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 ح

 الشكر

تابعني ومن احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على رسوله الصادق األمني وعلى آله وأصحابه وال
فأمحد هللا عز وجل على فضله وتسهيله وتوفيقه إايي إلكمال هذا  ،تبعهم إبحسان إىل يوم الدين وبعد

البحث، مث أقدم جزيل الشكر والتقدير لسعادة املشرف الدكتور أشرف زاهر سويفي على ما بذل من 
البحث، وأقدم أيضا الشكر والتقدير إشرافه وتوجيهاته وإرشاداته إايي أثناء كتابة  وقته الثمني واجلهد يف

دي على صربهم وتشجيعهم إايي على مواصلة دراسة املاجستري، كما أقدم الشكر والتقدير لزوجيت وأوال
لألخ إلياس كراميتسوس الذي استطاع حل بعض التحدايت اليت واجهتها يف كتابة البحث يف برانمج 

“word”  زاء وأاثهبم حسن الثواب.على احلاسوب، فجزى هللا اجلميع خري اجل 



 

 ط

 ملخص البحث

زوجها ة )رضي هللا عنها(، وكيفية تعاملها مع يكتسب هذا البحث أمهية مبعرفة مبكانة أم املؤمنني عائش
إبراز فيهدف هذا البحث إىل   أمور العالقة الزوجية لألمة، من املهم يف إظهار كثري ودورها، ملسو هيلع هللا ىلصالنيب

نشر علمها احملتاج إليه يف ، و ملسو هيلع هللا ىلصبينها وبني زوجهار العالقة الزوجية املتينة هاإظشخصيتها الشريفة، و 
قام ف، ، إبذن املوىل عز وجللكثري إىل دينهم احلنيفارجوع ، فيساعد على جمتمعنا إبذن هللا تعاىل

"اي عائشة"، من الكتب الستة، وضم املتكرر منها مع  ملسو هيلع هللا ىلصالباحث جبمع األحاديث اليت ورد فيها قوله
مث دراستها دراسة حديثية لبيان درجة صحة كل حديث وذلك  قتصار على األحديث املرفوعة،اال

ابلرجوع إىل أقوال أئمة احلديث، مث دراستها دراسة فقهية لكشف غموض مفرداهتا وإلظهار عربها 
ن هللا ومعانيها وفوائدها ابلرجوع إىل أقوال العلماء والفقهاء من كتب شروح احلديث وفقه وغريبه، إبذ

هذا البحث سوف جيد أن معظم األحاديث صحيح أو حسن، كما يظهر له فالقارئ يف ، تعاىل
املبنية على  ملسو هيلع هللا ىلصشخصية أم املؤمنني عائشة )رضي هللا عنها( البارزة، وقوة العالقة الزوجية بينها وبني النيب

 إليه لألمة. واالحرتام والتقدير، ودورها اهلام يف إظهار هذا العلم احملتاج احلب والرفق

  



 

 ي

ABSTRACT 

 

 

The importance of this research is gained from knowledge of the status of Aisha (may Allah be 

and the pleased with her), and how she related with her husband, the Messenger of Allah (peace 

and blessings of Allah be upon him), and the important role she played in exposing many issues 

of the marital relationship. Thus, this research aims to expose her noble personality, the strong 

marital relationship between her and her husband (peace and blessings of Allah be upon him), 

and the spreading of her needed knowledge within the Ummah, which would aid in the return 

of many to the true religion, by the permission of Allah. So, the researcher gathered the 

Ahaadeeth in which the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said “O Aisha”, 

from the Six Authentic Books, compiled those repeated and deleted those not from the 

statement of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him), then studied the Ahaadeeth 

from a hadeeth methodology perspective, in order to establish the status of each hadeeth in 

terms of its validity, by relying on the views of the experts in this field, then studied the 

Ahaadeeth from a Fiqh perspective in order to expose the difficult words and their meanings 

and lessons, by relying on the views of the scholars and experts, from the Books of explanation 

of Hadeeth and Fiqh. Thus, the reader, with the permission of Allah, will find that most of these 

Ahaadeeth are authentic, as he will learn about the outstanding personality of Aisha (may Allah 

be pleased with her), the strong marital relationship between her and the Prophet (peace and 

blessings of Allah be upon him) which was based upon love, gentleness, respect, and 

appreciation, and her important role in narrating and transmitting this knowledge to the Ummah. 
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 املقدمة

 خلفية البحث:
ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا، ومن  حنمده ونستعينه، ونستغفره،، إن احلمد هلل

سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فلن جتد له وليا مرشدا، وأشهد أن ال إله إال 
دين احلق و  هللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، وخريته من خلقه، أرسله هللا ابهلدى

الرسالة، وأّدى األمانة ونصح األمة وجاهد يف هللا حق جهاده، ملسو هيلع هللا ىلص بشريا ونذيرا رمحة للعاملني، فبّلغ
، ملسو هيلع هللا ىلصإن خري الكالم كتاب هللا وخري اهلدي هدي حممدف، أما بعد عن أمته افجزاه هللا خري ما جزى نبي

 النار. وشر األمور حمداثهتا وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف
إن من أفضل ما يشتغل به اإلنسان، هو االشتغال ابحلديث النبوي الشريف ودراسته والنظر والتأمل 

لذا فإين  (1)غه كما مسع، فرب مبلغ أوعى من سامع"نضر هللا امرأ مسع منا شيئا فبلّ "ملسو هيلع هللا ىلص: فيه، لقوله
ث املتعلقة مبوضوع معني، أردت أن أقدم لنيل شهادة املاجستري، حبثا عن دراسة جمموعة من األحادي

"اي عائشة"، من الكتب الستة، وقد ملسو هيلع هللا ىلص ولهفوقع اختياري على مجع ودراسة األحاديث اليت ورد فيها ق
ليسهل االنتفاع  ،الفقهية األبواب ومخسني حديثا من غري التكرار، مث رتبتها على واحدابلغ عددها 

 سأل هللا تبارك وتعاىل التوفيق والسداد.أ، و منها والرجوع إىل األحاديث يف مصادرها األصلية، هذا
 

 املوضوع: يأسباب اختيار 
ألزواجه، وبصفة خاصة يف األقليات املسلمة يف بالد ملسو هيلع هللا ىلص ( احلاجة املاسة إىل معرفة معاملة النيب1

الداير يعامل بعضهم بعضا ابلشدة والعنف وعدم  تلك األزواج والزوجات يفالغرب، فإن كثريا من 
 ذلك إىل االنفصال وتشتيت األسرة والتشاجر يف احملاكم املدنية.االحرتام، فيؤدي 

( أمهية إحياء السنة واحتياج املسلمني إىل الرجوع إليها والتمسك هبا ، وال يتم ذلك إال عن طريق 2
 ل به وقراءته ودراسته.تعلم احلديث واالشتغا

ومكانتها ودورها يف نقل األمور )رضي هللا عنها(  ( أمهية التعرف على شخصية أم املؤمنني عائشة3 
 فيما خيص الزوجني من العالقة الزوجية داخل البيت.ملسو هيلع هللا ىلص تتعلق هبدي املصطفى املهمة اليت

                                      
الرتمذي:  قال، و 2657، ح33ص/5:كتاب أبواب العلم، ابب: ما جاء يف احلث على تبليغ السماع، ج1ط، السننالرتمذي،  (1)

 "هذا حديث حسن صحيح".
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 مشكلة البحث:

 شون يف بالد الغرب کأمريكا الشمالية وغريها ي( عدم معرفة كثري من املسلمني وبصفة خاصة الذين يع1
املهم يف إظهار  ودورهاملسو هيلع هللا ىلص وكيفية تعاملها مع زوجها النيب( )رضي هللا عنها مبكانة أم املؤمنني عائشة

أمور العالقة الزوجية لألمة، فدراسة هذا املوضوع وإخراجه للناس سيكون سببا يف إبراز  من كثري
 علمها احملتاج إليه يف جمتمعنا إبذن هللا تعاىل.شخصيتها الشريفة، ونشر 

لغرب، يه عامة، وعلى احلديث الشريف خاصة يف بالد ا( إنه يقل توجه الناس إىل الدين وإقباهلم عل2
ه ان البحث يف هذا املوضوع وإظهاره سوف يإوذلك النتشار املالهي واللهو والشهوات، ف لكثري إىل وجِّّ

 وىل عز وجل.احلنيف، إبذن امل هللا دين
 

 أسئلة البحث:
 "اي عائشة" من الكتب الستة؟ملسو هيلع هللا ىلص فيها قوله هي األحاديث اليت ورد( ما 1
 ا درجة صحة هذه األحاديث؟( م2
 ؟زوجته عائشة يعاململسو هيلع هللا ىلص ( كيف كان النيب3
 "اي عائشة" يف هذه األحاديث؟ملسو هيلع هللا ىلص ( ماذا يدل عليه قوله4
 

 أهداف البحث:

 ودراستها دراسة حديثية وفقهية. الستةاألحاديث من الكتب مجع هذه ( 1
 لنقاد يف هذا الشأن.( بيان درجة صحة هذه األحاديث ابالعتماد على أقوال العلماء ا2
 )رضي هللا عنها(. ( التعرف على شخصية عائشة3
وزوجاته ملسو هيلع هللا ىلص ( التعرف على كيفية التعامل بني الزوجني على مبادئ احلب والرفق واالحرتام، أتسيا ابلنيب4

 الطاهرات.
امة ، وتبليغ ذلك لعملسو هيلع هللا ىلصيف التعلم من النيب)رضي هللا عنها(  ( إبراز مكانة ودور أم املؤمنني عائشة5

 الناس.
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 :بحثأمهية ال
 

ودراستها وأتملها والنظر فيها، وذلك من أشرف ملسو هيلع هللا ىلص ( إنه يف أصل ذاته اشتغال أبحاديث الرسول1
 األشغال وأنفعها للمسلم.

القارئ أو الباحث، من خالل دراسة احلديث والنظر فيه سوف يتعلم أمورا كثرية من الدين، ( إن 2
أُسْوَةٌ  }إذ قد بعثه هللا تبارك وتعاىل ،ملسو هيلع هللا ىلصاعد على االمتثال هبديهوسريته، واليت تسملسو هيلع هللا ىلص ومن أحوال النيب

 ، ويف ذلك سعادة اإلنسان يف الدارين.(1)ثرِيًا{حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ اآلخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَ
)رضي  نني عائشةمن شخصية أم املؤم ء( إنه من خالل دراسة هذا املوضوع، سوف يتعرف على شي3

  وسريهتا وفضائلها.)رضي هللا عنه(،  اليت هي أكثر الصحابة رواية للحديث بعد أيب هريرةهللا عنها( 
وأنه ، وزوحته احلبيبةملسو هيلع هللا ىلص ( إن من أهم ما يتعلمه اإلنسان أنه يتعرف على العالقة الزوحية بني النيب4 

تشري إىل احلب  عائشة"، هذه اللفظة اليتكان حيبها وحيسن معاملتها، ومن ذلك أنه كان يدعوها "اي 
 والقرب واالحرتام والتقدير.

 على النحو التايل: ومطالب سمت البحث إىل فصول ومباحثو قد ق

 .: اإلميانالفصل األول

 : العباداتالفصل الثاين

 و يتكون من سبعة مباحث:

صالة الليل وعدد ركعات املطلب األول: : : كتاب الصالةاملبحث الثاينة، : الطهار املبحث األول 
املطلب ، أهله للوترملسو هيلع هللا ىلص النيباملطلب الثالث: إيقاظ ، املطلب الثاين: االجتهاد يف العبادة، ابلليلملسو هيلع هللا ىلص النيب

، : كتاب الزكاةاملبحث الرابع، : كتاب اجلنائزاملبحث الثالث، الرابع: املقام الذي يقصر مبثله الصالة
 .: كتاب الدعاءاملبحث السابع، : كتاب املناسكساملبحث الساد، : كتاب الصياماملبحث اخلامس

  

                                      
 .21سورة األحزاب: اآلية  (1)
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 : شؤون األسرةالفصل الثالث

 مباحث:و يتكون من ثالثة 

 .: كتاب الطالقاملبحث الثالث، : كتاب الرضاعةاملبحث الثاين، : كتاب النكاحاملبحث األول

 : كتاب األضاحي واألطعمة واألشربةالفصل الرابع

 و يتكون من أربعة مباحث:

: النهي عن إلقاء ملبحث الثالثامر، : ذكر التاملبحث الثاين، : ما يستحب من الضحااياألول املبحث
 .ملسو هيلع هللا ىلص: األكل يف بيت النيباملبحث الرابع، مالطعا

 : كتاب اللباس والزينة واملالهيالفصل اخلامس

 و يتكون من مخسة مباحث:

: ما جيوز من املبحث الثالث، نات: اللعب ابلباملبحث الثاين، : التصاوير على الستارةاملبحث األول
 .: النهي عن التصويراملبحث اخلامس، : كراهية دخول الكلب يف البيتاملبحث الرابع، املالهي

 : كتاب األدب والرب والصلةالفصل السادس

 و يتكون من مخسة مباحث:

املبحث ، الناس: النهي عن الفحش وإيذاء املبحث الثاين، : املعاملة ابلرفق وعدم العنفاملبحث األول
: ما جيوز من املبحث اخلامس، املفسدة: ترك بعض االختيار لدفع املبحث الرابع، : غرية النساءالثالث
 .الظن

 بق: كتاب املناالفصل السابع

 و يتكون من أربعة مباحث:

 : مناقباملبحث الثالث، : مناقب أسامة بن زيداملبحث الثاين، : فضل أم املؤمنني عائشةاملبحث األول
 .: مناقب الصحايب عباداملبحث الرابع،  بن الزبريعبد هللا
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 كتاب الطب:  الفصل الثامن

 و يتكون من مبحثني:

 .: السحراملبحث الثاين، ملسو هيلع هللا ىلص: مرض النيباملبحث األول

 : كتاب صفة القيامة والزهدالفصل التاسع

 و يتكون من ثالثة مباحث:

 .: جمالسة الفقراءاملبحث الثالث، ب: ذكر الذنو املبحث الثاين، : احلشراملبحث األول

 : كتاب التفسريالفصل العاشر

 يتكون من أربعة مباحث:و 

املبحث ، : من سورة الزمراملبحث الثاين، : التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح ابملطراملبحث األول
 .: إثبات احلساباملبحث الرابع، : النهي عن اتباع متشابه القرآنالثالث

 
 



 

6 

 د:التمهي

 مناقبهابعض  ، وة )رضي هللا عنها(التعريف بشخصية أم املؤمنني عائش
ة أربع أو مخس ، ُولَِّدْت سن(1)نت أيب بكر الصديق، وأمها أم رومان بنت عامر بن عومير الكنانيةبهي 

 )رضي هللا عنها( على إال خدجية ملسو هيلع هللا ىلصأفقه النساء مطلقا، وأفضل زوجات النيب ، وهي(2)بعد البعثة
 ، منها:يف صحيحه عدة أحاديث اإلمام البخاري يف فضلها أخرجوقد ، (3)علماءال بني خالف

يوما:"اي عائش، هذا جربيل يقرئك  ملسو هيلع هللا ىلص"قال رسول هللا :قالت، )رضي هللا عنها( ( عن عائشة1
 .(4)ملسو هيلع هللا ىلص"وعليه السالم ورمحة هللا وبركاته، ترى ما ال أرى"، تريد رسول هللا فقلت: السالم"،

يقول: "فضل عائشة على النساء كفضل  ملسو هيلع هللا ىلصقال: "مسعت رسول هللا (،هللا عنهنس )رضي ( وعن أ2
 .(5)الثريد على سائر الطعام

قال ألم سلمة: "ال تؤذيين يف عائشة، فإنه وهللا، ما نزل علّي الوحي وأان يف حلاف امرأة  ملسو هيلع هللا ىلص( وأنه3
 .(6)منكن غريها"

الشرف والفضل ال خيتص هبا فقط، بل ا ومما يدل على فضلها أيضا أهنا "أم املؤمنني"، وإن كان هذ
يث ح بذلك يف حمكم تنزيله ملسو هيلع هللا ىلص، فإن هللا عز وجل لّقب زوجات نبّيهملسو هيلع هللا ىلصهو أيضا جلميع زوجات النيب

 فعن ابن عباس، ينادوهنا بذلك وقد كان الصحابة ،(7){النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِننِيَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ}قال:

                                      
ابن حجر ،  و 7093، رقم 186ص/7، ج1، طسد الغابةأ، وابن األثري، 1881ص/4، ج1، طاالستيعابانظر: القرطيب،  (1)

 .348ص/4ج، د.ط:اإلصابةالعسقالين، 
 .348ص/4ج، د.ط:اإلصابةابن حجر العسقالين، انظر:  (2)
 .8633، رقم 759ص  :1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (3)
، 29ص/5ج، ابب: فضل عائشة )رضي هللا عنها(:كتاب أصحاب النيب )صلى هللا عليه و سلم(  :1طالصحيح، البخاري،  (4)

 .3768ح
 .3770، ح29ص/5:جاملصدر السابق (5)
 .3775ح، 30ص/5:جاملصدر السابق (6)
 .6األحزاب: اآلية  سورة (7)

= 
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وعلى أيب  ملسو هيلع هللا ىلصقال هلا: "اي أم املؤمنني، تقدمني على فرط صدق، على رسول هللا أنه)رضي هللا عنهما( 
 .(1)بكر"
أيضا عن أبيها وعن عمر وفاطمة وسعد بن أيب وقاص  الكثري الطيب، وروتْ  ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب روتْ وقد 

بد هللا بن طاب وابنه ععمر بن اخل :اجلم الغفري، من الصحابة ى عنهارو ، و (2)وأسيد بن حضري وغريهم
سعيد بن  :عمر وأبو هريرة وأبو موسى وابن عباس والسائب بن يزيد، وغريهم، ومن كبار التابعني

