 502/ الرتمجة  3واْرح والتعديل: 

، ولكمال 59/  5، واتريخ االسالم: 203/  1، والكاشف: 121/ الورقة  1وتذهيب الذهيب: 
، وهتذيب ابن حجر: 57، وهناية السول، الورقة 79، وبغية االريب، الورقة 125/ الورقة  2مغلطاي: 

ِرجي: 190/  2  (1).." 1217/ الرتمجة  1، وخالصة اخل
 "َوقَال أَبُو َبْكر البيهقي: وقد اثَّن َعَلى ُسَلْيمان ْبن داود أَبُو ُزْرَعة، .272

ول احلديث الذي رواه ِف "الصدقات"موصوأَبُو حامت، وعثمان ْبن َسِعيد، ومجاعة من احلفاظ ورأوا هذا 
 اْلسناد حسنا، وهللا أعلم.

ِم  ان أصحاب كَوقَال يعقوب ْبن ُسْفَيان: ال أعلم ِف مجيع الكتب كتااب أصح من كتاب َعْمرو ْبن ح
ي   صلى هللا عليه وسلم والتابعون يرجعون لليه ويدعون ارا:هم. النَّبي

 نََّسائي حديث: "الصدقات"وقد وقع لنا عاليا عنه.روى له أبو داود ِف "املراسيل"، وال

ِعيَل الصَّرْيَِفُّ، اَأْخََباََن بِِه َأمْحَد ْبن َأيب اخلري، قال: أَنْ َبَأاَن أَبُو احلََْسِن احْلَمَّاُل، قال: َأْخََباََن حَمُْموُد ْبُن ِلَسَْ 
ث َ قال: أخَبان أَبُو احْلَُسنْيِ ْبِن فَاْذْشاِه، قال: أخَبان أَ  ُد ْبن َعبد اَّللَِّ بُو اْلَقاِسِم الطَََّبَاينُّ، قال: َحدَّ َنا حُمَمَّ

ََِة، َعْن ُسَلْيمان ْبِن َداُوَد، قال:  ثَ َنا َُيْىَي ْبُن مَحْ ثَ َنا احلََْكُم ْبُن ُموَسى، قال: َحدَّ احلضرمي، قال: َحدَّ
َثيِن الُِّْهرِي ، َعن َأيب َبْكِر ْبن حممد بن ُعَمر و  ِم، َعن أبيه، َعْن جده أن َرُسول اَحدَّ ُ بن ح َّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِت وبَ َعَث بِِه َمَع عَ  ْمرو ْبِن َحٍِْم، َعَلْيِه وَسلََّم َكَتَب ِل َى َأْهِل اْلَيَمِن ِبِكَتاٍب ِفيِه اْلَفرَاِئُض والسَُّنُن والدِ َيَّ
 ْسِم اَّللَِّ الرَّمْحَِن الرَِّحيِم.فَ ُقرَِئْت َعَلى َأْهِل اْلَيَمِن وَهِذِه ُنْسَختُ َها: بِ 

ٍد النَّيبِ  صلى هللا عليه وسلم ِل َى ُشْرَحِبيَل ْبِن َعْبِد ُكالٍل ِقيَل ) ( ِذي ُرَعنْيٍ وُمَعاِفِر ومَهَْداَن. أَمَّا 1ِمْن حُمَمَّ
تُ ُهمْ   بَ ْعُد فَ َقْد َرَجَع ُرُسوُلُكْم وأَْعطَي ْ

__________ 

                                         
ِي، مجال الدين  (1)  5/395هتذيب الكمال ِف أَسا: الرجال، امل
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: شرحبيل بن عبد كالل ونعيم بن عبد كالل، واحلارث بن عبد كالل قيل ( 58/  8( ِف اجملتىب )1)
 (1)... ، والقيل: الرئيس، أو دون امللك، عند احلمرييني.." 

"اَْلوِدي  )سي ق( ، وَعْبد الرمحن ْبن سابط )د( ، وَعْبد امللك ْبن ُعَمري )خ ت س( ، وعبدة  .273
ْبن مرة )د س( ، وعيسى ْبن حطان، وحُمَمَّد ْبن  ْبن َأيب لبابة، وعطا: ْبن السائب )ت( ، وَعْمرو

َساف  ِِ السائب ْبن بركة املكي )سي( ، وحممد ْبن سوقة، ومهاجر أَبُو احلسن )بخ( ، وهالل ْبن َي
ِاري  ِيد ْبن َشرِيك والد لبراهيم الت َّْيِمي  )ق( ، وأَبُو لسحاق السبيعي )ع( ، وأَبُو بلج الف )خت س( ، وي

 )ت س( .

 ( ِف الطبقة اْلو ى من أهل الكوفة.1مَّد ْبن سعد )ذكره حمَُ 

 ( ، َعْن ُيىي ْبن َمِعني: ثقة.2َوقَال ِلْسَحاق ْبن منصور )

 ( : كوِف، اتبعي، ثقة، جاهلي.3وكذلك قال النََّسائي. َوقَال العجلي )

ون َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه وَسلََّم يرض كان أصحاب النب( ، َعن َأيب لسحاق: 4َوقَال أَبُو َبْكِر ْبُن عياٍ )
 بَعْمرو ْبن ميمون.

( ْبن َأيب لسحاق َعن أبيه: كان َعْمرو ْبن ميمون لذا دخل املسجد فرؤي ذكر اَّللَّ 5َوقَال يونس )
ِوجل.  ع

 ( ، َعن َأيب لسحاق: حج َعْمرو ْبن ميمون ستني من بني حجة وُعَمرة.6َوقَال شعبة )

__________ 

 .117/  6قاته: ( طب1)
 .1422/ الرتمجة  6( اْرح والتعديل: 2)
 .42( ثقاته، الورقة 3)
 .1422/ الرتمجة  6( اْرح والتعديل: 4)
 .563 - 562/  2( املعرفة ليعقوب: 5)
 (2).." 148/  4( حلية االوليا:: 6)
ُ عليه وسلم يوم أحد كان أَبُو الدردا: فيمن ف .274 رسول اَّللَِّ صلى  ا: ل ى"أصحاب النَّيب  َصلَّى اَّللَّ

هللا عليه وسلم ِف الناس، فلما أظلهم املشركون ِف فوقهم قال رسول اَّللَّ َصلَّى اَّللَُّ عليه وسلم: "اللَّهم 
ليس هلم أن يعلوان، فثات لليه يومئذ انس وانتدبوا، وفيهم عومير أَبُو الدردا: حَّت أدحضوهم َعْن مكاهنم 

لدردا: يومئذ حسن البال:، فقال رسول اَّللَّ َصلَّى اَّللَُّ عليه وسلم: "نعم الذي كانوا فيه، وكان أَبُو ا
                                         

ِي، مجال الدين  (1)  11/419هتذيب الكمال ِف أَسا: الرجال، امل
ِي، مجال الدين  (2)  22/263هتذيب الكمال ِف أَسا: الرجال، امل
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 ( "!1الفارس عومير ". َوقَال: "َحِكيم أميت عومير )

ي ( َعْن حُمَمَّد ْبن لسحاق: 2َوقَال حُمَمَّد ْبن سلمة ) ون: صلى هللا عليه وسلم يقول كان أصحاب النَّبي
 ا:، وأعلمنا ابحلالل واحلرام معاذ ْبن جبل.أتبعنا للعلم والعمل أَبُو الدرد

َوقَال َسِعيد ْبن َأيب َعُروبَة، َعْن قتادة: ذكر لنا أن أاب الدردا: كان يقول: رب شاكر نعمة ْريه ومنعم 
 عليه وال يدري، ورب حامل فقه ْري فقيه.

من ال دار  أَبُو الدردا:: الدنيا دارَوقَال أَبُو عوانة، َعْن َعبد امَلِلك ْبن ُعَمري، َعْن رجا: ْبن حيوة: قال 
 له، وهلا جيمع من ال عقل له.

َوقَال ُعَبيد اَّللَّ ْبن َعْمرو، عن َعبد امَلِلك ْبن ُعَمري، عن رجا: ابن حيوة، َعن َأيب الدردا:: لمنا العلم 
 ابلتعلم، واحللم ابلتحلم، ومن تبحر اخلري يعطه ومن يتوق الشر يتوقه، وثالثة ال ينالون

__________ 

 ( هذا مرسل فإن شريح بن ُعَبيد مل يلق أاب الدردا:.1)

 (1).." 348/ الرتمجة  7( انَر اتريخ البخاري الكبري: 2)
"حمصور، فقال: ما ترى؟ قال: أرى أن تعطيهم ما سألوك من ورا: عتبة اببك ْري أن ال ختلع  .275

يوم ذاك. ُ خر  ابن عمر لليهم فقال: ليس هذا  -وكان واجًدا عليه-نفسك. فقال: دونك عطا:ك 
 فقال: لَيكم وقتل هذا الشيخ، وهللا لئن

قتلتموه مل حتجوا البيت مجيعا أبدا، ومل ُتاهدوا عدوكم مجيعا أبدا، ومل تقتسموا فيئكم مجيعا أبدا لال أن 
قول: ن ُتتمع اْلجساد واْلهوا: خمتلفة، ولقد رأيتنا وأصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم متوافرون

 أبو بكر، ُ عمر، ُ عثمان. رواه عاصم بن حممد العمري، عن أبيه، عن ابن عمر.

وعن أيب جعفر القارئ، قال: كان املصريون الذين حصروا عثمان ستة مائة: رأسهم كنانة بن بشر، وابن 
ذين لعديس البلوي، وعمرو بن احلمق، والذين قدموا من الكوفة مائتني، رأسهم اْلشرت النخعي، وا

قدموا من البصرة مائة، رأسهم حكيم بن جبلة، وكانوا يدا واحدة ِف الشر، وكانت حثالة من الناس قد 
صلى هللا عليه وسلم الذين خذلوه كرهوا الفتنة وظنوا أن اْلمر ال  وكان أصحاب النبضووا لليهم، 

 (2)ِف."  م بعضهم فحثايبلغ قتله، فال قتل ندموا على ما ضيعوا ِف أمره، ولعمري لو قاموا أو قا
"قتلتموه مل حتجوا البيت مجيعا أبدا، ومل ُتاهدوا عدوكم مجيعا أبدا، ومل تقتسموا فيئكم مجيعا  .276

أبدا لال أن ُتتمع اْلجساد واْلهوا: خمتلفة، ولقد رأيتنا َوَأْصَحاُب َرُسْوِل هللِا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم 
 مر، ُ عثمان. رواه عاصم بن حممد العمري، عن أبيه، عن ابن عمر.متوافرون نقول: أبو بكر، ُ ع

                                         
ِي، مجال الدين  (1)  22/473هتذيب الكمال ِف أَسا: الرجال، امل
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وعن أيب جعفر القارئ، قال: كان املصريون الذين حصروا عثمان ستة مائة: رأسهم كنانة بن بشر، وابن 
عديس البلوي، وعمرو بن احلمق، والذين قدموا من الكوفة مائتني، رأسهم اْلشرت النخعي، والذين 

مائة، رأسهم حكيم بن جبلة، وكانوا يدا واحدة ِف الشر، وكانت حثالة من الناس قد  قدموا من البصرة
صلى هللا عليه وسلم الذين خذلوه كرهوا الفتنة وظنوا أن اْلمر ال  وكان أصحاب النبضووا لليهم، 

ولئك أ يبلغ قتله، فال قتل ندموا على ما ضيعوا ِف أمره، ولعمري لو قاموا أو قام بعضهم فحثا ِف وجوه
 الرتاب النصرفوا خاسئني.

ِبري بن بكار: حدثين حممد بن احلسن، قال: ملا كثر الطعن على عثمان تنحى علي ل ى ماله  وقال ال
ىب، وبلغ اْلمر فوق قدره،  ِام الطبيني، وخلف السيل ال بينبع، فكتب لليه عثمان: أما بعد فقد بلغ احل

 وطمع ِف اْلمر من ال يدفع عن نفسه:

ِق فإن كنت  مأكوال فكن خري آكل ... ولال فأدركين وملا أم

 والبيت لشاعر من عبد القيس.

 الطيب: موضع الثدي من اخليل.

 وقال حممد بن جبري بن مطعم: ملا حصر عثمان أرسل ل ى علي: لن ابن عمك مقتول، ولنك مسلوب.

م أهلكتنا فقلت: َي ع وعن أابن بن عثمان قال: ملا أحلوا على عثمان ابلرمي، خرجت حَّت أتيت عليا
ِل يرمى حَّت فرت منكبه، ُ قال: َي ابن أخي، امجع حشمك، ُ يكون هذا  احلجارة فقام معي، فلم ي

 شأنك.

وقال حبيب بن أيب َثبت، عن أيب جعفر حممد بن علي: لن عثان بعث ل ى علي يدعوه وهو حمصور، 
 آمر رأسه وقال: اللهم ال أرضى قتله والفأراد أن َيتيه، فتعلقوا به ومنعوه، فحسر عمامة سودا: عن 

 به.

 وعن أيب لدريس اخلوالين، قال: أرسل عثمان ل ى سعد، فأاته، فكلمه فقال له سعد:

 (1)أرسل ل ى علي، فإن أاتك ورضى صلح اْلمر قال: فأنت رسويل لليه فأاته فقام معه." 
ْرَداِ: َأْسَلَم يَ ْوَم بَ "َوَرَوى أَبُو ُمْسِهٍر، َعْن َسِعْيِد بِن َعْبِد  .277 ِِ: َأنَّ َأاَب الدَّ ِِْي ْدٍر، َوَشِهَد أُُحداً، الَع

 َأحْلََقُه ِف الَبْدرِيِ نْيَ. -يَ ْعيِن ِف الشَّْهرِ -َوفَ َرَض َلُه ُعَمُر ِف أَْرَبِع ماَئٍة 

 َوقَاَل الَواِقِديُّ: ِقْيَل: مَلْ َيْشَهْد ُأُحداً.

ِِيْ  أَْنطَُقَنا اِبحَلقِ  ُعَمُر، ِِ، َعْن َمْكُحْوٍل: َكاَنِت الصََّحابَُة يَ ُقْوُلْوَن: أَْرمَحَُنا بَِنا أَبُو َبْكٍر، وَ َسِعْيُد بُن َعْبِد الَع
نُ َنا أَبُو ُعبَ ْيَدَة، َوأَْعَلُمَنا اِبحلَرَاِم َواحَلاَلِل معاذ، وأقرأان ُأيَب ، َوَرُجٌل ِعْنَدهُ ِعْلٌم اْبُن مَ  َوتَِبَعُهم ُعَوميُِْر ُعْوٍد، سْ َوأَِمي ْ

ْرَداِ: اِبلَعْقلِ   .1أَبُو الدَّ
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ْرَدا:ِ   .2َوقَاَل اْبُن ِلْسَحاَق: َكاَن الصََّحابَُة يَ ُقْوُلْوَن: أَتْ بَ ُعَنا لِلِعْلِم َوالَعَمِل أَبُو الدَّ
َفَة، َعْن أَبِْيِه: َأنَّ َرُسْوَل هللِا آَخى َبنْيَ َسلْ  ْرَداِ:، َفَجا:ُه َسْلَماُن َماَن وَ َوَرَوى َعْوُن بُن َأيب ُجَحي ْ َأيب الدَّ

َلٌة. فَ َقاَل: َما َشْأُنِك؟ قَاَلْت: ِلنَّ َأَخاَك اَل َحاَجَة َلُه ِف الدُّ  ْرَداِ: ُمتَ َبذِ  ُِْورُُه، فَِإَذا أُمُّ الدَّ نْ َيا، يَ ُقْوُم اللَّْيَل، يَ 
ْرَداِ: فرحَّب  : ُكْل. قَاَل: ِلين ِ َصائٌِم. ِبِه وقرَّب ِللَْيِه َطَعاماً، فَ َقاَل َلُه َسْلَمانُ َوَيُصوُم الن ََّهاَر. َفَجاَ: أَبُو الدَّ

َُُّ اَبَت ِعْنَدُه، فَ َلمَّا َكاَن ِمَن اللَّْيِل أَرَاَد أَبُو الدَّ  َداِ: َأْن يقوم، رْ قَاَل: أَْقَسْمُت َعَلْيَك لتفطرنَّ، فََأَكَل َمَعُه، 
 َِْ ْم َوأَْفِطْر َسِدَك َعَلْيَك َحق اً، َوِلَربِ َك َعَلْيَك َحق اً، َوَْلْهِلَك َعَلْيَك َحق اً، صُ فمنعه سلمان، وقال: ِلنَّ 

 َوَصلِ  َواْئِت أَْهَلَك، َوأَْعِط ُكلَّ ِذي َحقٍ  َحقَُّه.

َُُّ َخرَ  َُُّ رََكَعا،  ا ِل َى الصَّاَلِة، َفَداَن أَبُو جَ فَ َلمَّا َكاَن َوْجُه الصُّْبِح قَاَل: ُقِم اْلَن ِلْن شئت، فقاما فتوضآ، 
ََِْسِدَك  ْرَداِ:، ِلنَّ  ْرَداِ: لُِيْخَبَ َرُسْوَل هللِا اِبلَِّذي أََمرَُه َسْلَماُن، فَ َقاَل َلُه: "ََي َأاَب الدَّ َلْيَك َحق اً ِمْثَل َما عَ الدَّ

 .3قَاَل َلَك سلمان" 
__________ 

ا، وهو من الطبقة اخلامسة، وهي الطبقة ضعيف: ْلرساله، مكحول الشامي كثري  1 اْلرسال جدًّ
الصغرى من التابعني الذين رأوا الواحد واالثنني من الصحابة، ومل يثبت لبعضهم السماع منهم. ومكحول 
منهم، فلم يدرك ُأيَب  بن كعب، وروى عن أنس وثوابن مرسل، وأرسل عن أيب بكر وعمر وعثمان وعلي 

 اص، وأيب ذر، وعائشة، وأيب هريرة، وطائفة آخرين.وأيب عبيد وسعد بن أيب وق

" من طريق عمرو بن خالد، أخَبان حممد 77/ 1/ 4ضعيف: أخرجه البخاري ِف "التاريخ الكبري"، " 2
 -صلى هللا عليه وسلم- كان أصحاب النببن سلمة، عن حممد بن لسحاق، عن مكحول قال: 

 علمنا ابحلالل واحلرام معاذ".يقولون: أتبعنا للعلم والعمل أبو الدردا:، وأ

ا، وهو من الطبقة اخلامسة،  قلت: لسناده ضعيف، فقد أرسله مكحول، فقد كان كثري اْلرسال جدًّ
 الطبقة الصغرى من التابعني. وحممد بن لسحاق مدل س، وقد عنعنه.

ثَ َنا أَبُو الُعمَ 1968صحيح: أخرجه البخاري ) 3 َعْوِن بِن َأيب  ْيِس، َعنِ ( من طريق َجْعَفُر بُن َعْوٍن، َحدَّ
َفَة، َعْن أَبِْيِه، به.."   (1)ُجَحي ْ

 "وأفعاله، وامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، والتأدب آبدابه ِف عسره، ويسره، ومنشطه ومكرهه. .278

ُتْم حتُِبُّوَن اَّللََّ فَاتَِّبُعوين ُُيِْبْبُكُم اَّللَُّ ا )-تعا ى -وشاهد هذا قوله [ . وليثار ما شرعه،  (1: ُقْل ِلْن ُكن ْ
مياَن ِمْن قَ ْبِلِهْم : َوالَِّذيَن تَ بَ وَُّؤا الدَّا-تعا ى -وحض عليه على هوى نفسه، وموافقة شهوته، قال اَّللَّ  َر َواْْلِ

ُدوَن ِف ُصُدورِِهْم حاَجًة ِمَّا أُوتُوا َويُ ْؤثُِروَن َعلى أَنْ ُفِسهِ   َوَلْو كاَن ِِبِْم مْ ُيُِبُّوَن َمْن هاَجَر لِلَْيِهْم َوال جيَِ
، 2َخصاَصٌة ا ) ( [ . ولسخاط العباد ِف رضي اَّللَّ قال، فمن اتصف ِبذه الصفة فهو كامل احملبة َّللَّ
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 ورسوله، ومن خالفها ِف بعض هذه اْلمور فهو انقص احملبة، وال ُر  عن اَسها، ودليله

به، فقال النيب  وقال: ما أكثر ما يؤتى قوله صل ى اَّللَّ عليه وسل م للذي حده ِف اخلمر، فلعنه بعضهم،
 صل ى اَّللَّ عليه وسل م: ال تلعنه فإنه ُيب اَّللَّ ورسوله،

ومن عالمات حمبة النيب صل ى اَّللَّ عليه وسل م كثرة ذكره له، فمن أحب شيئا أكثر ذكره، ومنها كثرة 
ه، وتوقريه عند تعَيمه لشوقه ل ى لقائه، فكل حبيب ُيب لقا: حبيبه، ومن عالمات ذلك كثرة ذكره و 

 ( [ .3ذكره، ولظهار اخلشوع، واالنكسار مع َساع اَسه ا )

عرت صل ى اَّللَّ عليه وسل م بعده ال يذكرونه لال خشعوا، واقش كان أصحاب النبقال لسحاق التجييب : 
فعله ي جلودهم، وبكوا، وكذلك كثري من التابعني، منهم من يفعل ذلك حمبة له، وشوقا لليه، ومنهم من

ه هتيبا، وتوقريا، ومنها حمبته ملن أحب النيب صل ى اَّللَّ عليه وسل م، ومن هو بسببه من آل بيته، وصحابت
من املهاجرين، واْلنصار، وعداوة من عاداهم، وبغض من أبغضهم، وسبهم، فمن أحب شيئا أحب 

اداة من ورسوله، ومعمن ُيب، ومن قال أحب شيئا، أحب كل شي: ُيبه، ومنها بغض من أبغض اَّللَّ 
 :-تعا ى -عاداه، وجمانبة من خالف سنته، وابتدع ِف دينه، واستقالة كل أمر ُالف شريعته، قال

__________ 

 .31( [ آل عمران: 1ا )
 .9( [ احلشر: 2ا )
 (1).." 20/ 2( [ )الشفا( : 3ا )

اَّللَّ عليه  النيب صلى"وجوب فرض، واْلو ى عندي أن منعه وكراهة مالك له ْلضافته ليل قَب  .279
 وسلم، وأنه لو قال: زران النيب صلى اَّللَّ عليه وسلم مل يكرهه لقوله صلى اَّللَّ عليه وسلم: اللَّهم  ال ُتعل

قَبي وثنا يعبد بعدي، اشتد ْضب اَّللَّ على قوم اختذوا قبور أنبيائهم مساجد فنفي لضافة هذا اللفظ 
 ذريعة وحسما للباب واَّللَّ أعلم.ليل القَب والتشبه بفعل أولئك قطعا لل

ِل من شأن من حج املرور ابملدينة والقصد ا ى الصالة ِف مسجد  قال لسحاق بن لبراهيم الفقيه وِما مل ي
رسول اَّللَّ صلى اَّللَّ عليه وسلم، والتَبك برؤية روضته، ومنَبه، وقَبه، وجملسه، ومالمس يديه، ومواطئ 

ِل جَبيل ابلوحي فيه عليه ومبن عمره، وقصده، من الصح قدميه، والعمود ال ذي كان يستند، ابة لليه وين
 وأئمة املسلمني، االعتبار بذلك كله.

وقال ابن أيب فديك: َسعت بعض من أدركت يقول بلغين أنه من وقف عند قَب النيب صلى اَّللَّ عليه 
 عليك َي حممد، من يقوهلا نَّيبِ  ُ قال: صلى اَّللَّ وسلم فتال هذه اْلية: ِلنَّ اَّللََّ َوَمالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى ال

 سبعني مرة انداه ملك: صلى اَّللَّ عليك َي فالن، ومل تسقط له حاجة.

                                         
ِي  (1)  13/179لمتاع اْلَساع، املقري
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ِيِ فلما ودعته قال: يل لليك حاجة: لذا  ِيد بن أيب سعيد املقَبي قدمت على عمر بن عبد الع وعن ي
َبد لليه الَبيد من أقرئه مين السالم. قال ْريه: وكان يأتيت املدينة سرتى قَب النيب صلى اَّللَّ عليه وسلم ف

الشام، قال بعضهم: رأيت أنس بن مالك أتى قَب النيب صلى اَّللَّ عليه وسلم فوقف فرفع يديه حَّت 
ظننت أنه افتتح الصالة فسلم علي النيب صلى اَّللَّ عليه وسلم ُ انصرف، وقال مالك ِف رواية ابن 

صلى اَّللَّ عليه وسلم ودعا يقف ووجهه ل ى القَب ال ل ى القبلة، ويدنو، وهب: لذا سلم على النيب 
 ويسلم، وال ميس القَب بيده.

وقال ِف )املبسوط( : ال أرى أن يقف عند قَب النيب صلى اَّللَّ عليه وسلم يدعو ولكن يسلم وميضي، 
ل ال ذي ِف القبلة ل القنديقال ابن أيب مليكة من أحب أن يقوم وجاه النيب صلى اَّللَّ عليه وسلم فليجع

عند القَب على رأسه، وقال انفع كان ابن عمر يسلم على القَب، رأيته مائة مرة وأكثر جيئ ليل القَب 
فيقول السالم على النيب صلى اَّللَّ عليه وسلم، السالم على أيب بكر، السالم على أيب ُ ينصرف، ورئي 

  عليه وسلم من املنَب ُ وضعها على وجهه.ابن عمر واضعا يده علي مقعد النيب صلى اَّللَّ 

َب صلى اَّللَّ عليه وسلم لذا خال املسجد حسوا رمانة املن كان أصحاب النبوعن ابن قسيط والعتيب : 
ان اليت تلي القَب مبيامنهم، ُ استقبلوا القبلة يدعون. وِف )املوطأ( من رواية ُيىي بن ُيىي الليثي: أنه ك

 (1)ى اَّللَّ عليه وسلم فيصلي." يقف على قَب النيب صل
280. __________" 

ى صلى اَّللَّ عليه وسلم لذا لبس أحدهم ثواب جديدا قيل له: تبل فكان أصحاب النبا )( [ أبو نضرة: 
لف اَّللَّ تعا ى، )اْلحسان( :  ، كتاب اللباس وآدابه، ذكر ما يقول املر: عند كسوته ثواب 239/ 12ُو

من طريق  103من طريق محاد ابن أسامة،  102)أخالق النيب( : ( ، 5420استجده، حديث رقم )
، كتاب 240/ 12من طريق عبد اَّللَّ بن املبارك، )اْلحسان( :  104عبد الوهاب بن عطا: اخلفاف، 

اللباس وآدابه، ذكر ما جيب على املر: أن يبتدئ ِبمد اَّللَّ جل  وعال عند سؤاله ربه جل  وعال ما 
 ( .5421ذكرانه، حديث رقم )

 عبد الوهاب الثقفي مل يذكر فيه أاب سعيد، ومحاد بن سلمة قال عن اْريري  »وقد أعله أبو داود بقوله: 
عن أىب العال: عن النيب صلى اَّللَّ عليه وسلم، ومحاد بن سلمة واْريري  َساعهما واحد، وقال احلافظ 

بل وهاب الثقفي َساعهما قدِّ قابن حجر ِف )النكت الَراف( : واملقصد أن محاد بن سلمة وعبد ال
اختالط اْريري ، وقد أرسال احلديث، أما ابقي الرواة، فلم أر هذا احلديث موصوال من طريق القدما: 
عن اْريري ، أمثال شعبة، والثوري، واحلمادان، وابن عليه، ومعمر، وعبد الوارث، وعبد الوهاب الثقفي، 

ريهم، وكذلك كل من أدرك أيوب، فسماعه   من اْريري  جيد.ْو
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وقال احلافظ ابن حجر ِف )نتائج اْلفكار( : وكل من ذكرانه سوى محاد والثقفي َسعوا من اْريري  
ِم أبنه حديث صحيح، وُيتمل أن يكون صحيح  بعد اختالطه، فعجب من الشيخ )النووي( كيف ج

 املنت جمليئه من طريق آخر حسن أيضا.

أن خالد الواسطي روى له الشيخان ِف صحيحهما، لكن قال وقد صحح بعضهم هذا اْلسناد ابعتبار 
احلافظ ابن حجر ِف )هدى الساري مقدمة فتح الباري( عن رواية خالد اْريري : ومل يتحرر يل أمره ل ى 

 اْلن، هل َسع منه قبل االختالط أو بعده، لكن حديثه عنه مبتابعة بشر بن املفضل كالمها عنه.

اد وكل من ذكرانه سوى مح»( ضمن الرواة ِف احلديث املذكور، ُ قال: ُ ذكر ِف )نتائج اْلفكار
ِم احلافظ ابن حجر أبنه َسع من اْريري  بعد « والثقفي َسعوا من اْريري  بعد اختالطه ، ُ ج

عد واتفقوا على أن َساع املتأخرين منه كان ب»االختالط، فقال ِف )الفتح( : عن سعيد اْريري : 
 « .منهماختالطه، وخالد 

( ، ما يقول الرجل لذا لبس 54ابب ) 199 -198/ 5وأخرجه ابن أىب شيبة ِف )الكتاب املصنف( : 
( ، 25081( ، )25080( ، )25079الثوب اْديد، بسياقات ورواَيت خمتلفة، حديث رقم )

،  213/ 4( ، وأخرجه احلاكم ِف )املستدرك( : 25085( ، )25084( ، )25083( ، )25082)
( ، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل ُرجاه، وقال 7408لباس، حديث رقم )كتاب ال

( بسياقة أخرى وسند آخر، 7409احلافظ الذهيب ِف )التلخيص( : على شرط مسلم، حديث رقم )
وقال: هذا حديث صحيح اْلسناد ومل ُرجاه، وقال احلافظ الذهيب ِف )التلخيص( : أبو مرحوم 

 (1)حيم بن ميمون.." ضعيف، وهو عبد الر 
"مات سنة ُخس وأربعني ومائة قلت وفيه أرخه بن حبان ملا ذكره ِف الثقات ووثقه النسائي  .281

ريمها  وابن منري ْو

179 –  ِ  عمرو" بن ميمون املكي روى عن بن شهاب روى عنه عنبسة بن سعيد ذكره اخلطيب –"َتيي

 ن مغرا: قال أبو حامت حديثه منكر كذا ِفعمرو" بن ميمون القناد عن عبد الرمحن ب –"َتييِ  -180
ِان  املي

"عمرو" بن ميمون اْلودي أبو عبد هللا ويقال أبو ُيىي الكوِف أدرك اْاهلية ومل يلق النيب صلى  -181
هللا عليه وسلم وروى عن عمر وابن مسعود ومعاذ بن جبل وأيب ذر وأيب مسعود البدري وسعد بن أيب 

ريهم وعن عبد الرمحن بن أيب ليلى والربيع ب وقاص ومعقل بن يسار وعائشة ن وأيب هريرة وابن عباس ْو
خثيم ومها من أقرانه بل أصغر منه روى عنه سعيد بن جبري والربيع بن خثيم وأبو لسحاق السبيعي وعبد 
ِيد التيمي وعامر الشعيب وعمرو بن مرة  امللك بن عمري وزَيد بن عالقة وهالل بن يساف ولبراهيم بن ي
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 1ا: بن السائب وحممد بن سوقة وحصني بن عبد الرمحن وآخرون قال العجلي كوِف اتبعي ثقةوعط
بن  صلى هللا عليه وسلم يرضون بعمرو كان أصحاب النبوقال أبو بكر بن عياٍ عن أيب لسحاق 

ميمون وقال يونس بن أيب لسحاق عن أبيه كان عمرو بن ميمون لذا دخل املسجد فرؤى ذكر هللا وقال 
 وزاعي عن حسان بن عطية عن عبد الرمحن بن سابطاْل

__________ 

خالصة."  12وحج ستني ما بني حجة وعمرة وروي لسرائيل عن أيب لسحاق حج مائة حجة وعمرة  1
(1) 
صلى هللا عليه وسلم ال يقدرون يصلون عند الكعبة حَّت  وكان أصحاب النب"ل ى احلشبة،  .282

ِة فقوي  املسلمون ِبما، وعلموا أهنما سيمنعان رسول هللا صلى هللا عليه أسلم عمر، وكان قد أسلم مح
 .1وسلم"

، قالت: "لان لنرحل ل ى أرض احلبشة، 3وكانت زو  عامر بن ربيعة -أيب َحْثمة  2قالت أم عبد هللا بنت
ه البال: وكنا نلقى من -وقد ذهب عامر لبعض حاجته، لذ أقبل عمر، وهو على شركه حَّت وقف علي  

/[ : "أتنطلقون َي أم عبد هللا؟ قالت: قلت: نعم وهللا؛ لنخرجن ِف أرض  7فقال: / ا -ة أذى وشد
 هللا تعا ى، فقد آذيتموان وقهرَتوان حَّت جيعل هللا لنا فرجاً.

انً، قالت: فلما عاد عامر أخَبته، وقلت: لو رأيت  قالت: فقال: "صحبكم هللا"، ورأيت له رقة وح
ِنه علينا! فق ال: "أطمعت ِف لسالمه؟ " قلت: نعم. قال: "ال يسلم حَّت يسلم محار عمر ورقته وح

، فهداه هللا تعا ى فأسلم؛ فصار على الكفار 5وشدته على املسلمني" 4اخلطاب؛ ملا كان يرى من ْلَه
 أشد منه على املسلمني.