بو سلمة بن عبدالرمحن وأبو وائل وغريهم خلق أن قيس ومسروق و املسيب وعمرو بن ميمون وعلقمة ب
 .(6)ودفنت يف البقيع ،(5)صحيحه على ال57، سنة (4)رمضان/17ليلة الثالاثء، ، وقد توفيت(3)كثري

 
 الدراسات السابقة:

 :ومها )رضي هللا عنها( إين قد وجدت كتابني ألّفا حول أم املؤمنني عائشة
هـ، بتحقيق عبد الغفور 316( مسند عائشة البن أيب داود، عبد هللا بن سليمان بن األشعث، املتوىف 1 

 الكويت. ،تبة األقصىهـ، الناشر:مك1405الطبعة األوىل  ،عبد احلق حسني
 نصا، فموضوعه ليس 103وورد فيه )رضي هللا عنها(،  وهذا الكتاب عبارة عن مجع مروايت عائشة

 موضوع هذا البحث. 
هـ، بتحقيق احلسني بن حممد احلدادي، الطبعة 571( فضل أم املؤمنني عائشة البن عساكر املتوىف 2

 سالمية.م، الناشر:دار البشائر اإل2005هـ، 1426األوىل، 
                                      

 كتاب أصحاب النيب )صلى هللا عليه و سلم(، ابب: فضل عائشة )رضي هللا عنها(:  :1طالصحيح، انظر: البخاري،  (1)
 .3771، ح29ص/5ج
 .350ص/4:ج، د.طاإلصابةابن حجر العسقالين، انظر:  (2)
 .املصدر السابقانظر:  (3)
، رقم 186ص/7، ج1، طأسد الغابة، وابن األثري، 1885ص/4، ج1، طاالستيعاب، و القرطيب، املصدر السابقانظر:  (4)

7093. 
ابن حجر ، و 7093، رقم 186ص/7، ج1ط ،أسد الغابةوابن األثري،  ،1885ص/4، ج1، طاالستيعابانظر: القرطيب،  (5)

 8633، رقم 759ص :1، طتقريب التهذيبالعسقالين، 
ابن حجر ، و 7093، رقم 186ص/7، ج1، طأسد الغابةوابن األثري،  ،1885ص/4ج، 1، طاالستيعابانظر: القرطيب،  (6)

 .350ص/4:ج، د.طاإلصابةالعسقالين، 
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بينما هذا البحث ، أم املؤمنني عائشة )رضي هللا عنها( عبارة عن مجع األحاديث يف فضل وهذا الكتاب
 .إن كان يتناول شيئا من فضلهاين جبمع األحاديث يف فضلها، و اليع

 
 منهج البحث:

لستة، تتبع أحاديث املوضوع من الكتب ا هوفالذي أسلكه يف كتابة هذا البحث أما منهج الدراسة 
األلفاظ املختلفة للحديث قارنة بني املو  من ختريج احلديث ،دراسة حديثيةتها وإخراجها وترتيبها، ودراس

ودراسة رجال اإلسناد إن مل يكن يف الصحيحني أو أحدمها، خرى ، أإذا كان يفيد معىن جديداً أو فوائد 
مث بيان ما يف احلديث من  اد،و احلكم على احلديث صحة وضعفا ابلرجوع إىل أقوال العلماء والنق

مستعيناً بكتب متون ، فيه من املسائل الفقهية ديث دراسة فقهية لبيان مامث دراسة األح ألفاظ غريبة،
  .واملعاجم والشروح املعتمدة ، وغريب احلديث،احلديث

 
 حدود البحث:

تب الستة "، من الك"اي عائشة ملسو هيلع هللا ىلصهللا، حول األحاديث اليت ورد فيها قول النيب يدور البحث إن شاء
، مرتبة على األبواب وفقهية ودراسة حديثيةالصحيحني والسنن األربعة، مجعا  –املشهورة املعروفة 

، و ليس بشرط أن يكون ه ووضوحهلسهولت صحيح مسلمالنووي ل وقد ارتكزت على ترتيب الفقهية
 "اي عائشة" يف أول الكالم، بل قد يكون يف أثناء الكالم أيضا. ملسو هيلع هللا ىلصقوله

 سأل هللا تبارك وتعاىل التوفيق والسداد.أو 
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 :إلميانا الفصل األول:

ثـََنا وَكِّيٌع، َعْن طَْلَحَة ْبنِّ حَيََْي، َعْن َعمَّتِّهِّ َعائَِّشَة بِّْنتِّ  مسلم: قال( 1 َبَة، َحدَّ ثـََنا أَبُو َبْكرِّ ْبُن َأيبِّ َشيـْ َحدَّ
ٍّّ مَِّن اأْلَْنَصارِّ  ملسو هيلع هللا ىلص: ُدعَِّي َرُسوُل هللاطَْلَحَة، َعْن َعائَِّشةَ أُمِّّ اْلُمْؤمِّنِّنَي، قَاَلتْ  ، فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل إِّىَل َجَنازَةِّ َصيبِّ

ََذا، ُعْصُفوٌر مِّْن َعَصافِّريِّ اجْلَنَّةِّ مَلْ يـَْعَملِّ السُّوَء َومَلْ يُْدرِّْكُه، قَاَل: "َأَو َغرْيَ َذلِّ  َك، اَي َعائَِّشُة إِّنَّ هللاَ هللاِّ طُوََب هلِّ
َوَخَلَق لِّلنَّارِّ أَْهاًل، َخَلَقُهْم هَلَا َوُهْم يفِّ َأْصاَلبِّ  نَّةِّ أَْهاًل، َخَلَقُهْم هَلَا َوُهْم يفِّ َأْصاَلبِّ آاَبئِّهِّْم،َخَلَق لِّْلجَ 
 آاَبئِّهِّْم".

 ختريج احلديث

من طريق وكيع به  ابن ماجه، وأخرجه أيضا (2)ابن ماجه، و (1)املتقدم مسلم واللفظ أخرجه ابإلسناد
 بلفظه. طلحة بن حيَي به، كالمها من طريق سفيان، عن (5)، والنسائي(4)كما أخرجه أبو داود  ،(3)بلفظه

 حكم احلديث

 هو حديث صحيح إلخراج مسلم إايه.

 غريب احلديث

( قوهلا "طوَب"، اختلف يف معىن "طوَب"، فقيل هي اسم للجنة، وقيل هي شجرة يف اجلنة، وأصلها 1
 .(7)، وعلى املعىن األصلي قيل أطيب معيشة له(6)عني فعلى من الطّيب، وقيل فرح وقرة

                                      
ىن كل مولد يولد على الفطرة وحكم موتى أطفال الكفار واملسلمني، كتاب القدر، ابب: مع، د.ط:صحيح مسلممسلم،  (1)

 . 31-2662، ح2050ص/4ج
 .82، ح32ص/1املقدمة، ابب: يف القدر، ج :، د.طسننلا ،ابن ماجه (2)
 .82، ح32ص/1:جاملصدر السابق (3)
 . 4713، ح86ص/5كتاب السنة، ابب:يف ذراري املشركني، ج:1ط، معامل السنن همعو  سننالأبو داود،  (4)
الصبيان، كتاب اجلنائز، ابب: الصالة على :3طشرح السيوطي وحاشية السندي،  همعو  صغرىنن السال ،النسائي (5)

 .1947، ح57ص/4ج
النهاية يف غريب احلديث ابن األثري، ، و 57ص/4ج:3، طحاشية السندي على سنن النسائي مع السننالسندي، انظر:  (6)

 .32ص/1:ج، د.طمع السنن ابن ماجهحاشية  عبد الباقي، حممد فؤادطوب، و  ، مادة141ص/3:ج، د.طواألثر
 .32ص/1:ج، د.طمع السنن ابن ماجهحاشية  عبد الباقي، حممد فؤادانظر:  (7)

= 
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 .(1)قوهلا "ومل يدركه"، أي مل يدرك أوانه ابلبلوغ( 2

 . (2)( قوله "أو غري ذلك"، أي غري ذلك القول هو األحسن واألوىل، وهو التوقف3

 فقه احلديث

 .(3)ويف املسألة خالف ( احلديث يدل على أنه يتوقف عن اجلزم يف أوالد املسلمني أبهنم يف اجلنة،1

 من احلديث ستفادبعض ما ي

 مسلمني كان آابؤهم أو مشركني. – (4) النار ملن مات من األوالد ( عدم اإلسراع إىل اجلزم ابجلنة أو1

 أعلم بعاقبة األمور، فهو أعلم مبن يصري إىل اجلنة أو إىل النار يف األزل. هلالج لج( إن هللا2

يدعى به اإلنسان امسه الذي يَعّينه  وأشرف ما، ابمسها اهااندملسو هيلع هللا ىلص هوحبه هلا، فإن عائشةملسو هيلع هللا ىلص ( احرتامه3 
  وميّيزه بني الناس.

                                      
 ابن ماجهحاشية  عبد الباقي، حممد فؤاد، و 57ص/4ج:3، طحاشية السندي على سنن النسائي مع السننالسندي، انظر:  (1)

 .32ص/1:ج، د.طمع السنن
 .املصدران السابقانانظر:  (2)
، فتح الباريابن حجر العسقالين، ، ، و 207ص/16:ج2طشرح صحيح مسلم، النووي، ) بعض العلماء وإىل هذا ذهب (3)

أن من مات من أوالد املسلمني  إىل ذهب أكثر العلماءوقد (، 210ص/8:ج، د.طعمدة القاريالعيين، ، و 244ص/3جد.ط:
، فتح الباريابن حجر العسقالين، ، و 207ص/16:ج2طشرح صحيح مسلم، النووي، ليس مبكلف )فهو يف اجلنة ألنه 

، عمدة القاريالعيين، ، و 58ص/4:ج  3، طشرح سنن النسائي مع السننالسيوطي، ، و 244ص/3جد.ط:
بذلك من غري دليل أراد هنيها عن املسارعة إىل القطع ملسو هيلع هللا ىلص : لعلهمنهاوأجابوا عن حديث عائشة هذا أبجوبة، (، 210ص/8جد.ط:

"أو ملسو هيلع هللا ىلص: ملا قال يف رجل من املسلمني: "أعطه إين ألراه مؤمنا"، فقال النيب )رضي هللا عنه( قاطع، كما فعل بسعد ابن أيب وقاص
العيين، ، و 244ص/3ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، ، و 207ص/16:ج2طشرح صحيح مسلم، لنووي، )ا مسلما"،

 ، د.ط: كتابح مسلمحيص: مسلم )أخرجه، وحديث سعد املشار إليه حديث صحيح، (210ص/8:ج، د.طعمدة القاري
 أنه حيتمل أن يكون قوله لعائشة منها، و (237-150، ح1/132اإلميان، ابب: أتليف قلب من خياف على إميانه لضعفه، ج

من مسلم ميوت له ثالثة من الولد مل يبلغوا "ما ملسو هيلع هللا ىلص: أخرب أبهنم يف اجلنة كما يف قولهيف أول التشريع، مث بعد ذلك )رضي هللا عنها( 
فتح ابن حجر العسقالين، ، و 207ص/16:ج2طشرح صحيح مسلم، النووي، احلنث إال أدخله هللا اجلنة بفضل رمحته إايهم" )

 .(210ص/8:ج، د.طعمدة القاريالعيين، ، و 244ص/3جد.ط: ،الباري
 .210ص/8:ج، د.طعمدة القاريالعيين، و ، 244ص/3ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، و انظر:  (4)
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 العبادات الفصل الثاين:

 الطهارة املبحث األول:

، ُكلُُّهْم َعْن حَيََْي ْبنِّ َسعِّيدٍّ، قَاقال مسلم: ( 2 ، َوحُمَمَُّد ْبُن َحاِتٍِّّ ، َوأَبُو َكامِّلٍّ َل: َحدََّثينِّ ُزَهرْيُ ْبُن َحْربٍّ
، َعْن َأيبِّ ُهَريـَْرَة، قَاَل: بـَيْـ  ثـََنا حَيََْي، َعْن يَزِّيَد ْبنِّ َكْيَساَن، َعْن َأيبِّ َحازِّمٍّ يفِّ  ملسو هيلع هللا ىلصَنَما َرُسوُل هللاِّ زَُهرْيٌ، َحدَّ

دِّ، فـََقاَل "اَي َعائَِّشُة: اَنوِّلِّيينِّ الثَـّْوَب" فـََقاَلْت: إِّيّنِّ َحائٌِّض، فـََقاَل:  « لَْيَسْت يفِّ َيدِّكِّ إِّنَّ َحْيَضَتكِّ »اْلَمْسجِّ
 فـََناَولَْتُه.ِّ 

 ختريج احلديث

 ، من طريق حيَي بن سعيد، به(2)، وكذلك أخرجه النسائي(1)املتقدم مسلم واللفظ أخرجه ابإلسناد
 بلفظه، غري أهنا قالت "ال أصلي" مكان "إين حائض". 

 لطائف اإلسناد

عن حيَي بن سعيد، فجمعهم يف  هم، كلإن اإلمام مسلما قد روى هذا احلديث عن ثالثة من شيوخه
، حيث وّضح أن زهريا قال: هؤالء ز الفروق يف حتمله احلديث عن شيوخهوميّ  إسناد واحد، إال أنه بنّي 

هذا و "حدثنا حيَي عن يزيد بن كيسان"، بينما قال اآلخران: "عن حيَي بن سعيد" ومل يقوال "حدثنا"، 

                                      
احليض، ابب: جواز غسل احلائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها واالتكاء يف  ، د.ط: كتابصحيح مسلممسلم،  (1)

 . 13-299، ح245ص/1حجرها وقراءة القرآن فيه، ج
، 146ص/1ب:استخدام احلائض، جكتاب الطهارة، اب:3، طالسنن الصغرى بشرح السيوطي وحاشية السنديالنسائي،  (2)

، )رضي هللا عنها( ، وله شواهد من حديث عائشة383، ح192ص/1، وكتاب احليض، ابب: استخدام احلائض: ج270ح
النسائي، ، و 11-298، ح244ص/1احليض، ابب: احلائض تناول من املسجد، ج ، د.ط: كتاب صحيح مسلممسلم، )أخرجها 

كتاب احليض، ابب: استخدام احلائض وبسط اخلمرة يف املسجد: :3، طالسندي السنن الصغرى بشرح السيوطي وحاشية
كتاب الطهارة، ابب: يف احلائض تناول من املسجد، :1، طالسنن و معه معامل السننأبو داود، ، و 384، ح192ص/1ج
، 241ص/1د، ج:كتاب الطهارة، ابب:ما جاء يف احلئض تتناول شيئا من املسج1، طالسننالرتمذي، ، و 261، ح179ص/1ج
، ويف مجيعها 632، ح207ص/1احلئض تتناول الشيء من املسجد، جالطهارة، ابب: ، د.ط: كتاب السننابن ماجه، ، و 134ح

 .(قال "انوليين اخلمرة من املسجد" مكان "الثوب"، وزايدة "من املسجد"، وليس يف شيء منها ذكر لقوله "اي عائشة"
= 
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 له،روق يف التحمل وعدم نسبة شيء إىل شخص مل يقيدل على دقة اإلمام مسلم وتفطنه وتنبهه للف
 فني للحديث الواحد.وقوة حفظه حيث متكن من التمييز بني رواايت شيوخه املختل

 .(2)، وأبو حازم هو سلمان األشجعي الكويف(1)وأبو كامل هو فضيل بن حسني اجلحدري

 حكم احلديث

 هو حديث صحيح إلخراج مسلم إايه.