 كانت حتت سعيد  6وكان سبب لسالمه أن أخته فاطمة بنت اخلطاب

__________ 

 .1/422ِف ابن هشام: السرية اخلَب بنحوه  1
 ( .8/180ليلى بنت أيب حثمة العدوية هاجرت اهلجرتني ل ى احلبشة ُ املدينة )اْلصابة 2

ِي، من السابقني اْلولني ل ى اْلسالم هاجر ل ى احلبشة وشهد بدراً وما بعدها، توِف سنة اثنتني  3 العْن
 ( .4/8وثالثني. )اْلصابة 

 ِف السرية: )ْلَته( . 4

، إبسناد فيه عبد الرمحن بن احلارث صدوق له أوهام. )التقريب 1/423ابن هشام: السرية النبوية  5
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ِيِ بن عبد هللا بن عامر اتبعي كبري وثقه ابن حبان. )الثقات 328ص   ( .7/110( ، وعبد الع

 (1)( .." 1/161العدوية أسلمت قدمياً مع زوجها سعيد بن زيد. )اْلصابة  6
لة ملا قبلها )وِف حديث اْلشعري ني( أي أيب موسى وأصحابه )عند قدومهم "واْملة كالع .283

ِ قبل حصول الصحبة ووصول  ِون( أي يقولون هذا الرج م كانوا يرُت املدينة( أي من اليمن أو احلبشة )أهن 
ِبه واملراد ابلرجِ  القربة )ْدا نلقى اْلحب ة( مجع حبيب فعيل مبعَّن مفعول )حممدا وصحبه( ويروى وح

نا الشعر الذي يشبه الرجِ لذ ليس هذا من ِبر الرجِ املعروف فإنه بفتحتني ضرب من الشعر وزنه ه
ِائه وقلة حروفه وزعم اخلليل أنه ليس بشعر ولمنا هو انصاف من  مستفعلن ست مرات َسي لتقارب أج

قال عم ار قبل  هأبيات وأثالث )وتقد م قول بالل( أي انشاده هذا الرجِ عند موته شوقا ل ى لقائه )ومثل
قتله( وِف نسخة وكما قال عمار أي ابن َيسر أبو اليقَان العبسي من السابقني املعذبني ِف هللا البدريني 
وكان معذاب ابلنار ِف أيدي املشركني وكان عليه الصالة والسالم مير به فيمر يده عليه ويقول َي انر كوين 

ريمها قتل بصفني مع عليبردا وسالما على عمار كما كنت على لبراهيم رو   ى عنه علي وابن عباس ْو
عن ثالث وتسعني من عمره وقد قال صلى هللا تعا ى عليه وسلم له تقتلك الفئة الباْية وقتله أبو الغادية 
ِل واسط وعداده ِف الشاميني أدرك النيب صلى هللا تعا ى عليه وسلم  واَسه يسار بن سبع سكن الشام ون

ه ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وكان حمبا لعثمان رضي وهو ْالم وَسع منه قول
هللا تعا ى عنه وكان لذا استأذن على معاوية يقول قاتل عمار ابلباب أخر  له أمحد ِف املسند )وما 
ذكرانه( أي وتقدم أيضا ما ذكرانه )من قص ة خالد بن معدان( وِف نسخة ِف قصة خالد بن معدان 

أي ومن داللة شوق احملب ل ى لقا: حمبوبه )مع كثرة ذكره تعَيمه له( أي لذاته أو ْلمره )ومن عالماته( 
)وتوقريه( أي له كما ِف نسخة )عند ذكره( أي تنويها لرفعة حمله )ولظهار اخلضوع( وِف نسخة ولظهاره 

كسار( أي ناخلضوع وِف نسخة اخلشوع بدل اخلضوع واملعَّن ِبما التواضع والتذلل ظاهرا وابطنا )واال
بوصف االفتقار وِف نسخة االنكماٍ أي االنقباض واالجتماع )مع َساع اَسه( أي حني َساع اَسه أو 
وصفه )قال لسحاق( وِف نسخة أبو لسحاق )الت جييب ( بضم التا: الفوقية وتفتح وقيل هو اْلصح 

ان رضي هللا تعا ى موبكسر اْيم نسبة ل ى ُتيب بطن من كندة منهم كنانة بن بشر التجييب قاتل عث
صلى  الِنبِ  كان أصحابعنه وُتوب قبيلة من محري منهم ابن ملجم قاتل علي كرم هللا تعا ى وجهه )

هللا تعا ى عليه وسلم بعده( أي بعد وفاته )ال يذكرونه( أي ِف حال من اْلحوال )لال  خشعوا( أي 
ه )وكذلك( بكوا( أي لفراقه شوقا لليخضعوا وتذللوا )واقشعر ت جلودهم( أي انقبضت حلسرهتم عليه )و 

أي ومثل أصحابه ِف ذلك )كثري من الت ابعني منهم( ِف نسخة كان منهم )من يفعل ذلك( أي ُشع 
ويقشعر ويبكي )حمب ة له وشوقا لليه، ومنهم( أي من التابعني أو من الصحابة واالتباع أمجعني )من 
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)هتي با( أي مهابة )وتوقريا( أي لجالال وعَمة  يفعله( أي ما ذكر من اخلشوع واالقشعرار والبكا:
واحلاصل أن بعضهم كانت احملبة ْالبة عليهم وبعضهم كانت املخافة ظاهرة لديهم ومها مقامان شريفان 

 (1)لطائفتني من الصوفية السنية لكن مقام." 
ن ابن قسيط( بفتح قاف )وع "رآه َواِضًعا َيَدُه َعَلى َمْقَعِد النَّيبِ  َصلَّى اَّللَُّ تعا ى عليه وسلم .284

ان أصحاب كفكسر مهملة أو ابلتصغري وهو اْلصح )والعتيب ( بضم عني فسكون فوقية فموحدة )
صلى هللا تعا ى عليه وسلم لذا خال املسجد( أي من عامة الناس )جس وا( بفتح اْيم وتشديد  النبِ 

اليت كان  ِبة للرمانة )اليت تلي القَب( يعينالسني املهملة أي حسو ومسوا )رم انة املنَب( أي العقدة املشا
َيخذها عليه السالم بيمينه )مبيامنهم( متعلق جبسوا أي َتسحوا أبمياهنم طلبا لليمن والَبكة ِف زَيدة 
ُ  استقبلوا القبلة يدعون( أي هللا سبحانه ِبذه الوسيلة املشتملة على الفضيلة  اْلميان وليقان اْلحسان )

)َكاَن   اْلُمَوطَِّأ ِمْن رَِوايَِة َُيْىَي ْبِن َُيْىَي الل يثي ( هو عامل اْلندلس )أن ه( أي ابن عمررواه ابن سعد )َوِف 
ُ تعا ى عليه وسلم( أي عند قَبه كما ِف نسخة )فَ ُيَصلِ ي َعَلى ال نَّيبِ  َوَعَلى يَِقُف َعَلى َقَْبِ النَّيبِ  َصلَّى اَّللَّ

 ِف مكان جيمع بينهم ِف السالم من ْري تغيري املقام ِف القيام )وعند ابن َأيب َبْكٍر َوُعَمَر( أي وهو
ريمها )ويدعو ْليب  القاسم( وهو فقيه مصر )والقعنيب ( وهو أحد اْلعالم وروى عنه البخاري ومسلم ْو

مصر )يقول  بكر وعمر( أي بدل لفَة وعلى أيب َبْكٍر َوُعَمَر )قَاَل َماِلٌك ِف رَِوايَِة اْبِن وهب( وهو عامل
ِائر )الس الم( ويروى سالم )َعَلْيَك أَي َُّها النَّيبُّ َوَرمْحَُة اَّللَِّ َوبَ رََكاتُ  ُه: املسل م( بتشديد الالم املكسورة أي ال

قَاَل( أي مالك )ِف املبسوطة ويسل م على أيب بكر وعمر( أبي لفظ كان )قال القاضي أبو الوليد 
حد اْلعالم )وعندي أن ه يدعو للنيب بلفظ الص الة( أي أبن يقول الصالة الباجي ( ابملوحدة واْيم وهو أ

عليك َي نيب هللا أو الصالة على رسول هللا وال شك أن اْمع بينها وبني السالم أفضل وأكمل كما 
عمر( يعين ويدعو هلما و  دل عليه قوله تعا ى َي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِ ُموا َتْسِليماً )وْليب بكر

أيضا )َكَما ِف َحِديِث اْبِن ُعَمَر ِمَن اخلِْاَلِف( أي املتقدم حيث جا: ِف رواية أخرى عنه أنه كان يقول 
رى عنه السالم على النيب صلى هللا تعا ى َعَلْيِه َوَسلََّم السَّاَلُم َعَلى َأيب َبْكٍر السَّاَلُم على أيب وِف رواية أخ

على  اَن ُيَصلِ ي َعَلى النَّيبِ  َصلَّى اَّللَُّ تعا ى عليه وسلم وعلى أيب بكر وعمر وقد تقدم أن الصالةأَنَُّه كَ 
ْري اْلنبيا: تكره استقالال فكيف يصح قول الباجي عندي أنه يدعو للنيب بلفظ الصالة وْليب بكر 

ايته أن حديث ابن عمر ِف الرواية الثانية أن ذكر الصالة عليه با واحلاصل ما وقع تبعا أو تغليوعمر ْو
أن اْلفضل هو اْمع بني الصالة والسالم للنيب اْلكمل وأما صاحباه فنخصهما بلفظ السالم فتأمل 
ِائر )لذا دخل مسجد  فإنه القول املعول )وقال ابن حبيب( أحد اْلئمة ومصنف الواضحة )ويقول( أي ال

ْلضافة وقد كره بعض العلما: لطالق الرسول من ْري ا الر سول( أي رسول هللا صلى هللا تعا ى عليه وسلم
                                         

 2/48شرح الشفا، املال على القاري  (1)



182 

 

ل ى هللا سبحانه لتوهم معناه اللغوي )ابسم هللا وسالم( أي َتام )على رسول هللا الس الم( وِف نسخة 
عليه الصالة والسالم )السالم علينا( أي وعلى عباد هللا الصاحلني )من رب نا( أي من جانبه ومن لطفه 

ِْْفْر يل ُذنُويب َوافْ َتْح يل أبوكرمه )وصلى هللا وم ٍد اللَُّهمَّ ا واب رمحتك الئكته( اْلو ى زَيدة وسلم )َعَلى حُمَمَّ
 (1)وجن تك( أي بتوفيق اكتساب طاعتك واجتناب معصيتك." 

"وذكر السهيلي أن مجاعة كانت مقبلة ل ى املدينة ِف ذلك اليوم فسمعوا صائحا يصيح ِف  .285
 فص، أاتك الغوث أاب حفص.السحاب. أاتك الغوث أاب ح

هذا، وذكر العالمة ابن حجر اهليتمي ِف الصواعق عن اتريخ دمشق أن الناس كرروا االستسقا: عام 
الرمادة سنة سبع عشرة من اهلجرة فلم يسقوا، فقال عمر رضي هللا تعا ى عنه، ْلستسقني ْدا مبن 

من؟ قال: عمر،  فدق عليه الباب، فقاليسقيين هللا به، فلما أصبح ْدا للعباس رضي هللا تعا ى عنه 
قال: ما حاجتك؟ قال: اخر  حَّت نستسقي هللا بك، قال اقعد، فأرسل ل ى بين هاشم أن تطهروا، 
والبسوا من صاَل ثيابكم فأتوه، وأخر  طيبا وطيبهم، ُ خر  وعلي  أمامه بني يديه واحلسن عن ميينه 

  عمر ال ختلط بنا ْريان، ُ أتى املصلى فوقفواحلسني عن يساره وبنو هاشم خلف ظهره، وقال َي
فحمد هللا تعا ى وأثَّن عليه، وقال: اللهم لنك خلقتنا ومل تؤامران، وعلمت ما َنن عاملون قبل أن ختلقنا 
فلم مينعك علمك فينا عن رزقنا. اللهم فكما تفضلت علينا ِف أوله فتفضل علينا ِف آخره. قال جابر: 

ا: علينا سحا، فما وصلنا ل ى منازلنا لال خوضا، فقال العباس: أان ابن فما برحنا حَّت سحت السم
املسقي ابن املسقي ابن املسقي ابن املسقي ابن املسقي ُخس مرات، أشار ل ى أن أابه عبد املطلب 

 استسقى ُخس مرات فسقي، هذا كالمه فلينَر اْمع.

ويشاورونه  ن للعباس فضله ويقدمونهصلى هللا عليه وسلم يعرفو  كان أصحاب النبقال ابن شهاب: 
وَيخذون برأيه: أي وكان ال مير عمر وعثمان ومها راكبان لال ترجال حَّت جيوز العباس، ورمبا مشيا معه 

وِف « نو أيباحفَوين ِف العباس، فإنه عمي وص»ل ى بيته لجالال له، أي ْلنه صلى هللا عليه وسلم قال 
 « .فإنه بقية آابئي»رواية 

بوقا»معبد ِف وصف تلك الشاة قالت أم  ض قليل أي بكرة وعشية وما ِف اْلر « وكنا َنلبها صبوحا ْو
وقيل  قال السهيلي: ال يعرف اَسه،« وملا جا: زوجها أبو معبد»وال كثري: أي ِما يتعاطى الدواب أكله 

ِا عجافا، أجا: عند املسا: يسوق »اَسه أكثم ابلثا: املثلثة كما تقدم، وقيل خنيس، وقيل عبد هللا  عن
ورأى اللنب الذي حلبه صلى هللا عليه وسلم عجب، وقال: َي أم معبد ما هذا اللنب وال حلوب ِف 

 أي مل يطرقها فحل، لكن رأيته ِف النور فسر العازب ابلبعيدة املرعى اليت ال« البيت؟ أي والشاة عازب
ِل ِف الليل. وِف الصحاح: العازب الكأل البعيد الذ  ي مل يؤكل ومل يوطأ.أتوي ل ى املن
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ي مشرقه أ« مر  بنا رجل مبارك، قال: صفيه، قالت: رأيت رجال ظاهر الوضا:ة، متبلج الوجه»قالت: 
أي شدة  «وِف عينيه دعج»أي طول « وطف»أي أجفان عينيه أي شعرها النابت ِبا « ِف أشفاره»

 (1)سواد ِف بياض، أي وهذا هو احلور، ومن ُ." 
ب واْماع ليال ل ى الفجر، وكان حمرًما على من قبلنا بعد النوم، وكذا ِف "ولابحة اْلكل والشر  .286

 صدر اْلسالم ُ نسخ.

__________ 

 املتصوفة: أن حكمة الصوم كسر شهوة البطن والفر : والسحور قد يباين ذلك.

 قال ابن دقيق العيد: والصواب أن من زاد قدره حَّت تعدم هذه احلكمة ابلكلية ال يستحب، كتأنق
 ية.املرتفني ِف املآكل، وكثرة االستعداد هلا، وما عداه ختتلف مراتبه، انتهى، وقيل: املراد ابلَبكة نفي التبع

ِار والطَباين عن ابن عباس مرفوًعا: "ثالثة ليس عليهم حساب فيما طعموا لن شا: هللا لذا كان  روى الب
اسب عليها ِف الفردوس، بلفظ: "ثالثة ال ُيحالال: الصائم، واملتسحر، واملرابط ِف سبيل هللا". وذكره 

العبد: أكلة السحور، وما أفطر عليه، وما أكل مع اْلخوان". وقيل: يبارك ِف قليله، ِبيث يعني على 
الصوم، فروى ابن عدي: "تسحروا ولو بشربة من ما:"، وللطَباين: "ولو بتمرة، ولو ِببات من زبيب" 

 على اْلنبيا:؛ لقوله صلى هللا عليه وسلم: "لان معاشر اْلنيا: هذا واخلصوصيتان لألمة على اْلمم، ال
أمران أن نعجل لفطاران ونؤخر سحوران، ونضع أمياننا على مشائلنا ِف الصالة". رواه الطيالسي إبسناد 

 صحيح.

َلَة ي ْ "ولابحة اْلكل والشرب واْماع" للصائم "ليال" ولو انم "ل ى الفجر" كما قال تعا ى }ُأِحلَّ َلُكْم لَ 
الصِ َياِم  اْلية، "وكان حمرًما على من قبلنا بعد النوم، وكذا كان" حمرًما علينا "ِف صدر اْلسالم، ُ 

صلى هللا عليه وسلم لذا كان الرجل صائًما،  كان أصحاب النبنسخ" روى البخاري عن الَبا:: 
صاري، كان بن صرمة اْلن فحضر، فنام قبل أن يفطر، مل َيكل ليلته وال يومه حَّت ميسي، وأن قيس

صائًما، فلما حضر اْلفطار أتى امرأته، فقال: هل عندك طعام؟ فقالت: ال، ولكن أنطلق فأطلب لك، 
وكان يومه يعمل، فغلبته عينه، وجا:ت امرأته، فلما رأته قالت: خيبة لك، فلما انتصف النهار ْشي 

ِلت هذه اْل َلَة الص ِ عليه، فذكر ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم، فن َياِم الرََّفُث ِل َى ية: }أُِحلَّ َلُكْم لَي ْ
َ َلُكُم اخْلَْيُط اْْلَبْ َيُض مِ  َن اخْلَْيِط ِنَساِئُكْم  اْلية، ففرحوا ِبا فرًحا شديًدا، }وَُكُلوا َواْشرَبُوا َحَّتَّ يَ تَ َبنيَّ

 [ .187اْْلَْسَوِد  االبقرة: 

كان الناس ِف رمضان لذا صام الرجل، فأمسى فنام،   وأخر  أمحد وابن جرير عن كعب بن مالك، قال:
حرم عليه الطعام والشراب والنسا:، حَّت يفطر من الغد، فرجع عمر من عند النيب صلى هللا عليه وسلم 
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وقد َسر عنده، فأراد امرأته، فقالت: لين قد منت، قال: وأان ما منت ووقع عليها، وصنع كعب بن مالك 
ِلت اْلية.مثل ذلك، فغدا عمر ل ى ال  نيب صلى هللا عليه وسلم فأخَبه، فن

ِل صوم شهر رمضان كانوا ال يقربون النسا: رمضان كله، فكان رجال  وروى البخاري عن الَبا:: ملا ن
ُتْم خَتَْتانُوَن أَنْ ُفَسُكْم فَ َتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا عَ  ُ أَنَُّكْم ُكن ْ ِل هللا: }َعِلَم اَّللَّ   االبقرة: ْنُكمْ ُونون أنفسهم، فأن

 (1)[ اْلية.." 187
روى بعض املؤرخني ونقل عنهم املفسرون أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا رأى من -" .287

ِل على  شي: ينفرهم عين ورقاب رسول هللا صلى هللا  قومه كفاً عنه، جلس خاليا وَتَّن فقال ليته ال ين
أ عليهم ِف اند من تلك اْلندية حول الكعبة فقر  عليه وسلم قومه ودان منهم ودنوا منه فجلس يوماً جملساً 

 }َوالنَّْجِم لَذا َهَوى  حَّت بلغ }أفَ رَأيْ ُتم الالََّت َوالُعَِّى َوُمَناَة الثَّالِثَة اُْلْخَرى  ألقى الشيطان كلمتني
 على لسانه "تلك الغرانيق العلى ولن شفاعتهن لرتُتي" فتكلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ِبا ُ

مضى فقرأ السورة كلها وسجد وسجد القوم مجيعًا ورفع الوليد بن املغرية ترااب ل ى جبهته فسجد عليه 
وكان شيخا كبرياً ال يقدر على السجود، ويقال أن أاب أحيحة سعيد بن العاص أخذ ترااب فسجد عليه 

وبعضهم يقول أبو  وليدرفعه ل ى جبهته وكان شيخا كبرياً. فبعض الناس يقول لمنا الذي رفع الرتاب ال
أحيحة، وبعضهم يقول كالمها جيمعًا فعل ذلك فرضوا مبا تكلم به رسول هللا وقالوا قد عرفنا أن هللا 
لق ويرزق. ولكن آهلتنا هذه تشفع لنا عنده. وأما لذا جعلت هلا نصيبًا فنحن معك.  ُيىي ومييت ُو

أاته جَبيل  َّت جلس ِف البيت، فلما أمسىفكَب ذلك على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من قوهلم ح
عليه السالم فعرض عليه السورة، فقال جَبيل جئتك ِباتني الكلمتني فقال رسول هللا صلى هللا عليه 

َنا الَْيَك لِتَ ْفرتَِ  َى وسلم قلت على هللا ما مل يقل فأوحى هللا لليه }َولْن َكاُدوا لَيَ ْفِتِنوَنَك َعِن الِذي أْوَحي ْ
َنا َنا ن صريًا  . َعَلي ْ  َْرْيُه َولذاً اَلخت َُذوَك َخلِياُل  ل ى قوله }َُ اَل ُتَُِد َلَك َعَلي ْ

نقل هذه الرواية ابن سعد ِف طبقاته عن عبد هللا بن حنطب. وقد قال الرتمذي أن عبد هللا بن خنطب 
ِلت بسبب أن رسول هللا 2مل يدرك النيب صلى هللا عليه وسلم أخرجه الثالثة ) ( أما اْلية اليت قيل أهنا ن

لَيَ ْفِتُنوَنَك َعِن  ي }َولْن َكاْدواصلى هللا عليه وسلم قد قال على هللا مامل يقل بذكره شفاعة الغرانيق وه
ِلت هذه اْلية  ِل ِبذه املناسبة. فقد قال ابن عباس ِف رواية عطا: ن َنا لِلَْيَك  اْلية لفم ين الَّذي أْوَحي ْ
ِف وفد ثقيف أتوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسألوه شططا وقالوا متعنا ابلالت سنة وحرم وادينا  

وطريها ووحشها فأىب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومل جيبهم فكرروا ذلك كما حر مت مكة شجرها 
اْللتماس وقالوا لان َنب أن نعرف العرب فضلنا عليهم فإن كرهت مانقول وخشيب أن تقول العرب 
اعطيتهم ما مل تعطنا فقل هللا أمرين بذلك فأمسك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عنهم وداخلهم الطمع 
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يهم عمر وقال أما ترون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد أمسك عن الكالم كراهية ملا فصاح عل
ِل هللا تعا ى هذه اْلية )  ( .3تذكرونه فأن

وروى صاحب الكشاف أهنم جا:وا بكاتبهم بسم هللا الرمحن الرحيم هذا كتاب من حممد رسول هللا ل ى 
كاتب ل هللا صلى هللا عليه وسلم ُ قالوا للثقيف ال يعشرون وال ُيشرون وال جيبون، فسكت رسو 

أكتب وال جيبون والكاتب ينَر ل ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. فقام عمر بن اخلطاب وسل سيفه 
وقال أسعر مت قلب نبينا َي معشر قريش أسعر هللا قلوبكم انراً. فقالوا لسنا نكلمك لمنا نكلم حممداً. 

ِلت هذه اْلية. وهذه القصة   لمنا وقعت ابملدينة فلهذا السبب قولوا لن هذه اْلية مدنية.فن

ِيد بن زَيد املدين عن حممد  وذكر الطَبي مسألة شفاعة الغرانيق فقال: حدثين حممد بن اسحاق عن ي
بن كعب الُقَرظى. ُ سرد رواية حممد بن كعب الُقرظى مبا يقارب رواية عبد هللا بن حنطب اليت نقلناها 

ِل هللا عم وجل }َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قَ ْبِلَك ِمْن َرُسوٍل َواَل َنيبٍ  لالَّ لَذا عن طبقات ابن  سعد اال أنه قال فأن
ُُ  ُُيِْكُم هللا آََيتِِه َوهللا َعلِيٌم حَ  ِكيٌم  فأذهب هللا عِ ََتَّنَّ أَْلَقى الشْيطَاُن ِف أُْمِنيَِّتِه هللا َما يُ ْلِقى الَّشْيطَاُن 

ِن وآمنه من الذي كان ُاف ونسخ ما ألقى الشيطان على لسانه من ذكر آهلتهم وجل عن نبي ه احل
ِى وَمَناة الثالثة  وأهنا الغرانيق العلى ولن شفاعتهن ترتضى بقول الله عِ وجل حني ذكرت الالت والعَّ

ُتُموَها أَنْ ُتْم َوآاَبؤُُكْم ( ِلْن هَي 4اْلخرى }أََلُكْم الذََكُر وَلُه اْْلُنْ َثى تِْلَك لذاً ِقْسَمٌة ِضيَِى )  لال  َأَْسَاٌ: ََسَّي ْ
 ل ى قوله }ِلَمْن َيَشاُ: َويَ ْرَضي  أي فكيف تنفع شفاعة آهلتكم عنده اخل.

أما حممد بن كعب الَقرِظى  منسوب ل ى بين قريَة الطائفة املعروفة من اليهود فهو اتبعي توَف سنة ُثان 
 حجر العسقالين ما َييت: "وما تقدم نقله عن قتيبة من أنه ولدومائة. جا: ِف هتذيب التهذيب البن 

ِف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم ال حقيقة له ولمنا الذي ولد ِف عهده أبوه فقد ذكروا أنه من سىب 
قريَة ِمن مل ُيتلم ومل ينبت فخلوا سبيله. حكى ذلك البخاري ِف ترمجة حممد. قال الفخر الرازي ِف 

املتقدمة بعد أن ذكر قصة شفاعة الغرانيق: هذه رواية عامة املفسرين الَاهريني. أما أهل تفسريه اْلية 
 التحقيق فقد قالوا هذه الرواية ابطلة موضوعة واحتجوا عليه ابلقرآن والسنة واملعقول. أما القرآن فوجوه:

َنا بَ ْعَض اْلَقَاِويِل َْلََخذْ  -أحدها  َُُّ َلَقَطعَنا ِمْنُه الَوِتنَي  .اَن ِمْنُه اِبْلَيِمنيِ قوله تعا ى }َوَلْو تَ َقوََّل َعَلي ْ   

َلُه ِمْن تِْلَقاِ: نَ ْفِسي ان: أَتَِّبُع ِلال َما يُوَحى ِليَل   . -وَثنيها   قوله }ُقْل َما َتُكوَن يل َأْن أَُبدِ 

هذه اْلية: تلك  فلو أنه قرأ عقيبقوله }َوَما يَ ْنِطُق َعِن اهْلََوى لْن ُهَو ِلالَّ َوْحيٌّ يُوَحى   -وَثلثها 
 الغرانيق العلى، لكان قد ظهر كذب هللا تعا ى ِف احلال.

َْرْيَهُ  -ورابعها  َنا  َنا لِلَْيَك لِتَ ْفرَتِي َعَلي ْ  اَلختََُّذوَك َخِلياًل  قوله تعا ى }َوِلْن َكاُدوا لَيَ ْفِتُنوَنَك َعِن الَِّذي أَْوَحي ْ
 أن يكون اْلمر كذلك مع أنه مل ُيصل. وكلمة كاد عنه بعضهم معناه قرب

َناَك َلَقْد ِكْدَت تَ ْر َكُن لِلَْيِهم: شيئا قَِلياًل  وكلمة لوال تفيد انت -وخامسها  فا: الشي: قوله }َوَلْوالَ َأْن ثَ ب  ت ْ
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 النتفا: ْريه فدل على أن ذلك الركون القليل مل ُيصل.

 َك  .قوله }َكَذِلَك لِنُ ثَ بِ َت به فُ َؤادَ  -وسادسها 

 قوله }َسنُ ْقرُِئَك َفالَ تَ ْنَسى  . -وسابعها 

مية أنه سئل عن هذه القصة فقال: هذا وضع من  أما السنة فهي ما روى عن حممد بن اسحاق بن خ
ان دقة وصنف فيه كتااب.  ال

وقال اْلمام أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي هذه القصة ْري َثبتة من جهة النقل ُ أخذ يتكلم ِف 
ن رواة هذه القصة مطعون فيهم. وأيضا فقد روى البخاري ِف صحيحه أن النيب صلى هللا عليه وسلم أ

 قرأ سورة النجم وسجد فيها املسلمون واملشركون واْلنس واْن وليس فيها حديث الغرانيق.

 وروى هذا احلديث من طرق كثرية وليس فيها البتة حديث الغرانيق وأما املعقول فمن وجوه:

أن من جوز على الرسول صلى هللا عليه وسلم تعَيم اْلوَثن فقد كفر ْلن من املعلوم  -ا أحده
 ابلضرورة أن أعَم سعيه كان ِف نفي اْلوَثن.

أنه عليه السالم ما كان ميكنه ِف أول اْلمر أن يصلي ويقرأ القرآن عند الكعبة آمنا أذى  -وَثنيها 
 ليه ولمنا كان يصلي لذا مل ُيضروها ليال أو ِف أوقات خلوةاملشركني له حَّت كانوا رمبا مدوا أيديهم ل

 وذلك يبطل قوهلم.

أن معاداهتم للرسول كانت أعَم من أن يقروا ِبذا القدر من القرا:ة دون أن يقفوا على حقيقة  -وَثلثها 
 اْلمر فكيف أمجعوا على أنه عَم آهلتهم حَّت خرو سجداً مع أنه مل يَهر عندهم موافقته هلم.

َُُّ ُُيِْكُم هللا آََيتِِه  وذلك ْلن لحكام اْلَيت ابزال -بعها را ة ما قوله }فَ يَ ْنَسُخ هللا َما يُ ْلِقى ال شْيطَاُن 
يلقيه الشيطان عن الرسول أقوى من نسخه ِبذه اْلَيت اليت تبقى الشبهة معها فإذا أراد هللا لحكام 

 من ذلك أصال أو ى. لئال يلتبس ما ليس بقرآن ابلقرآن فبأن مينع الشيطان

وهو أقوى الوجوه أان لو رجوزان ذلك ارتفع اْلمان عن شرعه وجوزان ِف كل واحد من  -وخامسها 
َِِل للَْيَك ِمْن َربِ َك َواْن  اْلحكام والشرائع أن يكون كذلك ويبطل قوله تعا ى }َي أي َُّها الرَُّسوُل بَ لِ ْغ َما أْن

قصان عن الوحى ل َتُه َوهللا يَ ْعِصُمَك ِمَن الن اِس  فإنه ال فرق ِف العقل بني النملَْ تَ ْفَعْل َفَما بَ لَّْغَت رِساَ 
َيدة فيه. فهذه الوجوه عرفنا على سبيل اْلمجال أن هذه القصة موضوعة وكل ما ِف الباب لن  وبني ال

لنقلية والعقلية ا مجعا من املفسرين ذكروها هنا لكنهم ما بلغوا حد التواتر وخَب الواحد ال يعارض الدالئل
 املتواترة.

انقة  ُ شرع الفخر الرازي ِف التفصيل فلريجع. وأان نعتقد لن هذة القصة ابطلة ومدسوسة ومن وضع ال
الذين يريدون ابْلسالم سو:اً ومع هذا فليس من املعقول أن يعرتف النيب صلى هللا عليه وسلم بشفاعة 

 ارب اْلصنام ولو كان الشيطان له سلطان عليه صلى هللاالغرانيق وهو يدعو ل ى عبادة هللا تعا ى وُي
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عليه وسلم بدرجة أنه ميلي عليه وُيرك لسانه ابلكفر لكان ألعوبة له ليس ِف هذة القصة فقط بل ِف 
ْريها أيضا والنيب املعصوم من الشياطني. قال البيضاوي ِف تفسريه بعد ذكر قصة الغرانيق: )ُ نبهه 

على  اه هللا ِبذه اْلية وهو مرود عند احملققني ولن صح فابتال: يتميِ به الثابتجَبائيل فاْتم به فغر 
ِل فيه( قال أَساعيل القنوي ِف حاشيته: وهو مرود عند احملققني، بل جيب أن يكون  ِل اْلميان عن املت

واية ر  مردوداً عند مجيع املسلمني ملا عرفته من أمارات الكذب. قوله وأن صح اخل لشارة ل ى منع صحته
ملا قال القاضي عياض ِف الشفا أنه مل يوجد ِف شئ من الكتب املعتمدة بسند صحيح وقال لنه من 
اندقة. وقال القاضي عياض لن هذا احلديث مل ُرجه أحد من أهل الصحة وال رواه ثقة بسند  وضع ال

لطاعنني ِف لسليم متصل. فأمثال هذة القصص املدسوسة املكذوبة على رسول هللا هي اليت جعلت 
 اْلسالم جمااًل للنقد وتشويه احلقائق وتقبيح احملاسن.

ية وهو:  وهاك دليال آخر على كذب هذه القصة من الوجهة التاُر

أن اهلجرة اْلو ى ل ى احلبشة كانت ِف رجب سنة ُخس للنبوة وكانت السجدة ِف رمضان من السنة 
ِة وعمر ْلهنما أسلما ِف5نفسها )  ( .6السنة السادسة ) ( أي قبل ْسالم مح

وقد أمجع املؤرخون على أن املسلمني قبل لسالم عمر كانوا يستخفون ِف دار اْلرقم ويؤدون شعائرهم 
 صلى هللا عليه وسلم ال يقدرون أن يصلوا عند الكعبة حَّت وكان أصحاب النبالدينية ِف منازهلم، 

فاروق فإذا  ا معه واتفقوا على تسميته الأسلم عمر. فلما أسلم قاتل قريشا حَّت صلى عند الكعبة وصلو 
كان املسلمون قبل لسالم عمر ما كانوا يستطيعون الصالة عند الكعبة فكيف مع هذا يقال أن رسول 

 هللا سجد عند الكعبة وسجد معه القوم مجيعاً؟؟ احلقيقة أن الرواية كذب واختالق حمض.

ِة وعم ِ: الثاين من حياة حممد: أن مح ر أسلما ِف السنة السادسة من النبوة، وقال أن قال موير ِف اْ
املسلمني مل يعودوا ُفون صالهتم ِف منازهلم بل كانوا بعدئذ جيتمعون حول الكعبة ويصلون وهم آمنون 

 مطمئنون.

لن املسلمني الذين هاجروا ل ى احلبشة عادوا ل ى مكة بسبب ما بلغهم من حتسن اْلحوال أو أهنم َسعوا 
ئنهم فقدموا ِف شوال سنة ُخس لال أنه مل يدخل أحد منهم لال جبوار لال عثمان بن لشاعة كاذبة تطم

ِالون  مَعون فإنه دخل بال جوار ومكث قليال ُ اسرع الرجوع ل ى احلبشة ْلن املسلمني كانوا ال ي
 مضطهدون وكان النيب صلى هللا عليه وسلم يعيب اْلصنام.

ابخلري،  رانيق أو أن النيب صلى هللا عليه وسلم ذكر آهلة قريشفكل هذه الَباهني تؤيد أن قصة شفاعة الغ
افرتا: واختالق وال ميكن أن يصدق هذه القة أحد من املؤرخني احملققني وقد ذكرت ِف كتاب اتريخ 

ِ: الثاين ص ) ( ابعتبار أهنا صحيحة. وأنه صلى 7( )311- 210القرون الوسطى ْامعة كامَبد  اْ
لى ما قال ونسخ ما ألقى الشيطان على لسانه، واستنتج الكاتب أنه )صلى هللا هللا عليه وسلم ندم ع
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عليه وسلم( مل يكن يعتقد أنه لمنا يتبع أمرا اهليا سوا: عند تلفَه ِبذه الكلمات أو عند عدوله عنها. 
 لكنه علق ِف اهلامش مبا َييت:

من املدهش  ما كان ينتَر منهم. لكن "لن كثريا من احملققني املسلمني يعتَبون هذه القصة خرافية وهذا
 أن مؤرخا ْري متحيِ مثل )كايتاين( ينكرها أيضا".

وأان أقول ال وجه للدهشة ْلن املؤرخ الذي يقدر موقفه وال يتحيِ ْلحد يعرتف ابحلقيقة بغض الطرف 
الضخمة  تعن أي اعتبار فإذا اْلستاذ )كايتاين( وهو ذلك املؤرخ اْليطايل الكبري الذي يصدر املؤلفا

عن اتريخ اْلسالم ينكر هذه القصة فما ذلك لال أنه مل يرد أن يثبت لال ما وصل لليه حتقيقه ِف هذه 
 املسألة بدون حتيِ.

__________ 

رنيق َسي به لبياضه وقيل هو الكركي. 1) ( الغرانيق ِف اْلصل الذكور من طري املا: واحدها ْرنوق ْو
ِعمون أن اْلصنام تقرِبم من هللا وتشفع هلم فشبهت والغرنوق أيضا الشاب اْلبيض الناع م وكانوا ي
 ابلطيور اليت تعلو ِف السما: وترتفع.

ِ: الثالث من كتاب أسد الغابة.2)  ( راجع اْ

 ( تفسري الفخر الرازي.3)

 ( أي عوجا:.4)

ِ: اْلول من طبقات ابن سعد طبع ليدن سنة 5)  .138ص  1917( راجع اْ
ِ: الثاين،  449ا: للنووي طبع جوتنجن ص ( راجع هتذيب اْلَس6) وراجع ابن اسحاق وكتاب موير اْ

 Dictionary of Islam P. 650وراجع قاموس االسالم 

(7( )1913 )PP. (310-311) . Cambridge Medieval History ".(1) 
مية املشركني .288  "انتصار املسلمني وه

ِم املشركون. وأكثر املسالتقى املسلمون واملشركون واقتتلوا قتاال شديدا  لمون القتل فانتصر املشركون واهن
نموا وسبوا فبلغ نفل الفارس ستة آالف والراجل ألفني وقال ِف ذلك عفيف بن املنذر:  فيهم ْو

ِل ابلكفار لحدى اْالئل  أمل تر أن هللا ذلل ِبره ... وأن

 1دعوان الذي شق البحار فجا:ان ... أبعجب من فلق البحار اْلوائل
جا: ِف أسد الغابة أن العال: بن احلضرمي هو من حضرموت حليف حرب بن أمية وقد خاض البحر و 

 بكلمات قاهلا ودعا ِبا.

 لسالم راهب

                                         
 1/126حممد صلى هللا عليه وسلم، حممد رضا  (1)
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كان مع املسلمني راهب من أهل هجر فأسلم فقيل له: ما محلك على اْلسالم؟ قال: ثالثة أشيا: 
 خشيت أن ميسخين هللا بعدها:

 فيض ِف الرمال. -1

 .2أثبا  البحرَتهيد  -2
 دعا: َسعته ِف عسكرهم ِف اهلوا: سحرا: -3

اللهم أنت الرمحن الرحيم ال لله ْريك والبديع فليس قبلك شئ والدائم ْري الغافل احلي الذي ال ميوت 
 وخالق ما يرى وما ال يرى وكل يوم أنت ِف شأن علمت كل شئ بغري تعلم.

ه وسلم صلى هللا علي فكان أصحاب النبعلى حق  فعلمت أن القوم مل يعاونوا ابملالئكة لال وهم
 ومل يرو لنا التاريخ اسم هذا الراهب الذي أسلم. 3يسمعون هذا منه بعد

 كتاب العال: ْليب بكر

مية أهل اخلندق وقتل احلطم وهذا نص الكتاب:  كتب العال: ل ى أيب بكر ِب

حمنا بشراب أصابوه من النهار، فاقتأما بعد فإن هللا تبارك اَسه سلب عدوان عقوهلم وأذهب رُيهم 
 .4عليهم خندقهم فوجدانهم سكارى فقتلناهم لال الشريد وقد قتل هللا احلطم

 فكتب لليه أبو بكر: أما بعد فإن بلغك عن بين شيبان بن ثعلبة َتام على ما بلغك وخاض فيه

__________ 

 .6/329البداية والنهاية:  2/290اتريخ الطَبي:  -1
 بحر: أي: أعاليه أو معَمه.أثبا  ال -2

 .4/84املنتَم:  -3
 (1).." 6/329البداية والنهاية:  2/291اتريخ الطَبي:  4/722البداية والنهاية:  -4
 "املبحث الرابع: موقف املنافقني ِف أحد .289

بن َثبت رضي هللا عنه قال:  1روى البخاري ومسلم والرتمذي والنسائي وأمحد والطَبي من حديث زيد
ِوة أحد، رجع انس ِمن خر  معه،  ملا خر  صلى  بوكان أصحاب النالنيب صلى هللا عليه وسلم ل ى ْ

ِلت  : }فما2هللا عليه وسلم فرقتني: فرقة تقول: نقاتلهم، وفرقة تقول: ال نقاتلهم، فن

__________ 

ي، ر زيد بن َثبت بن الضحاك بن لوذان بفتح الالم وسكون الواو وبذال معجمة، اْلنصاري النجا 1
أبو سعيد وأبو خارجة، صحايب مشهور، كان يكتب الوحي، قال مسروق: كان من الراسخني ِف العلم، 

 .272/ 1( وقيل بعد اخلمسني /ع. التقريب 47أو  45)ت
                                         

 58أبو بكر الصديق أول اخللفا: الراشدين ت شيحا، حممد رضا ص/ (1)
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ِوهلا،  2 ِلت: فما لكم ِف املنافقني فئتني اخل: قال ابن حجر: "هذا هو الصحيح ِف سبب ن قوله: فن
ِلت هذه اْلية ِف اْلنصار،  وأخر  ابن أيب حامت من طريق زيد بن أسلم عن أيب سعيد بن معاذ ن قال: ن

خطب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: "من يل مبن يؤذيين؟ " فذكر منازعة سعد بن معاذ وسعد 
ِل هللا هذه اْلية" قال ابن حجر: "وِف سبب  بن عبادة وأسيد بن حضري وحممد بن مسلمة، قال: فأن

ِوهلا قول آ خر: أخرجه أمحد من طريق أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أبيه "أن قوما أتوا املدينة فأسلموا، ن
فأصاِبم الواب: فرجعوا، واستقبلهم انس من الصحابة فأخَبوهم فقال بعضهم: انفقوا،، وقال بعضهم: 

ِلت" وأخرجه ابن أيب حامت من وجه آخر عن أيب سلمة مرسال، فإن كان حمفوظا احتمل ن أ ال، فن
ِلت ِف اْلمرين مجيعا، فتح الباري  ِلت ِف رجوع عبد هللا ابن أيب  356/ 7تكون ن قلت: الراجح أهنا ن

وأصحابه يوم أحد ويدل عليه سياق احلديث حيث ذكر اخلرو  ل ى أحد ورجوع انس ِمن خر  معه 
ِول اْلية، وقد بينت رواَيت املغازي أن هؤال: النا م عبد هللا بن س هصلى هللا عليه وسلم ُ عقب بن

أيب ابن سلول وأصحابه. وقد رجح هذا القول الشوكاين، فقد أورد حديث زيد بن َثبت وقال: هذا 
ِول هذه اْلية، وقد رويت أسباب ْري ذلك وأشار ابن كثري ل ى رواية ابن أيب  أصح ما روي ِف سبب ن

ِلت ِف شأن قصة اْلفك، ُ قال: وهذا  ير للشوكاين ْريب. انَر فتح القدحامت املصرح فيها أبن اْلية ن
 .533/ 1وتفسري ابن كثري  497/ 1

ِلت  ريها، ُ قال: "وأو ى هذه اْلقوال ابلصواب ِف ذلك قول من قال ن وأورد الطَبي اْلقوال املتقدمة ْو
هذه اْلية ِف اختالف أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ِف قوم كانوا ارتدوا عن اْلسالم بعد 

من أهل مكة، ولمنا قلنا ذلك أو ى ابلصواب، ْلن اختالف أهل ذلك لمنا هو على قولني: لسالمهم 
أحدمها أهنم قوم كانوا من أهل مكة على ما قد ذكران الرواية عنهم، واْلخر أهنم كانوا من أهل املدينة، 

انوا من ْري كوِف قول هللا تعا ى: }فال تتخذوا منهم أوليا: حَّت يهاجروا  ، أوضح الدليل على أهنم  
أهل املدينة، ْلن اهلجرة كانت على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ل ى داره ومدينته من سائر 
أرض الكفر، فأما من كان ابملدينة ِف دار اهلجرة مقيما من املنافقني وأهل الشرك فلم يكن عليه فرض 

 هجرة، ْلنه ِف دار اهلجرة كان وطنه ومقامه".

 (1). والَاهر ِف السبب هو ما قدمنا ترجيحه.." 194/ 5ي انَر تفسري الطَب 
 "قالوا: نعم. .290

 قال: لنه ذو لسان، ولعله يقول: أان حر، فإن كنتم اتركيه لذلك، فدعوين ال تفسدوه علي.

 نكم هو هذا.فأقبل ليسوقها وقال هلم: دو  -أي نوق شابة-فقالوا: بل نبتاعه، فابتاعوه بعشر قالئص 

 كاذب، أان رجل حر.  -أي النعيمان-فقال سويبط: هو 

                                         
ِوة املريسيع، لبراهيم بن لبراهيم قرييب ص/ (1) ِوة بين املصطلق وهي ْ  159مروَيت ْ
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فقالوا قد أخَبان خَبك، فطرحوا احلبل ِف رقبته، فذهبوا به فجا: أبو بكر فأخَب، فذهب هو وأصحابه 
لليهم، فردوا القالئص وأخذوه، ُ أخَبوا النيب صلى هللا عليه وسلم بذلك فضحك هو وأصحابه حوال 

 .1أي كلما تذكروا هذه الفعلة
 لى هللا عليه وسلم من اْلمر العجيب يبلغه.ومن ذلك ضحكه ص

روى اْلمام أمحد ِف مسنده عن عائشة رضي هللا عنها قالت: جا:ت سلمى امرأة أيب رافع مو ى رسول 
 هللا صلى هللا عليه وسلم تستأذن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على أيب رافع وقالت: لنه ليضربين.

 ما هلا"؟.فقال صلى هللا عليه وسلم: "ما لك و 

 قال: تؤذيين َي رسول هللا.

 قال: "مبا آذيتيه َي سلمى"؟.

قالت: ما آذيته بشي:، ولكنه أحدث وهو يصلي، فقلت له: َي أاب رافع لن رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم قد أمر املسلمني لذا خر  من أحدهم ريح أن يتوضأ، فقام يضربين، فجعل رسول هللا صلى هللا 

 .2ك ويقول: "َي أاب رافع مل أتمرك لال خبري" عليه وسلم يضح
 صلى هللا عليه وسلم يضحكون؟ كان أصحاب النبوسئل ابن عمر رضي هللا عنه: هل 

 فقال: نعم ولن اْلميان ِف قلوِبم أمثال اْبال.

 وقد صنع خلق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مع أصحابه ترابطا معهم َتيِ ابحلب والتقدير.

__________ 
 مسند أمحد. 1

 (1)مسند أمحد.."  2
ونشروه وعلموه ومحوه، « 1»"وهم الذين محلوا اْلسالم وأبلغوه، ونقلوا اْلمم ل ى اْلسالم  .291

ومحلوه ِف سلوكهم ونفوسهم وصدورهم هو الذي أرسل رسوله ابهلدى ودين احلق ليَهره على الدين  
أشدا: على الكفار رمحا: بينهم تراهم ركعا ( حممد رسول هللا والذين معه 28كله وكفى ابهلل شهيدا )

سجدا يبتغون فضال من هللا ورضواان سيماهم ِف وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم ِف التوراة ومثلهم 
ِراع ليغيظ ِبم الكفار وعد  ِرع أخر  شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب ال ِف اْلْنيل ك

فأَي منهم تنَر « . 2[ »29 -28هم مغفرة وأجرا عَيما االفتح: هللا الذين آمنوا وعملوا الصاحلات من
 لليه، ترى فيه اْلفاق العجيبة والنفس القوية الرحيبة.

هم يبني نوعيت -وهو منهم -م( قوله ِف الصحابة الكرام 693 -ه  74فلقد روي عن عبد هللا بن عمر )
لف نبينا وسلم. فلتقتد اْلمة ِبم، خ ومكانتهم من اْلسالم وحرصهم على اتباع النيب صلى هللا عليه

                                         
 193السرية النبوية والدعوة ِف العهد املدين، أمحد أمحد ْلوٍ ص/ (1)



192 

 

الكرِّ ورسولنا العَيم صلى هللا عليه وسلم. وهو ُيث على اْلخذ مبا كانوا عليه من ذلك االتباع 
ِم ِبدي الرسول  ِام، الذي مشلهم بذلك وصف اخلريية، ومن سلك مسلكهم وعمل عملهم والت وااللت

من كان »وِبا ومحل رسالتها. فيقول رضي هللا عنه: الكرِّ صلى هللا عليه وسلم فوفاها حقها وأدى مطل
مستنا فليسنت مبن قد مات، أولئك أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم كانوا خري هذه اْلمة، أبرها 
ا قلواب وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم هللا لصحبة نبيه صلى هللا عليه وسلم ونقل دينه، فتشبهو 

أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم كانوا على اهلدى املستقيم وهللا رب  أبخالقهم وطرائقهم، فهم
 « .3« »الكعبة

 صلى هللا عليه وسلم يضحكون، قال: )نعم كان أصحاب النبوحني سئل ابن عمر لن 

__________ 

 ( .173( انَر: التاريخ اْلندلسي )1)

 ( .301، 45، 35/ 1( وانَر: حياة الصحابة )2)

( . أخبار عمر 46/ 1( . حياة الصحابة )35/ 1. انَر: حلية اْلوليا: )18 ( سبق ذكره، ص3)
 (1)( .." 450وأخبار عبد هللا بن عمر، )

"ُتمون القران ِف الصالة، وال يفعلون ذلك لال عن اقتدا: فعن أنس بن مالك رضي هللا عنه  .292
، وعن « 1» خره ِف الفرائضصلى هللا عليه وسلم يقرؤن القران من أوله ل ى ا كان أصحاب النبقال: 

ا من الركوع لكل سورة حَه»أيب العالية: قال أخَبين من َسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 
، وعن أيب برزة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقرأ ِف صالة « 2« »والسجود

ة على متابعتهم الدقيقة له، حَّت كانوا يعدون وِف هذا داللة واضح« 3»الغداة من الستني ل ى املائة 
االَيت؛ لذ مل تكن عدد االَيت قد دونت ابلصورة السهلة املوجودة ِف عهدان، ُ استمر العلما: على 

، وعن ابن عباس قال: لن أم الفضل بنت احلارث َسعته وهو « 4»استحباب ذلك القدر ِف الصالة 
الت: َي بين! لقد ذكرتين بقرا:تك هذه السورة لهنا الخر ما ( فق1يقرأ واملرسالت عرفا )املرسالت: 

، وروى ابن مسعود وابن عباس وأيب هريرة رضي هللا عنهم أن « 5»َسعت رسول هللا يقرأ ِبا ِف املغرب 
ِيل السجدة»النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقرأ ِف الركعة اْلو ى من الفجر ب  ، وِف االخرى  «أمل تن

، بل كان ذلك واضحا حَّت قبل الصدع ابلدعوة، فعن أَسا: بنت « 6« »اْلنسان هل أتى على»ب 
أيب بكر قالت: َسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يصلي َنو الركن قبل أن يصدع مبا يؤمر، 

 « .7« »فبأى اال: ربكما تكذابن»واملشركون يسمعون 

__________ 

                                         
 93النبوية منهجية دراستها واستعراض أحداثها، عبد الرمحن على احلجى ص/ السرية (1)
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 سابق.، مرجع 123/ 8( الطَباين ِف اْلوسط 1)

ِوائد )59/ 5( أمحد )2) رواه أمحد ورجاله رجال »( ، مرجع سابق، وقال: 114/ 2( ، جممع ال
 « .الصحيح

 ( ، مرجعان سابقان.338/ 1( ، مسلم )202/ 1( البخاري )3)

( ، 205/ 1ه : بدائع الصنائع ِف ترتيب الشرائع ) 587( انَر مثال: عال: الدين الكاساين ت 4)
 .1982، 2، بريوت، ط دار الكتاب العريب

ه : مسند  204( ، مرجع سابق، )الشافعي( حممد بن لدريس أبو عبد هللا ت 338/ 1( مسلم )5)
 ، دار الكتب العلمية، بريوت.215الشافعي ص 

( ، ابن 282/ 1( ، أبو داود )554/ 2( ، احلاكم )599/ 2( ، مسلم )303/ 1( البخاري )6)
 ( ، مراجع سابقة.269/ 1ماجه )

ِوائد )7) ه  رواه أمحد والطَباين ِف الكبري وفيه ابن هليعة وفي»( ، مرجع سابق، وقال: 115/ 2( جممع ال
 (1)« .." كالم

وأما لنكاره أن يكون تغَّن مبعَّن استغَّن ِف كالم العرب فمردود، ومن حفظ حجة »"فقال:  .293
غنا: بال ذا من االستوه« ورجل ربطها تعففا وتغنيا»على من مل ُيفظ، ... )و( ِف حديث اخليل: 

فيكون اْمع بني التأويالت املذكورة « 1« »ريب، واملراد يطلب الغَّن ِبا عن الناس بقرينة قوله تعففا
هو الصحيح البني، ومال لليه عدد من احملققني كابن حجر فيقال ِف معَّن التغين الوارد ِف اْلحاديث: 

ِن متغ ه َّْن النفس نيا به عن ْريه من اْلخبار طالبا بُيسن به صوته جاهرا به مرتمنا على طريق التح
 راجيا به َّْن اليد، ونَم ابن حجر ذلك ِف بيتني فقال:

ِم ِينا جاهرا رِن ... واستغن عن كتب اْل ى طالبا َّْن يد والنفس ُ ال  تغن ابلقران حسن به الصوت ح

ِجر عن وكذلك أن جيعل القران مكان الغنا: أمر مقصود شرعا كما هو ظاهر، وت« 2» قدم ذكر ال
االمتال: ابلشعر ولذلك صار القران هو الذي يرتِن به العارفون مكان ْنا: القوم وحدوهم ولنشادهم 

 فقد قال بعض العارفني ملريد:

أحتفظ القران؟ قال: ال، قال: وا ْوَثه َي ملريد ال ُيفظ القران فيم يتغَّن؟ فيم يرتِن؟ فيم يناجي ربه 
 « .3»تعا ى؟ 

ى هللا صلى هللا عليه وسلم يتفاضلون ِف حسن تغنيهم ابلقران، ويثين النيب صل حاب النبكان أصوقد 
عليه وسلم عليهم ِف كل ذلك، وتقدم ما قاله ِف سامل، وأيب موسى، وقال رسول هللا صلى هللا عليه 

ازهلم نلين ْلعرف أصوات رفقة اْلشعريني ابلقران حني يدخلون ابلليل واعرف م»وسلم ِف اْلشعريني: 
                                         

ِن وشفا: الصدر السقيم، عبد السالم مقبل جمَبى ص/ (1)  156لذهاب احل
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 من أصواهتم ابلقران ابلليل وان كنت مل

__________ 

 ( ، مرجع سابق.71/ 9( فتح الباري )1)

 ( ، مرجع سابق.72/ 9( انَر: فتح الباري )2)

 (1).." 318 -307( الشريعة اْلسالمية والفنون ص 3)
ِات شفا: املرضى وخوارقها .294  "معج

ِواهتم، فيصلى هللا عليه وسلم يتعرضون ْلن كان أصحاب النب أتيه بعضهم واع من املرض واْراح أثنا: ْ
فيدعو هللا هلم، فيكرمه هللا بشفا: من دعا له على الفور أمام أعني املشاهدين، وقد سجلت السنة 

ِات، نذكر منها مايلي:  الصحيحة عددا من هذه املعج

 

ِوة خيَب:1ا  [ شفا: علي رضي هللا عنه من رمده ِف ْ

 عنه َسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول يوم خيَب: ْلعطني الراية رجال عن سهل بن سعد رضي هللا
يفتح هللا على يديه، فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى فغدوا وكلهم يرجو أن يعطى، فقال: أين علي؟ 

لهم فقيل يشتكي عينيه، فأمر فدعي له فبصق ِف عينيه فَبأ مكانه حَّت كأنه مل يكن به شي:، فقال: نقات
ِل بساحتهم ُ ادعهم ل ى اْلسالم، وأخَبهم مبا جيب حَّت  يكونوا مثلنا، فقال: على رسلك حَّت تن

 « .1»عليهم، فو هللا ْلن يهدى بك رجل واحد خري لك من محر النعم 

 

 [ شفا: ساق سلمة بن اْلكوع رضي هللا عنه:2ا

ِيد بن أيب عبيد قال رأيت أثر ضربة ِف ساق سلمة، فقلت: َي أاب مسل ربة؟ فقال: م ما هذه الضعن ي
 هذه ضربة أصابتين يوم خيَب، فقال الناس:

أصيب سلمة! فأتيت النيب صلى هللا عليه وآله وسلم فنفث فيه ثالث نفثات، فما اشتكيتها حَّت 
 « .2»الساعة 

__________ 

ة ومسلم و ( أخرجه البخاري ك/ اْهاد والسري ب/ دعا: النيب صلى هللا عليه وسلم ل ى اْلسالم والنب1)
والبيهقي  378/ 15ك/ فضائل الصحابة ب/ من فضائل علي بن أيب طالب وابن حبان ِف صحيحه 

 .215/ 2وسعيد بن منصور ِف السنن  46/ 5والنسائي ِف السنن الكَبى  106/ 9ِف السنن الكَبى 

                                         
ِن وشفا: الصدر السقيم، عبد السالم مقبل جمَبى ص/ (1)  280لذهاب احل
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ِوة خيَب وأبو داود ِف السنن ك/ الطب ب/ كيف الرق2) وابن  ى( أخرجه البخاري ك/ املغازي ب/ ْ
 (1).." 48/ 4وأمحد ِف مسنده  439/ 14حبان ِف صحيحه 

 سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي، أبو اْلعور. - 952" .295

قال عبد هللا بن أمحد: حدثنا أيب، قال: حدثنا أبو داود، عن معاذ بن هشام )ح( قال أيب: حدثنا  
 عليه صلى هللا - كان أصحاب النبمعاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن سعيد بن املسيب، 

 ( .1962« )العلل»يتجرون ِف البحر، منهم طلحة، وسعيد بن زيد.  -وسلم 

   ".(2) 
 املورد؟ أحرموا ِف -صلى هللا عليه وسلم  -"ِبشيم. فقلت: َي أاب معاوية، أصحاب النيب  .296

 فقال هشيم: هذا حديث الكذابني.

ليه وسلم صلى هللا ع -محاد، عن لبراهيم، أن أصحاب النيب قال أيب: وكان سلمة اْلمحر ُيدث به عن 
 ( .3487و 3486و 1532« )العلل»أحرموا ِف املورد. قال أيب: وسلمة اْلمحر، ليس بشي:.  -

وقال املروذي: حدثنا أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل. قال: َسعت حممد بن جعفر الوركاين يقول:   
 بكان أصحاب النحدثنا سلمة اْلمحر، عن محاد، عن لبراهيم. قال:  كنا عند هشيم. فقال له رجل:

ُيرمون ِف املورد. فقال هشيم: دعوان من حديث الكذابني، فتبسم أبو عبد  -صلى هللا عليه وسلم  -
 ( .175« )سؤاالته»هللا. وقال: ليس من هذا شي:. وقال: قد رأيت سلمة. 

يقول: سلمة اْلمحر ُيدث عن أيب لسحاق أحاديث  وقال حنبل بن لسحاق: َسعت أاب عبد هللا 
هللا  صلى -صحاح، لال أنه عن محاد خمتلط احلديث. وقال: حدث عن محاد، عن لبراهيم، أن النيب 

وأصحابه أحرموا ِف الثياب املوردة. قال: فأنكروه عليه، وحدث عن محاد أحاديث  -عليه وسلم 
 .132و 9/131« اتريخ بغداد»مضطربة. 

   ".(3) 
 سليمان بن داود بن اْارود، أبو داود الطيالسي، البصري. - 1047" .297

 ( .1227« )العلل»قال عبد هللا بن أمحد: قال أيب: أبو داود كان ُضب.  

وقال عبد هللا: َسعُت َأيب يقول: كان أبو داود الطيالسي. حدثنا عن معاذ بن هشام، حديث أبيه،  
 البحر ل ى يتجرون ِف -صلى هللا عليه وسلم  - صحاب النبكان أعن قتادة، عن سعيد بن املسيب 

الروم، منهم طلحة بن عبيد هللا، وسعيد بن زيد. قال أيب: فَننت أنه قد مات، ُ لقيناه بعد ذلك، 

                                         
ِاته، عبد اجملي (1) ِنداىن ص/بينات الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم ومعج  287د ال
 2/34موسوعة أقوال اْلمام أمحد بن حنبل ِف رجال احلديث وعلله،  (2)
 2/80موسوعة أقوال اْلمام أمحد بن حنبل ِف رجال احلديث وعلله،  (3)
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 ( .1493« )العلل»فكتبنا عنه مبكة، وكتبنا عنه ابليمن. 

 ( .2090) «سؤاالته»أربع ومئتني. وقال ابن هاىن:: َسعت أاب عبد هللا يقول: مات أبو داود سنة  

وقال أبو مسعود: قلت ْلمحد بن حنبل ِف خطأ أيب داود؟ قال: ال يعد ْليب داود خطأ، لمنا اخلطأ  
 .9/26« اتريخ بغداد»لذا قيل له مل يعرفه، وأما أبو داود قيل له فعرف، ليس هو خطأ. 

ِف تسعة، أو قال ألف، فذكرت ذلك المحد وقال أبو مسعود: كتبوا ليل من أصبهان أن أاب داود أخطأ  
 .9/26« اتريخ بغداد»بن حنبل فقال: ُيتمل ْليب داود. 

وقال الفضل بن زَيد: سأله )يعين أمحد بن حنبل( ، اهليثم بن خارجة. فقال: أبو داود أحب لليك،  
اتريخ . »كتابأم أبو عبيدة احلداد؟ فقال: أبو داود أحفَها، وكان أبو عبيدة قليل الغلط، كثري ال

 .9/28« بغداد
وقال أمحد بن سعيد الدارمي: سألت أمحد بن حنبل: عمن أكتب حديث شعبة؟ قال: كنا نقول،  

 (1).." 9/28« اتريخ بغداد»وأبو داود حي، يكتب عن أيب داود. 
"هشام. )ح( قال أيب: حدثنا معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن سعيد بن املسيب،  .298

يتجرون ِف البحر، منهم طلحة، وسعيد بن زيد.  -صلى هللا عليه وسلم  - نبكان أصحاب ال
 ( .1962« )العلل»

   ".(2) 
ُكوبًَة فَ َلمَّا "َدلِيال َوقَاَل يل: ُدلَُّه َعَلى الطَّرِيِق َحَّتَّ َيْستَ ْغيِنَ َعْنَك. َفِسْرُت ِِبِْم َحَّتَّ َسَلَكْت َر  .299

قَاَم أَبُو َبْكٍر َعْن ميَِيِنِه. َوَدَخَل وَ  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -اَم َرُسوُل اَّللَِّ َعَلْواَنَها َحْضَرِت الصَّالُة فَ قَ 
رَاَ:ُه. قَاَل َمْسُعوٌد: اِْلْسالُم قَ ْليب فََأْسَلْمُت فَ ُقْمُت ِمْن ِشقِ ِه اْلَخِر َفَدَفَع بَِيِدِه ِف َصْدِر َأيب َبْكٍر َفَصفََّنا وَ 

 م أحدا من بين سهم أسلم أول مين ْري بريدة بن احلصيب.َفال أعل

ِِيَد َعِن اْلُمْنِذِر ْبِن َجْهٍم َعْن َمسْ  َثيِن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َي ُد ْبُن ُعَمَر قَاَل: َحدَّ وِد ْبِن ُهنَ ْيَدَة عُ قَاَل: َأْخََباََن حُمَمَّ
َِْلَنا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ  ِي ِجًدا قُ َباَ: َوَجْداَن َمسْ  - َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى اَّللَُّ  -قَاَل: َلمَّا نَ   - َكاَن َأْصَحاُب النَّبي

َِاَد َرُسوُل ُيَصلُّوَن ِفيِه ِل َى بَ ْيِت اْلَمْقِدِس. ُيَصلِ ي ِِبِْم َساملٌ َمْو َى  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم   َأيب ُحَذيْ َفَة. فَ 
َُُّ ِفيِه َوَصلَّى ِِبِْم. فَأََقْمُت َمَعُه بُِقَباَ: َحَّتَّ صَ  -ْيِه َوَسلََّم َصلَّى اَّللَُّ َعلَ  -اَّللَِّ  لَّْيُت َمَعُه َُخَْس َصَلَواٍت. 

َُُّ اْنصَ  ًئا. فََأْعطَاين ِعْشرِيَن ِدْرمَهًا وََكَساين ثَ ْواًب  الَي َرْفُت ِل َى َموْ ِجْئُت أَُودِ ُعُه فَ َقاَل َْليب َبْكٍر: أَْعِطِه َشي ْ
َِّعيَنِة. َفطََلْعُت َعَلى احلَْيِ  َوأاََن ُمْسِلٌم فَ َقاَل يل َمْوالَي: َعِجْلَت. فَ ُقْلُت: ََي َمْوال َي ِلين ِ َوَمِعي ُحلَُّة ال

َُُّ َأْسَلَم َمْوالَي بَ ْعُد. ْعُت َكالًما ملَْ َأَْسَْع َأْحَسَن ِمْنُه.   َسَِ

                                         
 2/91موسوعة أقوال اْلمام أمحد بن حنبل ِف رجال احلديث وعلله،  (1)
 2/194موسوعة أقوال اْلمام أمحد بن حنبل ِف رجال احلديث وعلله،  (2)
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ُد ْبُن عُ  َثيِن أَبُو َبْكِر ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيب سَبة َعِن احلَْ قَاَل: َأْخََباََن حُمَمَّ اِرِث ْبِن ُفَضْيٍل قَاَل: َمَر قَاَل: َحدَّ
َثيِن اْبُن َمْسُعوِد ْبُن ُهنَ ْيَدَة َعْن أَبِيِه أَنَّهُ َشِهَد اْلُمَرْيِسيَع َمَع النَّيبِ   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َحدَّ ُه أَْعتَ قَ  َوَقدْ  -َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َمْوالُه فََأْعطَاُه َرُسوُل اَّللَِّ   َعْشرًا ِمَن اِْلِبِل. -َصلَّى اَّللَّ

 َسْعٌد مو ى اْلسلميني. -495

َثيِن قَاِئٌد َمْو َى َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعِليِ  ْبِن َأيب رَافِ   َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َسْعٍد عٍ قَاَل: َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر قَاَل: َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِيِه قَاَل: َلمَّا َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ  َأاَن َمَعُه َدلِيٌل َحَّتَّ َسَلْكَنا ِف رَُكوبٍَة اِبْلَعرِْ  وَ  -َصلَّى اَّللَّ

َِباِل فَ َلِصْقُت ِِبَا. َوَمرَّ َرُسوُل اَّللَِّ  ْْ ُ َعَلْيِه وَ  - َفَسَلْكُت ِف ا  -َسلََّم َصلَّى اَّللَّ
ُْالِمِه َمْسُعوٍد. َِاٍد َوَدلِيٍل   اِبخلََْذَواِت َوِهَي َقرِيٌب ِمَن اْلَعرِْ  فََأْرَسَل أَبُو ََتِيٍم ِللَْيِه ِب

َْثَجاثَِة. َوِهَي َعَلى بُ َرْيٍد ِمَن اْلَمِديَنِة. َفَصلَّى ِبا رسو  ْْ َنا ِل َى ا يًعا َحَّتَّ انْ تَ َهي ْ صلى هللا  -ل هللا َفَخَرْجَنا مجَِ
يْ َنا ِِبَا بَِقيًَّة ِمْن ُسْفَرتَِنا وَُكنَّا َذَِبَْنا اِبَْلْمسِ  -عليه وسلم  َشاًة َفَجَعْلَناَها ِلرًَة  َوَمْسِجُدُه اْليَ ْوَم ِِبَا. َوتَ َغدَّ

َِْلُت َمَع َرُسوِل اَّللَِّ  ُ  -فقال النيب. ص: َمْن َيُدلَُّنا َعَلى َطرِيِق َبيِن َعْمرِو ْبِن َعْوٍف؟ قَاَل فََأاَن نَ  َصلَّى اَّللَّ
َثَمَة. َوَأْسَلَم َسْعٌد َمْو َى اَْلْسَلِميِ نيَ  -َعَلْيِه َوَسلََّم  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َصِحَب النَّيبَّ وَ  َعَلى َسْعِد ْبِن َخي ْ َصلَّى اَّللَّ

- ".(1) 
ٍر اْلَقارِِئ َمْو َى "قَاَل: َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر قَاَل: َأْخََباََن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َأيب الِ اَِنِد، َعْن َأيب َجْعفَ  .300

 َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن ْصرِيُّوَن الَِّذيَن َحَصُروا ُعْثَماَن ِستَِّمائٍَة ، رَْأُسُهمْ َكاَن اْلمِ »اْبِن َعبَّاٍس اْلَمْخُِوِميِ  قَاَل: 
َِاِعيُّ َوالَِّذي  َقِدُموا ِمَن اْلُكوفَِة نَ ُعَدْيٍس اْلبَ َلِويُّ ، وَِكَنانَةُ ْبُن ِبْشِر ْبِن َعتَّاٍب اْلِكْنِديُّ ، َوَعْمُرو ْبُن احْلَِمِق اخْلُ

ُم ْبُن َجبَ َلَة ، رَْأُسُهْم َماِلٌك اْْلَْشرَتُ النََّخِعيُّ ، َوالَِّذيَن َقِدُموا ِمَن اْلَبْصرَِة ِماَئُة َرُجٍل رَْأُسُهْم َحِكيِمائَ َتنْيِ 
ِِجَ  ، وََكاَن ُحثَاَلةٌ ِمَن النَّاِس َقْد َضَوْوا لِلَْيِهْم، َقْد ُم  ُعُهوُدُهْم َوأََمااَنهُتُْم تْ اْلَعْبِديُّ، وََكانُوا َيًدا َواِحَدًة ِف الشَّرِ 

ِي ، َمْفُتونُوَن ،  نَ  وََكاَن َأْصَحاُب النَّبي َة، َوظَنُّوا َأنَّ اْْلَْمَر اَل صل ى هللا عليه وسلم الَِّذيَن َخَذُلوُه َكرُِهوا اْلِفت ْ
َلُه، فَ َنِدُموا َعَلى َما َصنَ ُعوا ِف أَْمرِِه، َوَلَعْمرِي َلْو قَاُمو  ُلُغ قَ ت ْ َاَب ا أَْو قَاَم ب َ يَ ب ْ ْعُضُهْم َفَحثَا ِف وُجوِهِهُم الرتُّ

 (2)«." اَلْنَصَرُفوا َخاِسرِينَ 
ِِيَد، َعِن اْلُمْنِذِر ْبِن َجْهٍم، عَ  .301 َثيِن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َي ْن َمْسُعوِد "قَاَل: َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر قَاَل: َحدَّ

ِي كَ َِْلَنا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ صل ى هللا عليه وسلم قُ َباَ: َوَجْداَن َمْسِجًدا ْبِن ُهنَ ْيَدَة قَاَل: َلمَّا ن َ   اَن َأْصَحاُب النَّبي
َِاَد َرُسوُل اَّللَِّ صل ى هللا عليه وسلم ُيَصلُّوَن ِفيِه ِل َى بَ ْيِت اْلَمْقِدِس ُيَصلِ ي ِِبِْم َساملٌ َمْو َى َأيب ُحَذيْ َفَة، ف َ 

َُُّ ِجْئُت سلم ِفيِه َوَصلَّى ِِبِْم ، فَأََقْمُت َمَعُه بُِقَباَ: َحَّتَّ َصلَّْيُت َمَعُه َُخَْس صَ صل ى هللا عليه و  َلَواٍت، 
ًئا»أَُودِ ُعهُ ، فَ َقاَل ِْلَيب َبْكٍر:  َُُّ اْنَصَرْفُت ِل َى َمْواَليَ ، فََأْعطَاين ِعْشرِيَن ِدْرمَهًا، وََكَساين ث َ « َأْعِطِه َشي ْ  ْواًب، 

                                         
 4/233الطبقات الكَبى ط العلمية، ابن سعد  (1)
 3/71الطبقات الكَبى ط دار صادر، ابن سعد  (2)
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َِّعيَنِة ، َفطََلَعُت َعَلى احلَْيِ  َوَأاَن ُمْسِلٌم، فَ َقاَل يل َمْواَلَي: َعِجْلَت  ، فَ ُقْلُت: ََي -[312ا-َوَمِعي ُحلَُّة ال
َُُّ َأْسَلَم َمْواَلَي بَ ْعُد."  ْعُت َكاَلًما ملَْ َأَْسَْع َأْحَسَن ِمْنُه،   (1)َمْواَلَي ِلين ِ َسَِ

 "ابب ٍ .302

ِ ( 2( لَِبيِن َحِنيَفَة: )1اْلَمِلِك ْبُن الشَّْعَشاِع أَبُو خَمَْلٍد ِصْهٌر ) َعْبدُ  - 1359 َصلَّى  َكاَن َأْصَحابي النَّبي
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِف ِطنِي اْلَمَطِر ال يَ َرْوَن أَبًْسا ) ثَ َنا مطر اْلعنق )2اَّللَّ  ( َعْن َعْبد امللك.3( ، قَاَله مسدد َحدَّ

 

 ( ، َسع منه وكيع وسعيد بن عامر.4لك ْبن شداد اْْلَْزِدي  ويُ َقاُل احلديدي )َعْبد امل - 1360

__________ 

 ( وكان ِف االصل: ضمن، خطأ، راجع الثقات )1)

 ( وَف ثقات ابن حبان2 - 2

َف لسان و  : سأل َأْصَحاِب النَّيب  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن طني املطر فكانوا ال يرون به أبسا،2  
ِان    ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن طني املطر فكانوا ال يرون به أب65ص  4املي سا : سئل َأْصَحاِب النَّيب  َصلَّى اَّللَّ

ِان   3) : روى عنه مطر االعنق، 65ص  4( وكان ِف االصل: اال عني، تصحيف، قال ِف لسان املي
الرمحن َسع ااب العالية روى عنه موسى بن  : مطر االعنق بن عبد401ص  1ق  4وقال املؤلف ِف   

ورمِ له " بخ د " وقال: روى عن  169ص  10اَسعيل اه، قلت هو من رجال التهذيب ذكره ِف   
ِارع وأىب العالية واحلسن البصري وعبد امللك بن الشعشاع ومعاوية بن  جدته ام اابن بنت الوازع بن ال

ى بن و داود الطيالسي وعون بن عمارة وكثري بن ُيىي وموسقرة وَثبت البناىن وعنه يونس بن حممد وأب
( وكان ِف االصل: احلريدى؟، 4اخل ) -اَسعيل وحممد بن عيسى بن الطباع وقتيبة وأبو كامل اْحدرى 

والصواب: احلديدي، قاله ابن اىب حامت وقال: روى عن احلسن وعنه وكيع وسعيد بن عامر ومسلم بن 
 ابراهيم.

".)*((2) 
ِي اِقٍد َعْن َمَطٍر َعِن احلََْسِن: "ابن وَ  .303 َسلََّم ِلَذا أَرَاُدوا اْلبَ ْوَل َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه وَ  َكاَن َأْصَحابي النَّبي

 اَبَدُروا لُْبَس ِخَفاِفِهْم ِلَكْي مَيَْسُحوا.

 

 ِلْسَحاَق َعْن َعْن حُمَمَِّد ْبنِ  ، قَاَل ِلْسَحاُق َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن َسَلَمةَ 1َعِلي  ْبن ماجدة السهمي  - 2460
ُ اْلَعالِ: ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن يَ ْعُقوَب / َعْن َرُجٍل ِمْن َبيِن َسْهٍم: َعْن َعِليِ  ْبِن ماجدة: َسع عمر َرِضَي ا َّللَّ

                                         
 4/311الطبقات الكَبى ط دار صادر، ابن سعد  (1)
 5/419، البخاري التاريخ الكبري للبخاري ِبواشي املطبوع (2)



199 

 

ُْال ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: َوَهْبُت خِلَاَليِت  َع النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ  هَنَْيُت َأْن َُتَْعَلُه َحجَّاًما، َوقَالَ ًما وَ َعْنُه َسَِ

ُ َعْنُه َعِن  ثَ َنا مَحَّاِد ْبن َسَلَمَة َعِن اْبن ِلْسَحاق َعْن العال:: َعْن َأيب ماجدة عن عمر َرِضَي اَّللَّ َحجَّاٌ  َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، مَلْ يصح لسناده،  ث َ  2النَّيبِ  َصلَّى اَّللَّ ثَ َنا حجا   2َنا ُعَمر حُمَمَّد َحدَّ ثَ َنا َأيب َحدَّ ْبن َحْفص َحدَّ

ِة  3 ثَ َنا القاسم ْبن َأيب ب : َعْن َعِلي  ْبن ماجدة: قاتلت ْالما فارتفعنا ل ى َأيب بكر َرِضَي هللا َعْنُه 4َحدَّ
 فلم جيدين بلغت القصاص.

 ابب ن

 ب وصخر، روى عنه ايو 5مو ى َبيِن منري  5َعِلي  ْبن اَنِفٍع  - 2461

__________ 

 ( قال ابن اىب حامت: روى عن عمر رضى هللا عنه مرسل روى عنه القاسم ابن انفع )1)

( 3( أي املؤلف حممد بن اَسعيل البخاري، وعمر هو ابن حفص ابن ْياث يروى املؤلف عنه )2 - 2
ِة واَسه انفع ويقال يسار ويقال انفع بن يسار4هو ابن ارطاة ) و عبد هللا املكى أب ( القاسم بن اىب ب

ِومى موالهم، راجع التهذيب )  ويقال أبو عاصم القارئ املخ

 ( كذا ِف االصل، وَف اْرح والتعديل: مو ى ابن منري.5 - 5

".)*((1) 
َنةَ َعْن اْبن َأيب حسني َكاَن أَبُو الدردا: من العلما: احلكم .304 ا: "َوقَاَل َعْبد اَّللَّ ْبن حُمَمَّد َعِن اْبن ُعيَ ي ْ

ِد ْبِن ِلْسَحاَق َعْن مكحول قَاَل 1من الَِّذين يشفون ) ُد ْبُن َسَلَمَة َعْن حُمَمَّ ( وقال عمرو ابن َخاِلد ان حُمَمَّ
ِي  ( أتبعنا للعلم والعمل أَبُو الدردا: وأعلمنا ابحلالل 2َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل ) َكاَن َأْصَحاُب النَّبي

 واحلرام ُمَعاذ.

 

 عومير ْبن أشقر يعد ِف أهل املدينة. - 349

 

رير َعْن جعومير ْبن َعْبد اَّللَّ السلمي رأى أاََب أيوب اْْلَْنَصارِي  يتفلى ِف املسجد قاله وهب ْبن  - 350
 أَبِيِه َعْن حُمَمَّد ْبن ِلْسَحاق.

 ابب علبا:

 علبا: السلمي قَاَل َأمْحَد ْبن حنبل ان َعِلي  ْبن َثبت َعْن َعْبد احْلَِميِد ْبن َجْعَفر َعْن أَبِيه َعنْ  - 351
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل ال تقوم ْعُت النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ  لساعة لال على حثالة الناس.ا علبا: السلمي قَاَل َسَِ
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جلي قَاَل علبا: قَاَل َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمٍَّد اْلَعْبِسيُّ ان َعْبُد اَّللَّ ْبن منري َعْن أابن ْبن َعْبد اَّللَّ الب - 352
ُ َعَلْيِه وَ  لََّم لبل الصدقة سَ حدثين عمرو ابن أخي علبا: َعْن علبا: قَاَل قَاَل َعِلي  مرت على النَّيب  َصلَّى اَّللَّ

 ( الوبرة من رجل من3فأخذ وبرة من ظهر بعري فَ َقاَل ما أان أبحق من هذه )

__________ 

( هذه الكلمة ِف االصل ْري واضحة كأهنا )يسلون( ويقرب من هذا االثر اثر ذكره ابن اىب حامت 1)
( كذا واحلديث ِف مسند 3)( كذا 2)ان ااب الدردا: من الفقها: العلما: الذين يشفون من الدا:( ح )

 (1)*(."ح ) -من طريق اابن بن عبد هللا وفيه )ما اان أبحق ِبذه..( وهو الصواب  88ص  1امحد   
 "ابب ٍ. .305

 َعبد اْلَمِلِك ْبُن الشَّعشاع، أَبو خَمَلد. -1359

 ِصهٌر لَِبيِن َحِنيَفة.