 غريب احلديث

ْيضتك"، أي احلالة واهليئة، وقيل "َحْيضتك" وهو  يف ضبطهيل ضتك..."، قيْ إن حَ ( قوله "1 "حِّ
االسم من احليض واحلالة اليت تلزمها احلائض من التجّنب والتحّيض كاجللسة  يه ْيضةاحلِّ ، و (3)الصواب

ينهما فريق ب، والت(4)ضة، فهي املرة الواحدة من دفع احليضيْ والقعدة، أي حال القعود واجللوس، أما احلَ 
 .(5)ة احلال من سياق احلديثمبا تقتضيه قرين

  

                                      
 .5426، رقم 448ص :1، طالتهذيبتقريب ابن حجر العسقالين،  انظر: (1)
 .2479، رقم 246ص  :قاملصدرالساب انظر: (2) 
يرى النووي وغريه أن فتح احلاء يف هذا احلديث هو الصواب، ويرى اخلطايب أن الصحيح يف ضبطه هو كسر احلاء، فقال:  (3)

كر القاضي عياض على اخلطايب ورد عليه فقال: "احملدثون يقولون بفتح احلاء وهو خطأ وصواهبا ابلكسر، أي احلالة واهليئة"، وأن
"ليست يف يدك"، معناه أن ملسو هيلع هللا ىلص: قاله احملدثون من الفتح، ألن املراد الدم وهو احلَيض ابلفتح بال شك، لقوله "الصواب هنا ما

تح هو الظاهر النجاسة اليت يصان املسجد عنها وهي دم احليض، لسيت يف يدك...."، مث قال النووي: "وهذا الذي اختاره من الف
 .(210-211ص/3ج:2، طشرح صحيح مسلملنووي، ا )هنا وملا قاله اخلطايب وجه، وهللا أعلم"، 

، معامل السنن مع سنن أيب داوداخلطايب، ، و 469ص/1:ج، د.طالنهاية يف غريب احلديث واألثرابن األثري، انظر:  (4)
 .179ص/1ج:1ط
  469ص/1: ج، د.طث واألثرالنهاية يف غريب احلديابن األثري، انظر:  (5)
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 فقه احلديث

مناولتها أحدا شيئا بيدها،  ( احلديث يدل على جواز تناول احلائض الشيء من املسجد بيدها، وعلى1
، قال الرتمذي: "وهو قول عامة أهل العلم، ال نعلم (1)فإن يدها ليست جنسة ألن احليض ال يكون فيها

 .(2)أن تتناول احلائض شيئا من املسجد"س ختالفا يف ذلك، أبن ال أببينهم ا

 بعض ما يستفاد من احلديث

"إن حيضتك ليست يف يدك" يعين أن  ملسو هيلع هللا ىلصفقوله، ( احلديث يدل على أن جسد احلائض ليس جنسا1
  .(4)، وكذا بقية اجلسد(3)يف اليد تالدم جنس، أما اليد فليست جنسة ألن دم احليض ليس

 الزوج إىل زوجته والزوجة إىل زوجها، وهو نداء اإلنسان ابمسه.ب حلسن الذي حيبِّّ اخللق ا ( أتكيد2

وهذا دليل قاطع "على أن حيضها  كان يتعامل مع زوجاته ويساكنهن وهن حائضات،ملسو هيلع هللا ىلص ( إن النيب5
 اآلخر.  وهذا مما يقّوي العالقة الزوجية بني الزوجني ويقّرب وحيبب أحدمها إىل، (5)ال مينع مالمستها"

  

                                      
 .179ص/1:ج1، طالسنن مع سنن أيب داودمعامل اخلطايب، انظر:  (1)
 .242ص/1:ج1، طالسننالرتمذي،  (2)
 .املصدر السابقانظر:  (3)
"ليست يف يدك"، ملسو هيلع هللا ىلص وهذا هو الذي أشار إليه القاضي عياض بقوله: "...ألن املراد الدم و هو احليض ابلفتح بال شك، لقوله (4)
، شرح صحيح مسلمالنووي، )انظر: عناه أن النجاسة اليت يصان املسجد عنها وهي دم احليض، ليست يف يدك...."، م

ملسو هيلع هللا ىلص : يف ترجيلها رأس رسول هللا)رضي هللا عنها( ث عن حديث عائشة، وأشار إليه ابن حجر  أيضا حني حتد(210ص/3ج:2ط
، وحديث (401ص/1ج ، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، ) حالة حيضها، فقال: "وهو دال على أن ذات احلائض طاهرة"،

وترجيله ، : كتاب احليض، ابب: غسل احلائض رأس زوجها 1طالصحيح، لبخاري، ا)أخرجه عائشة هذا حديث صحيح، 
 (.295، ح67ص/1ج
  .401ص/1ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، ، و 210ص/3ج :2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر:  (5)
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َهابٍّ قَاَل: قَاَل  قال أبو داود:( 3 ثـََنا يُوُنُس، َعنِّ اْبنِّ شِّ َبَسُة، َحدَّ ثـََنا َعنـْ ، َحدَّ ثـََنا َأمْحَُد ْبُن َصالِّحٍّ َحدَّ
، إِّنَّ اّللََّ َعزَّ َوَجلَّ ُسَلْيمٍّ اأْلَْنَصارِّيََّة هَِّي أُمُّ أََنسِّ ْبنِّ َمالِّكٍّ قَاَلْت: اَي َرُسوَل اّللَِّّ ُعْرَوُة، َعْن َعائَِّشَة، َأنَّ أُمَّ 

ُل أَْم اَل؟ قَاَلْت َعائَِّشةُ اَل َيْسَتْحيِّي مَِّن احلَْقِّّ أَرَأَْيَت اْلمَ  ، فـََقاَل ْرأََة إَِّذا رََأْت يفِّ النـَّْومِّ َما يـََرى الرَُّجُل أَتـَْغَتسِّ
 ُّ ْل إَِّذا َوَجَدتِّ اْلَماءَ : »ملسو هيلع هللا ىلصالنَّيبِّ َها، فـَُقْلُت: ُأفٍّّ َلكِّ َوهَ قَاَلْت «. نـََعْم. فـَْلتَـْغَتسِّ بَـْلُت َعَليـْ ْل َعائَِّشُة: َفأَقـْ

َبَل َعَليَّ َرُسوُل اّللَِّّ   الشََّبُه"؟.أَْيَن َيُكوُن  فـََقاَل: "َترَِّبْت ميِّيُنكِّ اَي َعائَِّشُة، َومِّنْ  ملسو هيلع هللا ىلصتـََرى َذلَِّك اْلَمْرأَُة؟ َفأَقـْ

 ختريج احلديث

، من طريق ابن شهاب به مبثله، (2)، كما أخرجه النسائي(1)املتقدم أبو داود واللفظ أخرجه ابإلسناد
، من طريق ابن شهاب، به مبعناه، إال أنه مل يسق (3)مسلم هوليس فيه ذكر لقوله "اي عائشة"، وأخرج

 بقوله "مبعىن حديث هشام".املنت، إمنا أحال عليه 

 رواة احلديث

النسائي من أجل أوهام قليلة له، وذكر  ( أمحد بن صاحل: هو املصري، أبو جعفر الطربي، تكلم فيه1
، فظن النسائي أنه (5)منا تكلم ابن معني يف أمحد بن صاحل الشموميلكن إ، و (4)هتكذيب ابن معني ل

                                      
، وله شواهد 237، ح162ص/1كتاب الطهارة، ابب: املرأة ترى ما يرى الرجل، ج:1، طالسنن ومعه معامل السننأبو داود،  (1)

احليض، ابب:وجوب الغسل على املرأة خبروج املىن  ، د.ط: كتابصحيح مسلممسلم، )أخرجها  ،عن أم سليم وأنس وأم سلمة
البخاري، ، وليس يف شيء منها ذكر لقوله "اي عائشة"، و 313ح ، و312، و ح310، و ح311، ح250ص/1منها، ج

تاب الطهارة، ابب: ما ك:1، طالسننالرتمذي، ، و 282، ح64ص/1: كتاب الغسل، ابب:إذا احتلمت املرأة، ج1طالصحيح، 
ب:يف املرأة الطهارة و سننها، اب، د.ط، كتاب السننابن ماجه، ، و 122، ح209ص/1جاء يف املرأة ترى مثل ما يرى الرجل، ج

 ، وليس يف شيء منها ذكر لقوله "اي عائشة".600،ح197ص/1ترى يف منامها ما يرى الرجل، ج
كتاب: الطهارة، ابب: غسل املرأة ترى يف منامها ما :3، طالسيوطي و حاشية السندي، السنن الصغرى بشرح النسائي (2)

 .196، ح112ص/1يرى الرجل، ج
 .314، ح251ص/1وب الغسل على املرأة خبروج املىن منها، ججو  احليض، ابب: ، د.ط: كتابصحيح مسلممسلم،  (3)
 .48، رقم 80ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (4) 
 .12099، رقم 25-26ص/8:ج1، طالثقاتابن حبان، انظر:  (5) 

= 
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يقارب   ه، ويرى ابن حبان أن(2)ذهيب "هو ثبت يف احلديث"، وقال ال(1)تكلم يف أمحد بن صاحل الطربي
 .(4)الصة فيه أنه ثقة حافظخلاف، (3)حيَي بن معني يف احلفظ واإلتقان

، وقال (6)، ذكره ابن حبان يف الثقات(5)بن خالد بن يزيد األموي أبو عثمان األيليا( عنبسة: هو 2
 .(8)صدوقاخلالصة فيه أنه ، ف(7)أمحد بن صاحل "صدوق"

، وذكره (10)، قال عنه الذهيب "أحد األثبات"(9)أبو يزيد ،لييْ بن يزيد بن أيب النجاد األَ ا ( يونس: هو3
اخلالصة فيه أنه ثقة إال أنه يوجد يف ف، (12)، وقال ابن معني والنسائي "ثقة"(11)ابن حبان يف الثقات

 .(13)روايته عن الزهري وهم قليل، ويف غري الزهري خطأ

، (14)ابن شهاب: هو حممد بن مسلم بن عبيد هللا بن عبد هللا بن شهاب الزهري القرشي، أبو بكر( 4
، وقال ابن سعد "قالوا: وكان الزهري ثقة، كثري احلديث والعلم (15)ه "أحد األعالم"قال  الذهيب عن

 .(17)انهاخلالصة فيه أنه احلافظ الفقيه املتفق على جاللته وإتقف، (16)والرواية فقيها جامعا"
                                      

 .48، رقم 80ص :1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (1) 
 . 40، رقم 195-196ص/1:ج1ط ،الكاشف، الذهيب (2) 
 12099، رقم 25-8/26:ج1، طالثقاتابن حبان،  انظر: (3) 
 .48، رقم 80ص :1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين،  انظر: (4) 
 .4529، رقم 404ص/22:ج1، طهتذيب الكمالاملزي، انظر:  (5) 
 .14759، رقم 515ص/8:ج1، طالثقاتابن حبان، انظر:  (6) 
 .4529، رقم 404ص/22:ج1، طهتذيب الكمالاملزي،  (7) 
 .5198، رقم 432ص :1، طالتهذيبتقريب ابن حجر العسقالين، انظر:  (8) 
 .7919، رقم 614: ص املصدر السابقانظر:  (9) 
 .6480، رقم 404ص/2:ج1ط ،الكاشفالذهيب،  (10) 
 .11887، رقم 648ص/7:ج1، طالثقاتابن حبان، انظر:  (11) 
 .557و  556ص/32:ج1، طهتذيب الكمالاملزي،  (12) 
 .7919، رقم 614ص :1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين،  انظر: (13) 
 .6296، رقم 506ص   1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين،  انظر: (14)
 .5152، رقم 219ص/2:ج1ط ،الكاشفالذهيب،  (15)
 .432ص/26:ج1، طهتذيب الكمالاملزي،  (16)
 .6296رقم ، 506ص :1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، نظر: ا (17)

= 
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، (2)بن العوام بن خويلد األسدي املدين، أبو عبد هللاا، (1)يف رواية مسلم ، كمابن الزبريا ( عروة: هو5
، وقال ابن حبان "وكان من أفاضل (3)قال عنه ابن سعد "وكان ثقة كثري احلديث فقيها عاليا مأموان ثبتا"

اخلالصة فيه أنه ثقة فقيه مشهور ف ،(5)الفقهاء السبعة"، وقال الذهيب "أحد (4)أهل املدينة وعلمائهم"
(6). 

 .(7)هيدتها يف التمقد تقدمت ترمجو  )رضي هللا عنها( ( عائشة: هي أم املؤمنني6

أم الصحايب املشهور أنس بن  ،بنت ملحان بن خالد األنصارية، اشتهرت بكنيتها (  أم سليم: هي7 
 .(8)أنه أخرب أهنا يف اجلنةملسو هيلع هللا ىلص من الصحابيات الفاضالت، وقد صح عن النيب وكانتمالك، 

  

                                      
 .314، ح251ص/1و جوب الغسل على املرأة خبروج املىن منها، ج احليض، ابب: ، د.ط: كتابصحيح مسلممسلم،  انظر: (1)
 .4561، رقم 389ص :1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (2)
 .729، رقم 137ص/5:ج1ط ،الطبقات الكربىابن سعد،  (3)
 .4515، رقم 194-195ص/5:ج1، طالثقاتابن حبان،  (4)
 .168، رقم 4/421ج:3، طسري أعالم النبالءالذهيب،  (5)
 .4561، رقم 389ص :1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين،  انظر: (6)
 من هذا البحث. 4انظر: ص (7)
، 1908ص/4ج  ، ابب فضائل أم سليم أم أنس بن مالك وباللالفضائل ، د.ط: كتابصحيح مسلممسلم، أخرجه  (8)

، 10ص/5: كتاب فضائل الصحابة، ابب: مناقب عمر بن اخلطاب أيب حفص القرشي، ج1طالصحيح، البخاري، ، و 2456ح
 .3679ح
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 حكم احلديث

اري، إال أنه رجاله كلهم ثقات رجال البخ، وقال: "وهذا إسناد حسن، (1)صّحح األلباين رواية أيب داود
ومل جند ما يسقط االحتجاج ... مقروانً بغريه -األموي؛ موالهموهو ابن خالد بن يزيد  -أخرج لعنبسة

حديث  ، فهوالبخاري ومسلم أصله، وأخرج (2)حبديثه، ولوال أن البخاري قرنه بغريه لصححنا حديثه"
 .صحيح

 غريب احلديث

 وإظهاره احلققيل إن معناه أن هللا عز وجل ال ميتنع من بيان  ال يستحيي من احلق"،(  قوهلا "إن هللا 1
فكأهنا تشري إىل أنه كما أن هللا عز وجل ال ميتنع من بيان احلق، فإهنا أيضا ال متتنع من السؤال  ،(3)

 .(5)ق وال يبيحه، وقيل إن معناه أن هللا عز وجل ال أيمر ابحلياء يف احل(4)عما هي يف حاجة إىل معرفته

  .(6)إنكار عليها على سؤاهلا لك"، فّ ( قوهلا "أُ 2
                                      

 .237، ح، د.طصحيح وضعيف سنن أيب داوداأللباين،  انظر: (1) 
 .434-435ص/1:ج1طصحيح أيب داود، األلباين،  (2) 
اخلطايب، ، و 389ص/1ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، ، و 224ص/3:ج2طشرح صحيح مسلم، النووي،  انظر: (3)

القرطيب، ، و 112ص/1ج:3، طشرح سنن النسائي مع السننالسيوطي، ، و 163ص/1:ج1ط معامل السنن مع سنن أيب داود،
 .298ص/4:ج، د.طديرفتح القالشوكاين، ، و 146ص/14:ج1، طاجلامع ألحكام القرآن

 .163ص/1:ج1، طمعامل السنن مع سنن أيب داوداخلطايب، ، و 224ص/3:ج2طشرح صحيح مسلم، النووي،  انظر: (4)
 .389ص/1ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، ، و املصدران السابقان انظر: (5)

تستحيي النساء عادة من السؤال عنه وذكر ذلك ، مما وإمنا قالت هذه الكلمة اعتذارا منها من أجل سؤاهلا عما دعت احلاجة إليه
حبضرة الرجال، فيفهم من قوهلا وسؤاهلا أنه ينبغي ملن عرضت له مسألة، أن يسأل عنها وال ميتنع من السؤال حياًء، فإن ذلك ليس 

 خبري، بل هو شر، فال يكونة ليس حبياء حقيقي، فإن احلياء كله خري وال أييت إال ابخلري، بينما االمتناع عن السؤال يف هذه احلال
، (163ص/1ج:1، طمعامل السنن مع سنن أيب داوداخلطايب، ، و 224ص/3ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر: )حياء، 

 ألنه يفوته العلم يف وقت احلاجة، فكيف يعبد هللا عز وجل من يف حاجة إىل علم فلم يسأل عنه؟
ملا تكلمت به، وهي كلمة تستعمل يف االحتقار واالستقذار واإلنكار، قال الباجي: "واملراد و قال النووي: "معناه استحقارا هلا  (6)

و قال ابن األثري: وقيل ، 224-225ص/3ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، )هبا هنا اإلنكار، وأصل األف وسخ األظفار" 
 فتل" إذا تكرّه، وقيل أصل األف من وسخ اإلصبعا صّوت به اإلنسان علم أنه متضجر ممعناه االحتقار واالسقالل، وهي صوت إذ

وقال القرطيب: "ويقال لكل ما يضجر ويستثقل: أف له"، ، (55ص/1ج، د.ط:النهاية يف غريب احلديث واألثرابن األثري، )
 .(158ص/10ج، 5اجمللد :1، طاجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، )

= 
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(  قوهلا "وهل ترى ذلك املرأة"؟، كأهنا مل تعلم  أن ذلك حيدث للمرأة ألنه مل حيدث هلا فقط، ولذلك 3
  .(1)استغربت سؤال أم سليم

 معناها ر الناس حولاختلفت أنظاو قد  ،(2)كلمة إنكار الشيء والزجر عنه  "تربت ميينك"،ملسو هيلع هللا ىلص ( قوله4
(3). 