ُ َعَليه وَسلم ِف ِطنِي امَلَطر ال يَ َرْوَن أَبًْسا. َكاَن َأْصَحابي النَّبِي   َصلى اَّللَّ

ثنا َمَطر اَْلعَنق، َعْن َعبد امللك.."   (2)قَاَله ُمَسدَّد، حدَّ
 َعِلي  ْبن ِمهران، امَلرِويُّ. -2459" .306

َع ِمْنُه َعِليُّ ْبُن احَلَسن ْبِن َشِقيق.  َسَِ

ِن احَلَسن؛ خَبين َعِليُّ ْبُن ِمهران، َعِن احُلَسني ْبِن واِقد، َعْن َمَطر، عَ حُمَمد، َسَِعُت َعِليَّ ْبَن احَلَسن، أَ 
ُ َعَليه وَسلم ِلَذا أَرَاُدوا الَبول، اَبَدُروا لُْبَس ِخَفاِفِهْم، لكي ميس َكاَن أصحاُب النَّبِي   (3)حوا.." َصلى اَّللَّ

 "ابب عومير .307

ِرَ  ْبن احلارث بْ ُعَوميِر ْبن َزيد ْبن قَيس ْبن أَُميَّة  -348 ِرَ ، ْبن عامر ْبن َعِدي ْبن َكعب ْبن اخَل ن اخَل
ِرَ .  ِمن بلحارث ْبن اخَل

 َنَسَبُه ِلبراهيم ْبن امُلنذر.

 وهو أَبو الدَّردا:.

 قَاَل َعمرو ْبن َعِلي : سألُت رجال ِمن ولده؟ فَ َقاَل: عامر ْبن مالك، وُعَوميِر َلَقٌب.

 اْلَنصارِيُّ.

ِل الشام.  ن

ِِيِ، وَعبد الَغف ار، ِف حديث، ت ُ وَ  َ قَاَل ِلبراهيم ْبن امُلنذر: َعِن الوليد ْبن ُمسلم، َعْن َسِعيد ْبن َعبد اْلَع ُوِف ِ
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 أَبو الدَّردا: قبل ُعثمان.

 قَاَل احَلَسن، َعْن َضمرة، َعِن اْبن َعب اس: مات قبل ُعثمان بَسَنة.

ثنا َعبد  ، قَاَل: حدَّثين َثبت الُبناين ، وُُثامة، عَ َوقَاَل ُمَعلَّى بن َأَسد: حدَّ ْن أََنس، قَاَل: ماَت هللِا ْبن امُلَثَّنَّ
رسوُل هللِا َصلى اَّللَُّ َعَليه وَسلم، ومل جَيَمع ِمن هذه اْلُمَِّة، يَعيِن الُقرآَن، ْري أربعة: أَبو الدَّردا:، وُمعاذ 

 ْبن َجَبل، وَزيد ْبن َثبت، وأَبُو َزيد.

 ن ورثناه.قَاَل: وَن

َوقَاَل َعبد هللِا ْبن حُمَمد، َعِن اْبن ُعَييَنة، َعْن اْبن َأيب ُحَسني: َكاَن أَبو الدَّردا: من الُعلما: احلَُكما:، من 
 ( .1الذين يشفون الدا: )

ثنا حُمَمد ْبُن َسَلمة، َعْن حُمَمد ْبِن ِلسحاق، َعْن َمكحول، قَاَل:  ْصَحاُب اَن أَ كَ وقال َعمرو بن خالد: حدَّ
ُ َعَليه وَسلم يقولون ) النَّبِي   ( : أَتبَ ُعنا للِعلم والَعَمل أَبو الدَّردا:، وأعلُمنا ابحلالل واحلَرام ُمعاذ.2َصلى اَّللَّ

__________ 

 وقد ذكر ابن عساكر هذا اْلثر بعينه. 47/120( قوله: الدا:" أثبتناه عن "اتريخ دمشق" 1)

.." 2/241، و"سري أعالم النبال:" 22/473اه عن "هتذيب الكمال" ( ِف املطبوع "يقول"، وأثبتن2)
(1) 
علي فإين أخاف أن ال « 1»"كتابك. فقمت ْلخر  كتايب فقبض على ثويب، ُ قال: أمله  .308

 ألقاك، قال فأمليته عليه، ُ أخرجت كتايب فقرأت عليه.

عن أيب نضرة « 2»اْريري  حدثنا سويد بن نصر. حدثنا عبد هللا بن املبارك عن سعيد بن لَيس -59
 عن أيب سعيد اخلدري قال:

 «اكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لذا استجد
، أسألك « 5»)عمامة أو قميصا أو ردا:( ُ يقول اللهم لك احلمد كما كسوتنيه « 4»ثواب َساه ابَسه 

 « .6»خريه وخري ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له( 

ين « . 7»ن يونس الكوِف حدثنا هشام ب  عن« 8»حدثنا القاسم بن مالك امل

__________ 

( أمله بكسر امليم وتشديد الالم املفتوحة وهو من اْلمالل مبعَّن االمال:، واملعَّن اقرأه علي من 1)
 حفَك. وِف نسخة )لمله( .

طان، ووثقه مجع. لق( سعيد بن لَيس اْريري: أحد الثقات االثبات، تغري قليال ولذا ضعفه ُيىي ا2)
 ه  وخر  له اْماعة.« 144»توِف سنة 

                                         
 7/76التاريخ الكبري للبخاري ِبواشي حممود خليل، البخاري  (1)



202 

 

 ( أي لذا لبس ثواب جديدا.3)

( قوله )عمامة أو قميصا أو ردا:ا( موجودة ِف بعض النسخ وحمذوفة من بعضها. ومعَّن قوله َساه 4)
 ابَسه أي لذا كان عمامة َساه عمامة ولذا كان ردا: َساه ردا: وهكذا.

 جرى الضمري املنفصل جمرى املتصل.( قوله كسوتين لَيه أ5)

والنسائي  1767والرتمذي ِف سننه ِف اللباس برقم  4020( أخرجه أبو داود ِف اللباس حديث رقم 6)
صلى هللا عليه وسلم، لذا لبس أحدهم ثواب جديدا قيل له: تبلى  فكان أصحاب النبوزاد أبو داود )

لف هللا تعا ى( . وقد أخرجه ابن ماجه واحلاك م والرتمذي عن حديث عمر مرفوعا )من لبس ثواب ُو
جديدا فقال احلمد هلل الذي كساين ما أواري به عوريت، وأُتمل به ِف حيايت ُ عمد ا ى الثوب اخللق 
فتصدق به كان ِف حفظ هللا، وِف كنف هللا وِف سرت هللا حيا وميتا( . ومنها ما أخرجه أمحد والرتمذي 

 س ثواب فقال احلمد هلل الذي كساين( .وأبو داود وابن ماجه )من لب

 ه .« 252»( هشام بن يونس الكوِف: ثقة، روى عنه أبو داود واملصنف توِف سنة 7)

ين: الكوِف، روى عنه أمحد وابن عرفة وعدة. قال ابن حجر: صدوق فيه لني، 8) ( القاسم بن مالك امل
دم حول مين وال قوة، ْفر هللا له ما تقخر  له الشيخان والنسائي وابن ماجه: )هذا ورزقنيه من ْري 

من ذنبه( . وخري الثوب هو بقاؤه ونقاؤه واخلري الذي صنع من أجله هو صرفه ملا فيه رضا هللا تعا ى. 
وشره هو ضد اخلري، وشر ما صنع له هو حتويله ا ى لبس الكَب واخليال:، وقد رأى النيب صلى هللا عليه 

ال له )البس جديدا وعش محيدا ومت شهيدا( أخرجه ابن ماجه وسلم على عمر ثواب أبيض جديدا فق
 (1).." 3558ِف اللباس برقم 

"مرة فانه كان يقول كان مأموان على ما عنده، ثنا عبد الرمحن ان سعيد بن أيب سعيد اْلراطي  .309
 الرازي قال سئل أمحد بن حنبل عن عمرو بن مرة فِكاه.

منصور عن ُيىي بن معني قال عمرو بن مرة ثقة، ان عبد ان عبد الرمحن قال ذكره أيب عن لسحاق بن 
 الرمحن قال َسعت أيب يقول عمرو بن مرة صدوق ثقة وكان يرى االر؟ ا:.

عمرو بن ميمون االودى سكن الكوفة ادرك اْاهلية روى عن معاذ بن جبل روى عنه أبو  - 1422
يعقوب  لرمحن ان أيب ثنا يوسف بنلسحاق اهلمداين وابو بلج وحصني َسعت أيب يقول ذلك، ان عبد ا

 يه وسلمصلى هللا عل كان أصحاب النبالصفار ان أبو بكر ابن عياٍ عن اىب اسحاق اهلمداين قال 

يرضون بعمرو بن ميمون، ان عبد الرمحن قال ذكره أيب عن لسحاق بن منصور عن ُيىي بن معني أنه 
 قال عمرو بن ميمون يعَّن االودى ثقة.

ِرى يقال كنيته أبو عبد هللا روى عن أبيه وسليمان بن يسار عمرو بن  - 1423 ميمون بن مهران اْ
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ريه، ان عبد الرمحن قال َسعت أيب يقول ذلك، ثنا عبد الرمحن قال ذكر عبد امللك  روى عنه الثوري ْو
امليموين قال َسعت امحد بن حنبل يقول جدك عمرو بن ميمون ليس به أبس، ان عبد الرمحن قال ذكره 

 يب عن لسحاق بن منصور عن ُيىي بن معني انه قال عمرو بن ميمون بن مهران ثقة.أ

عمرو بن ميمون القناد روى عن أيب زهري عبد الرمحن بن مغرا: روى عنه صاَل بن زَيد  - 1424
 الرقى، ثنا عبد الرمحن قال سألت أيب عنه فقال ال أعرفه واحلديث الذى رواه منكر.

عمرو بن مالك الرؤاسى قال قلت َي رسول هللا ارض عَّن فأعرض عَّن ثالَث، قلت له ان  - 1425
الرب تبارك وتعا ى ليرتضى فريضى فارض عَّن فرضى عَّن، روى وكيع عن ابيه عن شيخ يقال له طارق 

 (1)عن عمرو بن مالك الرؤاسي َسعت اىب يقول ذلك.." 
 "السنة السادسة من اهلجرة .310

ثنا سلمة بن شبيب ثنا عبد الرزاق « 2»ِبران « 1»عروبة احلسني بن حممد بن أيب معشر أخَبان أبو 
بن أَثل احلنفي أسر فكان النيب « 3»أان عبد هللا بن عمر عن سعيد املقَبي عن أيب هريرة: أن ُثامة 

 ؟« ما عندك َي ُثامة»صلى هللا عليه وسلم يعوده يقول: 
فكان أصحاب ، قال: « 4»َتن َتن على شاكر، ولن ترد املال تعط فيقول: لن تقتل تقتل ال َتن، ولن 

ويقولون: ما نصنع بقتل هذا؟ فمر به النيب صلى هللا عليه « 5»صلى هللا عليه وسلم ُيبون الفدا:  النب
 وسلم فأسلم، فأمره أن يغتسل فاْتسل وصلى ركعتني، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم:

 « .حسن لسالم صاحبكم»

فأخذ « 6»: ِف أول هذه السنة بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حممد بن مسلمة ل ى القرطا: قال
ُثامة بن أَثل احلنفي فأمر به، فربط بسارية من سواري املسجد، فخر  لليه النيب صلى هللا عليه « 7»

ذا دم، « 9»تقتل « 8»؟ فقال: عندي َي حممد خري؛ لن تقتلين « ما عندك َي ُثامة»وسلم فقال: 
منه ما شئت، فرتكه رسول « 11»على شاكر، ولن كنت تريد املال فسل تعط « 10»ولن تنعم اتنعم[ 

كه النيب ؟ قال له مثل ذلك، فرت « ما عندك َي ُثامة»هللا صلى هللا عليه وسلم حَّت كان الغد، ُ قال: 
لك،  فقال: عندي ما قلت ؟« ما عندك َي ُثامة»صلى هللا عليه وسلم حَّت كان بعد الغد فقال له: 

 ،« أطلقوا ُثامة»فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
__________ 

 كذا.« معسر»( ِف اْلصل 1)

 « .ْنران»( ِف اْلصل 2)

 فراجعه. 211/ 1( له ترمجة ِف اْلصابة 3)
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 كذا.« تعطا»( ِف ف 4)

 خطأ.« الفرا:»، وِف اْلصل 365/ 2( من السرية 5)

 .173/ 2راجع املواهب اللدنية  -من بين بكر( القرطا: بطن 6)
 كذا.« فأخذه»( ِف ف 7)

 « .تقتل»، وِف السرية 627/ 2( هكذا ِف الصحيح للبخاري 8)

 « .بقتل»( ِف اْلصل 9)

 ( زيد من صحيح البخاري.10)

 (1)( ليس ِف الصحيح.." 11)
َفَكاَن َماَل تُ ْعَط قَاَل َعَلى َشاِكٍر َوِلْن تَ ُردَّ الْ  "َما ِعْنَدَك ََي ُُثَاَمُة فَ يَ ُقوُل ِلن تقتل اَل َتن َوِلن منن .311

ِي  ُ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيُِبُّوَن اْلِفَداَ: َويَ ُقوُلوَن َما َنْصَنُع بَِقْتِل هَ  َأْصَحاُب النَّبي َذا َفَمرَّ بِِه النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ
َْْتَسَل َوَصلَّى رَْكَعَتنْيِ فَ َقاَل النبىي َعَلْيِه َوَسلََّم فََأْسَلَم فََأَمرَهُ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َحُسَن  َأْن يَ ْغَتِسَل فَا

 ِلْسالُم َصاِحِبُكمْ 

قَاَل ِف أول َهِذه الس نة بعث َرُسول صلى هللا َعَلْيِه َوسلم حُمَمَّد اْبن مسلمة ِل َى القرطا: فَأخذ ُُثَاَمة بن 
سلم فَ َقاَل َما ِفي  فَأمر بِِه َفربط ِبَسارِيَة من سواري اْلَمْسِجد َفخر  ِللَْيِه النَّيب صلى هللا َعَلْيِه وَ أَََثل احْلَنَ 

عْندك ََي ُُثَاَمة فَ َقاَل ِعْنِدي ََي حُمَمَّد خري ِلن تقتلين تقتل َذا دم َوِلن تنعم تنعم على َشاكر َوِلن كنت 
هللا َعَلْيِه َوسلم َحَّتَّ   ا ِشْئت َفرَتكه ََي ُُثَاَمة قَاَل َلُه مثل َذِلك َفرَتكه النَّيب صلىتُرِيُد امَلال فسل تعط ِمْنُه مَ 

ُ َعلَ  ْيِه َوَسلََّم َكاَن بعد اْلَغد فَ َقاَل َلهُ َما عْندك ََي ُُثَاَمة فَ َقاَل ِعْنِدي َما قلت َلك فَ َقاَل َرُسول اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َّ دخل فَ َقاَل أشهد َأن اَل لَِله." أْطلُقوا ُُثَاَمة فَ   (2)أطلق فَاْنطَلق ِل َى خنل قريب من اْلَمْسِجد فاْتسل 

ٍِ الِحِق بْ  - 9463" .312 ِن َعبَّاُد ْبُن َعبَّاِد ْبِن َعْلَقَمَة اْلَماِزين من أهل اْلَبْصرَة يَ ْرِوي َعْن َأيب جِمَْل
َبُة ْبُن َسِعيٍد قَاَل ثَ َنا ْبُن َأيب مُحَْيٍد روى َعْنُه اْلُمْعَتِمُر ْبُن ُسَلْيمَ   السَّرِي قَاَل ثَ َنا ُمْعَتِمُر ْبُن ان َحدثَنا بن قُ تَ ي ْ

ٍِ َعِن الصِ َياِم ِف  َكاَن لسََّفِر فَ َقاَل اُسَلْيَماَن قَاَل ثَ َنا َعبَّاُد ْبُن َعبَّاِد ْبِن َعْلَقَمَة اْلَماِزينُّ قَاَل ُسِئَل أَبُو جِمَْل
ِي  َأْصَحابُ  ِطُر بَ ْعُضُهْم َوال يَ ْعِتُب َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَساِفُروَن ِف َرَمَضاَن فَ َيُصوُم بَ ْعُضُهْم َويُ فْ  النَّبي

 الصَّائُِم َعَلى اْلُمْفِطِر َوال اْلُمْفِطُر َعَلى الصَّائِمِ 

 يدن زيد روى َعْنُه مَحَّاد ْبن ز عباد ْبن أيب اْلَغْيث أَبُو اْْلَْشَعث يروي َعن َجابر ب - 9464

عباد ْبن َعاِصم يروي َعْن اَنِفع ْبن ُجَبري ْبن مطعم عداده ِف أهل اْلُكوَفة روى َعنُه َعْمرو ْبن  - 9465
 مر ة
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 عباد اْلَعْنََبي التَِّميِمي َبصرِي يروي َعْن جبالة روى َعْنُه َعْوف اْْلَعرَايب  - 9466

 (1)وي َعْن َسامل ْبن َعْبد هللا روى َعنُه َعْمرو." عباد ْبن َسامل ير  - 9467
ا ِف أَْعُيِنِهْم "، َعِن احلََْسِن ْبِن َأيب احلََْسِن، أَنَُّه قَاَل: " أَِقلُّوا ِمْن َمْعرَِفِة الصَّاحلِِنَي َأْن ال تَ ْفَتِضُحو  .313

نَ ْيَك يَ ْوَم اْلِقَيا ُ ظَنََّك ، َوال َقَطَع َرَجاَ:َك ، َوال َفَضَحيِن ِف َعي ْ ِة ، َوَما ذََكْرَت مَ يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ، ال َأْخَلَف اَّللَّ
وُق َعَلى لُ ِف ِكَتاِبَك ِمْن أَْمِر اْلَعُدوِ  َفَمْقُصوٌم َوخَمُْذوٌل ، َوَقْد َعِلَم اَّللَُّ َجلَّ َوْجُهُه ، َأْن ال يَ ْقَوى اْلَمخْ 

َوال رَادَّ ِلَقَضائِِه ، َوِلْن َعَصَم اْلَعْبَد  ، طَاَعِة اَّللَِّ ِلال مبَُعونَِتِه ، َواْلَعُدوُّ ُمَسلٌَّط ، فَِإْن ُسلِ َط َكاَن َلُه ُسْلطَانٌ 
ٍِ ، ال َحوْ   َوال قُ وََّة ِلال اِبَّللَِّ ، لَ فَاْلَعُدوُّ َذلِيٌل َحِقرٌي ، َوَنْسَتِعنُي اِبَّللَِّ اِبْلَكِلَمِة الَّيِت أهَْلََمَها اَّللَُّ مَحََلَة اْلَعْر

ُ، فَ َقاَل: }َوِلَذا ِقيَل هَلُْم ال تُ ْفِسُدوا ِف َواْعَلْم ََي َأِخي أَنََّك ِف الََِّماِن الَّ  َا ِذي َوَصَفُه اَّللَّ  اَْلْرِض قَاُلوا ِلمنَّ
[ ، َوالََِّماِن الَِّذي ال َتْدرِي َذا اْلَماِل ِمْن أَْيَن اْكَتَسَب َماَلُه؟ أِمْن َحالٍل أَْم 11ََنُْن ُمْصِلُحوَن  االبقرة: 

َُْبارِِه ، َوالََِّماِن الَِّذي قَاَل النَّيبُّ َصلَّىِمْن َحرَاٍم؟ ََيُْكُل الر ِ  هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم:  اَب ، فَِإْن ملَْ ََيُْكْل َأَصابَُه ِمْن 
ِي َكاَن َأْصَحاُب اليَُكذَُّب ِفيِه الصَّاِدُق ، َوُيَصدَُّق ِفيِه اْلَكاِذُب ، َوالََِّماِن الَِّذي   َسلََّم."َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ  نَّبي

(2) 
ِر ْبِن ُدُرْستَ َوْيِه، "َوَأْخََباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، بِبَ ْغَداَد قَاَل: َأْخََباََن َعْبُد هللِا ْبُن َجْعفَ  .314

َثيِن َأمْحَُد ْبُن اخْلَِليِل اْلبَ ْغَداِديُّ  بِنَ ْيَسابُوَر قَاَل: َأْخََباََن احْلَُسنْيُ  ،قَاَل: َأْخََباََن يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفَياَن، قَاَل: َحدَّ
َِا َنيبُّ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِتسْ  َْ َباُن، َعْن قَ َتاَدَة، قَاَل:  َِْوًة، َوَقَع عَ ْبُن حُمَمٍَّد، قَاَل: َأْخََباََن َشي ْ َْ  َعْشرََة 

ِي ِفيَها يَ ْوُم َبْدٍر،  ٍة َوِبْضَعَة َعَشَر َرُجاًل، َواْلُمْشرُِكوَن لَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْوَمِئٍذ َثاَلَُثِائَ صَ  وََكاَن َأْصَحاُب النَّبي
َلًة َخَلْت ِمْن َرَمَضاَن ي َ  َْرْيُ َُخِْسنَي، وََكاَن َذِلَك ِف َرَمَضاَن َصِبيَحَة َساِبِع َعْشرََة لَي ْ ُُمَعِة يَ ْوَمِئٍذ أَْلٌف  ْْ ْوَم ا

 (3)تِِه لَِثَمانَِيَة َعَشَر َشْهرًا، أَْو َما َشاَ: هللاُ ِمْن َذِلَك "." بَ ْعَد ِهْجرَ 
 "اَبُب ذِْكِر التَّارِيِخ ِلَوقْ َعِة َبْدرٍ  .315

َأْخََباََن َسى قاال: يَأْخََباََن أَبُو َعْبِد اَّللَّ احْلَاِفُظ قَاَل: َأْخََباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن اْلُمَؤمَِّل ْبِن احلََْسِن ْبِن عِ 
َبٍل، قَاَل: َأْخََباََن ُموَسى ْبُن َداُودَ  ْعُت  ،اْلَفْضُل ْبُن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمَسيَِّب، قَاَل: َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َحن ْ قَاَل: َسَِ

 ليه َوَسلََّم اْلَمِديَنَة.ع َكاَنْت َبْدٍر ِلَسَنٍة َوِنْصٍف ِمْن َمْقَدِم النَّيبِ  َصلَّى اَّللَّ »َماِلَك ْبَن أََنٍس، يَ ُقوُل 

َلُة َعَلى رَْأِس ِستََّة َعَشَر  ُصرَِفتِ »قُ ْلُت: َوَعَلى َهَذا َيُدلُّ َما َمَضى َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِ ِب ِمْن قَ ْولِِه  اْلِقب ْ
 « .َشْهَرْينِ بِ  َشْهرًا ِمْن َمْقَدِم النَّيبِ  َصلَّى اَّللَّ عليه وسلم اْلَمِديَنَة َوَذِلَك قَ ْبَل َبْدرٍ 

ْستَ َوْيِه قَاَل: َأْخََباََن وَأْخََباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن بِبَ ْغَداَد قَاَل: َأْخََباََن َعْبُد اَّللَّ ْبُن َجْعَفِر ْبِن ُدرُ 
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َثيِن َأمْحَُد ْبُن اخْلَِليِل اْلبَ ْغَداِديُّ  وَر قَاَل: َأْخََباََن احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمٍَّد قَاَل: بِنَ ْيَسابُ  يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفَياَن قَاَل: َحدَّ
َباُن َعْن قَ َتاَدَة قَاَل  َِا َنيبُّ اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِتْسَع َعشْ »َأْخََباََن َشي ْ َِْوًة َوَقَع ِفيَها يَ ْوُم َبْدٍر َْ َْ وََكاَن رََة 

ِي  َْرْيُ  عليه وسلم يَ ْوَمِئٍذ َثاَلَُثِاَئٍة َوِبْضَعَة َعَشَر َرُجاًل َواْلُمْشرُِكونَ صلى اَّللَّ  َأْصَحاُب النَّبي  يَ ْوَمِئٍذ أَْلٌف 
ُُمَعِة بَ ْعَد هِ  ْْ َلةً َخَلْت ِمْن َرَمَضاَن يَ ْوَم ا  ْجَرتِِه لَِثَمانَِيةَ َُخِْسنَي وََكاَن َذِلَك ِف َرَمَضاَن َصِبيَحةَ َساِبِع َعْشرََة لَي ْ

 « .َعَشَر َشْهرًا أَْو َما َشاَ: اَّللَّ ِمْن َذِلكَ 

 (1)َأْخََباََن أَبُو َعْبِد اَّللَّ احْلَاِفُظ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيب َعْمرٍو قَااَل: َأْخََباََن أَبُو." 
 سلمة بن صاَل أبو لسحاق اْعفي اْلمحر الكوِف -4701" .316

ريهم.حدث عن أيب لسحاق السبيعي، وعلقمة بن مرثد،   ومحاد بن أيب سليمان، ْو

 روى عنه بشر بن الوليد الكندي، وحممد بن الصباح اْرجرائي، وأمحد بن منيع، ولبراهيم بن جمشر.

ِل وقدم بغداد، فأقام ِبا ل ى أن مات.  وكان قد ويل القضا: بواسط ِف زمن الرشيد، ُ ع

ثَ َنا ِحِد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َمْهدِ [ َأْخََباََن أَبُو ُعَمَر َعْبُد اْلَوا189: 10ا-( 3030) ، قَاَل: َحدَّ يٍ 
ثَ َنا ِلبْ رَاِهيُم ْبُن جمَُ  ، ِلْمالً:، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا اْلَقاِضي أَبُو َعْبِد اَّللَِّ احْلَُسنْيُ ْبُن ِلَْسَاِعيَل اْلَمَحاِمِليُّ ٍر، قَاَل: َحدَّ شِ 

ثَ َنا أَبُو ِلْسَحاَق، َعِن اَْلْسَوِد َومَحَّاٍد، َعْن ِلبْ رَاِهيَم، َعِن اَْلْسَوِد، عَ  َسَلَمُة ْبُن َصاِلٍح، قَاَل: ْن َعاِئَشَة، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِف ِشَعارِِه َوأاََن َحاِئٌض َما َعَليَّ   ال ِلزَاٌر، َوَلِكنَّ لِ قَاَلْت: " ِلْن ُكْنُت َْلْدُخُل َمَع النَّيبِ  َصلَّى اَّللَّ

ثَ َنا النَّيبَّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم أَْمَلُكُكْم ِْلْربِِه " َأْخََبَين أمحد بن علي بن احلسني احملتسب، قال : َحدَّ
ثَ َنا  ِاز، قال: َحدَّ ثَ َنا علي بن احلسن بن دليل الب ِيِ بن لبراهيم الصيدالين، قال: َحدَّ حممد بن عبد الع

ثَ َنا حممد بن عيسى اْلنصاري واسطي، قال: تقدم هشيم بن بشري مع أبو عبد هللا املقدمي، ق ال: َحدَّ
خصم له ل ى سلمه بن صاَل، وهو على قضا: واسط ِف زمن الرشيد، فكلم اخلصم هشيما بكلمة، 
فرفع هشيم يده فلطم اخلصم بني يدي سلمه بن صاَل، فأمر سلمة ِبشيم فضرب عشر درر، وقال: 

فأْضب ذلك مشيخة واسط، فخرجوا ل ى بغداد ل ى الرشيد فأقاموا  تعدى على خصمك ِبضريت؟
ِيد، وخالد  ببابه ل ى أن خر  الرشيد ل ى مكة، فخرجوا أبمجعهم معه وهم: عباد بن العوام، وحممد بن ي
ريهم من املشيخة، فلما صاروا ل ى مكة اعرتضوا الرشيد وهو يطوف ابلبيت فكلموه ِف  بن عبد هللا، ْو

قالوا: َي أمري املؤمنني، لسنا نطعن على سلمة، ولكن رجل مكان رجل، فرق هلم الرشيد، أمر سلمة، ف
ِله وتقليد رجل سواه.  وقال: أما هذا فنعم، فأمر بع

ثَ َنا طاهر بن مسلم  َأْخََباََن أمحد بن عمر بن روح النهرواين، قال: َأْخََباََن املعاَف بن زكرَي، قال: َحدَّ
َثيِن  ِل شريك عن العبدي، قال: َحدَّ ثَ َنا أمحد بن خالس، قال: ملا ع  حممد بن عمران الضيب، قال: َحدَّ

القضا: تعلق به رجل ببغداد، فقال: َي أاب عبد هللا، يل عليك ثالث مائة درهم فأعطنيها، قال: ومن 
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أان: قال أنت شريك بن عبد هللا القاضي، قال: ومن أين هي لك؟ قال: ُثن هذا البغل الذي حتتك، 
ل: نعم تعال، فجا: ميشي معه حَّت لذا بلغ اْسر، قال: من هاهنا فقام لليه أولئك الشرط، فقال: قا

خذوا هذا فاحبسوه، لئن أطلقتموه ْلخَبن أاب العباس عبد هللا بن مالك، فقالوا له: لن هذا الرجل 
ِل  ِل فيدعي عليه، فيفتدي منه، وقد تعلق بسلمة اْلمحر حني ع ن واسط فأخذ عيتعلق ابلقاضي لذا ع

منه أربع مائة درهم، فقال: هكذا؟ فكلم فيه فأىب أن يطلقه، فقال له عبد هللا بن مالك: ل ى كم حتبس 
 هذا الرجل؟ قال: حَّت يرد ل ى سلمة اْلمحر أربع مائة درهم.

قال: فرد على سلمه أربع مائة، فجا: سلمة ل ى شريك فتشكر له، فقال له: َي ضعيف كل من سألك 
 طيته لَيه؟.مالك أع

ثَ َنا أبو عوانة يعقوب بن لسحاق  َأْخََباََن الَبقاين، قال: َأْخََباََن احلسني بن علي التميمي، قال: َحدَّ
ثَ َنا أبو عبد هللا أمحد  ثَ َنا أبو بكر أمحد بن حممد بن احلجا  املروذي، قال: َحدَّ اْلسفراييين، قال: َحدَّ

ث َ بن حممد بن حنبل، قال: َسعت حممد بن جعف َنا ر الوركاين، يقول: كنا عند هشيم، فقال له رجل: َحدَّ
 املورد، َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيرمون ِف كان أصحاب النبسلمة اْلمحر عن محاد عن لبراهيم، قال: 

فقال هشيم: دعوان من حديث الكذابني، فتبسم أبو عبد هللا، وقال: ليس من هذا شي:، وقال: قد 
 .رأيت سلمة

ثَ َنا عمر  َأْخََبَين علي بن احلسن بن حممد الدقاق، قال: َأْخََباََن أمحد بن لبراهيم بن احلسن، قال: َحدَّ
ثَ َنا حنبل بن لسحاق، قال: َسعت أاب عبد هللا، يقول: سلمة  بن حممد بن شعيب الصابوين، قال: َحدَّ

 احلديث. اْلمحر ُيدث عن أيب لسحاق أحاديث صحاح لال أنه عن محاد خمتلط

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم وأصحابه أحرموا ِف الثياب املوردة،  وقال: حدث عن محاد، عن لبراهيم: أن النيب َصلَّى اَّللَّ
 قال: فأنكروه عليه.

 وحدث عن محاد أحاديث مضطربة.

ثَ َنا عبد هللا بن سليمان َثيِن أيب، قال: َحدَّ ثَ َنا عبد  ،َأْخََباََن عبيد هللا بن عمر الواعظ، قال: َحدَّ قال: َحدَّ
 هللا بن أمحد، قال: َسعت أيب وسألته عن سلمة اْلمحر، قال: ليس بشي:.

َأْخََباََن يوسف بن رابح البصري، قال: َأْخََباََن أمحد بن حممد بن لَساعيل املهندس مبصر، قال: َأْخََباََن 
ثَ َنا معاوية بن صاَل، عن ُيىي بن مع اسطي ني، قال: سلمة اْلمحر الو أبو بشر الدواليب، قال: َحدَّ

 ضعيف.

ثَ َنا حممد بن خملد. َثيِن أيب، قال: َحدَّ  َأْخََباََن عبيد هللا بن عمر، قال: َحدَّ

وَأْخََباََن حممد بن عبد الواحد اْلكَب، قال: َأْخََباََن حممد بن العباس، قال: َأْخََباََن أمحد بن سعيد 
ثَ َنا عباس بن حممد ، قال: َسعت ُيىي بن معني، يقول: سلمة اْلمحر، قال ابن السوسي، قاال: َحدَّ



208 

 

 خملد: قاضي واسط ليس بثقة.

 وقال السوسي: ليس بشي:.

ثَ َنا عبد هللا بن عثمان الصفار، قال: َأْخََباََن حممد  َأْخََبَين اْلزهري وعلي بن حممد املالكي، قاال: َحدَّ
ثَ َنا عبد هللا ول: سلمة  بن علي ابن املديين، قال: َسعت أيب، يقبن عمران بن موسى الصريِف، قال: َحدَّ

اْلمحر كان يروي عن محاد بن أيب سليمان فيقلبها، وال يضبطها، وضعفه، قال: وَسعت أيب، يقول:  
 كتبت عن سلمة بن صاَل حديثا كثريا ورميت به.

 احلسني بن لدريس، قال: قال: َأْخََبانَ َأْخََباََن الَبقاين، قال: َأْخََباََن حممد بن عبد هللا بن ُخريويه اهلروي، 
 َأْخََباََن ابن عمار، قال: سلمة بن صاَل اْلمحر ضعيف.

 وقال مرة أخرى: سلمه بن صاَل اْلمحر ليس أحد يروي عن ذاك، ذاك مرتوك.

ثَ َنا ج فر بن حممد عَأْخََبَين عبد هللا بن ُيىي السكري، قال: َأْخََباََن حممد بن عبد هللا الشافعي، قال: َحدَّ
ثَ َنا ابن الغاليب، قال: سلمة بن صاَل اْلمحر قاضي واسط ليس بثقة.  بن اْلزهر، قال: َحدَّ

ثَ َنا أبو عبيد حممد  َأْخََباََن أمحد بن أيب جعفر، قال: َأْخََباََن حممد بن عدي البصري، ِف كتابه، قال: َحدَّ
 ال: مرتوك احلديث.بن علي اْلجري، قال: سألت أاب داود عن سلمة اْلمحر، فق

َل: َأْخََباََن [ َأْخََبَين حُمَمَُّد ْبُن َعِليٍ  اْلُمْقرُِئ، قَاَل: َأْخََباََن أَبُو ُمْسِلِم ْبُن ِمْهرَاَن، قَا192: 10ا-( 3031)
، قَاَل: َسأَْلُت َأاَب َعِليٍ  َصاِلَح ْبَن حُمَمٍَّد َعْن  ِديٍث َحدََّث ِبِه ُحَسنْيُ ْبُن حَ َعْبُد اْلُمْؤِمِن ْبُن َخَلٍف النََّسِفيُّ

ثَ َنا َسَلَمُة ْبُن َصاِلٍح اَْلمْحَُر، َعْن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر،  ْن َجاِبٍر، عَ ِعيَسى اْلَبْسطَاِميُّ، َعْن أَبِيِه، قَاَل: َحدَّ
َقاَل: َسَلَمُة ْبُن َصاِلٍح ال يُْكَتُب "، احلَِْديَث، ف َ  َعِن النَّيبِ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم " أَنَُّه َكاَن يَ ْرَفُع َيَدْيهِ 

 َحِديثُُه.

، فَ َقاَل: ثَِقٌة نَ ْيَسابُورِيٌّ َوَسأَْلُت أاََب َعِليٍ  َعْن أَبِيِه، فَ َقاَل: ال ي ُ  ْعَرُف َأْخََباََن َوَسأَْلُت َأاَب َعِليٍ  َعْن ُحَسنْيٍ
ثَ َنا عبد الكرِّ بن أمحد بن شعيب النسالَبقاين، قال: َأْخََباََن أمحد بن سعيد ب ائي، ن سعد، قال: َحدَّ

ثَ َنا أيب، قال: سلمة بن صاَل اْلمحر مرتوك احلديث واسطي.  قال: َحدَّ

َأْخََباََن لبراهيم بن عمر الَبمكي، قال: َأْخََباََن احلاكم أبو حامد أمحد بن احلسني املروزي، ِف كتابه، قال: 
ثَ َنا عبيد هللا بن ثَ َنا أمحد بن سيار، قال: دفع ل ى عبيد هللا َحدَّ انين، قال: َحدَّ بن  حممد بن حبيب الب

 ُيىي بن عبد هللا بن بكري خبطه، ومل يقرأه علي: مات سلمة بن صاَل سنة ُثانني ومائة.

حلليب، ا َأْخََباََن أبو خازم حممد بن احلسني بن حممد الفرا:، قال: َأْخََباََن احلسني بن علي بن أيب أسامة
ثَ َنا حممد  ثَ َنا عبد هللا بن حممد بن أيب الدنيا، قال: َحدَّ قال: َأْخََباََن أبو عمران بن اْلشيب، قال: َحدَّ

 بن سعد، قال: سلمة بن صاَل اْلمحر اْعفي، ويكَّن أاب لسحاق، توِف ببغداد سنة ُثانني ومائة.

ال: ومات أبو لسحاق سلمة بن صاَل قرأت على احلسن بن أيب بكر، عن أمحد بن كامل القاضي، ق
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اْلمحر اْعفي ببغداد سنة ُثانني ومائة، وكان ُلف أاب شيبة لبراهيم بن عثمان العبسي على القضا: 
 بواسط.

ثَ َنا حممد بن جرير الطَبي،  أنبأان حممد بن جعفر بن عالن الوراق، قال: َأْخََباََن خملد بن جعفر، قال: َحدَّ
ِل، وكان كثري احلديث ْري أنه قال: سلمة بن صاَل اْل محر يكَّن أاب لسحاق، ويل قضا: واسط ُ ع

 اضطرب عليه حفَه فضعف، وكانت وفاته ببغداد ِف سنة ست وُثانني ومائة.

ثَ َنا  َأْخََباََن حممد بن احلسني بن الفضل القطان، قال: َأْخََباََن جعفر بن حممد بن نصري اخللدي، قال: َحدَّ
بن سليمان احلضرمي، قال: مات سلمة بن صاَل اْلمحر أبو لسحاق ببغداد سنة  حممد بن عبد هللا

 (1)ُثان وُثانني ومائة.." 
ثَ َنا أمحد بن خالس. قال: .317 ، َحدَّ  "ابن مسلم العبدي، حد ثين حمم د بن عمران الض يب 

ِل شريك عن القضا: تعلق به رجل ببغداد، فقال: َي أاب عبد هللا يل عليك ثالُثائة رهم فأعطنيها، د ملا ع
 قال: ومن أان؟ قال: أنت شريك بن عبد هللا القاضي، قال:

ومن أين هي لك؟ قال: ُثن هذا البغل الذي حتتك، قال: نعم تعال، فجا: ميشي معه حَّت لذا بلغ 
اْسر قال: من هاهنا؟ فقام لليه أولئك الشرط فقال: خذوا هذا فاحبسوه، لئن أطلقتموه ْلخَبن أاب 

ِل فيدعي عليه، فيفتدي منه،  العباس عبد هللا بن مالك. فقالوا له: لن هذا الرجل يتعلق ابلقاضي لذا ع
ِل عن واسط فأخذ منه أربعمائة درهم، فقال هكذا؟ فكلم فيه فأىب أن  وقد تعلق بسلمة اْلمحر حني ع

ر أربعمائة محيطلقه، فقال له عبد هللا بن مالك: ل ى كم حتبس هذا الرجل؟ قال: حَّت يرد ل ى سلمة اْل
درهم قال: فرد على سلمة أربعمائة، فجا: سلمة ل ى شريك فشكر له، فقال له: َي ضعيف كل من 

 سألك مالك أعطيته لَيه.

ثَ َنا أَبُو عوانة يَ ْعُقوب ْبن ِلْسَحاق اْلسفرايي ين، أخَبان الَبقاين ، َأْخََباََن احْلَُسنْي ْبن َعِلي  التميمي، َحدَّ
ثَ َنا أَبُو  ثَ َنا أَبُو َعْبِد اَّللَِّ َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد بن حنبَحدَّ ل قال: بكر أمحد بن حممد بن احلجا  املروذي، َحدَّ

 َسعت حممد بن جعفر الوركاين يقول:

ثَ َنا سلمة اْلمحر عن محاد عن لبراهيم قال:   بكان أصحاب النكنا عند هشيم، فقال له رجل: َحدَّ
ُ عليه وسلم ُير  و عبد مون ِف الثياب املورد، فقال هشيم: دعوان من حديث الكذابني، فتبسم أبَصلَّى اَّللَّ

 هللا وقال: ليس من هذا شي: وقال: قد رأيت سلمة.

َأْخََبَين َعِلي  ْبن احلََْسن ْبن حُمَمَّد الدَّقَّاق، أخَبان أمحد بن لبراهيم بن احلسن، حدثنا عمر بن حممد بن 
ثَ َنا حن  بل بن لسحاق قَاَل: َسعت أاب عبد هللا يقول: سلمة اْلمحر ُيدث عن أيبشعيب الصابوين، َحدَّ

لسحاق أحاديث صحاح، لال أنه عن محاد خمتلط احلديث. وقال: حدث عن محاد َعْن ِلبْ رَاِهيَم أَنَّ 
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حدث عن محاد و النَّيبَّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم وأصحابه أحرموا ِف الثياب املوردة، قال: فأنكروه عليه. 
 أحاديث مضطربة.

ثَ َنا عبد اَّللَّ ْبن َأمحَْ  د َأْخََباََن عبيد هللا بن عمر الواعظ، َحدََّثين أيب، حدثنا عبد اَّللَّ ْبن سليمان، َحدَّ
 قال: ليس بشي:. -وسألت عن سلمة اْلمحر -قَاَل: َسعت أيب

أخَبان أبو بشر  -مبصر -اعيل املهندسَأْخََباََن يوسف بن رابح البصري ، أخَبان أمحد بن حممد بن لَس
ثَ َنا معاوية ْبن صاَل َعْن ُيىي ْبن معني. قال:  الدواليب، َحدَّ

 (1)سلمة اْلمحر الواسطي ضعيف.." 
 ْبِن َمْعَداَن.« 1»"َوَما ذََكْراَنُه ِمْن ِقصَِّة َخاِلِد  .318

َِيُمُه َلُه َوت َ  -6 ُشوِع َوااِلْنِكَساِر َمَع َساع ْوِقريُُه ِعْنَد ذِْكرِِه، َوِلْظَهاُر اخلُْ َوِمْن َعاَلَماتِِه َمَع َكثْ رَِة ِذْكرِِه تَ ْع
 اَسه.

ِي التُِّجييبُّ: « 2»وقال لسحق   َيْذُكُرونَُه ِلالَّ َخَشُعوا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم بَ ْعَدُه اَل  َكاَن َأْصَحاُب النَّبي
ُهْم َمْن يَ ْفَعُل َذِلَك حَمَبَّ َواْقَشَعرَّْت ُجُلوُدُهْم َوَبَكْوا.. َو  ُهْم َكَذِلَك َكِثرٌي ِمَن التَّابِِعنَي ِمن ْ ًة َلُه َوَشْوقًا ِلَلْيِه.. َوِمن ْ

 َمْن يَ ْفَعُلُه هَتَي ًُّبا َوتَ ْوِقريًا.

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَمْن ُهَو ِبسَ  -7 َها حَمَب َُّتُه ِلَمْن َأَحبَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ ِمَن « 3»ِبِه ِمْن آِل بَ ْيِتِه َوَصَحابَِتِه بَ َوِمن ْ
ًئا  َحبَّ من أَ اْلُمَهاِجرِيَن َواْْلَْنَصاِر.. َوَعَداَوُة َمْن َعاَداُهْم َوبُ ْغُض َمْن أَبْ َغَضُهْم َوَسب َُّهْم.. َفَمْن َأَحبَّ َشي ْ

 ُيب..

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِف احلََْسِن َواحْلُسَ   رَِوايٍَة ِف َوِف « اللَُّهمَّ ِلين ِ أُِحب ُُّهَما فََأِحب َُّهَما« : »4»نْيِ وقد قال َصلَّى اَّللَّ
 « .اللَُّهمَّ ِلين ِ ُأِحبُُّه فََأِحبَّ َمْن ُيُِبُّهُ »احلََْسِن 

__________ 

 «50»ص  2( خالد بن معدان مر ذكره وذكر قصته حني َيوي ا ى فراشه ِف   1)
الُثئة. اسحق بن ابراهيم النجييب توِف ِف ذي القعدة سنه اثنني وُخسني وث( امام احملدثني أبو ابراهيم 2)

 وهو منسوب لقبيلة من كندة تدعى ُتيب.

( الصحايب: هو كل من لقي النيب صل ى هللا عليه وسلم مسلما ومات على ذلك.. والصحابة ال 3)
 شرين الفا.مئة واربعة وعُيصون كثرة.. وقيل ان الرسول صل ى هللا عليه وسلم قبض وعدد الصحابة 

 (2)( رواه البخاري.." 4)
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َُُّ َوَضَعَها َعَلى َوْجِهِه. .319  "اْلِمْنََبِ 

ِي « 2»َواْلُعْتيبِ  « 1»َوَعِن اْبِن ُقَسْيٍط  ُ عليه وسلم لذا خال املسجد جس   َكاَن َأْصَحاُب النَّبي وا َصلَّى اَّللَّ
َلَة َيْدُعوَن ُرمَّانََة اْلِمْنََبِ الَّيِت تَِلي اْلقَ « 3» َُُّ اْستَ ْقبَ ُلوا اْلِقب ْ  « .4»َْبَ مبََياِمِنِهْم 

َسلََّم فَ ُيَصلِ ي بن اللَّْيِثيِ  أَنَُّه َكاَن يَِقُف َعَلى َقَْبِ النَّيبِ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه وَ « 5»َوِف اْلُمَوطَِّأ ِمْن رَِوايَِة ُيىي 
 َعَلى النَّيبِ  وعلى أيب بكر وعمر.

 َوَيْدُعو ِْلَيب َبْكٍر َوُعَمَر.« : 7»َواْلَقْعَنيبِ  « 6»عند اْبِن اْلَقاِسِم و 

 كاته..يَ ُقوُل اْلُمْسِلُم: السَّاَلُم َعَلْيَك أَي َُّها النَّيبُّ َوَرمْحَُة اَّللَِّ وبر « 9»ِف رَِوايَِة اْبِن َوْهٍب « 8»قَاَل َماِلٌك 

__________ 

ِيد بن عبد هللا1)  بن قسيط مات ابملدينة سنة اثنتني وعشرين ومائة وكان ثقة كثري احلديث. ( هو ي

ِيِ ابن عتبة القرطيب2)  ( العتيب نسبة لعتبة بن أيب سفيان وهو فقيه االندلس حممد بن أمحد بن عبد الع
خ وتوِف ِف منتصف ربيع سنة ُخسني أو أربع وُخسني ومائتني وأخذ عن ُيىي بن ُيىي الليثي. وِف اتري

االندلس حممد العتيب هو أمحد بن حممد بن عتبة من أهل قرطبة وقيل هو رسول الل عتبة بن أيب سفيان 
وهو االصح وقد مجع كتااب َساه املستخرجة أكثر فيه من الشواذ واملسائل الغريبة وقال ابن وضاح ِف 

 املستخرجة خطأ كثري.

ليت كان انة املنَب أي العقدة املشاِبة للرمانة ا( جسوا: بفتح اْيم وتشديد السني املهملة أي مسوا رم3)
 َيخذها النيب صل ى هللا عليه وسلم بيمينه.

 ( رواه ابن سعد.4)

 ( ُيىي بن ُيىي الليثي: رواه مالك ِف املوطأ.5)

 « .3»رقم « 341»ص  1( تقدمت ترمجته ِف   6)

ه البخاري ن أحد االعالم روى عن( القعنيب: هو عبد هللا بن سلمة بن قضيب احلارثي أبو عبد الرمح7)
ريمها، وهو ثقة حجة توِف سنة عشرين او احدى وعشرين ومائتني، اخر  له الشيخان  وأبو داود ْو

ريمها، وِف روايتهما عن مالك.  ْو

 « .7»رقم « 341»ص  1( تقدمت ترمجته ِف   8)

 (1)« .." 1»رقم « 332»ص  1( تقدمت ترمجته ِف   9)
َِيمُ  .320 ، قَاَل ِلْسَحاق ُه َلُه َوتَ ْوقريُُه ِعْنَد ذِْكرِِه َولْظَهاُر اخْلُُشوِع َواالْنِكَساِر َمَع ََسَاِع اَْسهِ "ذِْكرِِه تَ ْع

ِ التُِّجييبُّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم بَ ْعَدهُ اَل يَْذُكُرونَهُ لالَّ خَ  َكاَن َأْصَحاُب النَّبي َكْوا َشُعوا َواْقَشَعرَّْت ُجُلوُدُهْم َوبَ َصلَّى اَّللَّ
ُهْم من يَ ْفَعُلُه هتَ  ُهْم من يَ ْفَعُل َذِلَك حَمَبَّة َلُه َوَشْوقًا للْيِه، َوِمن ْ ي ًُّبا وتَ ْوِقريًا * وََكَذِلَك َكِثرٌي ِمَن التَّابِِعنَي ِمن ْ
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَمْن ُهَو ِبَسَببهِ  َها حَمَب َُّتُه ِلَمْن َأَحبَّ النَّيب  َصلَّى اَّللَّ ن آل بَ ْيِتِه َوَصَحابَِتِه من املهاجرين م َوِمن ْ
ًئا َأَحبَّ من ُيُِبُّ َوَقْد قَاَل  واْلنصار وعداوة من عاداهم َوبُ ْغُض من أبْ َغَضُهْم َوَسب َُّهْم َفَمْن َأَحبَّ َشي ْ

ِحب َُّهَما( َوِف رَِوايَة ِف احلََْسِن )اللَُّهمَّ ِلين ِ أَ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِف احلََْسِن َواحْلَُسنْيِ )اللَُّهمَّ ِلين ِ أُِحب ُُّهَما فَ 
ْن أبْ َغَضُهَما فَ َقْد أُِحبُُّه فََأَحبَّ َمْن ُيُِبُُّه( َوقَاَل )َمْن َأَحب َُّهَما فَ َقْد َأَحبَّيِن َوِمْن َأَحبَّيِن فَ َقْد َأَحبَّ اَّللََّ َومَ 

َ ِف َأْصَحايب ال تتخ أَبْ َغَضيِن َوَمْن أَبْ َغَضيِن فَ َقْد أَبْ َغضَ  َ اَّللَّ ذوهم ْرضا بعدي فمن أحبهم اَّللََّ( َوقَاَل )اَّللَّ
فيحىب أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاين َوَمْن آَذاين فَ َقْد آذى هللا ومن آذى 

َا ِبْضَعةٌ  َها )ِلهنَّ ما أْضيها( َوقَاَل ِلَعاِئَشَة  من يغضبين هللا يوشك أن َيخذه( وقال ِف فَاِطَمَة َرِضَي اَّللَّ َعن ْ
ميَان ُحبُّ اْْلَْنَصاِر َوآيةُ الن  َفاِق بُ ْغُضُهْم( َوِف  َحِديث  ِف أسامة بن زيد )أحيه فَإين  ُأِحبُُّه( ، َوقَاَل: )آيَةُ اْْلِ

 ابن ُعَمَر )من َأَحبَّ اْلَعَرَب فَِبُحيبِ  

__________ 

لتا: عند ضم أوله عند احملدثني وكثري من اْلداب: وبفتحه عنه الباقني، وا)قوله اسحاق التجيىب( ُتيب ب
هؤال: أصلية، اسم لقبيلة من كنده )قوله ْرضا( بفتح العني املعجمة والرا: أي هدفا يرمى عليه )قوله 

 يوشك( أي يقرب ويسرع.

".)*((1) 
َلة عِ  "النَّيب  َصلَّى اَّللَّ َعَلْيه َوَسلَّم فَ ْلَيْجَعل الْقنِديل .321 ْند الَقَْب َعَلى رَْأِسه، َوقَال انِفع:  الَِّذي ِف الِقب ْ

لَّى اَّللَّ َكان ابن ُعَمر ُيَسل م َعَلى الَقَْب َرأيْ ُته ِمائَة مرة وأكثر جيئ ِل َى الَقَْب فَ يَ ُقول السَّاَلم َعَلى النَّيب  صَ 
ُُ  ينصرف، وروى ابن ُعَمر َواضِ  َعَلْيه َوَسلَّم السَّاَلم َعَلى َأيب َبْكر السَّاَلم َعَلى ًعا َيَده َعَلى َمْقَعد َأيب 

 النَّيب  َصلَّى هللا عليه وسلم من املنَب ُ َوَضَعَها َعَلى َوْجِهه.

وا ُرمَّانَة اْلِمْنََب صلى هللا عليه وسلم لَذا خاَل اْلَمْسِجد َحسُّ  َكان أْصَحاب النبَوَعن ابن ُقَسْيط َواْلُعْتيب  
َلة َيْدُعون، َوِف امُلَوط أ من رَِوايَة ُيىي بن َُيْىَي اليت ُُ  اْستَ ْقبَ ُلوا الِقب ْ  اللَّْيِثي  أنَّه َكان يَِقف  تَِلي الَقَْب مبََياِمِنِهم 

اِسم والَقْعَنيب  قَ َعَلى َقَْب النَّيب  َصلَّى اَّللَّ َعَلْيه َوَسلَّم فَ ُيَصل ي َعَلى النيب َوَعَلى َأيب َبْكر وعمر وعند ابن الْ 
ة اَّللَّ َوَيْدُعو ْليب َبْكر َوُعَمر قَال َماِلك ِف رَِوايَة ابن َوْهب يَ ُقول امُلَسل م السَّاَلم َعَلْيك أي َُّها النَّيب  ورمح

ِعْنِدي أنَّه َيْدُعو وَ  َوبَ رََكاتُه، قَال ِف امَلْبُسوط َوُيَسل م َعَلى َأيب َبْكر وعمر قَال اْلَقاِضي أَبُو اْلَولِيد الَباِجي  
ف، َوقَال للنَّيب  َصلَّى اَّللَّ َعَلْيه َوَسلَّم بَِلْفظ الصَّاَلة َوْليب َبْكر وعمر َكَما ِف َحِديث ابن ُعَمر من اخلِْاَل 

َنا من َرب  َنا ي ْ ابن َحِبيب َويَ ُقول لَذا َدَخل َمْسِجد الرَُّسول ابْسم اَّللَّ َوَسالم َعَلى َرُسول اَّللَّ السَّاَلم َعلَ 
َْيِن  ِْْفر يل ُذنُويب َوافْ َتح يل أبْ َواب َرمْحَِتك َوَجن ِتك َواْحَف  ِمن وصلى اَّللَّ ومالئكة َعَلى حُمَمَّد اللَُّهم  ا

ُُ  اْقِصد ِل َى الرَّْوَضة َوِهي َما َبنْي الَقَْب َواْلِمْنََب فَارَْكع ِفيَها رَْكَعَتنْي ق َ  ل ُوقُوِفك ابْلَقَْب بْ الشَّْيطَان الرَِّجيم 
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 حتمد هللا فبهما َوَتْسألُه ََتَام َما خرجت

__________ 

)قوله القنديل( بكسر القاف وأما بفتحها فالعَيم الرأس )قوله وَف العتبية( بضم العني املهملة وسكون 
ِيِ لعتىب القرطىب ا املثناة الفوقية بعدها موحدة وَي: للنسبة ل ى فقيه اْلندلس حممد بن أمحد بن عبد الع

َبَة بن َأيب سفيان )*(."  (1)مصنفها وهو ابن موا ى ُعت ْ
"أخَبان أبو الفتح يوسف بن عبد الواحد أان شجاع بن علي أان أبو عبد هللا بن منده قال  .322

َسعت أمحد بن سليمان يقول َسعت أاب زرعة عبد الرمحن بن عمرو يقول الصواب سليمان بن أرقم 
ِهري وهو الصواب أخَبان ِة خبطة عن سليمان بن أرقم عن ال  قال ابن منده ورأيت ِف كتاب ُيىي بن مح

( عبد 1أبو احلسن علي بن أمحد بن احلسن أان أبو املَفر هناد بن لبراهيم بن حممد النسفي أان أبو )
هللا حممد بن أمحد بن حممد بن سليمان بن كامل الغنجار ان خلف بن حممد ان صاَل بن حممد ان عبد 

ِة حديث الصدقات ل ِم فإذا عمر الرمحن بن لبراهيم دحيم قال نَرت ِف أصل كتاب ُيىي بن مح و بن ح
ِة ُيب أن ينَر فيه قال قلت ال  هو عن سليمان بن أرقم فقال يل دحيم ها هوذا عند ولد ُيىي بن مح
يكفيين أن حتدثين به أنت قال وَسعت أاب علي صاَل بن حممد يقول كتب عين مسلم بن احلجا  هاتني 

ان أخَبان أبو ِف مقتل عثماحلكايتني يعين هذه وحكايته ِف علة حديث حممد بن عيسى بن َسيع 
القاسم لَساعيل بن أمحد أان حممد بن هبة هللا أان حممد بن احلسني أان عبد هللا بن جعفر ان يعقوب بن 

ِم وقال 2سفيان )  كان أصحاب( قال وال أعلم ِف مجيع الكتب كتااب أصح من كتاب عمرو بن ح
ن احلسن كر وجيه بن طاهر بن حممد أان أمحد بوالتابعون يرجعون لليه ويدعون ارا:هم حدثنا أبو ب النب

بن عبد هللا بن محدون أان ابن الشرق ان حممد بن ُيىي ان أبو مسهر عبد اْلعلى بن مسهر ان سعيد بن 
ِم برفعة من ادم فيها مكتوب هذا  ِهري قال جا:ين أبو بكر بن حممد بن عمرو بن ح ِيِ عن ال عبد الع

ا احلديث الطويل قال وان حممد بن ُيىي ان أبو اليمان أان شعيب بيان من هللا ورسوله فذكر بعض هذ
ِم ذكر أن رسول هللا )صلى هللا  ِهري قال قرأت صحيفة عند أيب بكر بن حممد بن عمرو بن ح عن ال

 عليه وسلم( كتبها لعمرو بن

_________ 

 304/  17( زَيدة الزمة من م: انَر ترمجته ِف سري االعالم 1)

 402/  2ونقله عن يعقوب ابن حجر ِف هتذيب التهذيب  216/  2ة والتاريخ ( كتاب املعرف2)
ِان االعتدال   (2)." 200/  2ومي
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( شديد فيقول 1"لن العبد ليقف بني يدي هللا فيطول هللا وقوفه حَّت يصيبه من ذلك كرب ) .323
( قال 2َي رب ارمحين اليوم فيقول وهل رمحت شيئا من خلقي من أجلي فأرمحك هات ولو عصفورا )

)صلى هللا عليه وسلم( ومن مضى من سلف هذه اْلمة يتبايعون العصافري  فكان أصحاب النب
فيعتقوهنا وقال أبو حامت بن حبان ِف كتاب الضعفا: فيما حكاه أبو الفضل املقدسي عنه طلحة بن 

ريه روى عنه لعال: ا زيد الرقي وهو الذي يقال له الشامي كان أصله من دمشق روى عن اْلوزاعي ْو
( ِف نسخة ما شافهين به 3بن هالل الرقي وشيبان بن فروخ منكر احلديث ال ُيل االحتجا  خبَبه )

أبو عبد هللا اخلالل أان أبو القاسم بن منده أان أبو علي لجازة ح قال وأان أبو طاهر بن سلمة أان علي 
روى عنه لبراهيم بن أيب عبلة  ( قال طلحة بن زيد الرقي4بن حممد قاال أان أبو حممد بن أيب حامت )

ِيد والوضني بن عطا: روى عنه عثمان بن عبد الرمحن الطرائفي وُيىي  واْلحوص بن حكيم وثور بن ي
بن زَيد املعروف بفهري ومعاَف بن عمران وأمحد بن عبد هللا بن يونس َسعت أيب يقول ذلك قال أبو 

قول ه بقية َسعت أاب القاسم بن السمرقندي يحممد روى عن اْلوزاعي أيضا ولَساعيل بن نشيط روى عن
َسعت أاب القاسم اْلَساعيلي يقول َسعت أاب عمرو عبد الرمحن بن حممد الفارسي يقول َسعت عبد هللا 

( حممد بن سعيد احلراين يقول َسعت هالل بن العال: يقول قال أبو 6( يقول َسعت )5بن عدي )
 (7عت بقية يقول حدثنا أبو مسكني )يوسف الرقي حممد بن أمحد الصيدالين لذا َس

_________ 

 ( ابالصل: كرب من شديد1)

 ( ابالصل: عصفور خطأ2)

 241/  9( انَر هتذيب الكمال 3)

 480 - 479/  4( اْرح والتعديل 4)

 109 - 108/  4( اخلَب ِف الكامل البن عدي 5)

َيدة عن ابن عدي6)  ( ال

 (1)خطأ." ( عن ابن عدي وابالصل: )أبو سليمان( 7)
"جا:ان كتاب من عثمان فقرئ على الناس يوصيهم بتقوى هللا وُيذرهم الفتنة وَيمرهم ابْماعة  .324

ِلوا وكان ِما صاحلتهم عليه أن يؤدوا ) ( ل ى كل ذي حق 1ُ ذكر فيه أما بعد فإن جيش ذي املروة ن
إن أتىن فليتصدق ف( ضربة من سوط فما سواه فليأت فمن أبطأ أو 2حقه فمن كانت له عندي طلبة )

ِي املتصدقني قال فقال أهل املسجد اللهم قد تصدقنا أخَبان أبو بكر حممد بن عبد الباقي أان  هللا جي
( 3احلسن بن علي أان أبو عمر بن حيوية أان أمحد بن معروف أان احلسني بن الفهم ان حممد بن سعد )
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اند عن أيب جع ( عياٍ 5( مو ى اابن[ )4فر القارئ )أان حممد بن عمر أان عبد الرمحن بن أيب ال
ِومي قال كان املصريون الذين حصروا عثمان ستمائة رأسهم عبد الرمحن بن عديس البلوي وكنانة  املخ
ِاعي والذين قدموا من الكوفة مائتني رأسهم مالك  بن بشر بن عتاب الكندي وعمرو بن احلمق اخل

( وكانوا يدا واحدة 6رأسهم حكيم بن جبلة العبدي )اْلشرت النخعي والذين قدموا من البصرة مائة رجل 
وكان أصحاب ( عهودهم وأماانهتم مفتونون 7ِف الشر وكان حثالة من الناس قد ضووا لليهم قد مرجت )

)صلى هللا عليه وسلم( الذين خذلوه كرهوا الفتنة وظنوا أن اْلمر ال يبلغ قتله فندموا على ما صنعوا  النب
( أخَبان أبو عبد 8اموا أو قام بعضهم فحثا ِف وجوههم الرتاب النصرفوا خاسئني )ِف أمره ولعمري لو ق

هللا حممد بن لبراهيم أان أبو الفضل بن الكريدي أان أبو احلسن العتيقي أان أبو احلسن الدارقطين ان أمحد 
 بن علي بن العال: ان أبو اْلشعث أمحد بن

_________ 

 : " يؤدي " أو " نؤدي "( كذا ابْلصول كلها ولعل الصواب1)

 ( الطلبة: ما كان لك عند آخر من حق تطالبه به2)

 71/  3( طبقات ابن سعد 3)

ِومي ترمجته 4) ِيد بن القعقاع وقيل فريوز بن القعقاع مو ى عبد هللا بن عياٍ بن أيب ربيعة املخ ( هو ي
 145/  21ِف هتذيب الكمال 

 ذيب الكمال( سقطت من اْلصول واستدركت لإليضاح عن هت5)

 وابن سعد

 ( اْلصل: العبدة والتصويب عن " ز " وم وابن سعد6)

ِجت " يقال: مر  العهد واْلمانة والدين: فسد ومر  العهود 7) ( كذا ابْلصول وِف ابن سعد: " م
 مر ( -واضطراِبا قلة الوفا: ِبا )ات  العروس بتحقيقنا 

 (1)( ِف ابن سعد: خاسرين." 8)
"أخَبان أبو احلسني القاضي وأبو عبد هللا اخلالل أان أبو القاسم بن مندة أان أبو علي لجازة ح  .325

( ان أيب ان يوسف بن يعقوب الصفار ان أبو 1قال وأان أبو طاهر أان أبو احلسن قاال أان ابن أيب حامت )
ضون بعمرو سلم( ير )صلى هللا عليه و  كان أصحاب النببكر بن عياٍ عن أيب لسحاق اهلمداين قال 

بن ميمون قال وذكر أيب عن لسحاق بن منصور عن ُيىي بن معني أنه قال عمرو بن ميمون يعين 
( أخَبان أبو الَبكات االمناطي وأبو عبد هللا البلخي قاال أان أبو احلسني بن الطيوري 2اْلودي ثقة )
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لوليد بن بن احلسن أان أبو العباس اوَثبت بن بندار قاال أان احلسني بن جعفر زاد ابن الطيوري وحممد 
بكر أان أبو احلسن علي بن حممد أان أبو مسلم صاَل بن أمحد حدثين أيب قال عمرو بن ميمون اْلودي  

( اتبعي ثقة جاهلي أخَبان أبو الَبكات اْلمناطي أان أبو احلسني بن الطيوري أان أبو احلسن 3كوِف )
أان علي  أان َثبت بن بندار أان احلسني بن جعفر قاال أان الوليدالعتيقي ح وأخَبان أبو عبد هللا البلخي 

أان صاَل حدثين أيب قال عمرو بن ميمون اْلودي اتبعي جاهلي أسلم ِف حياة النيب )صلى هللا عليه 
وسلم( ومل ير النيب )صلى هللا عليه وسلم( من أصحاب عبد هللا أخَبان أبو القاسم بن عبدان قرا:ة عن 

 حممد بن علي بن أمحد بن املبارك أان رشأ بن نَيف أان حممد بن لبراهيم بن حممد أان حممد أيب عبد هللا
بن حممد بن داود ان عبد الرمحن بن يوسف بن سعيد بن خراٍ قال عمرو بن ميمون اْلودي قد َسع 

عن  بناه  وأرضاه صحيحة قرأت على أيب عبد هللا بن الBابن معاذ ورواية عمرو بن ميمون عن أيب ذر 
 ( بن اْلبنوسي أان أبو بكر بن بريي4أيب احلسني )

_________ 

 258/  6( اْرح والتعديل 1)

 1290رقم  371( اتريخ الثقات للعجلي ص 2)

 ( " كوِف " سقطت من اتريخ الثقات3)

 (1)( اْلصل وم: احلسن تصحيف." 4)
ه وسلم(  )صلى هللا علي"الذي يليه ُ الذي يليه وقد حضر ذلك أبو الدردا: فرآه رسول هللا .326

بة فسأله مبا دعوت به َي عومير قال قلت اللهم لين أسألك جنات  رافعا يديه وأقبل حَّت حضر معهم الْر
ال وِف جنات عدن نفال ِف معافاة منك ورمحة وخري وعافية وعلم اْلنبيا: فأرسل رسول هللا  الفردوس ن

لي ُ ت ِبا َي عومير أنبأان أبو الغنائم حممد بن ع)صلى هللا عليه وسلم( يده مرة أو مرتني يقول ذهب
حدثنا أبو الفضل بن انصر أان أمحد بن احلسن واملبارك وحممد واللفظ له قالوا أان أبو أمحد زاد أمحد 
وأبو احلسني قاال أان أبو بكر أان أبو احلسن أان البخاري قال وقال عمر بن خالد ان حممد بن سلمة عن 

)صلى هللا عليه وسلم( يقول أتبعنا للعلم والعمل أبو الدردا:  كان أصحاب النب حممد بن لسحاق قال
وأعلمنا ابحلالل واحلرام معاذ وِف نسخة يقولون أتبعنا للعلم ابلعمل أخَبان أبو املَفر بن القشريي أان 

ِرودي أان أبو عمرو بن محدان ح وأخَبتنا أم اجملتىب بنت انصر قالت قرئ على براهيم ل أبو سعد اْن
بن منصور أان أبو بكر بن املقرئ قاال أان أبو يعلى ان زهري ان جعفر بن عون ان أبو عميس عن عون بن 
أيب جحيفة عن أبيه أن رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( آخى بني سلمان وبني أيب الدردا: قال فجا: 

ِور أاب الدردا: فرأى أم الدردا: مبتذلة قال ما شأنك قال ت لن أخاك ليس له حاجة ِف الدنيا سلمان ي
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 قال فلما جا: أبو الدردا: رحب به وقال ابن املقرئ سلمان وقاال وقرب لليه طعاما

_________ 

 ابالصل وم: احضر - 1

ِ: االول من اخلَب ِف سري اعالم النبال:  77/  7التاريخ الكبري للبخاري  - 2 واتريخ  341/  2واْ
 ( عن ابن لسحاق401ص االسالم )اخللفا: الراشدون 

 كذا ابالصل وم وِف التاريخ الكبري: عمرو بن خالد  - 4

 ِف التاريخ الكبري: عن حممد بن لسحاق عن مكحول قال - 5

 االصل وم: سعيد تصحيف - 6

 بدون لعجام ِف م - 7

 االصل وم: عن تصحيف - 8

خ االسالم )اخللفا: الراشدون( واتري 342 - 341/  2اخلَب من هذا الطريق ِف سري اعالم النبال:  - 9
 (1)." 401ص 

"قال رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( هذا اْلمر ِف قريش يليه برهم بَبهم وفاجرهم بفاجرهم  .327
حَّت يدفعوه ل ى عيسى ابن مرِّ رواه أبو احلسن بن جوصا عن أيب عامر إبسناده مثله لال أنه قال ثالثة 

 برهم بَبه وفاجرهم بفجوره وهو اْلصح

شيخ من اهل دمشق حدث عن عطأ: اخلراساين روى عنه الوليد بن مسلم أنبأان أبو طاهر  - 9242
حممد بن احلسني وحدثنا أبو الَبكات الفقيه عنه أان أبو علي اْلهوازي أان أبو نصر عبد الوهاب بن 

ان أبو احلسن ( أان أبو هاشم عبد اْبار بن عبد الصمد السلمي أ1عبد هللا بن عمر بن أيوب املري )
أمحد بن عمري بن يوسف أان أبو عامر موسى بن عامر ان الوليد بن مسلم قال وان شيخ من أهل دمشق 

( َيتونكم ِف ُثانني ْاية 2أنه َسع عطا: اخلراساين يرويه عن رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( قال )
شيخ من قدما: اْند  9243س والقادة حتت كل ْاية اثنا عشر ألفا الروم فيهم كاملخيلة ْري أهنم الرؤو 

ِلون أجنادا كما  ِوا الصوائف ين ِم اْهاد حدث أن أهل الشام كانوا لذا ْ كان أصحاب ِمن كان يل
ِل مع موسى  النب ِلون أرابعا وكما كان بنو لسرائيل تن )صلى هللا عليه وسلم( لذا ساروا ل ى الشام ين

شيخ من اْند أخَب  9244ند فرجه وطريق وجمال للخيل عليه والسالم وبعده أسباطا قال وبني كل ج
ِاهتم أرض الروم أنه كان لذا وقف على الدرب قافال قال احلمد هلل الذي مل جيعلنا فتنة  عن أمريهم ِف ْ

 للقوم الَاملني وْناان برمحته من القوم الَاملني

_________ 
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ين1)  ( حترفت ابْلصل ل ى: امل

صل نستدرك ما أمكن عن خمتصر ابن منَور بني معكوفتني وسنشري ل ى ( صفحة كاملة بيضا: ابْل2)
 (1)هناية االستدرك ِف موضعه." 

 قيس بن صرمة -4360" .328

 ب س: قيس ْبن صرمة وقيل: صرمة ْبن قيس، وقيل: قيس ْبن َماِلك ْبن أوس ْبن صرمة اْلَماِزين.

 أورده عبدان.

ِ ِلْسَحاق، َعِن الَبا:، قَاَل:  وروى إبِِْسَناِدِه، َعْن لسرائيل، َعْن َأيب  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه  َكاَن أصحاب النَّبي
َوَسلََّم ِلَذا َكاَن الرجل صائًما فنام قبل أن يفطر ابلليل، مل َيكل ِل َى مثلها، َوِلن قيس ْبن صرمة اْْلَْنَصارِي   

 َكاَن صائًما، وكان يومه َذِلَك يعمل ِف أرضه ...

 َوَقْد تقدم ذكره.وذكر احلديث، 

َأْخَرَجُه أَبُو ُموَسى خمتصرًا، وأخرجه أَبُو ُعَمر، وترجم َعَلْيِه: قيس ْبن َماِلك، وهو َهَذا، وقيل ِفيِه: صرمة 
 (2)ْبن أنس، وصرمة ْبن َأيب أنس، َوَقْد ذكرانه ِف اببه.." 

َكاَن أصحاب : ْسَحاَق، َعْن اْلََبَاِ: قَالَ "أورده عبدان، وروى إبِِْسَناِدِه، َعْن ِلْسرَائِيُل، َعْن َأيب لِ  .329
ِلن صل ى هللا عليه وآله َوَسلََّم ِلَذا َكاَن الرجل صائًما فنام قبل أن يفطر ابلليل، مل َيكل ِل َى مثلها، وَ  النب

دم ققيس ْبن صرمة اْْلَْنَصارِي  َكاَن صائًما، وكان يومه َذِلَك يعمل ِف أرضه ... وذكر احلديث، َوَقْد ت
 [ ذكره.1ا

[ ، وهو َهَذا. وقيل 2« اقيس ْبن َماِلك»َأْخَرَجُه أَبُو ُموَسى خمتصرًا، وأخرجه أَبُو ُعَمر وترجم َعَلْيِه: 
 ، َوَقْد ذكرانه ِف اببه.« وصرمة ْبن َأيب أنس»، « صرمة ْبن أنس»ِفيِه: 

 قيس بن صعصعة -4355

 )ب( قيس ْبن صعصعة.

، نسبه، حديثه عند اْبن هليعة، َعْن حبان ْبن واسع، َعْن أَبِيِه واسع ْبن حبان قَاَل أَبُو ُعَمر: ال أعرف
، ِف َكْم أقرأ القرآن؟ ... احلديث.  َعْن قيس ْبن صعصعة قَاَل: قُ ْلُت: ََي َرُسوَل اَّللَِّ

 [ أبو عمر.3أخرجه ا

 قيس بن أىب صعصعة -4356

ْمرو ْبن ْمرو ْبن َزْيد ْبن عوف ْبن مبذول ْبن عَ )ب د ع( قيس ْبن َأيب صعصعة، واسم َأيب صعصعة: عَ 
ِرجي املازين.  ْنم ْبن مازن ْبن النجار اْلنصاري اخل
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شهد العقبة وبدرًا، وجعله َرُسول اَّللَّ َصلَّى هللا عليه وآله َوَسلََّم َعَلى الساقة يومئذ. قَاَله عروة، وابن 
 [ .4شهاب، وابن ِلْسَحاق ا

ن َأيب يد ْبن َأيب مرِّ َعِن ابن هليعة َعْن حبان ْبن واسع، َعْن أبيه، َعْن قيس بْ روى َُيىي ْبن بكري وسع
، ِف َكْم أَقْ َرأُ اْلُقْرآَن؟ قَاَل: ِف ُخس عشرة ليلة. قَاَل: أجدين أقوى من  صعصعة،: أَنَُّه قَاَل: ََي َرُسوَل اَّللَِّ

 َذِلَك؟ قَاَل: ففي كل مجعة. قال: أجدين أقوى من ذلك؟

َُُّ رجع فكان يقرؤه ِف كل ُخس عشرة  قال: فمكث كذلك يقرؤه زمااًن حَّتَّ كَب وكان يعصب عينيه، 
َُُّ قَاَل: َي ليتين قبلت رخصة النيب صل ى هللا عليه وآله وسل م. أخرجه الثالثة.  ليلة، 

__________ 

 .18، 17/ 3: 2498، وقد تقدمت برقم « صرمة بن أنس»[ وذلك ِف ترمجة 1ا
 .1298/ 3: 2150[ االستيعاب، الرتمجة 2ا
 .1294/ 3: 2138[ االستيعاب، الرتمجة 3ا
ِوة بدر: 458/ 1[ ينَر سرية ابن هشام ِف أَسا: من شهد العقبة: 4ا ، 613/ 1، وِف خَب ْ

705 "..(1) 
"توِف طلحة بن أسد ِف ربيع اْلول سنة أربع وتسعني وثالث مئة. وكان ثقة مؤمناً يذكر عنه  .330

 سخا: والكرم شي: عَيم.من ال

 

 طلحة بن زيد

 أبو مسكني ويقال: أبو حممد القرشي الرقي قيل: لنه دمشقي، وسكن الرقة.