 احلديثفقه 

 ،(4)( احلديث يدل على وجوب الغسل على املرأة إذا خرج منها املين يف املنام، كما جيب على الرجل1
  .(5)وهو جممع عليه

فال جيب الغسل ابإلمجاع، كأن يرى النائم أنه جيامع وإال ( املراد خبروج املين، هو أن خيرج إىل اخلارج، 2
 .(6)مث يستيقظ فال يرى شيئا وأنه أنزل،

                                      
كما ملسو هيلع هللا ىلص ال يقع هلن احتالم ألنه من الشيطان، فعصمهن منه تكرميا لهملسو هيلع هللا ىلص قال السيوطي: "ظهر يل أن يقال إن أزواج النيب (1)

ملسو هيلع هللا ىلص عصم هو منه، مث رأيت الشيخ ويل الدين قال: "وقد رأيت بعض أصحابنا يبحث يف الدرس منع وقوع االحتالم من أزواج النيب
، شرح سنن النسائي مع السننسيوطي، ال)والشيطان ال يتمثل به"، فسررت بذلك كثريا"، ، ألهنن ال يطعن غريه ال يقظة وال نوما، 

 .(113ص/1ج:3ط
 . 221ص/3ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي،  انظر: (2)
قال النووي: "واألصح األقوى الذي عليه احملققون يف معناها، أهنا كلمة أصلها افتقرت ولكن العرب اعتادت استعماهلا غري  (3)

اتله هللا، وما أشجعه، وال أم له، وال أب لك، وثكلته أمه، وويل أمه، وما قاصدة حقيقة معناها األصلي، فيذكرون تربت يداك، وق
هنا عند إنكار الشيء أو الزجر عنه، أو الذم عليه، أو استعظامه، أو احلث عليه، أو اإلعجاب به، وهللا أشبه هذا من األلفاظ، يقولو 

ابن ، و 164ص/1:ج1، طن مع سنن أيب داودمعامل السناخلطايب، ، و 221ص/3ج:2النووي، شرح صحيح مسلم، ط)أعلم"، 
وقال ابن ، (114ص/1ج:3، طالنسائي مع السننشرح سنن السيوطي، و  389ص/1ج، د.ط:فتح الباريحجر العسقالين، 

األثري: "وهذه الكلمة جارية على ألسنة العرب ال يريدون هبا الدعاء على املخاطب وال وقوع األمر به، كما يقولون قاتله هللا، وقيل 
 .(184ص/1ج، د.ط:النهاية يف غريب احلديث واألثرابن األثري، )معناه هلل دّرك"، 

 .220ص/3:ج2طشرح صحيح مسلم، النووي، ، و 389ص/1ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (4)
وقد أمجع املسلمون على  قال النووي: "اعلم أن املراة لو خرج منها املين وجب عليها الغسل كما جيب على الرجل خبروجه، (5)

، وقال الرتمذي: "وهو قول (220ص/3:ج2طشرح صحيح مسلم، النووي، )وجوب الغسل على الرجل و املرأة خبروج املين."، 
الرتمذي، )عامة الفقهاء، أن املرأة إذا رأت يف املنام مثل ما يرى الرجل فأنزلت، أن عليها الغسل، وبه يقول سفيان الثوري و الشافعي، 

 .(210ص/1:ج1، طسننال
 .389ص/1ج، د.ط:فتح الباريحجر العسقالين،  ابن، و 220ص/3:ج2طشرح صحيح مسلم، النووي،  انظر: (6)

= 
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 بعض ما يستفاد من احلديث

 .(1)( يف احلديث رد على من منع االحتالم يف حق املرأة دون الرجل1

( ال ينبغي ملن كان يف حاجة إىل معرفة حكم مسألة ما، أن مينعه احلياء من السؤال عما هو يف حاجة 2
 .(2)إىل معرفته

فزجرها  ها بكل احرتام وأدب وحب،كّلمل معها، بل  غلظ القو حيث مل ية، لعائشملسو هيلع هللا ىلص ( احرتام النيب3
 مث اثنيا انداها ابمسها الذي يعني شخصيتها ومييزها عن الغري. ،أوال زجرا خفيفا

  

                                      
 .235ص/3ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 389ص/1ج، د.ط:فتح الباريحجر العسقالين، ابن  انظر: (1)
، 163ص/1ج:1، ط السنن مع سنن أيب داودمعاملاخلطايب، ، و 224ص/3ج:2ط شرح صحيح مسلم،النووي،  انظر: (2)

 .389ص/1ج، د.ط:فتح الباريوابن حجر العسقالين، 
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 كتاب الصالةاملبحث الثاين:  
 ابلليل ملسو هيلع هللا ىلصاملطلب األول: صالة الليل و عدد ركعات النيب

 

ثـََنا قال البخاري: ( 4 ، َعْن  يُوُسَف، قَاَل: َعْبُد اّللَِّّ ْبنُ َحدَّ ْقرُبِّيِّّ
َ
َأْخرَباََن َمالٌِّك، َعْن َسعِّيدِّ ْبنِّ َأيبِّ َسعِّيدٍّ امل

َها، َكْيَف َكاَنْت صَ  ُ َعنـْ َي اّللَّ  ملسو هيلع هللا ىلصالَُة َرُسولِّ اّللَِّّ َأيبِّ َسَلَمَة ْبنِّ َعْبدِّ الرَّمْحَنِّ، أَنَُّه َأْخرَبَُه: أَنَّهُ َسَأَل َعائَِّشَة َرضِّ
يَزِّيُد يفِّ َرَمَضاَن َوالَ يفِّ َغرْيِّهِّ َعَلى إِّْحَدى َعْشَرَة رَْكَعًة ُيَصلِّّي  ملسو هيلع هللا ىلصاَن َرُسوُل اّللَِّّ َما كَ »َقاَلْت: يفِّ َرَمَضاَن؟ فَـ 

ي َثاَلاًث. نَّ، مُثَّ ُيَصلِّّ أَْربـًَعا، َفالَ َتَسْل َعْن ُحْسنِّهِّنَّ َوطُوهلِِّّنَّ، مُثَّ ُيَصلِّّي أَْربـًَعا، َفالَ َتَسْل َعْن ُحْسنِّهِّنَّ َوطُوهلِِّّ 
اَي َعائَِّشُة إِّنَّ َعْييَنَّ تـََناَمانِّ َواَل يـََناُم »ْت َعائَِّشُة: فـَُقْلُت اَي َرُسوَل اّللَِّّ: أَتـََناُم قـَْبَل َأْن تُوتَِّر؟ فـََقاَل: قَالَ 

 «.قـَْليبِّ 

 ختريج احلديث
، (4)، والرتمذي(3)، وأبو داود(2)أخرجه مسلم، وكذلك (1)املتقدم البخاري واللفظ أخرجه ابإلسناد

 ، كلهم من طريق مالك به بلفظه، إال أن يف رواية النسائي "إن عيين تنام" ابإلفراد.(5)والنسائي
 حكم احلديث

 إنه حديث صحيح متفق على صحته.
 غريب احلديث

 .(6)( قوله "يف رمضان"، أي يف ليايل رمضان1

                                      
صالة  ، وكتاب1147ح 53ص/2ابلليل يف رمضان وغريه، جملسو هيلع هللا ىلص  التهجد، ابب:قيام النيب : كتاب1طالصحيح، البخاري،  (1)

تنام عينه وال ينام قلبه: ملسو هيلع هللا ىلص لنيباملناقب، ابب:كان ا ، وكتاب2013، ح45ص/3الرتاويح، ابب:فضل من قام رمضان: ج
 ، وليس فيه قوله "اي عائشة".3569، ح579ص/6ج
، 509ص/1يف الليل، جملسو هيلع هللا ىلص  صالة املسافرين، ابب: صالة الليل وعدد ركعات النيب ، د.ط: كتابصحيح مسلممسلم،  (2)

 .125-738ح
 . 1341، ح86-87 /2ل، جكتاب الصالة، ابب: يف صالة اللي:1، طالسنن و معه معامل السننأبو داود،  (3)
 . 439، ح302-303ص/2ابلليل، جملسو هيلع هللا ىلص  أبواب الصالة، ابب:ما جاء يف صالة النيب كتاب  :1، طالسننالرتمذي،  (4)
ث، كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، ابب:كيف الوتر بثال:3، طالسنن الصغرى بشرح السيوطي وحاشية السنديالنسائي،  (5)

 .1697، ح234ص/3ج
 .204ص/7ج، د.ط:عمدة القاريلعيين، اانظر:  (6)

= 
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، فيستغىن بظهور ل احلسن والطولهن يف غاية كماعن حسنهن وطوهلن"، أي  لْ سَ ( قوهلا "فال تَ 2
 .(1)حسنهن وطوهلن عن السؤال عنهن

 .(2)( قوهلا "أربعا"، أي أربع ركعات3
 فقه احلديث

وهي ، (3)يف الليل كانت متساوية يف مجيع السنة، يف رمضان ويف غري رمضانملسو هيلع هللا ىلص (  إن صالة النيب1
 .(4)مثاين ركعات

كان يصلي رابعا رابعا، أي يصلي أربع لليل أنه  يف صالة املسو هيلع هللا ىلص واحلديث يدل على أن عادة النيب(  2
  .(5)ركعات بدون فصل بعد الركعتني ابلتسليم

                                      
 .20ص/6ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، ، و 204ص/7ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، انظر:  (1)
 .204ص/7ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، انظر:  (2)
 .204ص/7ج، د.ط:القاريعمدة العيين، ، و 33ص/3:جد.ط ،فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (3)
يصلي يف رمضان عشرين ركعة والوتر" الذي رواه ابن أيب شيبة، فإسناده ضعيف، ملسو هيلع هللا ىلص ابن عباس: "كان رسول هللا أما حديث (4)

ابن حجر انظر: )يف الليل من غريها، ملسو هيلع هللا ىلص الذي أخرجه الشيخان، مع كوهنا أعلم حبال النيبِّ  ابإلضافة إىل أنه يعارض حديث عائشة
 .(254ص/4ج، د.ط:فتح الباريالعسقالين، 

، (479ص/2: ج، د.طفتح الباريابن حجر العسقالين، انظر: )أنه كان يفصل أيضا فيسلم بعد الركعتني، ملسو هيلع هللا ىلص د صح عنهوق (5)
يصلي فيما ملسو هيلع هللا ىلص قالت: "كان رسول هللاهللا عنها(  )رضي ةطريق الزهري، عن عروة، عن عائش فأخرج حممد بن مصر وأبو داود، من

السنن أبو داود،  )أخرجهر إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ثنتني......."، بني أن يفرغ من صالة العشاء إىل أن ينصدع الفج
، وقال ابن حجر: "إسنادمها على (1336، ح84-85ص/2كتاب الصالة، ابب:يف صالة الليل، ج  :1، طومعه معامل السنن

)رضي هللا  عائشة، بل قد أخرجه مسلم، بسنده، عن (479ص/2ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، )، شرط الشيخني"
صالة املسافرين، ابب: صالة الليل وعدد  ، د.ط: كتابصحيح مسلممسلم، )، و فيه ".... يسلم بني كل ركعتني...."، عنها(

ر ابن حجر إىل(122-736، ح508ص/1ج ،ملسو هيلع هللا ىلصركعات النيب  إخراج مسلم هذا احلديث. ، ومل ُيشِّ
، فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر: )صالة الليل مثىن مثىن،  أما ابلنسبة ألمته فريى اجلمهور أن األفضل هلم أن تكون

، أن رجال سأل )رضي هللا عنهما( حلديث ابن عمروذلك ، (30ص/6ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، ، و 20ص/3جد.ط:
، ابب:ما جاء : كتاب الوتر1طالصحيح، البخاري،  )أخرجهعن صالة الليل، فقال: "صالة الليل مثىن مثىن...."، ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا

صالة املسافرين وقصرها، ابب:صالة الليل مثىن مثىن والوتر  ، د.ط: كتاب صحيح مسلممسلم، ، و 990، ح24ص/2يف الوتر، ج
، فتح الباريابن حجر العسقالين، ) جائز أيضا، علما أبن الوصل (145-749، ح516ص/1ركعة من آخر الليل، ج

 .20ص/3جد.ط:
= 
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عن ذلك  شة )رضي هللا عنها(،عائ( ويدل أيضا على كراهية النوم قبل الوتر، وذلك ألن استفهام 3
 .(1)ليس كغريه يف ذلكملسو هيلع هللا ىلص فأجاهبا أبنهأبهنا كانت قد فهمت منع ذلك،  يشعر

الوتر ثالث ركعات بتسليمة واحدة، ويف املسألة خالف حول األفضل يف عدد  ازجو ويدل على ( 4
  .(2)ركعات الوتر

(  قوله "إن عييّن تنامان و ال ينام قليب"، قال النووي: "هذا من خصائص األنبياء )صلوات  هللا 5
 .(3)(وسالمه عليهم

  

                                      
 . 33ص/3: ج، د.ط،فتح الباري، ابن حجر العسقالينانظر:  (1)
أنه صلى هذه األعداد، ملسو هيلع هللا ىلص تسع، وكل ذلك جائز، فقد ثبت عن النيب قيلسبع، و  قيلمخس، و  قيلثالث، و  قيلواحدة، و  فقيل (2)
الوتر بثالث عشرة، ملسو هيلع هللا ىلص ، وقال الرتمذي: "وقد روي عن النيب(481ص/2ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر: )

 (.320ص/2ج:1، طالسننالرتمذي، ، )سع، وسبع، ومخس، وثالث، وواحدة"وإحدى عشرة، وت
 .579-580ص/6، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، ، و 21ص/6ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي،  (3)

حيح، الصالبخاري، )أخرجه فإن قيل: إذا كان قلبه ال ينام، فكيف انم عن صالة الفجر يف الوادي حني سافر مع بعض الصحابة؟ 
، د.ط: كتاب صحيح مسلممسلم، ، و 595، ح122ص/1: كتاب مواقيت الصالة، ابب: الذان بعد ذهاب الوقت، ج1ط

عنه أنه ال منافاة  الصحيح فاجلواب، (681، ح472ص /1تعجيله، جومواضع الصالة، ابب:قضاء الفائتة واستحباب  املساجد
احلدث واألمل وحنومها، وال يدرك طلوع الفجر وغريه مما يتعلق ابلعني، وإمنا يدرك بينهما، ألن القلب إمنا يدرك احلسيات املتعلقة به، ك

، فتح ابن حجر العسقالين، و 184ص/5ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، ) ذلك ابلعني، والعني انئمة وإن كان القلب يقظا
  .(450ص/1:ج، د.طالباري
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 بعض ما يستفاد من احلديث  
 .(1)أفضل من تكثري عدد الركعات تطويل القيام يف صالة الليلإن ( 1
( تعميم اجلواب عند السؤال عن شيء، حىت ال يـََتوهم السائل أن اجلواب خمتص مبحل السؤال دون 2

رمضان، فأجابت أبعم من يف ليايل ملسو هيلع هللا ىلص إمنا ُسئِّلْت عن صالة النيبِّ  )رضي هللا عنها( عائشةغريه، فإن 
 .(2)ة، يف رمضان وغريهذلك، فذكرت أن صالته كانت متساوية يف مجيع السن

 .(3)( جواز التنفل ابلليل أربع ركعات متصلة بتسليمة واحدة3
 .(4)أن وضوءه ال ينتقض ابلنوم لكون قلبه ال ينامملسو هيلع هللا ىلص ( من خصائص النيبِّ 4
 والتوجه إليها ابلذهن والقلب يف خماطبتها ابمسها. هللا عنها()رضي  لعائشة( احرتامه وحبه وتقديره 5
 
 

 

 

                                      
 .20ص/6ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر:  (1)
 .204ص/7ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، : انظر (2)
 .204ص/7ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، انظر:  (3)
 .املصدر السابقانظر:  (4)
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 هاد يف العبادةاين: االجتاملطلب الث

، َأْخرَبَينِّ قال مسلم: ( 5 ثـََنا اْبُن َوْهبٍّ ، قَااَل: َحدَّ ، َوَهاُروُن ْبُن َسعِّيدٍّ اأْلَْيلِّيُّ ثـََنا َهاُروُن ْبُن َمْعُروفٍّ َحدَّ
، َعْن ُعْرَوَة ْبنِّ الزَُّبرْيِّ، َعْن َعائَِّشَة، قَاَلْت: َكاَن رَ أَبُو َصْخرٍّ، َعنِّ  ، إَِّذا َصلَّى قَاَم ملسو هيلع هللا ىلصُسوُل هللاِّ اْبنِّ ُقَسْيطٍّ

َم مِّْن َذنْ  َر، بَِّك َوَما أَتَخَّ َحىتَّ تـََفطََّر رِّْجاَلُه، قَاَلْت َعائَِّشُة: اَي َرُسوَل هللاِّ أََتْصَنُع َهَذا، َوَقْد ُغفَِّر َلَك َما تـََقدَّ
 «.اَي َعائَِّشُة أََفاَل َأُكوُن َعْبًدا َشُكورًا»فـََقاَل: 

 ختريج احلديث

، من طريق أيب األسود عن عروة، (2)، كما أخرجه أيضا البخاري(1)املتقدم مسلم واللفظ ابإلسنادجه أخر 
يف قوله "أ فال   قبل قوله "أكون"  "بّ حِّ به مبثله، إال أنه ليس فيه قوله "اي عائشة"، وزيدت كلمة "أُ 

ذا أراد أن يركع قام فقرأ أكون عبدا شكورا"، وزادت يف األخري قوهلا: "فلما كثر حلمه صلى جالسا، فإ
 مث ركع". 

 . (3)وابن وهب، هو عبد هللا بن وهب بن مسلم القرشي املصري

                                      
، 2172ص/4القيامة واجلنة والنار، ابب: إكثار األعمال و الجتهاد يف العبادة، جصفة  ، د.ط: كتابصحيح مسلممسلم،  (1)

 .81-2820ح
، مُّسْتَقِيمًا{لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا }تفسري، ابب: : كتاب:ال1طالصحيح، البخاري،  (2)

صفات املنافقني  ، د.ط: كتابصحيح مسلممسلم، )أخرجها . وللحديث شواهد عن املغرية بن شعبة: 4837، ح135:ص6ج
: كتاب:التفسري، 1طالصحيح، البخاري، ، و 2819، ح2171ص/4ابب: إكثار األعمال و االجتهاد يف العبادة، ج وأحكامهم،

، السننمذي، الرت ، و 4836، ح135:ص6، جقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا{لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَ}ابب: 
السنن الصغرى بشرح النسائي، ، و 412، ح268-269ص/2كتاب الصالة، ابب: ما جاء يف االجتهاد يف الصالة، ج  :1ط

، 219ص/3كتاب قيام الليل وتطرع النهار، ابب: االختالف على عائشة يف إحياء الليل، ج:3، طالسيوطي و حاشية السندي
، 456ص/1ة فيها، ابب: ما جاء يف طول القيام يف الصلوات، جمة الصالة و السنإقا، د.ط، كتاب السننابن ماجه، ، و 1644ح
إقامة الصالة ، د.ط، كتاب السننابن ماجه، )أخرجها ، وليس يف شيء منها ذكر لقوله "اي عائشة"، وعن أيب هريرة، (1419ح

شرح السيوطي السنن الصغرى ب، النسائي، و 1420، ح456ص/1والسنة فيها، ابب: ما جاء يف طول القيام يف الصلوات، ج
، (1645، ح219ص/3كتاب قيام الليل وتطرع النهار، ابب: االختالف على عائشة يف إحياء الليل، ج:3، طوحاشية السندي

 وليس يف شيء منها ذكر لقوله "اي عائشة".
 .3694، رقم 328ص :1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (3)

= 
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 . (1)وأبو صخر، هو محيد بن زايد بن أيب املخارق اخلراط

 . (2)الليثي طيْ سَ ، هو يزيد بن عبد هللا بن قُ وابن قسيط

 حكم احلديث

 احلديث صحيح، متفق على صحته.