حدث عن ُعبيدة بن حسان بسنده عن جابر بن عبد هللا اْلنصاري قال: بينما َنن جلوس مع النيب 
وعمر وعثمان وعلي  منهم أبو بكر َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِف بيت أيب حشفة ِف نفر من املهاجرين،

ِبري وعبد الرمحن بن عوف وسعد بن أيب وقاص فقال رسول هللا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: "  وطلحة وال
ه لينهض كل رجل منكم ل ى ُكفِئه "، قال: وهنض النيب َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ل ى عثمان بن عفان فاعتنق

 الدنيا، وأنت وليي ِف اْلخرة " وقال: " أنت وليي ِف

وحدث عن موسى بن عبيدة بسنده عن ابن عمر عن رسول هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قال: " لن العبد 
، ارمحين اليوم.  ليقف بني يدي هللا، فيطو ل وقوفه حَّت يصيبه من ذلك كرب شديد. فيقول: َي رب 
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 فكان أصحابي فأرمحك، هات ولو عصفورًا " قال: فيقول: وهل رمحت  شيئًا من خلقي من أجل
 (1)َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ومن مضى من سلف هذه اْلمة يتابعون العصافري فيعتقوهنا.."  النب

ِومي: كان املصريون الذين حصروا عثمان ست  .331 "قال أبو جعفر القارئ مو ى ابن عياٍ املخ
دموا من البصرة مئة رجل، وكانوا يدًا واحدة ِف الشر، وكان مئة، والذين قدموا من الكوفة والذين ق

لَّى هللاُ صَ  وكان أصحاب النبحثالة من الناس ضووا لليهم، قد مرجت عهودهم وأماانهتم، مفتونون، 
َعَلْيِه َوَسلََّم الذين خذلوه كرهوا الفتنة، وظنوا أن اْلمر ال يبلغ قتله، فندموا على ما صنعوا ِف أمره، 

 ي لو قاموا أو قام بعضهم فحثا ِف وجوههم الرتاب ال نصرفوا خاسئني.ولعمر 

قال حممد بن احلسن: ملا كثر الطعن على عثمان تنحى علي ل ى ماله بينبع، فكتب لليه عثمان: أما 
ىب، وبلغ اْلمر فوق قدره، وطمع اْلمر من ال يدفع عن  ِام الطبيني، وخلف السيل ال بعد، فقد بلغ احل

 الطويلنفسه: من 

ِق.  فإن كنت مأكواًل فكن خري آكل ... ولال فأدركين وملا أم

ىب، زىب اْلسد اليت حتفر هلا، وجعلت مثالً ِف بلوغ السيل لليها، ْلهنا ُتعل ِف الر  وايب قوله: بلغ السيل ال
ِام الطبيني: يعين أنه قد اضطر  من  بوال تكون ِف املنحدر، وال يبلغها لال سيل عَيم. وقوله: جاوز احل

شدة السري حَّت خلف الطبيني من اضطرابه، مثالً لألمر الفَيع الفادح. والبيت لشاعر من عبد القيس 
ِقاً هلذا البيت.."  ِق، ولمنا َسي ِم  (2)جاهلي يقال له: املم

"وعن شداد بن أوس أن رسول هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قال: أبو بكر أوزن أميت اعدهلا، وعلي  .332
يب طالب ويل أميت اوَسها، وعبد هللا بن مسعود أمني أميت وأوصلها، وأبو ذر الغفاري أزهد أميت بن أ

 وأرأفها، وأبو الدردا: أعدل أميت وأرمحها، ومعاوية بن أيب سفيان أحلم أميت وأجودها.

 قال أبو جعفر: وال يتابع على هذا احلديث وال نعرفه لال به.

 وعن مكحول قال:

قولون فيما بينهم: أرمحنا بنا أبو بكر وأنطقنا ابحلق عمر، وأميننا أبو عبيدة بن اْراح، كانت الصحابة ي
وأعلمنا ابحلالل واحلرام معاذ بن جبل، وأقرأان أيب بن كعب، ورجل عنده علم ابن مسعود وتبعهم عومير 

 ابلعقل.

كيم هذه اْلمة لن لكل أمة حكيماً وحوعن جبري بن نفري قال: قال رسول هللا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: 
 أبو الدردا:.

شم وعن عبد الرمحن بن جبري بن نفري قال: أرسل النيب َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم رجالً فقال: امجع يل بين ها
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بته جعل يسأل من  ِف دار ... فذكر احلديث، وقال فيه: قال: فرفع يديه ورفعوا أيديهم، فلما قضى ْر
دعوت؟ ُ الذي يليه، ُ الذي يليه وقد حضر ذلك أبو الدردا:، فرآه رسول هللا َصلَّى هللاُ  يليه مباذا

بة، فسأله: مب دعوت به َي عومير؟ قال: قلت: اللهم  َعَلْيِه َوَسلََّم رافعاً يديه، وأقبل حَّت حضر معهم الْر
ال، وجنات عدن نفال، ِف معافاة منك ورمحة،   وخري وعافية، وعلٍم اللين أسألك جنات الفردوس ن

 ينسى. فأرسل رسول هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يده مرة أو مرتني يقول: ذهبت ِبا َي عومير.

مل أبو َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم تقول: أتبعنا للعلم والع كان أصحاب النبوعن حممد بن لسحاق قال: 
 (1). وِف نسخة: يقولون: أتبعنا للعلم ابلعمل.." الدردا:، وأعلمنا ابحلالل واحلرام معاذ

 "شيخ من أهل دمشق .333

 َسع عطا: اخلراساين يرويه عن رسول هللا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم قال: َيتونكم ِف ُثانني ْاية، حتت كل
 ْاية لثنا عشر ألفاً، الروم فيهم كاملخيلة ْري أهنم الرؤوس والقادة.

 

 شيخ

ِلون أجناداً كما  ِوا الصوائف ين ِم اْهاد. حدث أن أهل الشام كانوا لذا ْ من قدما: اْند ِمن كان يل
ِلون أرابعاً، وكما كان بنو لسرائيل تن كان أصحاب النب ِل َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم لذا ساروا ل ى الشام ين

  كل جند فرجة وطريق وجمال للخيل.مع موسى عليه الصالة والسالم وبعده أسباطاً. قال: وبني

 

 شيخ من اْند

ِاهتم أرض الروم أنه كان لذا وقف على الدرب قافالً قال: احلمد هلل الذي مل جيعلنا  أخَب عن أمريهم ِف ْ
 فتنة للقوم الَاملني، وْناان برمحته من القوم الكافرين.

 

 شيخ من أهل دومة اْندل

ا  ْيِه َوَسلََّم كتب ْلكيدر هذا الكتاب: بسم هللا الرمحن الرحيم، هذحدث أن رسول هللا َصلَّى هللُا َعلَ 
 (2)كتاب من حممد رسول هللا ْلكيدر حني أجاب ل ى." 

ثنا عبد هللا بن "أنبأان أَبُو اْلَقاِسِم ْبُن اْلُبْسرِيِ  قَاَل: َأاَن أَبُو طَاِهٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن الذََّهيبُّ، ف .334
ِِيَد، فثنا أبو بكر بن أيب شيبة، فثنا أَبُو أَُساَمَة َعْن ُشْعَبَة، َعْن َعِديِ  ْبِن ََثِبٍت، َعْن َعْبِد اَّللَِّ  حممد،  ْبِن َي

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِل َى أُُحٍد، َخرََ  َمعَ  اَنٍس فَ َرَجُعوا،  أبُِ هُ َعِن اْلََبَاِ: ْبِن َعاِزٍب قَاَل: َلمَّا َخرََ  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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 صل ى هللا عليه وسل م ِفْرقَ َتنْيِ: فَ َقاَلْت ِفْرَقٌة: َفَكاَن َأْصَحاُب النبقَاَل: 

ُ أَ  ََِلْت: َفما َلُكْم ِف اْلُمناِفِقنَي ِفئَ َتنْيِ َواَّللَّ [ 1رَْكَسُهْم مبا َكَسُبوا انَ ْقتُ ُلُهْم، َوقَاَلْت ِفْرَقٌة: ال نَ ْقتُ ُلُهْم، قَاَل فَ نَ 
َا تَ ْنِفي اخْلََبَث َكَما تنف َا طَيِ َبٌة، َوِلهنَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِلهنَّ  ي النار خبث الفضة.قَاَل: فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َْرْيِ َطرِيِق زََِيٍد َعِن الُِّْهرِيِ  َأنَّ اْلَْنَصاَر يَ ْوَم أُُحٍد قَاُلوا: ََي َرُسوَل اَّللَِّ  ، َأال َنْسَتِعنُي وعن ابن لسحق ِمْن 
 « .ال َحاَجَة لََنا ِفيِهمْ »ِِبَُلَفائَِنا ِمْن يَ ُهوَد، فَ َقاَل: 

َثيِن حُمَمَّد بن لسحق قَاَل: َوَمَضى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َحَّتَّ َسلَ  َك ِف َحرَِّة قَاَل: زََِيٌد، َوَحدَّ
لم فَ َرس ِبَذنَِبِه، فََأَصاَب ِكالب َسْيف َواْستَ لَُّه، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وس [2َبيِن َحارِثََة، َفَذبَّ ا

َفَك فَِإين ِ أََرى السُُّيوَف َسُتْسَتلُّ اْليَ ْومَ 3وََكاَن ُيُِبُّ اْلَفْأَل َوال يَ ْعَتاف: ََي َصاِحَب السَّْيِف ِشْم ا  «[ َسي ْ
َُْرُُ  بِ » َعَلْيِه َوَسلََّم َْلْصَحابِِه: َُُّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  َأْي ِمْن  -َنا َعَلى اْلَقْوِم ِمْن َكَثبٍ َمْن َرُجٌل 

َثَمَة َأُخو َبيِن َحارِثََة ْبِن احْلَاِرِث: أاََن ََي رَ  -قُ ْربٍ  ، فَ نَ َفَذ ِمْن َطرِيٍق ال مَيُرُّ بَِنا َعَلْيِهْم فَ َقاَل أَبُو َخي ْ ُسوَل اَّللَِّ
، وََكاَن َرُجالبِ  َِيٍ   ُمَناِفًقا َضرِيَر اْلَبَصِر، ِه ِف َحرَِّة َبيِن َحارِثََة، َوَبنْيَ أَْمَواهِلِْم، َحَّتَّ َسَلَك ِف َماٍل ِلِمْرَبِع ْبِن قَ ْي

َع ا [ ِف ُوُجوِهِهُم 5اَم َُيِْثي اقَ  [ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَمْن َمَعُه ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ 4فَ َلمَّا َسَِ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَِإين ِ ال ُأِحلُّ َلَك َأْن َتْدُخَل حَ  َاَب َويَ ُقوُل: ِلْن ُكْنَت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِئِطي، َوَقْد ذُِكَر االرتُّ

َُُّ قَاَل: َواَّللَِّ َلْو أَ  ُد َلَضَرْبُت ِِبَا ْعَلُم َأين ِ ال ُأِصيُب ِبَِ يل أَنَُّه َأَخَذ َحْفَنًة من تراب ِف يديه  َْرْيََك ََي حُمَمَّ ا 
ال تَ ْقتُ ُلوُه فَ َهَذا اَْلْعَمى »ِف َوْجِهَك، فَابْ َتَدرَُه اْلَقْوُم لِيَ ْقتُ ُلوُه، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم: 

ْبَل هَنِْي َرُسول اَّللَِّ َوَقْد َبَدَر لِلَْيِه َسْعُد ْبُن َزْيٍد َأُخو َبيِن َعْبِد اَْلْشَهِل، ق َ ، « أَْعَمى اْلَقْلِب َأْعَمى اْلَبَصرِ 
 [ َفَضَربَُه اِبْلَقْوِس ِف رَْأِسِه َفَشجَُّه.6َصلَّى هللا عليه وسل م اعنه[ ا

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحَّتَّ نَ ََِل الش ِ   ْرَوِة اْلَواِدي ِل َى اْبل،ْعَب ِمْن أُُحٍد ِف عُ َوَمَضى َرُسول اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

__________ 

 .88( [ سورة النسا:: اْلية 1ا )
 ( [ لي حرك ذنبه مبعدا الذابب عنه.2ا )

 ( [ أي( : سله.3ا )

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم.4ا )  ( [ وعند ابن هشام: حس َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 ( [ َأْي يرمي.5ا )

 (1)( [ زيدت على اْلصل من سرية ابن هشام.." 6ا )
ِاعي  .335 "عبد الرمحن بن عديس البلوي وكنانة بن بشر بن عتاب الكندي وعمرو بن احلمق اخل

والذين قدموا من الكوفة مائتني رأسهم مالك اْلشرت النخعي والذين قدموا من البصرة مائة رجل رأسهم 
                                         

 2/10عيون اْلثر، ابن سيد الناس  (1)
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ِف الشر وكان حثالة من الناس قد ضووا لليهم قد مرجت حكيم لبن جبلة العبدي وكانو يدا واحدة 
ظنوا صلى هللا عليه وسلم الذين خذلوه كرهوا الفتنة و  وكان أصحاب النبعهودهم وأماانهتم مفتونون 

أن اْلمر ال يبلغ ل ى قتله فندموا على ما صنعوا ِف أمره ولعمري لو قاموا أو قام بعضهم فحثا ِف وجوههم 
 خاسرين ولكن ليقضي هللا أمر كان مفعوال الرتاب ال نصرفوا

قال لبن سعد حدثين احلكم بن القاسم عن أيب عون مو ى املسور لبن خمرمة قال ما زال املصريون كافني 
عن دمه وعن القتال حَّت قدمت أمداد العراق من الكوفة ومن البصرة ومن الشام فلما جا:وا شجع 

لعراق من عند ابن عامر ومن مصر من عند عبد هللا بن القوم حني بلغهم أن البعوث قد فصلت من ا
سعد فقالوا نعاجله قبل أن تقدم اْلمداد قالوا وخر  سعد بن أيب وقاص رض = حَّت دخل على عثمان 
رض = وهو حمصور ُ خر  من عنده فرأى عبد الرمحن بن عديس ومالكا اْلشرت وحكيم بن جبلة 

 (1)الكالم فقال وهللا لن أمرا هؤال: رؤساؤه ْلمر سو:."  فصفق بيديه لحدامها على اْلخرى ُ أظهر
"يسار، قال: دخلنا على حبيب أيب حُمَمَّد وهو ابملوت، فَ َقاَل: أريد أن آخذ طريقا مل أسلكه  .336

قط ال أدري ما يصنع يب، قلت: أبشر َي أاب حُمَمَّد أرجو أن ال يفعل بك ِلالَّ َخرْيًا، قال: ما يدريك؟ 
 اخلبِ اليت أكلناها ال تكون َسا علينا! ليت تلك الكسرة

َوقَال ُعَبيد اَّللَّ ْبن حُمَمَّد ْبن عائشة، َعن َأيب زكرَي الصائغ، قالت امرأة حبيب: َكاَن يقول: لن مت ِف 
اليوم فأرسلي ل ى فالن يغسلين، وافعلي كذا، واصنعي كذا، فقيل المرأته: أري رؤَي؟ فقالت: هذا يقوله 

 ( .1ِف كل يوم )

ين:  اَّللَُّ عليه وسلم  َصلَّى َكاَن أصحاب النبروى له البخاري ِف اْلدب، عن بكر ْبن َعبد اَّللَِّ امل
 ( ابلبطيخ، فإذا كانت احلقائق كانوا هم الرجال.2يتبادحون )

 ( .3ت س: حبيب بن َأيب مرزوق الرَّقِ ي  ) 1098

ِبري، وعطا: ْبن َأيب رابح )ت  َرَوى َعن: عروة ْبن ال

__________ 

( أخباره كثرية استوعبها احلافَان أبو نعيم وابن عساكر ِف كتابيهما ووثقه ابن حبان، وذكره الذهيب 1)
ِهاد الذين يهمون ِف احلديث.  ِان َوقَال: وما علمت فيه جرحا، ولمنا ذكرته هنا لئال يلحق ابل ِف املي

ه   140، 131وهي اليت توِف أصحاِبا بني "وترمجه الذهيب ِف الطبقة الرابعة عشرة من"اتريخ االسالم"
 .119َوقَال الصقدي: توِف ِف حدود االربعني واملئة، والعجيب أن ابن تغري بردي ذكر وفاته سنة 

( يتبادحون: يرتامون به، يُ َقال: بدح يبدح لذا رمى. ويرد احلديث: يتمازحون ويتبادحون ابلبطيخ.." 2)
 ( .266لبخاري ِف االادب )( . وأخرجه ا104/  1)انَر النهاية: 

                                         
 132التمهيد والبيان ِف مقتل الشهيد عثمان، املالقي، أبو عبد هللا ص/ (1)
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، 323/  2، واملعرفة ليعقوب: 2633/ الرتمجة  2، واتريخ البخاري الكبري: 320( طبقات خليفة: 3)
، 14، وثقات ابن شاهني، الورقة 79، وثقات ابن حبان، الورقة 502/ الرتمجة  3واْرح والتعديل: 

، ولكمال 59/  5يخ االسالم: ، واتر 203/  1، والكاشف: 121/ الورقة  1وتذهيب الذهيب: 
، وهتذيب ابن حجر: 57، وهناية السول، الورقة 79، وبغية االريب، الورقة 125/ الورقة  2مغلطاي: 

ِرجي: 190/  2  (1).." 1217/ الرتمجة  1، وخالصة اخل
 "َوقَال أَبُو َبْكر البيهقي: وقد اثَّن َعَلى ُسَلْيمان ْبن داود أَبُو ُزْرَعة، .337

وعثمان ْبن َسِعيد، ومجاعة من احلفاظ ورأوا هذا احلديث الذي رواه ِف "الصدقات"موصول  وأَبُو حامت،
 اْلسناد حسنا، وهللا أعلم.

ِم  ان أصحاب كَوقَال يعقوب ْبن ُسْفَيان: ال أعلم ِف مجيع الكتب كتااب أصح من كتاب َعْمرو ْبن ح
ي   دعون ارا:هم.صلى هللا عليه وسلم والتابعون يرجعون لليه وي النَّبي

 روى له أبو داود ِف "املراسيل"، والنََّسائي حديث: "الصدقات"وقد وقع لنا عاليا عنه.

ِعيَل الصَّرْيَِفُّ، اَأْخََباََن بِِه َأمْحَد ْبن َأيب اخلري، قال: أَنْ َبَأاَن أَبُو احلََْسِن احْلَمَّاُل، قال: َأْخََباََن حَمُْموُد ْبُن ِلَسَْ 
ُد بْ قال: أخَبان أَ  ثَ َنا حُمَمَّ ن َعبد اَّللَِّ بُو احْلَُسنْيِ ْبِن فَاْذْشاِه، قال: أخَبان أَبُو اْلَقاِسِم الطَََّبَاينُّ، قال: َحدَّ

ََِة، َعْن ُسَلْيمان ْبِن َداُوَد، قال:  ثَ َنا َُيْىَي ْبُن مَحْ ثَ َنا احلََْكُم ْبُن ُموَسى، قال: َحدَّ احلضرمي، قال: َحدَّ
َثيِن ال ِم، َعن أبيه، َعْن جده أن َرُسول اَّللَِّ َصلَّى اَحدَّ ُ ُِّْهرِي ، َعن َأيب َبْكِر ْبن حممد بن ُعَمر وبن ح َّللَّ

ِت وبَ َعَث بِِه َمَع عَ  ْمرو ْبِن َحٍِْم، َعَلْيِه وَسلََّم َكَتَب ِل َى َأْهِل اْلَيَمِن ِبِكَتاٍب ِفيِه اْلَفرَاِئُض والسَُّنُن والدِ َيَّ
 َعَلى َأْهِل اْلَيَمِن وَهِذِه ُنْسَختُ َها: ِبْسِم اَّللَِّ الرَّمْحَِن الرَِّحيِم. فَ ُقرَِئتْ 

ٍد النَّيبِ  صلى هللا عليه وسلم ِل َى ُشْرَحِبيَل ْبِن َعْبِد ُكالٍل ِقيَل ) ( ِذي ُرَعنْيٍ وُمَعاِفِر ومَهَْداَن. أَمَّا 1ِمْن حُمَمَّ
تُ ُهمْ بَ ْعُد فَ َقْد َرَجَع ُرُسوُلُكْم وأَعْ   طَي ْ

__________ 

( : شرحبيل بن عبد كالل ونعيم بن عبد كالل، واحلارث بن عبد كالل قيل 58/  8( ِف اجملتىب )1)
 (2)... ، والقيل: الرئيس، أو دون امللك، عند احلمرييني.." 

 "اَْلوِدي  )سي ق( ، وَعْبد الرمحن ْبن سابط )د( ، وَعْبد امللك ْبن ُعَمري )خ ت س( ، وعبدة .338
ْبن َأيب لبابة، وعطا: ْبن السائب )ت( ، وَعْمرو ْبن مرة )د س( ، وعيسى ْبن حطان، وحُمَمَّد ْبن 
َساف  ِِ السائب ْبن بركة املكي )سي( ، وحممد ْبن سوقة، ومهاجر أَبُو احلسن )بخ( ، وهالل ْبن َي

ِيد ْبن َشرِيك والد لبراهيم الت َّْيِمي  )ق( ، وأَبُو لسحاق الس ِاري بيعي )ع( ، وأَبُ )خت س( ، وي و بلج الف
                                         

ِي، مجال الدين  (1)  5/395هتذيب الكمال ِف أَسا: الرجال، امل
ِي، مجال الدين  (2)  11/419هتذيب الكمال ِف أَسا: الرجال، امل
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 )ت س( .

 ( ِف الطبقة اْلو ى من أهل الكوفة.1ذكره حُمَمَّد ْبن سعد )

 ( ، َعْن ُيىي ْبن َمِعني: ثقة.2َوقَال ِلْسَحاق ْبن منصور )

 ( : كوِف، اتبعي، ثقة، جاهلي.3وكذلك قال النََّسائي. َوقَال العجلي )

ون َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه وَسلََّم يرض كان أصحاب النب( ، َعن َأيب لسحاق: 4َوقَال أَبُو َبْكِر ْبُن عياٍ )
 بَعْمرو ْبن ميمون.

( ْبن َأيب لسحاق َعن أبيه: كان َعْمرو ْبن ميمون لذا دخل املسجد فرؤي ذكر اَّللَّ 5َوقَال يونس )
ِوجل.  ع

 سحاق: حج َعْمرو ْبن ميمون ستني من بني حجة وُعَمرة.( ، َعن َأيب ل6َوقَال شعبة )

__________ 

 .117/  6( طبقاته: 1)
 .1422/ الرتمجة  6( اْرح والتعديل: 2)
 .42( ثقاته، الورقة 3)
 .1422/ الرتمجة  6( اْرح والتعديل: 4)
 .563 - 562/  2( املعرفة ليعقوب: 5)
 (1).." 148/  4( حلية االوليا:: 6)
ُ عليه وسلم يوم أحد كان أَبُو الدردا: فيمن فا: ل ى رسول اَّللَِّ صلى  "أصحاب .339 النَّيب  َصلَّى اَّللَّ

هللا عليه وسلم ِف الناس، فلما أظلهم املشركون ِف فوقهم قال رسول اَّللَّ َصلَّى اَّللَُّ عليه وسلم: "اللَّهم 
هم َعْن مكاهنم ر أَبُو الدردا: حَّت أدحضو ليس هلم أن يعلوان، فثات لليه يومئذ انس وانتدبوا، وفيهم عومي

الذي كانوا فيه، وكان أَبُو الدردا: يومئذ حسن البال:، فقال رسول اَّللَّ َصلَّى اَّللَُّ عليه وسلم: "نعم 
 ( "!1الفارس عومير ". َوقَال: "َحِكيم أميت عومير )

ي كان أصحاب ا( َعْن حُمَمَّد ْبن لسحاق: 2َوقَال حُمَمَّد ْبن سلمة ) ون: صلى هللا عليه وسلم يقول لنَّبي
 أتبعنا للعلم والعمل أَبُو الدردا:، وأعلمنا ابحلالل واحلرام معاذ ْبن جبل.

َوقَال َسِعيد ْبن َأيب َعُروبَة، َعْن قتادة: ذكر لنا أن أاب الدردا: كان يقول: رب شاكر نعمة ْريه ومنعم 
 عليه وال يدري، ورب حامل فقه ْري فقيه.

أَبُو عوانة، َعْن َعبد امَلِلك ْبن ُعَمري، َعْن رجا: ْبن حيوة: قال أَبُو الدردا:: الدنيا دار من ال دار  َوقَال
 له، وهلا جيمع من ال عقل له.

                                         
ِي، مجال الدين  (1)  22/263هتذيب الكمال ِف أَسا: الرجال، امل
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َوقَال ُعَبيد اَّللَّ ْبن َعْمرو، عن َعبد امَلِلك ْبن ُعَمري، عن رجا: ابن حيوة، َعن َأيب الدردا:: لمنا العلم 
 ابلتحلم، ومن تبحر اخلري يعطه ومن يتوق الشر يتوقه، وثالثة ال ينالون ابلتعلم، واحللم

__________ 

 ( هذا مرسل فإن شريح بن ُعَبيد مل يلق أاب الدردا:.1)

 (1).." 348/ الرتمجة  7( انَر اتريخ البخاري الكبري: 2)
 ختلع أن ال "حمصور، فقال: ما ترى؟ قال: أرى أن تعطيهم ما سألوك من ورا: عتبة اببك ْري .340

فقال: ليس هذا يوم ذاك. ُ خر  ابن عمر لليهم  -وكان واجًدا عليه-نفسك. فقال: دونك عطا:ك 
 فقال: لَيكم وقتل هذا الشيخ، وهللا لئن

قتلتموه مل حتجوا البيت مجيعا أبدا، ومل ُتاهدوا عدوكم مجيعا أبدا، ومل تقتسموا فيئكم مجيعا أبدا لال أن 
وا: خمتلفة، ولقد رأيتنا وأصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم متوافرون نقول: ُتتمع اْلجساد واْله

 أبو بكر، ُ عمر، ُ عثمان. رواه عاصم بن حممد العمري، عن أبيه، عن ابن عمر.

وعن أيب جعفر القارئ، قال: كان املصريون الذين حصروا عثمان ستة مائة: رأسهم كنانة بن بشر، وابن 
مرو بن احلمق، والذين قدموا من الكوفة مائتني، رأسهم اْلشرت النخعي، والذين عديس البلوي، وع

قدموا من البصرة مائة، رأسهم حكيم بن جبلة، وكانوا يدا واحدة ِف الشر، وكانت حثالة من الناس قد 
صلى هللا عليه وسلم الذين خذلوه كرهوا الفتنة وظنوا أن اْلمر ال  وكان أصحاب النبضووا لليهم، 

 (2)يبلغ قتله، فال قتل ندموا على ما ضيعوا ِف أمره، ولعمري لو قاموا أو قام بعضهم فحثا ِف." 
"قتلتموه مل حتجوا البيت مجيعا أبدا، ومل ُتاهدوا عدوكم مجيعا أبدا، ومل تقتسموا فيئكم مجيعا  .341

 َعَلْيِه َوَسلََّم هللِا َصلَّى اَّللَُّ أبدا لال أن ُتتمع اْلجساد واْلهوا: خمتلفة، ولقد رأيتنا َوَأْصَحاُب َرُسْوِل 
 متوافرون نقول: أبو بكر، ُ عمر، ُ عثمان. رواه عاصم بن حممد العمري، عن أبيه، عن ابن عمر.

وعن أيب جعفر القارئ، قال: كان املصريون الذين حصروا عثمان ستة مائة: رأسهم كنانة بن بشر، وابن 
عديس البلوي، وعمرو بن احلمق، والذين قدموا من الكوفة مائتني، رأسهم اْلشرت النخعي، والذين 

ناس قد الة من القدموا من البصرة مائة، رأسهم حكيم بن جبلة، وكانوا يدا واحدة ِف الشر، وكانت حث
صلى هللا عليه وسلم الذين خذلوه كرهوا الفتنة وظنوا أن اْلمر ال  وكان أصحاب النبضووا لليهم، 

يبلغ قتله، فال قتل ندموا على ما ضيعوا ِف أمره، ولعمري لو قاموا أو قام بعضهم فحثا ِف وجوه أولئك 
 الرتاب النصرفوا خاسئني.

ِبري بن بكار: حدثين حمم د بن احلسن، قال: ملا كثر الطعن على عثمان تنحى علي ل ى ماله وقال ال
                                         

ِي، مجال الدين  (1)  22/473هتذيب الكمال ِف أَسا: الرجال، امل
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ىب، وبلغ اْلمر فوق قدره،  ِام الطبيني، وخلف السيل ال بينبع، فكتب لليه عثمان: أما بعد فقد بلغ احل
 وطمع ِف اْلمر من ال يدفع عن نفسه:

ِق  فإن كنت مأكوال فكن خري آكل ... ولال فأدركين وملا أم

 ن عبد القيس.والبيت لشاعر م

 الطيب: موضع الثدي من اخليل.

 وقال حممد بن جبري بن مطعم: ملا حصر عثمان أرسل ل ى علي: لن ابن عمك مقتول، ولنك مسلوب.

وعن أابن بن عثمان قال: ملا أحلوا على عثمان ابلرمي، خرجت حَّت أتيت عليا فقلت: َي عم أهلكتنا 
ِل يرمى حَّت فرت م نكبه، ُ قال: َي ابن أخي، امجع حشمك، ُ يكون هذا احلجارة فقام معي، فلم ي

 شأنك.

وقال حبيب بن أيب َثبت، عن أيب جعفر حممد بن علي: لن عثان بعث ل ى علي يدعوه وهو حمصور، 
فأراد أن َيتيه، فتعلقوا به ومنعوه، فحسر عمامة سودا: عن رأسه وقال: اللهم ال أرضى قتله وال آمر 

 به.

 ين، قال: أرسل عثمان ل ى سعد، فأاته، فكلمه فقال له سعد:وعن أيب لدريس اخلوال

 (1)أرسل ل ى علي، فإن أاتك ورضى صلح اْلمر قال: فأنت رسويل لليه فأاته فقام معه." 
ْرَداِ: َأْسَلَم يَ ْوَم َبْدٍر، َوَشِهَد  .342 ِِ: َأنَّ َأاَب الدَّ ِِْي ُحداً، أُ "َوَرَوى أَبُو ُمْسِهٍر، َعْن َسِعْيِد بِن َعْبِد الَع

 َأحْلََقُه ِف الَبْدرِيِ نْيَ. -يَ ْعيِن ِف الشَّْهرِ -َوفَ َرَض َلُه ُعَمُر ِف أَْرَبِع ماَئٍة 

 َوقَاَل الَواِقِديُّ: ِقْيَل: مَلْ َيْشَهْد ُأُحداً.

ِِ، َعْن َمْكُحْوٍل: َكاَنِت الصََّحابَُة يَ ُقْوُلْوَن: أَْرمَحَُنا بِ  ِِْي ا أَبُو َبْكٍر، َوأَْنطَُقَنا اِبحَلقِ  ُعَمُر، نَ َسِعْيُد بُن َعْبِد الَع
نُ َنا أَبُو ُعبَ ْيَدَة، َوأَْعَلُمَنا اِبحلَرَاِم َواحَلاَلِل معاذ، وأقرأان ُأيَب ، َوَرُجٌل ِعْنَدهُ ِعْلٌم اْبُن مَ  ُعْوٍد، َوتَِبَعُهم ُعَوميُِْر سْ َوأَِمي ْ

ْرَداِ: اِبلَعْقلِ   .1أَبُو الدَّ
ْرَدا:ِ َوقَاَل اْبُن لِ   .2ْسَحاَق: َكاَن الصََّحابَُة يَ ُقْوُلْوَن: أَتْ بَ ُعَنا لِلِعْلِم َوالَعَمِل أَبُو الدَّ

ْرَداِ:، َفَجا:هُ  َفَة، َعْن أَبِْيِه: َأنَّ َرُسْوَل هللِا آَخى َبنْيَ َسْلَماَن َوَأيب الدَّ ْلَماُن سَ  َوَرَوى َعْوُن بُن َأيب ُجَحي ْ
ُِْورُُه، فَِإَذا أُمُّ  نْ يَ  يَ  َلٌة. فَ َقاَل: َما َشْأُنِك؟ قَاَلْت: ِلنَّ َأَخاَك اَل َحاَجَة َلُه ِف الدُّ ْرَداِ: ُمتَ َبذِ  ا، يَ ُقْوُم اللَّْيَل، الدَّ

ْرَداِ: فرحَّب ِبِه وقرَّب ِللَْيِه َطَعاماً، فَ َقاَل َلُه َسْلَماُن: ُكْل. قَاَل: لِ  ين ِ َصائٌِم. َوَيُصوُم الن ََّهاَر. َفَجاَ: أَبُو الدَّ
َُُّ اَبَت ِعْنَدُه، فَ َلمَّا َكاَن ِمَن اللَّْيِل أَرَاَد أَبُو الدَّ  َداِ: َأْن يقوم، رْ قَاَل: أَْقَسْمُت َعَلْيَك لتفطرنَّ، فََأَكَل َمَعُه، 

ََِْسِدَك َعَلْيَك َحق اً، َوِلَربِ َك َعَلْيَك َحق اً، َوَْلْهِلَك َعلَ  َك َحق اً، ُصْم َوأَْفِطْر يْ فمنعه سلمان، وقال: ِلنَّ 
 َوَصلِ  َواْئِت أَْهَلَك، َوأَْعِط ُكلَّ ِذي َحقٍ  َحقَُّه.
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َُُّ َخَرَجا ِل َى الصَّاَلِة، َفدَ  َُُّ رََكَعا،  اَن أَبُو فَ َلمَّا َكاَن َوْجُه الصُّْبِح قَاَل: ُقِم اْلَن ِلْن شئت، فقاما فتوضآ، 
ْرَداِ: لُِيْخَبَ َرُسْوَل  ََِْسِدكَ الدَّ ْرَداِ:، ِلنَّ  َعَلْيَك َحق اً ِمْثَل َما  هللِا اِبلَِّذي أََمرَُه َسْلَماُن، فَ َقاَل َلُه: "ََي َأاَب الدَّ

 .3قَاَل َلَك سلمان" 
__________ 

ا، وهو من الطبقة اخلامسة، وهي الطبقة  1 ضعيف: ْلرساله، مكحول الشامي كثري اْلرسال جدًّ
ذين رأوا الواحد واالثنني من الصحابة، ومل يثبت لبعضهم السماع منهم. ومكحول الصغرى من التابعني ال

منهم، فلم يدرك ُأيَب  بن كعب، وروى عن أنس وثوابن مرسل، وأرسل عن أيب بكر وعمر وعثمان وعلي 
 وأيب عبيد وسعد بن أيب وقاص، وأيب ذر، وعائشة، وأيب هريرة، وطائفة آخرين.

" من طريق عمرو بن خالد، أخَبان حممد 77/ 1/ 4 "التاريخ الكبري"، "ضعيف: أخرجه البخاري ِف 2
 -صلى هللا عليه وسلم- كان أصحاب النببن سلمة، عن حممد بن لسحاق، عن مكحول قال: 

 يقولون: أتبعنا للعلم والعمل أبو الدردا:، وأعلمنا ابحلالل واحلرام معاذ".

ا، وهو من الطبقة اخلامسة، قلت: لسناده ضعيف، فقد أرسله مكحول، فقد كا ن كثري اْلرسال جدًّ
 الطبقة الصغرى من التابعني. وحممد بن لسحاق مدل س، وقد عنعنه.

ثَ َنا أَبُو الُعَمْيِس، َعِن َعْوِن بِن َأيب 1968صحيح: أخرجه البخاري ) 3  ( من طريق َجْعَفُر بُن َعْوٍن، َحدَّ
َفَة، َعْن أَبِْيِه، به.."   (1)ُجَحي ْ

 اله، وامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، والتأدب آبدابه ِف عسره، ويسره، ومنشطه ومكرهه."وأفع .343

ُتْم حتُِبُّوَن اَّللََّ فَاتَِّبُعوين ُُيِْبْبُكُم اَّللَُّ ا )-تعا ى -وشاهد هذا قوله ( [ . وليثار ما شرعه، 1: ُقْل ِلْن ُكن ْ
مياَن ِمْن قَ ْبِلِهْم : َوالَِّذيَن تَ بَ وَُّؤا الدَّا-تعا ى -وحض عليه على هوى نفسه، وموافقة شهوته، قال اَّللَّ  َر َواْْلِ

ُدوَن ِف ُصُدورِِهْم حاَجًة ِمَّا أُوتُوا َويُ ْؤثُِروَن َعلى أَنْ ُفِسِهْم َوَلوْ  اَن ِِبِْم ك  ُيُِبُّوَن َمْن هاَجَر لِلَْيِهْم َوال جيَِ
، ال، فمن اتصف ِبذه الصفة فهو كامل احملبة َّللَّ ( [ . ولسخاط العباد ِف رضي اَّللَّ ق2َخصاَصٌة ا )

 ورسوله، ومن خالفها ِف بعض هذه اْلمور فهو انقص احملبة، وال ُر  عن اَسها، ودليله

قوله صل ى اَّللَّ عليه وسل م للذي حده ِف اخلمر، فلعنه بعضهم، وقال: ما أكثر ما يؤتى به، فقال النيب 
 فإنه ُيب اَّللَّ ورسوله، صل ى اَّللَّ عليه وسل م: ال تلعنه

ومن عالمات حمبة النيب صل ى اَّللَّ عليه وسل م كثرة ذكره له، فمن أحب شيئا أكثر ذكره، ومنها كثرة 
شوقه ل ى لقائه، فكل حبيب ُيب لقا: حبيبه، ومن عالمات ذلك كثرة ذكره وتعَيمه له، وتوقريه عند 

 ( [ .3ذكره، ولظهار اخلشوع، واالنكسار مع َساع اَسه ا )

عرت صل ى اَّللَّ عليه وسل م بعده ال يذكرونه لال خشعوا، واقش كان أصحاب النبقال لسحاق التجييب : 
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جلودهم، وبكوا، وكذلك كثري من التابعني، منهم من يفعل ذلك حمبة له، وشوقا لليه، ومنهم من يفعله 
من آل بيته، وصحابته  م، ومن هو بسببههتيبا، وتوقريا، ومنها حمبته ملن أحب النيب صل ى اَّللَّ عليه وسل  

من املهاجرين، واْلنصار، وعداوة من عاداهم، وبغض من أبغضهم، وسبهم، فمن أحب شيئا أحب 
من ُيب، ومن قال أحب شيئا، أحب كل شي: ُيبه، ومنها بغض من أبغض اَّللَّ ورسوله، ومعاداة من 

 :-تعا ى -لة كل أمر ُالف شريعته، قالعاداه، وجمانبة من خالف سنته، وابتدع ِف دينه، واستقا
__________ 

 .31( [ آل عمران: 1ا )
 .9( [ احلشر: 2ا )
 (1).." 20/ 2( [ )الشفا( : 3ا )

"وجوب فرض، واْلو ى عندي أن منعه وكراهة مالك له ْلضافته ليل قَب النيب صلى اَّللَّ عليه  .344
اللَّهم  ال ُتعل  مل يكرهه لقوله صلى اَّللَّ عليه وسلم:وسلم، وأنه لو قال: زران النيب صلى اَّللَّ عليه وسلم 

قَبي وثنا يعبد بعدي، اشتد ْضب اَّللَّ على قوم اختذوا قبور أنبيائهم مساجد فنفي لضافة هذا اللفظ 
 ليل القَب والتشبه بفعل أولئك قطعا للذريعة وحسما للباب واَّللَّ أعلم.

ِل م د ن شأن من حج املرور ابملدينة والقصد ا ى الصالة ِف مسجقال لسحاق بن لبراهيم الفقيه وِما مل ي
رسول اَّللَّ صلى اَّللَّ عليه وسلم، والتَبك برؤية روضته، ومنَبه، وقَبه، وجملسه، ومالمس يديه، ومواطئ 
ِل جَبيل ابلوحي فيه عليه ومبن عمره، وقصده، من الصحابة  قدميه، والعمود ال ذي كان يستند، لليه وين

 لمني، االعتبار بذلك كله.وأئمة املس

وقال ابن أيب فديك: َسعت بعض من أدركت يقول بلغين أنه من وقف عند قَب النيب صلى اَّللَّ عليه 
قوهلا وسلم فتال هذه اْلية: ِلنَّ اَّللََّ َوَمالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَّيبِ  ُ قال: صلى اَّللَّ عليك َي حممد، من ي

 صلى اَّللَّ عليك َي فالن، ومل تسقط له حاجة.سبعني مرة انداه ملك: 

ِيِ فلما ودعته قال: يل لليك حاجة: لذا  ِيد بن أيب سعيد املقَبي قدمت على عمر بن عبد الع وعن ي
من  أتيت املدينة سرتى قَب النيب صلى اَّللَّ عليه وسلم فأقرئه مين السالم. قال ْريه: وكان يَبد لليه الَبيد

يت أنس بن مالك أتى قَب النيب صلى اَّللَّ عليه وسلم فوقف فرفع يديه حَّت الشام، قال بعضهم: رأ
ظننت أنه افتتح الصالة فسلم علي النيب صلى اَّللَّ عليه وسلم ُ انصرف، وقال مالك ِف رواية ابن 
وهب: لذا سلم على النيب صلى اَّللَّ عليه وسلم ودعا يقف ووجهه ل ى القَب ال ل ى القبلة، ويدنو، 

 ، وال ميس القَب بيده.ويسلم

وقال ِف )املبسوط( : ال أرى أن يقف عند قَب النيب صلى اَّللَّ عليه وسلم يدعو ولكن يسلم وميضي، 
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قال ابن أيب مليكة من أحب أن يقوم وجاه النيب صلى اَّللَّ عليه وسلم فليجعل القنديل ال ذي ِف القبلة 
َب على القَب، رأيته مائة مرة وأكثر جيئ ليل القعند القَب على رأسه، وقال انفع كان ابن عمر يسلم 

فيقول السالم على النيب صلى اَّللَّ عليه وسلم، السالم على أيب بكر، السالم على أيب ُ ينصرف، ورئي 
 ابن عمر واضعا يده علي مقعد النيب صلى اَّللَّ عليه وسلم من املنَب ُ وضعها على وجهه.

َب صلى اَّللَّ عليه وسلم لذا خال املسجد حسوا رمانة املن النب كان أصحابوعن ابن قسيط والعتيب : 
ان اليت تلي القَب مبيامنهم، ُ استقبلوا القبلة يدعون. وِف )املوطأ( من رواية ُيىي بن ُيىي الليثي: أنه ك

 (1)يقف على قَب النيب صلى اَّللَّ عليه وسلم فيصلي." 
345. __________" 

ى صلى اَّللَّ عليه وسلم لذا لبس أحدهم ثواب جديدا قيل له: تبل نبفكان أصحاب الا )( [ أبو نضرة: 
لف اَّللَّ تعا ى، )اْلحسان( :  ، كتاب اللباس وآدابه، ذكر ما يقول املر: عند كسوته ثواب 239/ 12ُو

من طريق  103من طريق محاد ابن أسامة،  102( ، )أخالق النيب( : 5420استجده، حديث رقم )
، كتاب 240/ 12من طريق عبد اَّللَّ بن املبارك، )اْلحسان( :  104: اخلفاف، عبد الوهاب بن عطا

اللباس وآدابه، ذكر ما جيب على املر: أن يبتدئ ِبمد اَّللَّ جل  وعال عند سؤاله ربه جل  وعال ما 
 ( .5421ذكرانه، حديث رقم )

ال عن اْريري  محاد بن سلمة قعبد الوهاب الثقفي مل يذكر فيه أاب سعيد، و »وقد أعله أبو داود بقوله: 
عن أىب العال: عن النيب صلى اَّللَّ عليه وسلم، ومحاد بن سلمة واْريري  َساعهما واحد، وقال احلافظ 
ابن حجر ِف )النكت الَراف( : واملقصد أن محاد بن سلمة وعبد الوهاب الثقفي َساعهما قدِّ قبل 

الرواة، فلم أر هذا احلديث موصوال من طريق القدما: اختالط اْريري ، وقد أرسال احلديث، أما ابقي 
عن اْريري ، أمثال شعبة، والثوري، واحلمادان، وابن عليه، ومعمر، وعبد الوارث، وعبد الوهاب الثقفي، 

ريهم، وكذلك كل من أدرك أيوب، فسماعه من اْريري  جيد.  ْو

ي  وى محاد والثقفي َسعوا من اْرير وقال احلافظ ابن حجر ِف )نتائج اْلفكار( : وكل من ذكرانه س
ِم أبنه حديث صحيح، وُيتمل أن يكون صحيح  بعد اختالطه، فعجب من الشيخ )النووي( كيف ج

 املنت جمليئه من طريق آخر حسن أيضا.

وقد صحح بعضهم هذا اْلسناد ابعتبار أن خالد الواسطي روى له الشيخان ِف صحيحهما، لكن قال 
الساري مقدمة فتح الباري( عن رواية خالد اْريري : ومل يتحرر يل أمره ل ى  احلافظ ابن حجر ِف )هدى

 اْلن، هل َسع منه قبل االختالط أو بعده، لكن حديثه عنه مبتابعة بشر بن املفضل كالمها عنه.

اد وكل من ذكرانه سوى مح»ُ ذكر ِف )نتائج اْلفكار( ضمن الرواة ِف احلديث املذكور، ُ قال: 
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ِم احلافظ ابن حجر أبنه َسع من اْريري  بعد « عوا من اْريري  بعد اختالطهوالثقفي َس ، ُ ج
عد واتفقوا على أن َساع املتأخرين منه كان ب»االختالط، فقال ِف )الفتح( : عن سعيد اْريري : 

 « .اختالطه، وخالد منهم

ا يقول الرجل لذا لبس ( ، م54ابب ) 199 -198/ 5وأخرجه ابن أىب شيبة ِف )الكتاب املصنف( : 
( ، 25081( ، )25080( ، )25079الثوب اْديد، بسياقات ورواَيت خمتلفة، حديث رقم )

،  213/ 4( ، وأخرجه احلاكم ِف )املستدرك( : 25085( ، )25084( ، )25083( ، )25082)
 ( ، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل ُرجاه، وقال7408كتاب اللباس، حديث رقم )

( بسياقة أخرى وسند آخر، 7409احلافظ الذهيب ِف )التلخيص( : على شرط مسلم، حديث رقم )
وقال: هذا حديث صحيح اْلسناد ومل ُرجاه، وقال احلافظ الذهيب ِف )التلخيص( : أبو مرحوم 

 (1)ضعيف، وهو عبد الرحيم بن ميمون.." 
نسائي ذكره ِف الثقات ووثقه ال"مات سنة ُخس وأربعني ومائة قلت وفيه أرخه بن حبان ملا  .346

ريمها  وابن منري ْو

179 –  ِ  عمرو" بن ميمون املكي روى عن بن شهاب روى عنه عنبسة بن سعيد ذكره اخلطيب –"َتيي

عمرو" بن ميمون القناد عن عبد الرمحن بن مغرا: قال أبو حامت حديثه منكر كذا ِف  –"َتييِ  -180
ِان  املي

 ي أبو عبد هللا ويقال أبو ُيىي الكوِف أدرك اْاهلية ومل يلق النيب صلى"عمرو" بن ميمون اْلود -181
هللا عليه وسلم وروى عن عمر وابن مسعود ومعاذ بن جبل وأيب ذر وأيب مسعود البدري وسعد بن أيب 
ريهم وعن عبد الرمحن بن أيب ليلى والربيع بن  وقاص ومعقل بن يسار وعائشة وأيب هريرة وابن عباس ْو

مها من أقرانه بل أصغر منه روى عنه سعيد بن جبري والربيع بن خثيم وأبو لسحاق السبيعي وعبد خثيم و 
ِيد التيمي وعامر الشعيب وعمرو بن مرة  امللك بن عمري وزَيد بن عالقة وهالل بن يساف ولبراهيم بن ي

 1ي ثقةعوعطا: بن السائب وحممد بن سوقة وحصني بن عبد الرمحن وآخرون قال العجلي كوِف اتب
بن  صلى هللا عليه وسلم يرضون بعمرو كان أصحاب النبوقال أبو بكر بن عياٍ عن أيب لسحاق 

ميمون وقال يونس بن أيب لسحاق عن أبيه كان عمرو بن ميمون لذا دخل املسجد فرؤى ذكر هللا وقال 
 اْلوزاعي عن حسان بن عطية عن عبد الرمحن بن سابط

__________ 
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خالصة."  12حجة وعمرة وروي لسرائيل عن أيب لسحاق حج مائة حجة وعمرة  وحج ستني ما بني 1
(1) 
صلى هللا عليه وسلم ال يقدرون يصلون عند الكعبة حَّت  وكان أصحاب النب"ل ى احلشبة،  .347

ِة فقوي املسلمون ِبما، وعلموا أهنما سيمنعان رسول هللا صلى هللا عليه  أسلم عمر، وكان قد أسلم مح
 .1وسلم"
، قالت: "لان لنرحل ل ى أرض احلبشة، 3وكانت زو  عامر بن ربيعة -أيب َحْثمة  2أم عبد هللا بنتقالت 

ه البال: وكنا نلقى من -وقد ذهب عامر لبعض حاجته، لذ أقبل عمر، وهو على شركه حَّت وقف علي  
أرض  ن ِف/[ : "أتنطلقون َي أم عبد هللا؟ قالت: قلت: نعم وهللا؛ لنخرج 7فقال: / ا -أذى وشدة 

 هللا تعا ى، فقد آذيتموان وقهرَتوان حَّت جيعل هللا لنا فرجاً.

انً، قالت: فلما عاد عامر أخَبته، وقلت: لو رأيت  قالت: فقال: "صحبكم هللا"، ورأيت له رقة وح
ِنه علينا! فقال: "أطمعت ِف لسالمه؟ " قلت: نعم. قال: "ال يسلم حَّت يسلم محار  عمر ورقته وح

، فهداه هللا تعا ى فأسلم؛ فصار على الكفار 5وشدته على املسلمني" 4كان يرى من ْلَه  اخلطاب؛ ملا
 أشد منه على املسلمني.

 كانت حتت سعيد  6وكان سبب لسالمه أن أخته فاطمة بنت اخلطاب

__________ 

 .1/422اخلَب بنحوه ِف ابن هشام: السرية  1
 ( .8/180احلبشة ُ املدينة )اْلصابة ليلى بنت أيب حثمة العدوية هاجرت اهلجرتني ل ى 2

ِي، من السابقني اْلولني ل ى اْلسالم هاجر ل ى احلبشة وشهد بدراً وما بعدها، توِف سنة اثنتني  3 العْن
 ( .4/8وثالثني. )اْلصابة 

 ِف السرية: )ْلَته( . 4

 وهام. )التقريب، إبسناد فيه عبد الرمحن بن احلارث صدوق له أ1/423ابن هشام: السرية النبوية  5
ِيِ بن عبد هللا بن عامر اتبعي كبري وثقه ابن حبان. )الثقات 328ص   ( .7/110( ، وعبد الع

 (2)( .." 1/161العدوية أسلمت قدمياً مع زوجها سعيد بن زيد. )اْلصابة  6
"واْملة كالعلة ملا قبلها )وِف حديث اْلشعري ني( أي أيب موسى وأصحابه )عند قدومهم  .348

ِ قبل حصول الصحبة ووصول  املدينة( ِون( أي يقولون هذا الرج م كانوا يرُت أي من اليمن أو احلبشة )أهن 
ِبه واملراد ابلرجِ  القربة )ْدا نلقى اْلحب ة( مجع حبيب فعيل مبعَّن مفعول )حممدا وصحبه( ويروى وح

                                         
 8/109هتذيب التهذيب، ابن حجر العسقالين  (1)
 1/159حمض الصواب ِف فضائل أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب، ابن امِلَْبَد  (2)
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الشعر وزنه  نهنا الشعر الذي يشبه الرجِ لذ ليس هذا من ِبر الرجِ املعروف فإنه بفتحتني ضرب م
ِائه وقلة حروفه وزعم اخلليل أنه ليس بشعر ولمنا هو انصاف من  مستفعلن ست مرات َسي لتقارب أج
أبيات وأثالث )وتقد م قول بالل( أي انشاده هذا الرجِ عند موته شوقا ل ى لقائه )ومثله قال عم ار قبل 

 هللا البدريني من السابقني املعذبني ِف قتله( وِف نسخة وكما قال عمار أي ابن َيسر أبو اليقَان العبسي
وكان معذاب ابلنار ِف أيدي املشركني وكان عليه الصالة والسالم مير به فيمر يده عليه ويقول َي انر كوين 
ريمها قتل بصفني مع علي  بردا وسالما على عمار كما كنت على لبراهيم روى عنه علي وابن عباس ْو

بو الغادية صلى هللا تعا ى عليه وسلم له تقتلك الفئة الباْية وقتله أ عن ثالث وتسعني من عمره وقد قال
ِل واسط وعداده ِف الشاميني أدرك النيب صلى هللا تعا ى عليه وسلم  واَسه يسار بن سبع سكن الشام ون
وهو ْالم وَسع منه قوله ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وكان حمبا لعثمان رضي 

عنه وكان لذا استأذن على معاوية يقول قاتل عمار ابلباب أخر  له أمحد ِف املسند )وما هللا تعا ى 
ذكرانه( أي وتقدم أيضا ما ذكرانه )من قص ة خالد بن معدان( وِف نسخة ِف قصة خالد بن معدان 

مره ْل )ومن عالماته( أي ومن داللة شوق احملب ل ى لقا: حمبوبه )مع كثرة ذكره تعَيمه له( أي لذاته أو
)وتوقريه( أي له كما ِف نسخة )عند ذكره( أي تنويها لرفعة حمله )ولظهار اخلضوع( وِف نسخة ولظهاره 
اخلضوع وِف نسخة اخلشوع بدل اخلضوع واملعَّن ِبما التواضع والتذلل ظاهرا وابطنا )واالنكسار( أي 

ه أو ه( أي حني َساع اَسبوصف االفتقار وِف نسخة االنكماٍ أي االنقباض واالجتماع )مع َساع اَس
وصفه )قال لسحاق( وِف نسخة أبو لسحاق )الت جييب ( بضم التا: الفوقية وتفتح وقيل هو اْلصح 
وبكسر اْيم نسبة ل ى ُتيب بطن من كندة منهم كنانة بن بشر التجييب قاتل عثمان رضي هللا تعا ى 

صلى  الِنبِ  كان أصحابتعا ى وجهه )عنه وُتوب قبيلة من محري منهم ابن ملجم قاتل علي كرم هللا 
هللا تعا ى عليه وسلم بعده( أي بعد وفاته )ال يذكرونه( أي ِف حال من اْلحوال )لال  خشعوا( أي 
خضعوا وتذللوا )واقشعر ت جلودهم( أي انقبضت حلسرهتم عليه )وبكوا( أي لفراقه شوقا لليه )وكذلك( 

 منهم( ِف نسخة كان منهم )من يفعل ذلك( أي ُشعأي ومثل أصحابه ِف ذلك )كثري من الت ابعني 
ويقشعر ويبكي )حمب ة له وشوقا لليه، ومنهم( أي من التابعني أو من الصحابة واالتباع أمجعني )من 
يفعله( أي ما ذكر من اخلشوع واالقشعرار والبكا: )هتي با( أي مهابة )وتوقريا( أي لجالال وعَمة 

البة عليهم وبعضهم كانت املخافة ظاهرة لديهم ومها مقامان شريفان واحلاصل أن بعضهم كانت احملبة ْ
 (1)لطائفتني من الصوفية السنية لكن مقام." 

اف "رآه َواِضًعا َيَدُه َعَلى َمْقَعِد النَّيبِ  َصلَّى اَّللَُّ تعا ى عليه وسلم )وعن ابن قسيط( بفتح ق .349
ان أصحاب ك فسكون فوقية فموحدة )فكسر مهملة أو ابلتصغري وهو اْلصح )والعتيب ( بضم عني

                                         
 2/48شرح الشفا، املال على القاري  (1)
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صلى هللا تعا ى عليه وسلم لذا خال املسجد( أي من عامة الناس )جس وا( بفتح اْيم وتشديد  النبِ 
السني املهملة أي حسو ومسوا )رم انة املنَب( أي العقدة املشاِبة للرمانة )اليت تلي القَب( يعين اليت كان 

زَيدة  نهم( متعلق جبسوا أي َتسحوا أبمياهنم طلبا لليمن والَبكة ِفَيخذها عليه السالم بيمينه )مبيام
ُ  استقبلوا القبلة يدعون( أي هللا سبحانه ِبذه الوسيلة املشتملة على الفضيلة  اْلميان وليقان اْلحسان )

س )أن ه( أي ابن عمر )َكاَن لرواه ابن سعد )َوِف اْلُمَوطَِّأ ِمْن رَِوايَِة َُيْىَي ْبِن َُيْىَي الل يثي ( هو عامل اْلند
ُ تعا ى عليه وسلم( أي عند قَبه كما ِف نسخة )فَ ُيَصلِ ي َعَلى ال نَّيبِ  َوَعَلى يَِقُف َعَلى َقَْبِ النَّيبِ  َصلَّى اَّللَّ

َأيب َبْكٍر َوُعَمَر( أي وهو ِف مكان جيمع بينهم ِف السالم من ْري تغيري املقام ِف القيام )وعند ابن 
ريمها )ويدعو ْليب القاس م( وهو فقيه مصر )والقعنيب ( وهو أحد اْلعالم وروى عنه البخاري ومسلم ْو

بكر وعمر( أي بدل لفَة وعلى أيب َبْكٍر َوُعَمَر )قَاَل َماِلٌك ِف رَِوايَِة اْبِن وهب( وهو عامل مصر )يقول 
ِائر )الس الم( ويروى سالم ) ُة اَّللَِّ َوبَ رََكاتُُه: َعَلْيَك أَي َُّها النَّيبُّ َوَرمحَْ املسل م( بتشديد الالم املكسورة أي ال

قَاَل( أي مالك )ِف املبسوطة ويسل م على أيب بكر وعمر( أبي لفظ كان )قال القاضي أبو الوليد 
الباجي ( ابملوحدة واْيم وهو أحد اْلعالم )وعندي أن ه يدعو للنيب بلفظ الص الة( أي أبن يقول الصالة 

نيب هللا أو الصالة على رسول هللا وال شك أن اْمع بينها وبني السالم أفضل وأكمل كما عليك َي 
و هلما دل عليه قوله تعا ى َي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِ ُموا َتْسِليماً )وْليب بكر وعمر( يعين ويدع

قول ( أي املتقدم حيث جا: ِف رواية أخرى عنه أنه كان يأيضا )َكَما ِف َحِديِث اْبِن ُعَمَر ِمَن اخلِْاَلفِ 
رى عنه السالم على النيب صلى هللا تعا ى َعَلْيِه َوَسلََّم السَّاَلُم َعَلى َأيب َبْكٍر السَّاَلُم على أيب وِف رواية أخ

مر وقد تقدم أن الصالة على عأَنَُّه َكاَن ُيَصلِ ي َعَلى النَّيبِ  َصلَّى اَّللَُّ تعا ى عليه وسلم وعلى أيب بكر و 
ْري اْلنبيا: تكره استقالال فكيف يصح قول الباجي عندي أنه يدعو للنيب بلفظ الصالة وْليب بكر 
ايته أن حديث ابن عمر ِف الرواية الثانية أن ذكر الصالة عليهما وقع تبعا أو تغليبا واحلاصل  وعمر ْو

 ْلكمل وأما صاحباه فنخصهما بلفظ السالم فتأملأن اْلفضل هو اْمع بني الصالة والسالم للنيب ا
ِائر )لذا دخل مسجد  فإنه القول املعول )وقال ابن حبيب( أحد اْلئمة ومصنف الواضحة )ويقول( أي ال
الر سول( أي رسول هللا صلى هللا تعا ى عليه وسلم وقد كره بعض العلما: لطالق الرسول من ْري اْلضافة 

ه اللغوي )ابسم هللا وسالم( أي َتام )على رسول هللا الس الم( وِف نسخة ل ى هللا سبحانه لتوهم معنا
عليه الصالة والسالم )السالم علينا( أي وعلى عباد هللا الصاحلني )من رب نا( أي من جانبه ومن لطفه 

ِْْفْر يل ُذنُويب  ٍد اللَُّهمَّ ا افْ َتْح يل أبواب رمحتك وَ وكرمه )وصلى هللا ومالئكته( اْلو ى زَيدة وسلم )َعَلى حُمَمَّ
 (1)وجن تك( أي بتوفيق اكتساب طاعتك واجتناب معصيتك." 

                                         
 2/154قاري شرح الشفا، املال على ال (1)
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"وذكر السهيلي أن مجاعة كانت مقبلة ل ى املدينة ِف ذلك اليوم فسمعوا صائحا يصيح ِف  .350
 السحاب. أاتك الغوث أاب حفص، أاتك الغوث أاب حفص.

يخ دمشق أن الناس كرروا االستسقا: عام هذا، وذكر العالمة ابن حجر اهليتمي ِف الصواعق عن اتر 
الرمادة سنة سبع عشرة من اهلجرة فلم يسقوا، فقال عمر رضي هللا تعا ى عنه، ْلستسقني ْدا مبن 
يسقيين هللا به، فلما أصبح ْدا للعباس رضي هللا تعا ى عنه فدق عليه الباب، فقال من؟ قال: عمر، 

بك، قال اقعد، فأرسل ل ى بين هاشم أن تطهروا،  قال: ما حاجتك؟ قال: اخر  حَّت نستسقي هللا
والبسوا من صاَل ثيابكم فأتوه، وأخر  طيبا وطيبهم، ُ خر  وعلي  أمامه بني يديه واحلسن عن ميينه 
واحلسني عن يساره وبنو هاشم خلف ظهره، وقال َي عمر ال ختلط بنا ْريان، ُ أتى املصلى فوقف 

قنا ل: اللهم لنك خلقتنا ومل تؤامران، وعلمت ما َنن عاملون قبل أن ختلفحمد هللا تعا ى وأثَّن عليه، وقا
فلم مينعك علمك فينا عن رزقنا. اللهم فكما تفضلت علينا ِف أوله فتفضل علينا ِف آخره. قال جابر: 
فما برحنا حَّت سحت السما: علينا سحا، فما وصلنا ل ى منازلنا لال خوضا، فقال العباس: أان ابن 

بن املسقي ابن املسقي ابن املسقي ابن املسقي ُخس مرات، أشار ل ى أن أابه عبد املطلب املسقي ا
 استسقى ُخس مرات فسقي، هذا كالمه فلينَر اْمع.

ه صلى هللا عليه وسلم يعرفون للعباس فضله ويقدمونه ويشاورون كان أصحاب النبقال ابن شهاب: 
مها راكبان لال ترجال حَّت جيوز العباس، ورمبا مشيا معه وَيخذون برأيه: أي وكان ال مير عمر وعثمان و 

وِف « نو أيباحفَوين ِف العباس، فإنه عمي وص»ل ى بيته لجالال له، أي ْلنه صلى هللا عليه وسلم قال 
 « .فإنه بقية آابئي»رواية 

بوقا»قالت أم معبد ِف وصف تلك الشاة  قليل  ضأي بكرة وعشية وما ِف اْلر « وكنا َنلبها صبوحا ْو
وقيل  قال السهيلي: ال يعرف اَسه،« وملا جا: زوجها أبو معبد»وال كثري: أي ِما يتعاطى الدواب أكله 

ِا عجافا، جا: عند املسا: يسوق أعن»اَسه أكثم ابلثا: املثلثة كما تقدم، وقيل خنيس، وقيل عبد هللا 
 ما هذا اللنب وال حلوب ِفورأى اللنب الذي حلبه صلى هللا عليه وسلم عجب، وقال: َي أم معبد 

 أي مل يطرقها فحل، لكن رأيته ِف النور فسر العازب ابلبعيدة املرعى اليت ال« البيت؟ أي والشاة عازب
ِل ِف الليل. وِف الصحاح: العازب الكأل البعيد الذي مل يؤكل ومل يوطأ.  أتوي ل ى املن

ي مشرقه أ« هر الوضا:ة، متبلج الوجهمر  بنا رجل مبارك، قال: صفيه، قالت: رأيت رجال ظا»قالت: 
أي شدة  «وِف عينيه دعج»أي طول « وطف»أي أجفان عينيه أي شعرها النابت ِبا « ِف أشفاره»

 (1)سواد ِف بياض، أي وهذا هو احلور، ومن ُ." 

                                         
 2/67السرية احللبية = لنسان العيون ِف سرية اْلمني املأمون، نور الدين احلليب  (1)
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"ولابحة اْلكل والشرب واْماع ليال ل ى الفجر، وكان حمرًما على من قبلنا بعد النوم، وكذا ِف  .351
 ْلسالم ُ نسخ.صدر ا

__________ 

 املتصوفة: أن حكمة الصوم كسر شهوة البطن والفر : والسحور قد يباين ذلك.

قال ابن دقيق العيد: والصواب أن من زاد قدره حَّت تعدم هذه احلكمة ابلكلية ال يستحب، كتأنق 
 راد ابلَبكة نفي التبعية.ل: املاملرتفني ِف املآكل، وكثرة االستعداد هلا، وما عداه ختتلف مراتبه، انتهى، وقي

ِار والطَباين عن ابن عباس مرفوًعا: "ثالثة ليس عليهم حساب فيما طعموا لن شا: هللا لذا كان  روى الب
حالال: الصائم، واملتسحر، واملرابط ِف سبيل هللا". وذكره ِف الفردوس، بلفظ: "ثالثة ال ُياسب عليها 

وما أكل مع اْلخوان". وقيل: يبارك ِف قليله، ِبيث يعني على العبد: أكلة السحور، وما أفطر عليه، 
الصوم، فروى ابن عدي: "تسحروا ولو بشربة من ما:"، وللطَباين: "ولو بتمرة، ولو ِببات من زبيب" 
هذا واخلصوصيتان لألمة على اْلمم، ال على اْلنبيا:؛ لقوله صلى هللا عليه وسلم: "لان معاشر اْلنيا: 

لفطاران ونؤخر سحوران، ونضع أمياننا على مشائلنا ِف الصالة". رواه الطيالسي إبسناد أمران أن نعجل 
 صحيح.

َلَة  "ولابحة اْلكل والشرب واْماع" للصائم "ليال" ولو انم "ل ى الفجر" كما قال تعا ى }ُأِحلَّ َلُكْم لَي ْ
م، ُ رًما علينا "ِف صدر اْلسالالصِ َياِم  اْلية، "وكان حمرًما على من قبلنا بعد النوم، وكذا كان" حم

صلى هللا عليه وسلم لذا كان الرجل صائًما،  كان أصحاب النبنسخ" روى البخاري عن الَبا:: 
فحضر، فنام قبل أن يفطر، مل َيكل ليلته وال يومه حَّت ميسي، وأن قيس بن صرمة اْلنصاري، كان 

، عام؟ فقالت: ال، ولكن أنطلق فأطلب لكصائًما، فلما حضر اْلفطار أتى امرأته، فقال: هل عندك ط
وكان يومه يعمل، فغلبته عينه، وجا:ت امرأته، فلما رأته قالت: خيبة لك، فلما انتصف النهار ْشي 
َلَة الصِ َياِم الرََّفُث ِل َى  ِلت هذه اْلية: }أُِحلَّ َلُكْم لَي ْ  عليه، فذكر ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم، فن

َ َلُكُم اخْلَْيُط اْْلَبْ يَ  ِنَساِئُكْم  اْلية، ُض ِمَن اخْلَْيِط ففرحوا ِبا فرًحا شديًدا، }وَُكُلوا َواْشرَبُوا َحَّتَّ يَ تَ َبنيَّ
 [ .187اْْلَْسَوِد  االبقرة: 

وأخر  أمحد وابن جرير عن كعب بن مالك، قال: كان الناس ِف رمضان لذا صام الرجل، فأمسى فنام، 
والنسا:، حَّت يفطر من الغد، فرجع عمر من عند النيب صلى هللا عليه وسلم حرم عليه الطعام والشراب 

وقد َسر عنده، فأراد امرأته، فقالت: لين قد منت، قال: وأان ما منت ووقع عليها، وصنع كعب بن مالك 
ِلت اْلية.  مثل ذلك، فغدا عمر ل ى النيب صلى هللا عليه وسلم فأخَبه، فن

ِل صوم شهر رمضان كانوا ال يقربون النسا: رمضان كله، فكان رجال  وروى البخاري عن الَبا:: ملا ن
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ُتْم خَتَْتانُوَن أَنْ ُفَسُكْم فَ َتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا عَ  ُ أَنَُّكْم ُكن ْ ِل هللا: }َعِلَم اَّللَّ ْنُكْم  االبقرة: ُونون أنفسهم، فأن
 (1)[ اْلية.." 187

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا رأى من روى بعض املؤرخني ونقل عنهم املفسرون أن -" .352
ِل على  شي: ينفرهم عين ورقاب رسول هللا صلى هللا  قومه كفاً عنه، جلس خاليا وَتَّن فقال ليته ال ين
عليه وسلم قومه ودان منهم ودنوا منه فجلس يوماً جملساً ِف اند من تلك اْلندية حول الكعبة فقرأ عليهم 

لمتني حَّت بلغ }أفَ رَأيْ ُتم الالََّت َوالُعَِّى َوُمَناَة الثَّالِثَة اُْلْخَرى  ألقى الشيطان ك}َوالنَّْجِم لَذا َهَوى  
على لسانه "تلك الغرانيق العلى ولن شفاعتهن لرتُتي" فتكلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ِبا ُ 

ته فسجد عليه اب ل ى جبهمضى فقرأ السورة كلها وسجد وسجد القوم مجيعًا ورفع الوليد بن املغرية ترا
وكان شيخا كبرياً ال يقدر على السجود، ويقال أن أاب أحيحة سعيد بن العاص أخذ ترااب فسجد عليه 
رفعه ل ى جبهته وكان شيخا كبرياً. فبعض الناس يقول لمنا الذي رفع الرتاب الوليد وبعضهم يقول أبو 

ن هللا تكلم به رسول هللا وقالوا قد عرفنا أ أحيحة، وبعضهم يقول كالمها جيمعًا فعل ذلك فرضوا مبا
لق ويرزق. ولكن آهلتنا هذه تشفع لنا عنده. وأما لذا جعلت هلا نصيبًا فنحن معك.  ُيىي ومييت ُو
فكَب ذلك على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من قوهلم حَّت جلس ِف البيت، فلما أمسى أاته جَبيل 

 عليه ل جَبيل جئتك ِباتني الكلمتني فقال رسول هللا صلى هللاعليه السالم فعرض عليه السورة، فقا
َنا الَْيَك لِتَ ْفرتَِ  َى وسلم قلت على هللا ما مل يقل فأوحى هللا لليه }َولْن َكاُدوا لَيَ ْفِتِنوَنَك َعِن الِذي أْوَحي ْ

َْرْيُه َولذاً اَلخت َُذوَك َخلِياُل  ل ى قوله }َُ اَل ُتَُِد َلَك عَ  َنا  َنا ن صرياً َعَلي ْ    .َلي ْ

نقل هذه الرواية ابن سعد ِف طبقاته عن عبد هللا بن حنطب. وقد قال الرتمذي أن عبد هللا بن خنطب 
ِلت بسبب أن رسول هللا 2مل يدرك النيب صلى هللا عليه وسلم أخرجه الثالثة ) ( أما اْلية اليت قيل أهنا ن

ِتُنوَنَك َعِن ه شفاعة الغرانيق وهي }َولْن َكاْدوا لَيَ فْ صلى هللا عليه وسلم قد قال على هللا مامل يقل بذكر 
ِلت هذه اْلية  ِل ِبذه املناسبة. فقد قال ابن عباس ِف رواية عطا: ن َنا لِلَْيَك  اْلية لفم ين الَّذي أْوَحي ْ
ِف وفد ثقيف أتوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسألوه شططا وقالوا متعنا ابلالت سنة وحرم وادينا  

ما حر مت مكة شجرها وطريها ووحشها فأىب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومل جيبهم فكرروا ذلك ك
اْللتماس وقالوا لان َنب أن نعرف العرب فضلنا عليهم فإن كرهت مانقول وخشيب أن تقول العرب 

خلهم الطمع ااعطيتهم ما مل تعطنا فقل هللا أمرين بذلك فأمسك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عنهم ود
فصاح عليهم عمر وقال أما ترون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد أمسك عن الكالم كراهية ملا 

ِل هللا تعا ى هذه اْلية )  ( .3تذكرونه فأن

وروى صاحب الكشاف أهنم جا:وا بكاتبهم بسم هللا الرمحن الرحيم هذا كتاب من حممد رسول هللا ل ى 
                                         

ِرقاين، حممد بن عبد الباقي  (1) ِرقاين على املواهب اللدنية ابملنح احملمدية، ال  7/449شرح ال
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وال جيبون، فسكت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ُ قالوا للكاتب ثقيف ال يعشرون وال ُيشرون 
أكتب وال جيبون والكاتب ينَر ل ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. فقام عمر بن اخلطاب وسل سيفه 
وقال أسعر مت قلب نبينا َي معشر قريش أسعر هللا قلوبكم انراً. فقالوا لسنا نكلمك لمنا نكلم حممداً. 

ِلت هذه  اْلية. وهذه القصة لمنا وقعت ابملدينة فلهذا السبب قولوا لن هذه اْلية مدنية. فن

ِيد بن زَيد املدين عن حممد  وذكر الطَبي مسألة شفاعة الغرانيق فقال: حدثين حممد بن اسحاق عن ي
ناها لبن كعب الُقَرظى. ُ سرد رواية حممد بن كعب الُقرظى مبا يقارب رواية عبد هللا بن حنطب اليت نق

ِل هللا عم وجل }َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قَ ْبِلَك ِمْن َرُسوٍل َواَل َنيبٍ  لالَّ لَذا  عن طبقات ابن سعد اال أنه قال فأن
ُُ  ُُيِْكُم هللا آََيتِِه َوهللا َعلِيٌم حَ  هللا عِ  ِكيٌم  فأذهبََتَّنَّ أَْلَقى الشْيطَاُن ِف أُْمِنيَِّتِه هللا َما يُ ْلِقى الَّشْيطَاُن 

ِن وآمنه من الذي كان ُاف ونسخ ما ألقى الشيطان على لسانه من ذكر آهلتهم  وجل عن نبيه احل
ِى وَمَناة الثالثة  وأهنا الغرانيق العلى ولن شفاعتهن ترتضى بقول الله عِ وجل حني ذكرت الالت والعَّ

ُتُموَها أَنْ ُتْم َوآاَبؤُُكْم  4يَِى )اْلخرى }أََلُكْم الذََكُر وَلُه اْْلُنْ َثى تِْلَك لذاً ِقْسَمٌة ضِ  ( ِلْن هَي لال  َأَْسَاٌ: ََسَّي ْ
 ل ى قوله }ِلَمْن َيَشاُ: َويَ ْرَضي  أي فكيف تنفع شفاعة آهلتكم عنده اخل.

أما حممد بن كعب الَقرِظى  منسوب ل ى بين قريَة الطائفة املعروفة من اليهود فهو اتبعي توَف سنة ُثان 
هتذيب التهذيب البن حجر العسقالين ما َييت: "وما تقدم نقله عن قتيبة من أنه ولد ومائة. جا: ِف 

ِف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم ال حقيقة له ولمنا الذي ولد ِف عهده أبوه فقد ذكروا أنه من سىب 
ي ِف ز قريَة ِمن مل ُيتلم ومل ينبت فخلوا سبيله. حكى ذلك البخاري ِف ترمجة حممد. قال الفخر الرا

تفسريه اْلية املتقدمة بعد أن ذكر قصة شفاعة الغرانيق: هذه رواية عامة املفسرين الَاهريني. أما أهل 
 التحقيق فقد قالوا هذه الرواية ابطلة موضوعة واحتجوا عليه ابلقرآن والسنة واملعقول. أما القرآن فوجوه:

َنا بَ ْعَض ا -أحدها  َُُّ قوله تعا ى }َوَلْو تَ َقوََّل َعَلي ْ   َلَقَطعَنا ِمْنُه الَوِتنَي  .ْلَقَاِويِل َْلََخْذاَن ِمْنُه اِبْلَيِمنِي 

َلُه ِمْن تِْلَقاِ: نَ ْفِسي ان: أَتَِّبُع ِلال َما يُوَحى ِليَل   . -وَثنيها   قوله }ُقْل َما َتُكوَن يل َأْن أَُبدِ 

ْلية: تلك  َوْحيٌّ يُوَحى  فلو أنه قرأ عقيب هذه اقوله }َوَما يَ ْنِطُق َعِن اهْلََوى لْن ُهَو ِلالَّ  -وَثلثها 
 الغرانيق العلى، لكان قد ظهر كذب هللا تعا ى ِف احلال.