 احلديث يبغر 

وقد ، (4)، ومنه فطر الصائم وأفطره، ألنه خرق الصوم وشقه"(3)رجاله"، أي تشققت ا "تفطر( قوهل1
 .(5)ورد يف هذا احلديث ألفاظ خمتلفة

بزايدة كلمة  (6)"شكورا"، ويف رواية "أفال أحب أن أكون عبدا شكورا"أفال أكون عبدا ملسو هيلع هللا ىلص ( قوله2
تقديره: أ أترك  لسببية، وهي يف حمل حمذوفذكر ابن حجر أن الفاء يف قوله "أ فال أكون" لو "أحب"، 

، وقد (7)هتجدي، فال أكون عبدا شكورا ، فاملعىن أن املغفرة سبب لكون التهجد شكرا، فكيف أتركه؟
فينبغي  –أي أن هللا تعاىل قد غفر يل ما تقدم من ذنيب وما أتخر  –إذا كان األمر كذلك  يكون املعىن:

 ابإلكثار من صالة النافلة. وحيق يل وأحب أن أكون عبدا شكورا
                                      

 .1546، رقم 181ص  :1، طلتهذيبتقريب اعسقالين، ابن حجر الانظر:  (1)
 .7741، رقم 602: ص املصدر السابقانظر:  (2)
، شرح صحيح مسلمالنووي، ، و 458ص/3: ج، د.طالنهاية يف غريب احلديث واألثرابن األثري، انظر:  (3)

 .162ص/17ج:2ط
 . 162ص/17ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي،  (4)
" وورد "حىت انتفخت قدماه" وورد "حىت تورمت قدماه" وورد "حىت تتفطر قدماه" وورد "حىت ترم قدماه فورد "حىت تفطر رجاله (5)

أو ساقاه" وورد "حىت ترم أو تنتفخ قدماه" وورد "حىت تزلع قدماه"، وكلها مبعىن واحد، فقد ذكر ابن األثري أن "ورم" مبعىن "انتفخ"، 
النهاية يف ابن األثري، : انظر)، و"تزلع" مبعىن "تتشقق"، (177ص/5:ج، د.طث واألثرلنهاية يف غريب احلدياابن األثري، : انظر)

النهاية يف غريب احلديث ابن األثري، : انظر)، و"تفطر وتتفطر" مبعىن "تشققت وتتشقق"، (309ص/2:جغريب احلديث واألثر
صل االنتفاخ أو الورم، حصل الزلع والتشقق، هذه الرواايت، فإنه إذا ح(، وقال ابن حجر: "وال اختالف بني 458ص/3:جواألثر

 .(3/15:ج، د.طفتح الباريابن حجر العسقالين، ، )وهللا أعلم"
 .4837، ح135ص/6: كتاب التفسري، ابب: ليغفر لك هللا ما تقدم من ذنبك وما أتخر، ج1طالصحيح، ، البخاريأخرجه  (6)
 .15ص/3:جد.ط ،فتح الباري ابن حجر العسقالين،انظر:  (7)

= 
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االعرتاف ابلنعمة والقيام "هو ر كْ الشُ ، و (1)ركْ الَشكور هو من كان كثري الشُ ، كورا"( قوله "عبدا شَ 3
 .(2)"أكثر من ذلك مسي شكوراابخلدمة، فمن 

 فقه احلديث

 .(3)( احلديث يدل على مشروعية الصالة للشكر1

  .(4)كون ابللسان( ويدل على أن الشكر يكون ابلعمل، كما ي2

كان ال ميل من عبادة ربه وإن  ملسو هيلع هللا ىلص، فإن النيب(5)ويدل على جواز إكراه النفس على العبادة ما مل ميل (3
 .(7)، وأما من كان ميل، فاإلنكار والزجر وارد عليه(6)أضر ذلك ببدنه

  

                                      
 .219ص/3ح:3، طحاشية السندي على سنن النسائي مع السننالسندي، انظر:  (1)
 15ص/3:ج، د.طفتح الباريابن حجر العسقالين،  (2)

 .219ص/3ح:3، طحاشية السندي على سنن النسائي مع السننالسندي، انظر:  (3)
كما قال تعاىل: ،  180ص/7:ج، د.طريعمدة القاالعيين، ، و 15ص/3:جد.ط ،فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (4)

كان يكثر من صالة التهجد وعلل ذلك أبنه أراد أن يكون عبدا شكورا، ملسو هيلع هللا ىلص (، فإنه13)سورة السبأ، اآلية  {اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا}
على عمل  القتصاروالصالة عمل، وذكر القرطيب أن ظاهر القرآن والسنة يدل على أنه ال بد أن يكون الشكر بعمل األبدان دون ا

 :1، طاجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، ، )انظر: ألقوال عمل اللساناللسان، وأن الشكر ابألفعال عمل األركان، والشكر اب
 من سورة سبأ(. 13،  تفسري اآلية 177ص/14ج،7اجمللد

 .15ص/3:ج، د.طفتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (5)
 .53ص/9:ج1، طالتوضيح لشرح اجلامع الصحيحامللقن،  وابن ،املصدر السابقانظر:  (6)
 .15ص/3:ج، د.طفتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (7)
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 بعض ما يستفاد من احلديث

 .(1)من ذنبه وما أتخر أبن غفر له ما تقدمملسو هيلع هللا ىلص ( إن هللا عز وجل قد أنعم على نبيه1

ليؤدي شكر ربه على هذه النعمة العظيمة االجتهاد يف العبادة واخلشية من ربه، ملسو هيلع هللا ىلص ( مالزمة النيب2
 .(2)من غفران الذنوب ما تقدم منها وما أتخر

 .(3)( الشكر يكون ابلعمل كما يكون ابللسان3

 .(4)ال ميل من عبادة هللا وإن أضر ذلك ببدنهملسو هيلع هللا ىلص ( كان النيب4

 .وتوجهه إليها بندائها ابمسها )رضي هللا عنها( واحرتامه عائشةملسو هيلع هللا ىلص مالطفته( 5
 

                                      
 .15ص/3:ج، د.طفتح الباريابن حجر العسقالين،  انظر: (1)
 .املصدر السابق انظر: (2)
 .املصدر السابقانظر:  (3)
 .املصدر السابقانظر:  (4)
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 أهله للوتر ملسو هيلع هللا ىلصاملطلب الثالث: إيقاظ النيب

، َعْن متِّيمِّ ْبنِّ َسَلَمَة، َعْن ُعْرَوَة ْبنِّ قال مسلم: ( 6 ثـَنَا َجرِّيٌر، َعنِّ اأْلَْعَمشِّ ، َحدَّ ثـََنا زَُهرْيُ ْبُن َحْربٍّ َحدَّ
، فَ  ملسو هيلع هللا ىلصْن َعائَِّشَة، قَاَلْت: َكاَن َرُسوُل هللاِّ الزَُّبرْيِّ، عَ  ُقومِّي َفَأْوتِّرِّي اَي »إَِّذا َأْوتـََر، قَاَل: ُيَصلِّّي مَِّن اللَّْيلِّ

 «َعائَِّشةُ 

 ختريج احلديث

، من طريق هشام عن أبيه عروة بن (2)، وأخرجه أيضا البخاري(1)املتقدم مسلم واللفظ أخرجه ابإلسناد
يوتر أيقظين يصلي وأان راقدة معرتضة على فراشه، فإذا أراد أن ملسو هيلع هللا ىلص فظه: "كان النيبالزبري، به، مبعناه، ول

 فأوترت"، وليس فيه قوله "اي عائشة".

 . (3)الضيب الكويف ،وجرير، هو ابن عبد احلميد

 . (4)معروف ابألعمش ران األسدي الكويف،هْ واألعمش، هو سليمان بن مِّ 

 حكم احلديث

 .احلديث صحيح، متفق على صحته

 فقه احلديث

الصالة ابلليل، سواء كان اإلنسان يقوم للتهجد أم ( احلديث يدل على استحباب جعل الوتر آخر 1
 .(5)ال، بشرط أن يثق ابالستيقاظ آخر الليل، بغض النظر عن كون االستيقاظ بنفسه أو بغريه إايه

                                      
، 511ص/1يف الليل، جملسو هيلع هللا ىلص  املسافرين، ابب: صالة الليل و عدد ركعات النيب تاب الصالة، د.ط: كصحيح مسلممسلم،  (1)

 .134-744ح
 .997، ح25ص/2أهله ابلوتر، جملسو هيلع هللا ىلص  كتاب الوتر، ابب: إيقاظ النيب:1طالصحيح، البخاري،  (2)
 .916، رقم 139ص  :1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين،  انظر: (3)
 .2615، رقم 254ص: املصدر السابق انظر: (4)
 . 487ص/2ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، ، و 24ص/6ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي،  انظر:(5)

= 
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 .(1)ق بنفسه أن يستيقظ(  ويدل أيضا على أن األمر ابلوتر قبل النوم، إمنا هو يف حق من ال يث2

 .(2)وب الوتر(  استدل ابحلديث من ذهب إىل وج3

(  احلديث يدل أيضا على استحباب إيقاظ النائم إلدراك الصالة، وذلك ال خيتص ابلفرض وال 4
 .(3)خبشية خروج الوقت، بل يشرع ذلك إلدراك املندوب كإدراك اجلماعة وإدراك أول الوقت وغري ذلك

 احلديث بعض ما يستفاد من

 .(4)( أتكيد الوتر واملواظبة عليه1

 .(5)استحباب إيقاظ األهل لصالة الوتر يف آخر الليل، إن مل يكونوا قد أوتروا من أوله( 2

 .(6)( مشروعية الوتر يف حق النساء3

 أيقظها برفق ولني، ملسو هيلع هللا ىلصفإنه )رضي هللا عنها(، وزوجته احلبيبة عائشةملسو هيلع هللا ىلص ( قوة العالقة الزوجية بني النيب4
 به اإلنسان.  ف ويعنيَّ ابمسها الذي هو أشرف ما يعرَّ  وانداها

  

                                      
 .579ص/2ج:2، طشرح صحيح البخاريابن بطال، و  ،24ص/6ج:2ط شرح صحيح مسلم،النووي،  انظر: (1)
أنه مل يوقظها للتهجد، لكن ابن حجر رد هذا االستدالل  تنام، بل أيقظها للوتر مع)رضي هللا عنها(  مل يرتك عائشةملسو هيلع هللا ىلص ألنه (2)

، فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر: أبنه ال يلزم من إيقاظها للوتر أنه واجب، بل أكثر ما فيه أنه يدل على أتكد شأن الوتر )
نيل األوطار، الشوكاين، نة )س(، و ذكر الشوكاين أن مجهور العلماء قد ذهبوا إىل أن الوتر غري واجب، بل هو 487ص/2جد.ط:

 (.35ص/3:ج، الطبعة األخريةالطبعة األخرية
 .297ص/4ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 487-488ص/2ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين،  (3)
 .10ص/7ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 580ص/2ج:2، طشرح صحيح البخاريابن بطال،  (4)
 .10ص/7ج، د.ط:القاريعمدة العيين،  (5)
 .املصدر السابقانظر:  (6)
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 املطلب الرابع: املقام الذي يقصر مبثله الصالة

ثـََنا اْلَعاَلُء ْبُن زَُهرْيٍّ قال النسائي: ( 7 ، قَاَل: َحدَّ ثـََنا أَبُو نـَُعْيمٍّ ُّ، قَاَل: َحدَّ َأْخرَبَينِّ َأمْحَُد ْبُن حَيََْي الصُّويفِّ
ثـََنا َعْبُد اأْلَْزدِّيُّ  َا اْعَتَمَرْت َمَع َرُسولِّ اّللَِّّ ، قَاَل: َحدَّ مَِّن اْلَمدِّيَنةِّ  ملسو هيلع هللا ىلصالرَّمْحَنِّ ْبُن اأْلَْسَودِّ، َعْن َعائَِّشَة، َأهنَّ

، َوأَْفَطْرَت، إِّىَل َمكََّة َحىتَّ إَِّذا َقدَِّمْت َمكََّة، قَاَلْت: اَي َرُسوَل اّللَِّّ، أبََيبِّ أَْنَت َوأُمِّّي َقَصْرَت، َوأمَْتَْمتُ 
.«َأْحَسْنتِّ اَي َعائَِّشةُ »اَل: َوُصْمُت، قَ   ، َوَما َعاَب َعَليَّ

 ختريج احلديث

 ، وانفرد إبخراجه بني أصحاب الكتب الستة.(1)املتقدم النسائي واللفظ أخرجه ابإلسناد

 رواة احلديث

، (2)نه النسائي "ال ابس به"بن زكراي األودي، الصويف أبو جعفر، قال عا(  أمحد بن حيَي الصويف: هو 1
 . (4)اخلالصة فيه أنه ثقةف، (3)وقال أبو حاِت "ثقة"

عمرو بن محاد بن زهري التيمي  ه، واس(5)ني، ودكني لقب لوالد الفضلكَ (  أبو نعيم: هو الفضل بن دُ 2
 ،(7)"ما رأيت أثبت من رجلني: أيب نعيم، وعفان، قال عنه ابن معني "(6)مشهور بكنيته ،موالهم

 .(8)ثبتة فيه أنه ثقة صاخلالف

                                      
كتاب:تقصري الصالة يف السفر، ابب: املقام الذي يقصر :3، طالسنن الصغرى بشرح السيوطي وحاشية السنديالنسائي،  (1)

 .1456، ح122ص/3مبثله الصالة، ج
 .124، رقم 518و  517ص/1ج:1، طهتذيب الكمالاملزي،  (2)
 .189، رقم82ص/2:ج1، طتعديلاجلرح و الابن أيب حاِت،  (3)
 .124، رقم 85ص  :1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين،  انظر: (4)
 .4732، رقم 197ص/23ج:1، طهتذيب الكمالاملزي،  انظر: (5)
 . 215ص/23ج:املصدر السابق انظر: (6)
 .209ص/23:جاملصدر السابق (7)
 . 5401، رقم 446ص  :1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين،  انظر: (8)

= 
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ابن حزم  عنه قالبن عبد هللا بن زهري األزدي، أبو زهري الكويف، ا( العالء بن زهري األزدي: هو 3
، ويف (1)يف الثقات فذكره تناقض فيه ابن حبانو  "بل هو ثقة مشهور"، قائالعبد احلق ه "جمهول"، ورد

االحتجاج به فيما مل يوافق حديث األثبات فبطل اجملروحني وقال: "يروي عن الثقات ما ال يشبه 
 .(4)اخلالصة فيه أنه ثقةف ،(3)ورده الذهيب أبن العربة بتوثيق حيَي ،(2)الثقات"

قد أدرك و بن يزيد النخعي، أبو حفص، ويقال أبو بكر، الكويف، ا(  عبد الرمحن بن األسود: هو 4
 .(5)ه أنه ثقةاخلالصة فيف"ثقة"، عمر بن اخلطاب، قال عنه ابن معني والنسائي والعجلي 

 حكم احلديث

ن األسود مل ( قد اختلف العلماء يف اتصال سنده، فمنهم من يرى أن فيه انقطاعا ألن عبد الرمحن ب1
على عائشة وهو صغري ومل يسمع  أدخل:"هحاِت قال عن أاب)رضي هللا عنها(، فإن  من عائشة يسمع
عبد الرمحن بن األسود من  ثبوت مساع ألهنم يرونانقطاع فيه، من العلماء من يرى أنه ال ، و (6)منها"
وهو  قال الدارقطين: "وعبد الرمحن قد أدرك عائشة ودخل عليها وهو مراهق،)رضي هللا عنها(،  عائشة
وغريه ما يشهد لذلك  (8)، وقال ابن حجر "وهو كما قال، ففي اتريخ البخاري(7)قد مسع منها" مع أبيه

 .(9)"ي ثبوت مساعه منهاشيبة والطحاو ... ويف ابن أيب 

                                      
 .9989، رقم265ص/7:ج1، طالثقاتابن حبان، انظر:  (1)
 .815، رقم183ص/2:ج1ط ،، كتاب اجملروحنيابن حبان (2)
 .181ص/8:ج 1طهتذيب التهذيب، ابن حجر العسقالين، انظر:  (3)
 .5237، رقم 435ص  :1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (4)
 .3803، رقم 336ص  :سابقاملصدر الانظر:  (5)
 .422، رقم 221ص/1:ج2ط، جامع التحصيل يف أحكام املراسيلالعالئي،  (6)

)النيسابوري(، و هو أن هذا احلديث احلديث: "و الصواب ما قاله أبو بكر ا وهذا رأي شيخ اإلسالم ابن تيمية، فإنه قال عن هذ
 (.147ص/24ج :د.ط، فتاوىالجمموع ابن تيمية، )  يضبط ما قالته"ليس مبتصل، وعبد الرمحن إمنا دخل على عائشة وهو صيب ومل

 .188ص/2:جد.طسنن الدارقطين مع التعليق املغين، الدارقطين، (7)
ما أشار إليه ابن حجر يف اتريخ البخاري هنا، هو ما روى اإلمام البخاري بسنده، عن عبد الرمحن بن األسود قال: "كنت  (8)

بغري إذن وأان غالم، حىت إذا احتلمت استأذنت فعرفت صويت فقالت: اي عدو نفسه! فعلتها؟  ( عنهارضي هللا)أدخل على عائشة 
 (.815، رقم 252ص/5:جد.طالتاريخ الكبري، البخاري،  قلت: نعم اي أمتاه! قالت: ادخل" )انظر:

 .46ص/2: كتاب صالة املسافرين، ج، د.طتلخيص احلبري ،ابن حجر العسقالين (9)
= 
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، فعلى هذا يكون السند متصال ة )رضي هللا عنها(،أم املؤمنني عائش اعه منمس قد ثبت الصة فيه أنهاخلف
، فإن قوله لعالء بن زهريتضعيف ابن حبان ل وال يلتفت إىل تضعيف احلديث من أجلفيه، ال انقطاع 

 .(1)"العربة بتوثيق حيَي" أبن أيضا الذهيبه وقد ردتنافض فيه كما تقدم عند ترمجته، 

استنكر "ف، (2)ورد يف رواية الدارقطين قوهلا "عمرة يف رمضان"قد ( مث إن يف منت هذا احلديث نكارة، ف2
مبتصل كما تقدم )ولكنه غري نه ليس ابن تيمية أب أيضا هردّ و ، (3)مل يعتمر يف رمضان"ملسو هيلع هللا ىلص ذلك فإنه

وأن ذلك خطأ،  كان لعمرة يف رمضان،ملسو هيلع هللا ىلص جها مع النيبالرواايت أن خرو نه ذكر يف بعض أبم(، ولَّ سَ مُ 
مل يعتمر يف رمضان قط، وال خرج من املدينة يف عمرة يف ملسو هيلع هللا ىلص معلوم ابتفاق أهل العلم أن رسول هللاألنه 

ابن عمر نسيت كما نسي غريها من الصحابة كمنها و ، إما عليها وهو األظهر، أو اخلطأو  ،(4)رمضان
قد حكم األلباين و ، (6)عتمر يف رجب قطي والصواب أنه مل ،(5)يف رجب"ملسو هيلع هللا ىلص هللاِّ  مر رسوليف قوله "اعت

  ، فهو حديث ضعيف.(7)أبنه منكر ى احلديثعل

  

                                      
 .5731، رقم 101ص/3:جد.طميزان االعتدال ، الذهيب (1)
 .39، ح188ص/2:جد.طسنن الدارقطين مع التعليق املغين، الدارقطين،  انظر: (2)
 .46ص/2: كتاب صالة املسافرين، ج، د.طتلخيص احلبريابن حجر العسقالين  (3)
 .147-150ص/24:جد.ط، فتاوىالجمموع ابن تيمية، انظر: (4)
 .219-1255، ح916ص/2وزماهنن، جملسو هيلع هللا ىلص ابب: بيان عدد عمر النيبِّ  ، د.ط: كتاب احلج،مسلم يحصح ،مسلمأخرجه  (5)
 .55ص/2ج:15، طزاد املعادابن قيم اجلوزية،  (6)
 .1456، رقم 100ص/4:جد.طصحيح وضعيف سنن النسائي، األلباين، انظر:  (7)
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 فقه احلديث

فلإلنسان أن أيخذ مبا يشاء منهما،  ان،(  احلديث يدل على أن قصر الصالة يف السفر واإلمتام جائز 1
  .(1) يعب عليهاقصر وهي أمََتَّْت، ململسو هيلع هللا ىلص ألن النيب

  .(2)قصر، وكان خيتار األفضل واأليسرملسو هيلع هللا ىلص ( ويدل على أن األفضل منهما القصر، ألن النيبَ 2

فلإلنسان أن خيتار ما يشاء، إال من شق عليه الصوم فاألفضل  ان،( وكذا الصوم يف السفر والفطر جائز 3
 صم.ومل يأفطر ملسو هيلع هللا ىلص ألن النيبَ  ،، غري أن األفضل يف احلالتني الفطر(3)أن يفطر

 بعض ما يستفاد من احلديث

 قّدر واعرتف بصواب ما فعلتهملسو هيلع هللا ىلص ( االعرتاف والتقدير ابخلري الذي يفعله الغري، فإن النيب1

 .(4))رضي هللا عنها( عائشةأم املؤمنني  

 .ابمسها بندائها )رضي هللا عنها( ( حبه واحرتامه لعائشة2 
 

                                      
ويلهما لذلك: "اختلف العلماء يف أتويلهما، فالصحيح وأت)رضي هللا عنها(  وعائشةقال النووي وهو يتكلم عن إمتام عثمان  (1)

، شرح صحيح مسلمالنووي، الذي عليه احملققون أهنما رأاي القصر جائزا واإلمتام جائزا، فأخذا أبحد اجلائزين وهو اإلمتام" )
 (.195ص/5ج:2ط
والقصر  ،ثر العلماء جيوز القصر واإلمتامل الشافعي ومالك بن أنس وأكقال النووي: "اختلف العلماء يف القصر يف السفر، فقا (2)

، شرح صحيح مسلمالنووي، أفضل، ولنا قول أن اإلمتام أفضل، ووجه أهنما سواء، والصحيح املشهور أن القصر أفضل" )
 (.194ص/5ج:2ط
رسول أنه "كان )رضي هللا عنه(  جابر، وقد ثبت من حديث 251-252ص/4:ج، الطبعة األخريةنيل األوطارالشوكاين،  (3)

أخرجه يف سفر، فرأى زحاما ورجال قد ظُّلل عليه، فقال:"ما هذا"؟ فقالوا: "صائم"، فقال: "ليس من الرب الصوم يف السفر" )ملسو هيلع هللا ىلص هللا
، 34ص/3السفر"، جملن ظلل عليه واشتد احلر "ليس من الرب الصوم يف ملسو هيلع هللا ىلص :كتاب الصوم، ابب:قول النيب1طالصحيح، ، البخاري

 (.1946ح
بل ويغفله كثري من األزواج، فإهنم سرعان ما يشريون إىل أخطاء زوجاهتم ويركزون عليها، وقلما  فله كثري من الناس،وهذا أمر يغ (4)

على  إىل هذا اخللق العظيم النبيل الذي حيث اإلنسانملسو هيلع هللا ىلص يقّدرون ويعرتفون بصواهبن وإحساهنن إذا أصنب وأحسّن، فأرشدان النيب
 من قدر نفسه.االجتهاد يف اخلري واإلحسان، ويرفع 
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 كتاب اجلنائزاملبحث الثالث:  

ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن ة: قال ابن ماج( 8 َبلٍّ قَاَل: َحدَّ ثـََنا َأمْحَُد ْبُن َحنـْ ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن حَيََْي قَاَل: َحدَّ َسَلَمَة، َعْن َحدَّ
، َعْن ُعبَـْيدِّ اّللَِّّ ْبنِّ َعْبدِّ اّللَِّّ، َعْن عَ  َبَة، َعنِّ الزُّْهرِّيِّّ َة، قَاَلْت: ائِّشَ حُمَمَّدِّ ْبنِّ إِّْسَحاَق، َعْن يـَْعُقوَب ْبنِّ ُعتـْ

ي، َوَأاَن  ملسو هيلع هللا ىلصَرَجَع َرُسوُل اّللَِّّ  ُد ُصَداًعا يفِّ رَْأسِّ ، فـََوَجَدينِّ َوَأاَن َأجِّ أَُقوُل: "َوا رَْأَساُه"، فـََقاَل: "َبْل مَِّن اْلَبقِّيعِّ
، فـَغَ  ، َوَصلَّْيُت َأاَن اَي َعائَِّشُة َوا رَْأَساُه"، مُثَّ قَاَل: "َما َضرَّكِّ َلْو مِّتِّّ قـَْبلِّي، فـَُقْمُت َعَلْيكِّ ، وََكفَّنـُْتكِّ سَّْلُتكِّ

." ، َوَدفـَنـُْتكِّ  َعَلْيكِّ

 ختريج احلديث

، (2)البخاري هبني أصحاب الكتب الستة، وأخرجه ، وانفرد ب(1)ماجهابن املتقدم  واللفظ أخرجه ابإلسناد
ه ذكر ه بشيء من االختصار والتقدمي والتأخري، وليس فيمبعنامن طريق القاسم بن حممد، عن عائشة، 

 لقوله "اي عائشة".

 رواة احلديث

، قال اخلطيب (3)النيسابوري، اإلمام احلافظلي، أبو عبد هللا بن عبد هللا الذهْ ا(  حممد بن حيَي: هو 1
كان أحد األئمة العارفني واحلفاظ املتقنني، والثقات املأمونني، صنف حديث الزهري و البغدادي: "

 .(5)اخلالصة فيه أنه ثقة حافظ جليلف، (4)"ث هباوجوده، وقدم بغداد وجالس شيوخها وحد

حممد بن حنبل املروزي مث البغدادي، أبو عبد هللا، (  أمحد بن حنبل:  هو اإلمام املشهور أمحد بن 2
ا يف احلديث ، قال الذهيب: "كان أمحد عظيم الشأن، رأسً (6)أحد األئمة األعالم وشيخ اإلسالم صدقا

                                      
 .1465، ح470ص/1اجلنائز، ابب: ما جاء يف غسل الرجل امراته و غسل املرأة زوجها، ج، د.ط، كتاب السننابن ماجه،  (1) 
اشتد يب الوجع، : كتاب املرضى، ابب:ما رخص للمريض أن يقول: إين وجع، أو وارأساه، أو 1طالصحيح، البخاري،  (2) 

 . 5666، ح119ص/7ج
 . 5685، رقم 617-618ص/26ج:1، طهتذيب الكمالملزي، اانظر:  (3) 
 .1816، رقم 656ص/4:ج1طاتريخ بغداد، اخلطيب البغدادي،  (4) 
 .6387، رقم 512ص  :1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (5) 
 .177-178ص/11:ج3، طسري أعالم النبالءالذهيب،  (6)

= 
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اخلالصة فيه أنه ف، (2)، أثىن عليه خلق من خصومه، فما الظن إبخوانه وأقرانه!"(1)ويف الفقه ويف الَتأَلّه
 .(3)افظ فقيه حجةأحد األئمة، ثقة ح

، قال النسائي عنه "ثقة"، وقال (4)بن عبد هللا الباهلي موالهم، أبو عبد هللاا(  حممد بن سلمة: هو 3
 .(6)ثقة اخلالصة فيه أنهف، (5)كان ثقة فاضال عاملا، له فضل ورواية وفتوى"ابن سعد "

، قال (8)املدين، إمام املغازي ،(7)بن يسار، أبو بكر، وقيل أبو عبد هللاا(  حممد بن إسحاق:  هو 4
وقد أمسك عن االحتجاج برواايت ابن إسحاق غري واحد من العلماء ألسباب اخلطيب البغدادي:"

، (9)فأما الصدق فليس مبدفوع عنه"منها أنه كان يتشيع، وينسب إىل القدر، ويدلس يف حديثه، 
 .(10)صدوق يدّلس، وقد رمي ابلقدر والتشّيعاخلالصة فيه أنه ف
ابن سعد "وكان ثقة، له أحاديث كثرية،  عنه قال، (11)بن املغرية الثقفيا(  يعقوب بن عتبة: هو 5

اخلالصة ف، (12)قة"م ابلسرية وغري ذلك"، وقال ابن معني والنسائي والدارمي والدارقطين "ثلْ ورواية وعِّ 
 .(13)ثقةفيه أنه 

احلافظ الفقيه املتفق (  الزهري:  تقدم ترمجته عند الكالم عن احلديث الثالث، وخالصة حاله أنه 6
 على جاللته وإتقانه.

                                      
 (.، مادة: أله2224ص/6:ج3، طالصحاحاجلوهري، ر: انظ)التأله: هو التنّسك و التعبد،  (1)
 .203ص/11ج:3، طأعالم النبالء سريالذهيب،  (2)
 .96، رقم 84ص  :1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (3)
 .5255، رقم 289ص/25ج:1، طهتذيب الكمالاملزي، انظر:  (4)
 .291و  290ص/25:جاملصدر السابق (5)
 .5922، رقم 84ص :1، طتقريب التهذيبالعسقالين،  ابن حجرانظر:  (6)
 .5057، رقم 406ص/24ج:1، طهتذيب الكمالاملزي، انظر:  (7)
 .5725، رقم 467ص :1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (8)
 .21ص/2:جاملصدر السابق (9)
 .5725، رقم 467ص :1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين،  (10)
 .7825، رقم 608: ص املصدر السابق: انظر (11)
 .351ص/32:ج1، طهتذيب الكمالاملزي،   (12)
 .608ص  :1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (13)

= 
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، الفقيه األعمى أحد (1)أبو عبد هللا املدين، يلذَ بن عتبة بن مسعود اهلَ ا(  عبيد هللا بن عبد هللا: هو 7
"كان عاملا وقد ذهب بصره وكان ثقة فقيها كثري احلديث ، قال عنه الواقدي: (2)عة ابملدينةالفقهاء السب

 .(5)اخلالصة فيه أنه ثقة فقيه ثبتف، (4)، وقال أبو زرعة "ثقة مأمون إمام"(3)والعلم شاعرا"

 حكم احلديث

احل بن كيسان عند أعله مبحمد بن إسحاق، ولكنه مل ينفرد به، بل اتبعه ص البيهقي ذكر ابن حجر أن 
،  (8)بلفظ "ذاك لو كان وأان حي، فأستغفر لك وأدعو لك" (7)، وأصله عند البخاري(6)والنسائيأمحد 

، وصحح (9)وقال البوصريي: "هذا إسناد رجاله ثقات، رواه البخاري من وجه آخر عن عائشة خمتصرا"
إسحاق وهو د بن حسن من أجل حممفقال:"وإسناده  ، وحّسنه الدكتور األعظمي(10)املتابعاتاأللباين 

 مدلس، إال أنه صرّح ابلتحديث فيما رواه البيهقي يف "الدالئل"، فقال فيه:"حدثنا يعقوب بن عتبة"،
 .ذاته، ال سيما أن أصله مبعناه عند البخاريحسن ل ، فاحلديث(11)فانتفت عنه هتمة التدليس"

  

                                      
 .4309، رقم 372: ص املصدر السابقانظر:  (1)
 .3653، رقم 73ص/19ج:1، طهتذيب الكمالاملزي، انظر:  (2)
 .73ص/19ج:1، طهتذيب الكمالاملزي،  (3)
 .1517، رقم320ص/5:ج1، طاجلرح والتعديلابن أيب حاِت،  (4)
 .372ص  :1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (5)
 .7044، ح382ص/6، جملسو هيلع هللا ىلصالنيب، ابب: بدء علة ملسو هيلع هللا ىلص : كتاب وفاة النيب1، طالسنن الكربى النسائي، (6)
أن يقول: إين وجع، أو وارأساه، أو اشتد يب الوجع:  : كتاب املرضى، ابب:ما رخص للمريض1طالصحيح، البخاري،  (7)

 .5666، ح119ص/7ج
 .14، ح114ص/2:ج، د.ط تلخيص احلبريابن حجر العسقالين، انظر:  (8)
 .25ص/2:ج2، طمصباح الزجاجةالبوصريي،  (9)
 .161ص/3:ج2، طإرواء الغليلاأللباين، انظر:  (10)
  .158ص/4:ج1، طاجلامع الكاملالضياء، انظر:  (11)
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 غريب احلديث

 .(1)لشدة ما وقع به من أمل الصداعفجع على الرأس رأساه": هذه عبارة عن ت (  قوهلا " وا1

ي ذكر ما عِّ "بل أان اي عائشة وا رأساه": قال ابن حجر: "هي كلمة إضراب، واملعىن: دَ : ملسو هيلع هللا ىلص(  قوله2
 .(2)جتدينه من وجع رأسك واشتغلي يب"

 قه احلديثف

 والتكفني والصالةإذا ماتت قبله، من الغسل  ،للدفن (  احلديث يدل على جواز جتهيز الرجل زوجته1

 ويف ،(3)عليها ودفنها، ويدل أيضا على جواز غسل املرأة زوجها إذا مات هو قبلها قياسا على الرجل

 .(4)العلماء املسألة خالف بني
  

 

 

                                      
 .222ص/21ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 125ص/10ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (1)

"فوجدين وأان أجد صداعا يف رأسي، وأان أقول "وا  ة )رضي هللا عنها(ما يشرح هذه اجلملة، وهو قول عائش ابن ماجهويف رواية 
 (.125ص/10ج:، د.طفتح الباريابن حجر العسقالين، ) رأساه"...."