َْرْيَهُ  -ورابعها  َنا  َنا لِلَْيَك لِتَ ْفرَتِي َعَلي ْ  اَلختََُّذوَك َخِلياًل  قوله تعا ى }َوِلْن َكاُدوا لَيَ ْفِتُنوَنَك َعِن الَِّذي أَْوَحي ْ
 عنه بعضهم معناه قرب أن يكون اْلمر كذلك مع أنه مل ُيصل.وكلمة كاد 

َناَك َلَقْد ِكْدَت تَ ْر َكُن لِلَْيِهم: شيئا قَِلياًل  وكلمة لوال تفيد انت -وخامسها  فا: الشي: قوله }َوَلْوالَ َأْن ثَ ب  ت ْ
 النتفا: ْريه فدل على أن ذلك الركون القليل مل ُيصل.

 ثَ بِ َت به فُ َؤاَدَك  .قوله }َكَذِلَك لِن ُ  -وسادسها 

 قوله }َسنُ ْقرُِئَك َفالَ تَ ْنَسى  . -وسابعها 
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مية أنه سئل عن هذه القصة فقال: هذا وضع من  أما السنة فهي ما روى عن حممد بن اسحاق بن خ
ان دقة وصنف فيه كتااب.  ال

خذ يتكلم ِف ل ُ أوقال اْلمام أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي هذه القصة ْري َثبتة من جهة النق
أن رواة هذه القصة مطعون فيهم. وأيضا فقد روى البخاري ِف صحيحه أن النيب صلى هللا عليه وسلم 

 قرأ سورة النجم وسجد فيها املسلمون واملشركون واْلنس واْن وليس فيها حديث الغرانيق.

 عقول فمن وجوه:وروى هذا احلديث من طرق كثرية وليس فيها البتة حديث الغرانيق وأما امل

أن من جوز على الرسول صلى هللا عليه وسلم تعَيم اْلوَثن فقد كفر ْلن من املعلوم  -أحدها 
 ابلضرورة أن أعَم سعيه كان ِف نفي اْلوَثن.

أنه عليه السالم ما كان ميكنه ِف أول اْلمر أن يصلي ويقرأ القرآن عند الكعبة آمنا أذى  -وَثنيها 
رمبا مدوا أيديهم لليه ولمنا كان يصلي لذا مل ُيضروها ليال أو ِف أوقات خلوة  املشركني له حَّت كانوا

 وذلك يبطل قوهلم.

أن معاداهتم للرسول كانت أعَم من أن يقروا ِبذا القدر من القرا:ة دون أن يقفوا على حقيقة  -وَثلثها 
 م.دهم موافقته هلاْلمر فكيف أمجعوا على أنه عَم آهلتهم حَّت خرو سجداً مع أنه مل يَهر عن

َُُّ ُُيِْكُم هللا آََيتِِه  وذلك ْلن لحكام اْلَيت ابزال -رابعها  ة ما قوله }فَ يَ ْنَسُخ هللا َما يُ ْلِقى ال شْيطَاُن 
يلقيه الشيطان عن الرسول أقوى من نسخه ِبذه اْلَيت اليت تبقى الشبهة معها فإذا أراد هللا لحكام 

 ن فبأن مينع الشيطان من ذلك أصال أو ى.لئال يلتبس ما ليس بقرآن ابلقرآ

وهو أقوى الوجوه أان لو رجوزان ذلك ارتفع اْلمان عن شرعه وجوزان ِف كل واحد من  -وخامسها 
َِِل للَْيَك ِمْن َربِ َك َواْن  اْلحكام والشرائع أن يكون كذلك ويبطل قوله تعا ى }َي أي َُّها الرَُّسوُل بَ لِ ْغ َما أْن

عن الوحى  َما بَ لَّْغَت رِساَل َتُه َوهللا يَ ْعِصُمَك ِمَن الن اِس  فإنه ال فرق ِف العقل بني النقصانملَْ تَ ْفَعْل فَ 
َيدة فيه. فهذه الوجوه عرفنا على سبيل اْلمجال أن هذه القصة موضوعة وكل ما ِف الباب لن  وبني ال

ية والعقلية حد ال يعارض الدالئل النقلمجعا من املفسرين ذكروها هنا لكنهم ما بلغوا حد التواتر وخَب الوا
 املتواترة.

انقة  ُ شرع الفخر الرازي ِف التفصيل فلريجع. وأان نعتقد لن هذة القصة ابطلة ومدسوسة ومن وضع ال
الذين يريدون ابْلسالم سو:اً ومع هذا فليس من املعقول أن يعرتف النيب صلى هللا عليه وسلم بشفاعة 

عبادة هللا تعا ى وُيارب اْلصنام ولو كان الشيطان له سلطان عليه صلى هللا الغرانيق وهو يدعو ل ى 
عليه وسلم بدرجة أنه ميلي عليه وُيرك لسانه ابلكفر لكان ألعوبة له ليس ِف هذة القصة فقط بل ِف 
ْريها أيضا والنيب املعصوم من الشياطني. قال البيضاوي ِف تفسريه بعد ذكر قصة الغرانيق: )ُ نبهه 

َبائيل فاْتم به فغراه هللا ِبذه اْلية وهو مرود عند احملققني ولن صح فابتال: يتميِ به الثابت على ج
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ِل فيه( قال أَساعيل القنوي ِف حاشيته: وهو مرود عند احملققني، بل جيب أن يكون  ِل اْلميان عن املت
ه رواية لشارة ل ى منع صحت مردوداً عند مجيع املسلمني ملا عرفته من أمارات الكذب. قوله وأن صح اخل

ملا قال القاضي عياض ِف الشفا أنه مل يوجد ِف شئ من الكتب املعتمدة بسند صحيح وقال لنه من 
اندقة. وقال القاضي عياض لن هذا احلديث مل ُرجه أحد من أهل الصحة وال رواه ثقة بسند  وضع ال

 ِف هللا هي اليت جعلت للطاعنني سليم متصل. فأمثال هذة القصص املدسوسة املكذوبة على رسول
 اْلسالم جمااًل للنقد وتشويه احلقائق وتقبيح احملاسن.

ية وهو:  وهاك دليال آخر على كذب هذه القصة من الوجهة التاُر

أن اهلجرة اْلو ى ل ى احلبشة كانت ِف رجب سنة ُخس للنبوة وكانت السجدة ِف رمضان من السنة 
ِة و 5نفسها )  ( .6عمر ْلهنما أسلما ِف السنة السادسة )( أي قبل ْسالم مح

وقد أمجع املؤرخون على أن املسلمني قبل لسالم عمر كانوا يستخفون ِف دار اْلرقم ويؤدون شعائرهم 
 صلى هللا عليه وسلم ال يقدرون أن يصلوا عند الكعبة حَّت وكان أصحاب النبالدينية ِف منازهلم، 

إذا  صلى عند الكعبة وصلوا معه واتفقوا على تسميته الفاروق فأسلم عمر. فلما أسلم قاتل قريشا حَّت 
كان املسلمون قبل لسالم عمر ما كانوا يستطيعون الصالة عند الكعبة فكيف مع هذا يقال أن رسول 

 هللا سجد عند الكعبة وسجد معه القوم مجيعاً؟؟ احلقيقة أن الرواية كذب واختالق حمض.

ِ: الثاين من حيا ِة وعمر أسلما ِف السنة السادسة من النبوة، وقال أن قال موير ِف اْ ة حممد: أن مح
املسلمني مل يعودوا ُفون صالهتم ِف منازهلم بل كانوا بعدئذ جيتمعون حول الكعبة ويصلون وهم آمنون 

 مطمئنون.

وا علن املسلمني الذين هاجروا ل ى احلبشة عادوا ل ى مكة بسبب ما بلغهم من حتسن اْلحوال أو أهنم َس
لشاعة كاذبة تطمئنهم فقدموا ِف شوال سنة ُخس لال أنه مل يدخل أحد منهم لال جبوار لال عثمان بن 
ِالون  مَعون فإنه دخل بال جوار ومكث قليال ُ اسرع الرجوع ل ى احلبشة ْلن املسلمني كانوا ال ي

 مضطهدون وكان النيب صلى هللا عليه وسلم يعيب اْلصنام.

، يد أن قصة شفاعة الغرانيق أو أن النيب صلى هللا عليه وسلم ذكر آهلة قريش ابخلريفكل هذه الَباهني تؤ 
افرتا: واختالق وال ميكن أن يصدق هذه القة أحد من املؤرخني احملققني وقد ذكرت ِف كتاب اتريخ 

ِ: الثاين ص ) ( ابعتبار أهنا صحيحة. وأنه صلى 7( )311- 210القرون الوسطى ْامعة كامَبد  اْ
 عليه وسلم ندم على ما قال ونسخ ما ألقى الشيطان على لسانه، واستنتج الكاتب أنه )صلى هللا هللا

عليه وسلم( مل يكن يعتقد أنه لمنا يتبع أمرا اهليا سوا: عند تلفَه ِبذه الكلمات أو عند عدوله عنها. 
 لكنه علق ِف اهلامش مبا َييت:

هش ه القصة خرافية وهذا ما كان ينتَر منهم. لكن من املد"لن كثريا من احملققني املسلمني يعتَبون هذ
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 أن مؤرخا ْري متحيِ مثل )كايتاين( ينكرها أيضا".

وأان أقول ال وجه للدهشة ْلن املؤرخ الذي يقدر موقفه وال يتحيِ ْلحد يعرتف ابحلقيقة بغض الطرف 
لضخمة  الذي يصدر املؤلفات اعن أي اعتبار فإذا اْلستاذ )كايتاين( وهو ذلك املؤرخ اْليطايل الكبري

عن اتريخ اْلسالم ينكر هذه القصة فما ذلك لال أنه مل يرد أن يثبت لال ما وصل لليه حتقيقه ِف هذه 
 املسألة بدون حتيِ.

__________ 

رنيق َسي به لبياضه وقيل هو الكركي. 1) ( الغرانيق ِف اْلصل الذكور من طري املا: واحدها ْرنوق ْو
ِعمون أن اْلصنام تقرِبم من هللا وتشفع هلم فشبهت  والغرنوق أيضا الشاب اْلبيض الناعم وكانوا ي

 ابلطيور اليت تعلو ِف السما: وترتفع.

ِ: الثالث من كتاب أسد الغابة.2)  ( راجع اْ

 ( تفسري الفخر الرازي.3)

 ( أي عوجا:.4)

ِ: اْلول من طبقات ابن سعد طبع ليدن سنة 5)  .138ص  1917( راجع اْ
ِ: الثاين،  449( راجع هتذيب اْلَسا: للنووي طبع جوتنجن ص 6) وراجع ابن اسحاق وكتاب موير اْ

 Dictionary of Islam P. 650وراجع قاموس االسالم 

(7( )1913 )PP. (310-311) . Cambridge Medieval History ".(1) 
مية املشركني .353  "انتصار املسلمني وه

ِم املشركون. وأكثر املسلمون الالتقى املسلمون واملشركون واق قتل تتلوا قتاال شديدا فانتصر املشركون واهن
نموا وسبوا فبلغ نفل الفارس ستة آالف والراجل ألفني وقال ِف ذلك عفيف بن املنذر:  فيهم ْو

ِل ابلكفار لحدى اْالئل  أمل تر أن هللا ذلل ِبره ... وأن

 1البحار اْلوائل دعوان الذي شق البحار فجا:ان ... أبعجب من فلق
وجا: ِف أسد الغابة أن العال: بن احلضرمي هو من حضرموت حليف حرب بن أمية وقد خاض البحر 

 بكلمات قاهلا ودعا ِبا.

 لسالم راهب

كان مع املسلمني راهب من أهل هجر فأسلم فقيل له: ما محلك على اْلسالم؟ قال: ثالثة أشيا: 
 خشيت أن ميسخين هللا بعدها:

 الرمال. فيض ِف -1

                                         
 1/126حممد صلى هللا عليه وسلم، حممد رضا  (1)
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 .2َتهيد أثبا  البحر -2
 دعا: َسعته ِف عسكرهم ِف اهلوا: سحرا: -3

اللهم أنت الرمحن الرحيم ال لله ْريك والبديع فليس قبلك شئ والدائم ْري الغافل احلي الذي ال ميوت 
 وخالق ما يرى وما ال يرى وكل يوم أنت ِف شأن علمت كل شئ بغري تعلم.

ه وسلم صلى هللا علي فكان أصحاب النبابملالئكة لال وهم على حق  فعلمت أن القوم مل يعاونوا
 ومل يرو لنا التاريخ اسم هذا الراهب الذي أسلم. 3يسمعون هذا منه بعد

 كتاب العال: ْليب بكر

مية أهل اخلندق وقتل احلطم وهذا نص الكتاب:  كتب العال: ل ى أيب بكر ِب

قوهلم وأذهب رُيهم بشراب أصابوه من النهار، فاقتحمنا أما بعد فإن هللا تبارك اَسه سلب عدوان ع
 .4عليهم خندقهم فوجدانهم سكارى فقتلناهم لال الشريد وقد قتل هللا احلطم

 فكتب لليه أبو بكر: أما بعد فإن بلغك عن بين شيبان بن ثعلبة َتام على ما بلغك وخاض فيه

__________ 

 .6/329البداية والنهاية:  2/290اتريخ الطَبي:  -1
 أثبا  البحر: أي: أعاليه أو معَمه. -2

 .4/84املنتَم:  -3
 (1).." 6/329البداية والنهاية:  2/291اتريخ الطَبي:  4/722البداية والنهاية:  -4
 "لسالم راهب .354

كان مع املسلمني راهب من أهل هجر فأسلم، فقيل له: ما محلك على اْلسالم؟ قال: ثالثة أشيا:   -
 ( :1هللا بعدها )خشيت أن ميسخين 

 فيض ِف الرمال. -1 -

 َتهيد أثبا  البحر )أي أعليه أو معَمه( . -2 -

 دعا: َسعته ِف عسكرهم ِف اهلوا: سحرا: -3 -

)اللهم أنت الرمحن الرحيم ال لله ْريك، والبديع فليس قبلك شئ، والدائم ْري الغافل، احلي الذي ال 
 أنت ِف شأن علمت كل شئ بغري تعلم( .ميوت، وخالق ما يرى وما ال يرى، وكل يوم 

ه وسلم صلى هللا علي فكان أصحاب النبفعلمت أن القوم مل يعاونوا ابملالئكة لال وهم على حق، 
 يسمعون هذا منه بعد، ومل يرو لنا التاريخ اسم هذا الراهب الذي أسلم.

 

                                         
 58أبو بكر الصديق أول اخللفا: الراشدين ت شيحا، حممد رضا ص/ (1)
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 كتاب العال: ْليب بكر

مية أهل اخلندق وق  -  تل احلطم وهذا نص الكتاب:كتب العال: ل ى أيب بكر ِب

)أما بعد فإن هللا تبارك اَسه سلب عدوان عقوهلم وأذهب رُيهم بشراب أصابوه من النهار، فاقتحمنا 
 عليهم خندقهم فوجدانهم سكارى فقتلناهم لال الشريد وقد قتل احلطم( .

_________ 

 (1)( أي لذا مل يسلم.." 1)
 "املبحث الرابع: موقف املنافقني ِف أحد .355

بن َثبت رضي هللا عنه قال:  1وى البخاري ومسلم والرتمذي والنسائي وأمحد والطَبي من حديث زيدر 
ِوة أحد، رجع انس ِمن خر  معه،  صلى  بوكان أصحاب النملا خر  النيب صلى هللا عليه وسلم ل ى ْ
ِلت  : }فما2هللا عليه وسلم فرقتني: فرقة تقول: نقاتلهم، وفرقة تقول: ال نقاتلهم، فن

__________ 

زيد بن َثبت بن الضحاك بن لوذان بفتح الالم وسكون الواو وبذال معجمة، اْلنصاري النجاري،  1
أبو سعيد وأبو خارجة، صحايب مشهور، كان يكتب الوحي، قال مسروق: كان من الراسخني ِف العلم، 

 .272/ 1( وقيل بعد اخلمسني /ع. التقريب 47أو  45)ت
ِلت: فما لك 2 ِوهلا، قوله: فن م ِف املنافقني فئتني اخل: قال ابن حجر: "هذا هو الصحيح ِف سبب ن

ِلت هذه اْلية ِف اْلنصار،  وأخر  ابن أيب حامت من طريق زيد بن أسلم عن أيب سعيد بن معاذ ن قال: ن
خطب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: "من يل مبن يؤذيين؟ " فذكر منازعة سعد بن معاذ وسعد 

ِل هللا هذه اْلية" قال ابن حجر: "وِف سبب بن عب ادة وأسيد بن حضري وحممد بن مسلمة، قال: فأن
ِوهلا قول آخر: أخرجه أمحد من طريق أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أبيه "أن قوما أتوا املدينة فأسلموا،  ن

وقال بعضهم:  ،فأصاِبم الواب: فرجعوا، واستقبلهم انس من الصحابة فأخَبوهم فقال بعضهم: انفقوا،
ِلت" وأخرجه ابن أيب حامت من وجه آخر عن أيب سلمة مرسال، فإن كان حمفوظا احتمل أن  ال، فن

ِلت ِف اْلمرين مجيعا، فتح الباري  ِلت ِف رجوع عبد هللا ابن أيب  356/ 7تكون ن قلت: الراجح أهنا ن
ه وع انس ِمن خر  معوأصحابه يوم أحد ويدل عليه سياق احلديث حيث ذكر اخلرو  ل ى أحد ورج

ِول اْلية، وقد بينت رواَيت املغازي أن هؤال: الناس هم عبد هللا بن  صلى هللا عليه وسلم ُ عقب بن
أيب ابن سلول وأصحابه. وقد رجح هذا القول الشوكاين، فقد أورد حديث زيد بن َثبت وقال: هذا 

ِول هذه اْلية، وقد رويت أسباب ْري ذلك و  ن أيب أشار ابن كثري ل ى رواية ابأصح ما روي ِف سبب ن
ِلت ِف شأن قصة اْلفك، ُ قال: وهذا ْريب. انَر فتح القدير للشوكاين  حامت املصرح فيها أبن اْلية ن

                                         
 92أبو بكر الصديق أول اخللفا: الراشدين ط لحيا: الكتب العربية، حممد رضا ص/ (1)
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 .533/ 1وتفسري ابن كثري  497/ 1
ِلت  ريها، ُ قال: "وأو ى هذه اْلقوال ابلصواب ِف ذلك قول من قال ن وأورد الطَبي اْلقوال املتقدمة ْو

اْلية ِف اختالف أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ِف قوم كانوا ارتدوا عن اْلسالم بعد  هذه
لسالمهم من أهل مكة، ولمنا قلنا ذلك أو ى ابلصواب، ْلن اختالف أهل ذلك لمنا هو على قولني: 

، ن أهل املدينةأحدمها أهنم قوم كانوا من أهل مكة على ما قد ذكران الرواية عنهم، واْلخر أهنم كانوا م
وِف قول هللا تعا ى: }فال تتخذوا منهم أوليا: حَّت يهاجروا  ، أوضح الدليل على أهنم كانوا من ْري 
أهل املدينة، ْلن اهلجرة كانت على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ل ى داره ومدينته من سائر 

رض نافقني وأهل الشرك فلم يكن عليه فأرض الكفر، فأما من كان ابملدينة ِف دار اهلجرة مقيما من امل
 هجرة، ْلنه ِف دار اهلجرة كان وطنه ومقامه".

 (1). والَاهر ِف السبب هو ما قدمنا ترجيحه.." 194/ 5انَر تفسري الطَبي 
 "قالوا: نعم. .356

 قال: لنه ذو لسان، ولعله يقول: أان حر، فإن كنتم اتركيه لذلك، فدعوين ال تفسدوه علي.

 نكم هو هذا.فأقبل ليسوقها وقال هلم: دو  -أي نوق شابة-تاعه، فابتاعوه بعشر قالئص فقالوا: بل نب

 كاذب، أان رجل حر.  -أي النعيمان-فقال سويبط: هو 

فقالوا قد أخَبان خَبك، فطرحوا احلبل ِف رقبته، فذهبوا به فجا: أبو بكر فأخَب، فذهب هو وأصحابه 
ال النيب صلى هللا عليه وسلم بذلك فضحك هو وأصحابه حو لليهم، فردوا القالئص وأخذوه، ُ أخَبوا 

 .1أي كلما تذكروا هذه الفعلة
 ومن ذلك ضحكه صلى هللا عليه وسلم من اْلمر العجيب يبلغه.

روى اْلمام أمحد ِف مسنده عن عائشة رضي هللا عنها قالت: جا:ت سلمى امرأة أيب رافع مو ى رسول 
 ربين.رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على أيب رافع وقالت: لنه ليضهللا صلى هللا عليه وسلم تستأذن 

 فقال صلى هللا عليه وسلم: "ما لك وما هلا"؟.

 قال: تؤذيين َي رسول هللا.

 قال: "مبا آذيتيه َي سلمى"؟.

قالت: ما آذيته بشي:، ولكنه أحدث وهو يصلي، فقلت له: َي أاب رافع لن رسول هللا صلى هللا عليه 
أمر املسلمني لذا خر  من أحدهم ريح أن يتوضأ، فقام يضربين، فجعل رسول هللا صلى هللا  وسلم قد

 .2عليه وسلم يضحك ويقول: "َي أاب رافع مل أتمرك لال خبري" 
 صلى هللا عليه وسلم يضحكون؟ كان أصحاب النبوسئل ابن عمر رضي هللا عنه: هل 

                                         
ِوة املريسيع، لبراهيم بن لبراهيم قرييب ص/ (1) ِوة بين املصطلق وهي ْ  159مروَيت ْ
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 .فقال: نعم ولن اْلميان ِف قلوِبم أمثال اْبال
 وقد صنع خلق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مع أصحابه ترابطا معهم َتيِ ابحلب والتقدير.

__________ 

 مسند أمحد. 1

 (1)مسند أمحد.."  2
ونشروه وعلموه ومحوه، « 1»"وهم الذين محلوا اْلسالم وأبلغوه، ونقلوا اْلمم ل ى اْلسالم  .357

  سل رسوله ابهلدى ودين احلق ليَهره على الدينومحلوه ِف سلوكهم ونفوسهم وصدورهم هو الذي أر 
( حممد رسول هللا والذين معه أشدا: على الكفار رمحا: بينهم تراهم ركعا 28كله وكفى ابهلل شهيدا )

سجدا يبتغون فضال من هللا ورضواان سيماهم ِف وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم ِف التوراة ومثلهم 
ِرع أخر  شطأه فآز  ِراع ليغيظ ِبم الكفار و ِف اْلْنيل ك عد ره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب ال

فأَي منهم تنَر « . 2[ »29 -28هللا الذين آمنوا وعملوا الصاحلات منهم مغفرة وأجرا عَيما االفتح: 
 لليه، ترى فيه اْلفاق العجيبة والنفس القوية الرحيبة.

هم يبني نوعيت -وهو منهم -الصحابة الكرامم( قوله ِف  693 -ه  74فلقد روي عن عبد هللا بن عمر )
ومكانتهم من اْلسالم وحرصهم على اتباع النيب صلى هللا عليه وسلم. فلتقتد اْلمة ِبم، خلف نبينا 
الكرِّ ورسولنا العَيم صلى هللا عليه وسلم. وهو ُيث على اْلخذ مبا كانوا عليه من ذلك االتباع 

ِام، الذي مشلهم بذلك وصف اخلري  ِم ِبدي الرسول وااللت ية، ومن سلك مسلكهم وعمل عملهم والت
من كان »الكرِّ صلى هللا عليه وسلم فوفاها حقها وأدى مطلوِبا ومحل رسالتها. فيقول رضي هللا عنه: 

مستنا فليسنت مبن قد مات، أولئك أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم كانوا خري هذه اْلمة، أبرها 
تشبهوا تكلفا، قوم اختارهم هللا لصحبة نبيه صلى هللا عليه وسلم ونقل دينه، فقلواب وأعمقها علما وأقلها 

أبخالقهم وطرائقهم، فهم أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم كانوا على اهلدى املستقيم وهللا رب 
 « .3« »الكعبة

 صلى هللا عليه وسلم يضحكون، قال: )نعم كان أصحاب النبوحني سئل ابن عمر لن 

__________ 
 ( .173( انَر: التاريخ اْلندلسي )1)

 ( .301، 45، 35/ 1( وانَر: حياة الصحابة )2)

                                         
 193، أمحد أمحد ْلوٍ ص/السرية النبوية والدعوة ِف العهد املدين (1)
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( . أخبار عمر 46/ 1( . حياة الصحابة )35/ 1. انَر: حلية اْلوليا: )18( سبق ذكره، ص 3)
 (1)( .." 450وأخبار عبد هللا بن عمر، )

عنه  فعن أنس بن مالك رضي هللا"ُتمون القران ِف الصالة، وال يفعلون ذلك لال عن اقتدا:  .358
، وعن « 1»صلى هللا عليه وسلم يقرؤن القران من أوله ل ى اخره ِف الفرائض  كان أصحاب النبقال: 

ا من الركوع لكل سورة حَه»أيب العالية: قال أخَبين من َسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 
ة سول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقرأ ِف صال، وعن أيب برزة رضي هللا عنه أن ر « 2« »والسجود

وِف هذا داللة واضحة على متابعتهم الدقيقة له، حَّت كانوا يعدون « 3»الغداة من الستني ل ى املائة 
االَيت؛ لذ مل تكن عدد االَيت قد دونت ابلصورة السهلة املوجودة ِف عهدان، ُ استمر العلما: على 

، وعن ابن عباس قال: لن أم الفضل بنت احلارث َسعته وهو « 4»ة استحباب ذلك القدر ِف الصال
( فقالت: َي بين! لقد ذكرتين بقرا:تك هذه السورة لهنا الخر ما 1يقرأ واملرسالت عرفا )املرسالت: 

، وروى ابن مسعود وابن عباس وأيب هريرة رضي هللا عنهم أن « 5»َسعت رسول هللا يقرأ ِبا ِف املغرب 
ِيل السجدة» عليه وسلم كان يقرأ ِف الركعة اْلو ى من الفجر ب النيب صلى هللا ، وِف االخرى  «أمل تن

، بل كان ذلك واضحا حَّت قبل الصدع ابلدعوة، فعن أَسا: بنت « 6« »هل أتى على اْلنسان»ب 
أيب بكر قالت: َسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يصلي َنو الركن قبل أن يصدع مبا يؤمر، 

 « .7« »فبأى اال: ربكما تكذابن»ملشركون يسمعون وا

__________ 

 ، مرجع سابق.123/ 8( الطَباين ِف اْلوسط 1)

ِوائد )59/ 5( أمحد )2) رواه أمحد ورجاله رجال »( ، مرجع سابق، وقال: 114/ 2( ، جممع ال
 « .الصحيح

 ( ، مرجعان سابقان.338/ 1( ، مسلم )202/ 1( البخاري )3)

( ، 205/ 1ه : بدائع الصنائع ِف ترتيب الشرائع ) 587ثال: عال: الدين الكاساين ت ( انَر م4)
 .1982، 2دار الكتاب العريب، بريوت، ط 

ه : مسند  204( ، مرجع سابق، )الشافعي( حممد بن لدريس أبو عبد هللا ت 338/ 1( مسلم )5)
 ، دار الكتب العلمية، بريوت.215الشافعي ص 

( ، ابن 282/ 1( ، أبو داود )554/ 2( ، احلاكم )599/ 2( ، مسلم )303/ 1( البخاري )6)
 ( ، مراجع سابقة.269/ 1ماجه )

                                         
 93السرية النبوية منهجية دراستها واستعراض أحداثها، عبد الرمحن على احلجى ص/ (1)
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ِوائد )7) ه  رواه أمحد والطَباين ِف الكبري وفيه ابن هليعة وفي»( ، مرجع سابق، وقال: 115/ 2( جممع ال
 (1)« .." كالم

جة العرب فمردود، ومن حفظ حوأما لنكاره أن يكون تغَّن مبعَّن استغَّن ِف كالم »"فقال:  .359
غنا: بال وهذا من االست« ورجل ربطها تعففا وتغنيا»على من مل ُيفظ، ... )و( ِف حديث اخليل: 

فيكون اْمع بني التأويالت املذكورة « 1« »ريب، واملراد يطلب الغَّن ِبا عن الناس بقرينة قوله تعففا
حاديث: حجر فيقال ِف معَّن التغين الوارد ِف اْلهو الصحيح البني، ومال لليه عدد من احملققني كابن 

ِن متغنيا به عن ْريه من اْلخبار طالبا به َّْن النفس  ُيسن به صوته جاهرا به مرتمنا على طريق التح
 راجيا به َّْن اليد، ونَم ابن حجر ذلك ِف بيتني فقال:

ِينا جاهرا رِن ... واستغن عن كتب اْل ى طا ِملبا َّْن يد والتغن ابلقران حسن به الصوت ح  نفس ُ ال

ِجر عن « 2» وكذلك أن جيعل القران مكان الغنا: أمر مقصود شرعا كما هو ظاهر، وتقدم ذكر ال
االمتال: ابلشعر ولذلك صار القران هو الذي يرتِن به العارفون مكان ْنا: القوم وحدوهم ولنشادهم 

 فقد قال بعض العارفني ملريد:

به وا ْوَثه َي ملريد ال ُيفظ القران فيم يتغَّن؟ فيم يرتِن؟ فيم يناجي ر  أحتفظ القران؟ قال: ال، قال:
 « .3»تعا ى؟ 

ى هللا صلى هللا عليه وسلم يتفاضلون ِف حسن تغنيهم ابلقران، ويثين النيب صل كان أصحاب النبوقد 
 عليه عليه وسلم عليهم ِف كل ذلك، وتقدم ما قاله ِف سامل، وأيب موسى، وقال رسول هللا صلى هللا

لين ْلعرف أصوات رفقة اْلشعريني ابلقران حني يدخلون ابلليل واعرف منازهلم »وسلم ِف اْلشعريني: 
 من أصواهتم ابلقران ابلليل وان كنت مل

__________ 

 ( ، مرجع سابق.71/ 9( فتح الباري )1)

 ( ، مرجع سابق.72/ 9( انَر: فتح الباري )2)

 (2).." 318 -307ص ( الشريعة اْلسالمية والفنون 3)
ِات شفا: املرضى وخوارقها .360  "معج

ِواهتم، فيأتيه بعض كان أصحاب النب هم صلى هللا عليه وسلم يتعرضون ْلنواع من املرض واْراح أثنا: ْ
فيدعو هللا هلم، فيكرمه هللا بشفا: من دعا له على الفور أمام أعني املشاهدين، وقد سجلت السنة 

ِات، نذكر منها مايلي:الصحيحة عددا من هذه املع  ج

                                         
ِن وشفا: الصدر السقيم، عبد السالم مقبل جمَبى ص/ (1)  156لذهاب احل
ِن وشفا: الصدر السقيم، عبد السالم مقبل جمَبى ص/ (2)  280لذهاب احل
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ِوة خيَب:1ا  [ شفا: علي رضي هللا عنه من رمده ِف ْ

عن سهل بن سعد رضي هللا عنه َسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول يوم خيَب: ْلعطني الراية رجال 
يفتح هللا على يديه، فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى فغدوا وكلهم يرجو أن يعطى، فقال: أين علي؟ 

اتلهم يشتكي عينيه، فأمر فدعي له فبصق ِف عينيه فَبأ مكانه حَّت كأنه مل يكن به شي:، فقال: نقفقيل 
ِل بساحتهم ُ ادعهم ل ى اْلسالم، وأخَبهم مبا جيب  حَّت يكونوا مثلنا، فقال: على رسلك حَّت تن

 « .1»عليهم، فو هللا ْلن يهدى بك رجل واحد خري لك من محر النعم 

 

 ة بن اْلكوع رضي هللا عنه:[ شفا: ساق سلم2ا

ِيد بن أيب عبيد قال رأيت أثر ضربة ِف ساق سلمة، فقلت: َي أاب مسلم ما هذه الضربة؟ فقال:  عن ي
 هذه ضربة أصابتين يوم خيَب، فقال الناس:

أصيب سلمة! فأتيت النيب صلى هللا عليه وآله وسلم فنفث فيه ثالث نفثات، فما اشتكيتها حَّت 
 « .2»الساعة 

__________ 

( أخرجه البخاري ك/ اْهاد والسري ب/ دعا: النيب صلى هللا عليه وسلم ل ى اْلسالم والنبوة ومسلم 1)
والبيهقي  378/ 15ك/ فضائل الصحابة ب/ من فضائل علي بن أيب طالب وابن حبان ِف صحيحه 

 .215/ 2لسنن وسعيد بن منصور ِف ا 46/ 5والنسائي ِف السنن الكَبى  106/ 9ِف السنن الكَبى 
ِوة خيَب وأبو داود ِف السنن ك/ الطب ب/ كيف الرقى وابن 2) ( أخرجه البخاري ك/ املغازي ب/ ْ

 (1).." 48/ 4وأمحد ِف مسنده  439/ 14حبان ِف صحيحه 
 سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي، أبو اْلعور. - 952" .361

قال عبد هللا بن أمحد: حدثنا أيب، قال: حدثنا أبو داود، عن معاذ بن هشام )ح( قال أيب: حدثنا  
 عليه صلى هللا - كان أصحاب النبمعاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن سعيد بن املسيب، 

 ( .1962« )العلل»يتجرون ِف البحر، منهم طلحة، وسعيد بن زيد.  -وسلم 

   ".(2) 
 املورد؟ أحرموا ِف -صلى هللا عليه وسلم  -فقلت: َي أاب معاوية، أصحاب النيب  "ِبشيم. .362

 فقال هشيم: هذا حديث الكذابني.

                                         
ِنداىن ص/بينات الرسول صلى هللا ع (1) ِاته، عبد اجمليد ال  287ليه وآله وسلم ومعج
 2/34موسوعة أقوال اْلمام أمحد بن حنبل ِف رجال احلديث وعلله،  (2)
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ليه وسلم صلى هللا ع -قال أيب: وكان سلمة اْلمحر ُيدث به عن محاد، عن لبراهيم، أن أصحاب النيب 
 ( .3487و 3486و 1532) «العلل»أحرموا ِف املورد. قال أيب: وسلمة اْلمحر، ليس بشي:.  -

وقال املروذي: حدثنا أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل. قال: َسعت حممد بن جعفر الوركاين يقول:   
 بكان أصحاب النكنا عند هشيم. فقال له رجل: حدثنا سلمة اْلمحر، عن محاد، عن لبراهيم. قال: 

ُيرمون ِف املورد. فقال هشيم: دعوان من حديث الكذابني، فتبسم أبو عبد  -صلى هللا عليه وسلم  -
 ( .175« )سؤاالته»هللا. وقال: ليس من هذا شي:. وقال: قد رأيت سلمة. 

وقال حنبل بن لسحاق: َسعت أاب عبد هللا يقول: سلمة اْلمحر ُيدث عن أيب لسحاق أحاديث  
هللا  صلى -محاد خمتلط احلديث. وقال: حدث عن محاد، عن لبراهيم، أن النيب صحاح، لال أنه عن 

وأصحابه أحرموا ِف الثياب املوردة. قال: فأنكروه عليه، وحدث عن محاد أحاديث  -عليه وسلم 
 .132و 9/131« اتريخ بغداد»مضطربة. 

   ".(1) 
 ري.سليمان بن داود بن اْارود، أبو داود الطيالسي، البص - 1047" .363

 ( .1227« )العلل»قال عبد هللا بن أمحد: قال أيب: أبو داود كان ُضب.  

وقال عبد هللا: َسعُت َأيب يقول: كان أبو داود الطيالسي. حدثنا عن معاذ بن هشام، حديث أبيه،  
 البحر ل ى يتجرون ِف -صلى هللا عليه وسلم  - كان أصحاب النبعن قتادة، عن سعيد بن املسيب 

منهم طلحة بن عبيد هللا، وسعيد بن زيد. قال أيب: فَننت أنه قد مات، ُ لقيناه بعد ذلك، الروم، 
 ( .1493« )العلل»فكتبنا عنه مبكة، وكتبنا عنه ابليمن. 

 ( .2090) «سؤاالته»وقال ابن هاىن:: َسعت أاب عبد هللا يقول: مات أبو داود سنة أربع ومئتني.  

حنبل ِف خطأ أيب داود؟ قال: ال يعد ْليب داود خطأ، لمنا اخلطأ  وقال أبو مسعود: قلت ْلمحد بن 
 .9/26« اتريخ بغداد»لذا قيل له مل يعرفه، وأما أبو داود قيل له فعرف، ليس هو خطأ. 

وقال أبو مسعود: كتبوا ليل من أصبهان أن أاب داود أخطأ ِف تسعة، أو قال ألف، فذكرت ذلك المحد  
 .9/26« اتريخ بغداد»داود.  بن حنبل فقال: ُيتمل ْليب

وقال الفضل بن زَيد: سأله )يعين أمحد بن حنبل( ، اهليثم بن خارجة. فقال: أبو داود أحب لليك،  
اتريخ »أم أبو عبيدة احلداد؟ فقال: أبو داود أحفَها، وكان أبو عبيدة قليل الغلط، كثري الكتاب. 

 .9/28« بغداد
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د بن حنبل: عمن أكتب حديث شعبة؟ قال: كنا نقول، وقال أمحد بن سعيد الدارمي: سألت أمح 
 (1).." 9/28« اتريخ بغداد»وأبو داود حي، يكتب عن أيب داود. 

"هشام. )ح( قال أيب: حدثنا معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن سعيد بن املسيب،  .364
ن زيد. بيتجرون ِف البحر، منهم طلحة، وسعيد  -صلى هللا عليه وسلم  - كان أصحاب النب

 ( .1962« )العلل»

   ".(2) 
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