 .125ص/10ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين،  (2)
"لو استقبلت من األمر ما )رضي هللا عنها(  ةيؤيده قول عائشو ، 31ص/4:جاألخرية، الطبعة نيل األوطارالشوكاين، انظر:  (3)

، ابب: يف سرت امليت كتاب اجلنائز  :1، طالسنن ومعه معامل السنن، أبو داودأخرجه ) إال نساؤه"ملسو هيلع هللا ىلص استدبرت ما غّسل رسول هللا
اجلنائز، ابب: ما جاء يف غسل الرجل امراته وغسل املرأة ، د.ط، كتاب السننابن ماجه، ، و 3141، ح502ص/3عند غسله، ج

 .(1464، ح470ص/1زوجها، ج
إذا مات قبلها، من أجل فإىل جوازها ذهب الشافعية واجلمهور، وخالف اإلمام أمحد فذهب إىل عدم جواز غسل املرأة زوجها  (4)

بطالن النكاح، وجّوز غسل الرجل زوجته إذا ماتت قبله كما قال اجلمهور، وذهب اإلمام أبو حنيفة وغريه إىل عدم جواز غسل 
أمساء أليب بكر  غسلو يعين عكس رأي اإلمام أمحد،  –لنكاح، وجواز غسل املرأة زوجها الرجل زوجته إذا ماتت قبله لبطالن ا

لي لفاطمة، كما أخرجه الشافعي والدارقطين وأبو نعيم والبيهقي إبسناد حسن، وعدم إنكار أحد من الصحابة على الصديق، وع
 (.31ص/4: جة، الطبعة األخري نيل األوطارالشوكاين، أمساء، كان إمجاعا ) على علي وال

= 
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 بعض ما يستفاد من احلديث

 .(1)مداعبة الرجل زوجته واإلفضاء إليها مبا يسرته عن غريها استحباب ( احلديث يدل على1

أن ذكر الوجع واألمل ليس بشكاية، فقد يكون إنسان ساكتا عن األمل وهو ساخط  أيضا على( ويدل 2
يف قلبه، وقد يكون شاكا وهو راض يف قلبه، فاملعول يف ذلك ما جرى يف القلب ال ما نطق به 

 . (2)اللسان

أبس به اتفاقا إخبار املريض صديقه ليدعو له ابلشفاء، أو طبيبه عن حاله ليعاجله ال  ( ويدل على أن3
 .(3)وال يكون شكوى

 .(4)( إن أنني املريض وأتوهه ال يكون من الشكوى املذموم ألن ذلك اسرتاحة له4

  

                                      
 .125ص/10ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (1)
 .125-126ص/10:جبقاملصدر الساانظر:  (2)
، عمدة القاريالعيين، ، و 385ص/9ج:2، طشرح صحيح البخاريابن بطال، ، و 124ص/10:جاملصدر السابقانظر:  (3)

 .222ص/21جد.ط:
العيين، ، و 385ص/9ج:2، طصحيح البخاري شرحابن بطال، ) ساخطا بقضاء هللاإمنا يكون من الشكوى املذموم إذا كان و 

 (.222ص/21ج، د.ط:عمدة القاري
 .222ص/21ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 385ص/9ج:2، طشرح صحيح البخاريابن بطال،  (4)
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 كتاب الزكاةاملبحث الرابع:  

ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن قال أبو داود: ( 9 ، َحدَّثَـ َحدَّ ثـََنا َعْمُرو ْبُن الرَّبِّيعِّ ْبنِّ طَارِّقٍّ َنا حَيََْي ْبُن إِّْدرِّيَس الرَّازِّيُّ، َحدَّ
مََّد ْبَن َعْمرِّو ْبنِّ َعطَاءٍّ، َأْخرَبَُه، َعْن َعْبدِّ اّللَِّّ ْبنِّ َشدَّادِّ ْبنِّ أَيُّوَب، َعْن ُعبَـْيدِّ اّللَِّّ ْبنِّ َأيبِّ َجْعَفرٍّ، َأنَّ حمَُ 

ِّّ اهْلَادِّ، أَنَّ  فـَرََأى يفِّ َيَديَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَليَّ َرُسوُل اّللَِّّ ، فـََقاَلْت: َدَخَل عَ ملسو هيلع هللا ىلصُه قَاَل: َدَخْلَنا َعَلى َعائَِّشَة، َزْوجِّ النَّيبِّ
، فـََقاَل:  َؤدِّّيَن أَتُـ »، فـَُقْلُت: َصنَـْعتـُُهنَّ أَتـََزيَُّن َلَك اَي َرُسوَل اّللَِّّ، قَاَل: «َما َهَذا اَي َعائَِّشُة؟»فـََتَخاتٍّ مِّْن َورِّقٍّ

ُ، قَاَل: «زََكاهَتُنَّ؟  «.ُبكِّ مَِّن النَّارِّ ُهَو َحسْ »، قـُْلُت: اَل، َأْو َما َشاَء اّللَّ

 ختريج احلديث

 انفرد إبخراجه بني أصحاب الكتب الستة. ، و(1)املتقدم أبو داود واللفظ أخرجه ابإلسناد

 رواة احلديث

كان أحد األئمة ، قال املزي: "(2)بن املنذر احلنظلي، أبو حاِت الرازيا(  حممد بن إدريس الرازي: هو 1
وهو أحد أئمة اجلرح و ، وقال النسائي "ثقة"، (3)املذكورين ابلفضل" احلفاظ األثبات املشهورين ابلعلم

 .(5)اخلالصة فيه أنه أحد احلفاظف، مشهور بكنيته، (4)التعديل
، قال عنه العجلي (6)بن قرة اهلاليل، أبو حفص الكويف، نزيل مصرا عمرو بن الربيع بن طارق: هو(  2

 .(9)الصة فيه أنه ثقةخلاف، (8)، وقال أبو حاِت "صدوق"(7)"كويف ثقة"

                                      
 .1565، ح213ص/2كتاب الزكاة، ابب: الكنز، ما هو؟ وزكاة احللي، ج  :1، طالسنن ومعه معامل السننأبو داود،  (1)
 .5718، رقم 467ص :1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (2)
 .5050، رقم 381ص/24ج:1، طهتذيب الكمالملزي، ا (3)
 .106ص/2:ج، د.طالتعليق املغينالعظيم آابدي،  (4)
 .5718، رقم 467ص  :1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (5)
 .4366، رقم 23ص/22ج:1، طهتذيب الكمالاملزي، انظر:  (6)
 .25ص/22:جاملصدر السابق (7)
 .1287، رقم233ص/6:ج1، طرح والتعديلاجلابن أيب حاِت،  (8)
 .5030، رقم 421ص  :1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (9)

= 
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، قال عنه ابن معني "صاحل" ومرة "ثقة"، وقال (1)(  حيَي بن أيوب: هو الغافقي، أبو العباس املصري3
، و قال (2)د "سيئ احلفظ"، وقال أبو حاِت "حمل حيَي الصدق، يكتب حديثه وال حيتج به"اإلمام أمح

 .(4)صدوق رمبا أخطأ أنهة فيه اخلالصف، (3)النسائي "ليس ابلقوي" ومرة "ليس به أبس"

، (5)ابلياء و السني –(  عبيد هللا بن أيب جعفر: هو املصري، أبو بكر الفقيه، قيل اسم أبيه يسار 4
اخلالصة فيه أنه ثقة فقيه ف، (6)عنه اإلمام أمحد "كان يتفقه ليس به أبس"، وقال النسائي "ثقة"قال 
 .(7)عابد

ياش القرشي العامري ، أبو عبد هللا، املدين، قال عنه النسائي ع بنا(  حممد بن عمرو بن عطاء: هو 5
وأخطأ الدارقطين حني قال  ،(9)، وقال أبو حاِت "ثقة صاحل احلديث"، وقال أبو زرعة "ثقة" (8)"ثقة"

نسب إىل جده يف رواية الدارقطين، فظن أنه جمهول، وليس كذلك، بل هو  ، ألنه(10)عنه "جمهول" 
 .(12)أنه ثقةة فيه اخلالصف ،(11)معروف

                                      
، 233ص/31ج:1، ط، هتذيب الكمالواملزي، 7511، رقم 588ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (1)

 .6792رقم
 .542، رقم128ص/9:ج1، طاجلرح والتعديلابن أيب حاِت،  (2)
 .236ص/31ج:1، ط، هتذيب الكمالاملزي (3)

 .7511، رقم 588ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (4)
 .4281، رقم 370ص  :املصدر السابقانظر:  (5)
 .19ص/19ج:1، ط، هتذيب الكمالاملزي (6)

 .4281، رقم 370ص  :1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (7)
 .5512، رقم 210ص/26ج:1، طهتذيب الكمالزي، امل (8)
 .131، رقم29ص/8:ج1، طاجلرح والتعديلابن أيب حاِت،  (9)
 .106ص/2:ج، د.طسنن الدارقطين مع التعليق املغينالدارقطين،  (10)
 .106ص/2:ج، د.طالتعليق املغينالعظيم آابدي، ، و 143ص/6:ج1، طمعرفة السنن واآلاثرالبيهقي، انظر:  (11)
 .6187، رقم 499ص  :1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، نظر: ا (12)

= 
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اسم اهلاد أسامة بن عمرو بن عبد و  الوليد املدين،الليثي، أبو  (  عبد هللا بن شداد بن اهلاد: هو6
 .(2)من كبار التابعني الثقات ومن الفقهاء دّ عَ لكنه يُـ ملسو هيلع هللا ىلص اخلالصة فيه أنه ولد يف عهد النيبف، (1)هللا"

 حكم احلديث

 ، وتعقب قول احلاكم(3)شرط الشيخني ومل خيرجاه"صححه احلاكم وقال: "هذا حديث صحيح على 
األعظمي فقال: "والصواب أنه على شرط مسلم، فإن حيَي بن أيوب أخرج له مسلم الدكتور هذا، 
و مل يبني  (6)، وقال ابن حجر "إسناده على شرط الصحيح"(5)، فاحلديث على شرط مسلم(4)فقط"

  .(8)وحّسنه الدكتور األعظمي ،(7)وحكم عليه األلباين أبنه صحيح، أي الصحيح

، ألنه يف (10)، وتبعه على ذلك عبد احلق(9)إعالل الدارقطين له جبهالة حممد بن عطاء إىل يلتفت الو 
رواية  الدارقطين نسب إىل جده، فخفي على الدارقطين فظن أنه جمهول، وليس األمر كذلك، بل حممد 

 ، فهو حديث صحيح.(11)بن عطاء هذا، أحد الثقات

                                      
 .12/405ج:1، طهتذيب الكمالاملزي،  (1)
 .3382، رقم 307ص  :1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (2)
 .1437، ح547ص/1:ج1، طاملستدركاحلاكم،  (3)
 .414ص/4:ج1، طاجلامع الكاملالضياء،  (4)
 .107ص/2:ج، د.طالتعليق املغيندي، العظيم آاب (5)
 .189ص/2:ج، د.طتلخيص احلبريابن حجر العسقالين،  (6)
 .1398ح،284ص/5ج:1ط، صحيح أيب داوداأللباين، انظر:  (7)
اجلامع الضياء، ) فقال: "وإسناده حسن من أجل الكالم يف حيَي بن أيوب الغافقي فإنه خمتلف فيه غري أنه حسن احلديث" (8)

 (.413-414ص/4:ج1ط، الكامل
 .105-106ص/2: كتاب الزكاة، ابب زكاة احللي، ج، د.طسنن الدارقطين مع التعليق املغينالدارقطين، انظر:  (9)
 .106ص/2:ج، د.طلتعليق املغينالعظيم آابدي، ا، و 371ص/2:ج، د.طنصب الرايةالزيلعي، انظر:  (10)
التعليق العظيم آابدي، ، و 414ص/4:ج1، طاجلامع الكاملء، الضيا، و 371ص/2:ج، د.طنصب الرايةالزيلعي، انظر:  (11)

 .106-107ص/2:ج، د.طاملغين



 

42 

 احلديث يبغر 

، ورمبا وضعت يف أصابع األرجل، وقيل هي (1)خواتيم كبار تلبس يف األيدي(  قوهلا "فَتِّخات"، هي 1
   .(2)خواتيم ال فصوص هلا"

 .(3)الفضةوالَوْرق،  قرِّ َورِّق:، الوَ من (  قوهلا "2 

 فقه احلديث

  .(4)وقد اختلف العلماء يف ذلك( إن احلديث يدل على وجوب الزكاة يف احللي، 1

يوجب الزكاة يف احللي، قد اختلفوا، فذهب البعض إىل أن من اختذ خواتيم ( نبه اخلطايب أن من مل 2
كثرية ال يستطيع لبسها كلها، أنه جيب عليه أن يؤدي زكاهتا، و إمنا يسقط عنه زكاهتا فيما كان يلبسه 

  .(5)عادة

الزكاة، وإمنا بلغ النصاب الذي جيب فيه ( نّبه اخلطايب أيضا أن الفتخات وحدها غالبا وعادة ال ت3
 .(6)إىل سائر ما عندها من احللي، فتؤدي الزكاة من اجملموع هامضُ املعىن أن تَ 

                                      
، معامل السنن مع سنن أيب داوداخلطايب، ، و 408ص/3ج، د.ط:النهاية يف غريب احلديث واألثرابن األثري، انظر:  (1)

 .213ص/2ج:1ط
 مادة:فتخ.، 408ص/3ج، د.ط:النهاية يف غريب احلديث واألثرابن األثري، انظر:  (2)
 .310ص/3ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، ، و 175ص/5ج:املصدر السابق انظر: (3)
)رضي  منهم من يرى وجوب الزكاة يف احللي، روي ذلك عن عمر بن اخلطاب ، وابن مسعود وابن عباس و عبد هللا بن عمروف (4)

وابن سريين وعطاء وغريهم من التابعني، وهو رأي احلنفية، وروي عن من الصحابة، وعن سعيد بن املسيب وابن جبري  هللا عنهم(
عدم وجوب الزكاة يف احللي، وهو رأي اإلمام مالك وأمحد )رضي هللا عنهم( بعض الصحابة، كابن عمر وعائشة وجابر بن عبد هللا 

، امل السنن مع سنن أيب داودمعاخلطايب، ، و 49-50ص/6:ج2، طشرح السنةغوي، الببن حنبل وأظهر قويل الشافعي )انظر: 
(، ويرى اخلطايب أن الظاهر من القرآن واألثر يؤيّد قول من أوجبها، وأن من مل يوجبها ذهب إىل النظر 213-214ص/2ج:1ط

 (.214ص/2ج:1، طمع سنن أيب داودمعامل السنن اخلطايب، ومعه طرف من األثر، مث رّجح أن األحوط أن تؤدى زكاة احللي )
 .214ص/2ج:1، طمعامل السنن مع سنن أيب داودطايب، اخل انظر: (5)

وقوله "من زي الرجال" يشعر أن هذا خاص ابلرجال دون النساء، ولكن النساء داخل يف هذا احلكم أيضا، إذ اجلامع بينهما هو 
 املرات يف السنة.احللي الذي ال يلبس يوميا، بل منه ما يلبس بعض 

 .213ص/2ج:1، طسنن أيب داود معامل السنن معاخلطايب،  انظر: (6)
= 
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 بعض ما يستفاد من احلديث 

أمر ذو أمهية  تزّين نفسها لزوجها، وهذا )رضي هللا عنها(، كانت احلبيبة، عائشةملسو هيلع هللا ىلص ن زوج النيبإ(  1
 العالقة الزوجية، وحتبيب الزوجة إىل زوجها!حتسني وتقوية  أكرب األسباب يفكبرية، ومن 

، وليس ملسو هيلع هللا ىلص( إن تزيني املرأة وحتسينها نفسها لزوجها، كان أمرا متعارفا عليه لدى الناس يف عهد النيب2
 .(1)أمرا مستحَداث يف العصور املتأخرة

ه هذا دّ لك"، حيث مل يصبقوهلا "صنعتهن أتزين  مع زوجته ومع ربه سبحانه، فإنه مل يغرتّ  ملسو هيلع هللا ىلص( صدقه3
 هلا احلق، حيث سأهلا عن ح وبنّي القول منها عن تبيني احلق هلا، طلبا جللب عاطفة الزوجة، بل وضّ 

 أتدية زكاة هذه الفتخات.

 

 

  

                                      
السنن النسائي، )أخرجه قد قالت: "اي رسول هللا، إن املرأة إذا مل تتزين لزوجها صلفت عنده")رضي هللا عنها(،  فإن عائشة (1)

، 159ص/8كتاب الزينة، ابب: الكراهية للنساء يف إظهار احللي والذهب، ج:3، طالصغرى بشرح السيوطي وحاشية السندي
ومعىن "صلفت ( ، 214ص/11ج:ضعيف و صحيح سنن النسائي ،األلباين انظر:)حكم عليه األلباين أبنه ضعيف ، و 5142ح

 ، أو قل خريها عنده(159ص/8ج:3، طشرح سنن النسائي مع السننالسيوطي، )انظر:  أي: ثقلت عليه ومل حتظ عنده عنده"،
 (.159ص/8ج:3، طحاشية السندي على سنن النسائي مع السننالسندي، )
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، َحدََّثينِّ اللَّيْ قال النسائي: ( 10 ، َعْن ُشَعْيبٍّ ثـََنا َأْخرَباََن حُمَمَُّد ْبُن َعْبدِّ اّللَِّّ ْبنِّ َعْبدِّ احلََْكمِّ ُث، قَاَل: َحدَّ
ْندٍّ، َعْن َأيبِّ أُ  ، َعْن أَُميََّة ْبنِّ هِّ ، قَاَل: ُكنَّا يـَْوًما يفِّ َخالٌِّد، َعْن اْبنِّ َأيبِّ هِّاَللٍّ  َماَمَة ْبنِّ َسْهلِّ ْبنِّ ُحنَـْيفٍّ

رِّيَن َواأْلَْنَصارِّ َفَأْرَسْلَنا َرُجاًل إِّىَل عَ  َن اْلُمَهاجِّ دِّ ُجُلوًسا، َونـََفٌر مِّ َها، اْلَمْسجِّ ائَِّشَة لَِّيْسَتْأذَِّن، َفَدَخْلَنا َعَليـْ
هِّ، فـََنظَْرُت إِّلَْيهِّ، ، َفَأَمْرُت َلُه بَِّشْيءٍّ، مُثَّ َدَعْوُت بِّ ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اّللَِّّ قَاَلْت: َدَخَل َعَليَّ َسائٌِّل َمرًَّة، َوعِّْندِّي 

: نـََعْم، قَاَل: قـُْلتُ « ْيٌء، َواَل خَيْرَُج، إِّالَّ بِّعِّْلمِّكِّ أََما تُرِّيدِّيَن َأْن اَل َيْدُخَل بـَيـَْتكِّ شَ : »ملسو هيلع هللا ىلصفـََقاَل َرُسوُل اّللَِّّ 
ُ َعزَّ َوَجلَّ َعَلْيكِّ » َي اّللَّ ي، فـَُيْحصِّ  «.َمْهاًل اَي َعائَِّشُة، اَل حُتْصِّ

  ختريج احلديث

 بني أصحاب الكتب الستة هبذا اللفظ،  ه، وانفرد إبخراج(1)املتقدم النسائي واللفظ أخرجه ابإلسناد
"أعطي وال حتصي  ملسو هيلع هللا ىلصابختصار على قوله )رضي هللا عنها( ، بسنده عن عائشة(2)أبو داودجه وأخر 

من وجه آخر،  (4)ومسلم ،(3)وأخرجه أيضا البخاري، وليس فيه ذكر لقوله "اي عائشة"فيحصى عليك"، 
 ،ابختصار على قوله "أنفقي أو انضحي وال حتصي فيحصي هللا عليكأيب بكر الصديق،  عن أمساء بنت

 وال توعي فيوعي هللا عليك"، وليس يف شيء منها ذكر لقوله "اي عائشة".

 رواة احلديث

الفقيه، قال النسائي "ثقة" بن أعني، أبو عبد هللا املصري ا(  حممد بن عبد هللا بن عبد احلكم: هو 1
 بن أيب حاِت "كتبت عنه وهو صدوق ثقة أحد فقهاء مصر منا، وقال (5)ومرة "صدوق ال أبس به"

 .(7)اخلالصة فيه أنه ثقةف، (6)أصحاب مالك"

                                      
، 73ص/5كتاب الزكاة، ابب:اإلحصاء يف الصدقة، ج:3، طالسنن الصغرى بشرح السيوطي و حاشية السنديالنسائي،  (1)

 .2549ح
 .1700، ح325ص/2كتاب الزكاة، ابب: يف الشح، ج  :1، طالسنن ومعه معامل السننأبو داود،  (2)
  .2591، ح158ص/3زوجها، وعتقها إذا كان هلا زوج، ج: كتاب اهلبة، ابب: هبة املرأة لغري 1طالصحيح، البخاري،  (3)
 . 1029، ح713ص/2كتاب الزكاة، ابب: احلث على اإلنفاق و كراهية اإلحصاء، ج: ، د.طصحيح مسلممسلم،  (4)
 .5354، رقم 499و  498ص/25ج:1، طهتذيب الكمالاملزي،  (5)
 .300-1-3ص/7:ج1، طاجلرح والتعديلابن أيب حاِت،  (6)
 .6028، رقم 488ص :1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، : انظر (7)

= 
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، قال عنه الذهيب: (1)بن الليث بن سعد الفهمي موالهم، أبو عبد امللك املصريا( شعيب:  هو 2
 .(4)اخلالصة فيه أنه ثقة نبيل فقيهف ،(3)وقال اخلطيب البغدادي "ثقة"، (2)متقنا""كان مفتيا 

وكان قد ، قال ابن سعد "(5)مي، أبو احلارث املصريبن سعد بن عبد الرمحن الفهْ ا( الليث: هو 3
سخيا، له ه، وكان سراي من الرجال، نبيال، يحَ حِّ ري احلديث صَ ثِّ استقل ابلفتوى يف زمانه، وكان ثقة، كَ 
 .(7)اخلالصة فيه أنه ثقة ثبت فقيه إمام مشهورف ،(6)ضيافة"، وقال اإلمام أمحد "ثقة ثبت"

، قال أبو زرعة (10)، أبو عبد الرحيم املصري(9)، وقيل السكسكي(8)محيبن يزيد اجلُ ا(  خالد:  هو 4
 .(12)اخلالصة فيه أنه ثقة فقيهف، وقال النسائي "ثقة"، (11)"ثقة"، وقال أبو حاِت "ال ابس به"

، قال أبو حاِت "ال (13)(  ابن أيب هالل: هو سعيد بن أيب هالل الليثي موالهم، أبو العالء املصري5
، (16)، وحكى الساجي عن اإلمام أمحد "أنه اختلط"(15)حبان يف الثقاته ابن ، وذكر (14)أبس به"

 .(17)اخلالصة فيه أنه صدوقف
                                      

 .2805، رقم 267: ص 1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (1)
 .2293، رقم 488ص/1ج:1ط الكاشفالذهيب،  (2)
 .533ص/12ج:1، طهتذيب الكمالاملزي،  (3)
 .2805قم ، ر 267ص  :1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (4)
 .5684، رقم 464ص  :1، ط املصدر السابق انظر: (5)
 .261ص/24ج:1، طهتذيب الكمالاملزي،  (6)
 .5684، رقم 464ص  :1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين،  انظر: (7)
 .1691، رقم 191:ص املصدر السابقانظر:  (8)
 .612، رقم 180ص/3:ج، د.طالتاريخ الكبريالبخاري، انظر:  (9)
 .1691رقم ، 191ص :1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (10)
 .1619، رقم358ص/3:ج1، طاجلرح و التعديلابن أيب حاِت،  (11)
 .1691، رقم 191ص :1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (12)
 .2410، رقم 242:ص 1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (13)
 .301، رقم71ص/4:ج1، طاجلرح والتعديلأيب حاِت،  ابن (14)
 .8165، رقم374ص/6:ج1، طالثقاتانظر: ابن حبان،  (15)
 .2410، رقم 242ص :1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين،  (16)
 .2410، رقم 242ص :املصدر السابق انظر: (17)

= 



 

46 

، قال ابن (1)أمية بن هند: هو املزين احلجازي، وقيل هو أمية بن هند بن سعد بن سهل بن حنيف (6
 .(2)اخلالصة فيه أنه مقبولفمعني "ال أعرفه"، 

بن واهب األنصاري، مشهور  نيفهو أسعد بن سهل بن حُ  (  أبو أمامة بن سهل بن حنيف:7
ومساه ابسم جده ألمه أيب أمامة أسعد بن ملسو هيلع هللا ىلص حّنكه النيببعامني، وقد ملسو هيلع هللا ىلص ، ولد قبل وفاة النيبهبكنيت
 .(4)ملسو هيلع هللا ىلص اخلالصة فيه أنه معدود يف الصحابة، له رؤية ومل يسمع من النيب، ف(3)زرارة

 حكم احلديث

، وحّسنه (5)ن يف املتابعات والشواهدوقال: "أخرجه النسائي بسند حسحكم عليه األلباين أبنه حسن، 
قه غري ابن حبان، ولذا قال فيه احلافظ وثِّّ مل يُ  ....األعظمي، وقال: "فيه أمية بن هندأيضا الدكتور 

 ، فاحلديث حسن، ابإلضافة إىل أن له أصال يف الصحيحني.(6)"مقبول"، وهو كذلك ألنه توبع"

 غريب احلديث

 أي بصدقة. :قوهلا "فأمرت له بشيء " ( 1

 ه صدقة.، الذي أعطتْ (7)أي بذلك الشيء :(  قوهلا "مث دعوت به2

 . (8)أي قدرته وعدته :( قوهلا "فنظرت إليه"3

                                      
 .1519، رقم 9ص/2:ج، د.طريالتاريخ الكب انظر: البخاري،(1)
 .560، رقم 115ص  :1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين،  :انظر(2)
 .414، رقم107ص/1ج، د.ط:اإلصابةابن حجر العسقالين، انظر:  (3) 
  .402، رقم104ص :1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (4) 
 .2549، ح193ص/6:جد.ط ،صحيح وضعيف سنن النسائياأللباين، و ، 383ص/5ج:1طصحيح أيب داود، األلباين،  (5) 
 .467ص/4:ج1، طاجلامع الكاملالضياء،  (6) 
 .73ص/5ج:3، طحاشية السندي على سنن النسائي مع السننالسندي، انظر:  (7) 
 .املصدر السابقانظر:  (8) 

= 
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أ تريدين تقليل الصدقة  ": معناه(  قوله "أ ما تريدين أن ال يدخل بيتك شيء وال خيرج إال بعلمك؟4
 (1)؟تهونعم هللا ورزق

بقدر الذي يدخل بيته يدل على أنه ألن علم اإلنسان  ، أهنا ال تريد ذلك،اهمعن :نعم"" ا( قوهل5
 .(2)بل تريد التكثري والزايدة فيهما ،حمصور معدود

، وقال السندي: "أي استعملي الرفق (4)، وأمهلي وأنظري(3)أي الرفق :(  قوله "مهال اي عائشة"6
 .(5)ؤدي إىل أن تطليب علم ما ال فائدة يف علمه"والتأين يف األمور واتركي االستعجال امل

 ، وقال ابن حجر: "واإلحصاء معرفة قدر الشيء(6)ي": اإلحصاء هو العّد واحلفظصِّ وله "ال حتُْ ( ق7

، وقال السندي: "أي ال تعّدي ما (8)عد الشيء ألن يدخر وال ينفق منه ،، وقيل املراد(7)"وزان أو عددا
 .(9)تعطي"

ز وجل عليك": أي يقطع الربكة عنك، أو حيبس مادة الرزق، أو حياسبك يف هللا ع "فيحصي قوله( 8
  .(10)اآلخرة

                                      
 .املصدر السابقانظر:  (1) 
 .املصدر السابقانظر:  (2) 
 .375ص/3ج، د.ط:ألثرالنهاية يف غريب احلديث واابن األثري، انظر:  (3) 
 ، مادة مهل.1822ص/5:جالصحاحانظر: اجلوهري،  (4) 
 .73ص/5ج:3، طحاشية السندي على سنن النسائي مع السننالسندي،  (5) 
 .397ص/1ج، د.ط:النهاية يف غريب احلديث واألثرابن األثري، انظر:  (6) 
 .300ص/3ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين،  (7) 
 .300ص/3ج: املصدر السابقانظر:  (8) 
 .74ص/5ج :3، طحاشية السندي على سنن النسائي مع السننالسندي،  (9) 
 .300ص/3ج ، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (10) 

 :، د.طفتح الباريابن حجر العسقالين، انظر: و معىن قوله "ال حتصي فيحصي هللا عليك"، النهي عن منع الصدقة خشية النفاد )
(، 299ص/8ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 436و  435ص/3ج:2، طشرح صحيح البخاريابن بطال، ، و 300ص/3ج

ألن ذلك من أعظم األسباب لقطع الربكة، و ذلك ألن هللا يثيب على العطاء بغري حساب، فمن ال حياسب عند اجلزاء فعليه أن ال 
و ال  أن هللا عز و جل يرزقه من حيث ال حيتسب، فحقيق عليه أن يعطيعلم حيسب عند العطاء، بل يعطي و ال حيسب، و من 

 .(300ص/3ج ، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر: حيسب )
= 
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 فقه احلديث 

 عطاه السائل.ما يُ  (  إن احلديث حيث على التصدق من غري عدّ 1

 .(1)ما يتصدق به يؤدي إىل إحصاء الثواب من هللا عز وجل، فإن اجلزاء من جنس العمل دّ (  إن عَ 2

 .(2) تعاىل يرزقه بغري حساب، حيق له أن يعطي وال حيسب وال يعدّ وتيقن أن هللا(  من علم 3

ما عَطى النفقة كل يوم بقدر حاجتها، أ( إن للمرأة أن تنفق ما زاد من الرزق وال تدّخره إذا كانت تُ 4
قبل، لقوله تعاىل إذا أُْعطَِّيْت زايدة على ذلك ملدة غري معلومة فلها أن تدّخره ملا أتيت من األايم يف املست

 .(4)، والكل من ابب الرب واإلحسان(3)}وَالَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَالَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا{

 يعض ما يستفاد من احلديث

يرتدد  مل ملسو هيلع هللا ىلصينفق ويتصدق به، فإنهمل يكن خائفا من نفاد ما رزقه هللا تعاىل من أجل ما ملسو هيلع هللا ىلص ( إن النيب1
  .لك، وحثها على اإلعطاء بدون العد واإلحصاءعلى ذ )رضي هللا عنها( يف تنبيه عائشة

 هذا التوجيه ميف إظهار احلق وتبليغ العلم، فإهنا مل تكت )رضي هللا عنها( أم املؤمنني عائشة صاف( إن2  
 من التوبيخ هلا. يئاً مع أن فيه ش،ملسو هيلع هللا ىلصمن النيب

 .يف تعليم الدين وتبليغه، من غري خوف من إغضاب أحد، وإن كان زوجتهملسو هيلع هللا ىلص ق النيبور صد( ظه3

، وإن إمساك املال وعدم إنفاقه والتصدق والزايدة فيه( إن الصدقة تنمي املال وتكون سببا يف الربكة 4
  .(5)به يؤدي إىل منع الربكة والنماء فيه

                                      
 .300ص/3ج ، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (1) 
 .300ص/3: جاملصدر السابقانظر:  (2) 
 .29سورة اإلسراء: اآلية  (3) 
 .467ص/4:ج1، طاجلامع الكاملاء، الضيانظر:  (4) 
 .300ص/8ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 436ص/3ج:2، طشرح صحيح البخاريابن بطال، انظر:  (5) 
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 كتاب الصياماملبحث اخلامس:  

ثـََنا طَْلَحُة ْبُن دَّ حَ قال مسلم: ( 11 دِّ ْبُن زِّاَيدٍّ، َحدَّ ثـََنا َعْبُد اْلَواحِّ ثـََنا أَبُو َكامِّلٍّ ُفَضْيُل ْبُن ُحَسنْيٍّ، َحدَّ
َها، قَاَلتْ حَيََْي  َي هللاُ َعنـْ ثـَْتينِّ َعائَِّشُة بِّْنُت طَْلَحَة، َعْن َعائَِّشَة أُمِّّ اْلُمْؤمِّنِّنَي َرضِّ يلِّ  : قَالَ ْبنِّ ُعبَـْيدِّ هللاِّ، َحدَّ

قَاَلْت: فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل هللاِّ، َما عِّْنَداَن َشْيءٌ  «اَي َعائَِّشُة، َهْل عِّْندَُكْم َشْيٌء؟»َذاَت يـَْومٍّ : ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل هللاِّ 
فـََلمَّا َرَجَع قَاَلْت:  -َأْو َجاَءاَن َزْوٌر  -َفأُْهدَِّيْت لََنا َهدِّيَّةٌ  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَلْت: َفَخرََج َرُسوُل هللاِّ « فَإِّيّنِّ َصائِّمٌ »قَاَل: 

ًئا، قَاَل:  -َأْو َجاَءاَن َزْوٌر  -َهدِّيٌَّة  قـُْلُت: اَي َرُسوَل هللاِّ، أُْهدَِّيْت لََنا ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل هللاِّ  َوَقْد َخَبْأُت َلَك َشيـْ
ْئُت بِّهِّ َفَأَكَل، مُثَّ قَاَل: « َهاتِّيهِّ »قـُْلُت: َحْيٌس، قَاَل: « َما ُهَو؟» قَاَل « ائًِّماَقْد ُكْنُت َأْصَبْحُت صَ »َفجِّ

، فـََقالَ  ََذا احْلَدِّيثِّ ْثُت جُمَاهًِّدا هبِّ َْنزَِّلةِّ الرَُّجلِّ خُيْرُِّج الصََّدَقَة مِّْن َمالِّهِّ، فَإِّْن َشاَء »: طَْلَحُة: َفَحدَّ َذاَك مبِّ
 «.أَْمَضاَها َوإِّْن َشاَء أَْمَسَكَها

 ختريج احلديث

، من طريق طلحة بن حيَي عن (2)ضا النسائي، كما أخرجه أي(1)املتقدم مسلم واللفظ أخرجه ابإلسناد
وقال يف آخره: "نعم اي عائشة، إمنا منزلة من صام يف غري ه، ، مبثل)رضي هللا عنها(ةعائشعن جماهد،

رمضان، أو يف التطوع، مبنزلة رجل أخرج صدقة ماله، فجاد منها مبا شاء فأمضاه،  أو غري قضاء رمضان،
، كلهم من طريق طلحة (5)، والنسائي(4)، والرتمذي(3)ه  أبو داودوخبل منها مبا بقي فأمسكه"، وأخرج

 بن حيَي به مبثله، 

                                      
 .169-1154، ح808ص/2، ابب: جواز فطر الصائم نفال من غري عذر، ج، د.ط: كتاب الصيامصحيح مسلممسلم،  (1)
-194ص/4كتاب الصيام، ابب: النية يف الصيام، ج:3، طشية السنديبشرح السيوطي وحاالسنن الصغرى النسائي،  (2)

 .2323، ح193
 .2455، ح824-825ص/2: كتاب الصوم، ابب:الرخصة يف ذلك، ج1ط السنن ومعه معامل السنن،أبو داود،  (3)
 .734و  733، ح111ص/3كتاب الصوم، ابب: صيام التطوع بغري تبييت، ج  :1، طالسننالرتمذي،  (4)
-195ص/4كتاب الصيام، ابب: النية يف الصيام، ج:3، طالسنن الصغرى بشرح السيوطي وحاشية السنديسائي، الن (5)

 .2328، و 2327، و 2326، و 2325، ح194
= 
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 رضي هللا) ، من طريق طلحة بن حيَي عن جماهد، عن عائشة(2)ابن ماجه، و (1)وأخرجه أيضا النسائي
  .(3)مبثله  عنها(

 حكم احلديث

 هو حديث صحيح إلخراج مسلم إايه.

 غريب احلديث

  .(4)حيتمل معنيني "،( قوله "إين صائم1

 .(6)ّوار، ويقع على الواحد واجلماعة القليلة والكثرية، أو الزُ (5)ر": أي الزائر وْ ( قوهلا "زَ 2

لك"، معناه: جاءان زّوار ومعهم هدية فخبأت لك منها، أو يكون  تُ بأْ ( قوهلا "جاءان زور وقد خَ 3
 .(7)معناه جاءان زّوار فأهدي لنا بسببهم هدية فخبأت لك منها

 .(8)( قوهلا "خبأت لك"، أي أفردت منه بعضا وتركته مستورا عن أعني األغيار لك4

                                      
-194ص/4كتاب الصيام، ابب: النية يف الصيام، ج:3، طالسنن الصغرى بشرح السيوطي وحاشية السنديالنسائي،  (1)

 .2329 ،2328، و 2324، و 2322، ح193
 .1701، ح543ص/1الصيام، ابب:ما جاء يف فرض الصوم من الليل، واخليار يف الصوم، ج، د.ط، كتاب السننابن ماجه،  (2)
، 195ص/4ب: النية يف الصيام، جكتاب الصيام، اب:3، طالسنن الصغرى بشرح السيوطي وحاشية السنديالنسائي،  (3)

كتاب :3، طالسنن الصغرى بشرح السيوطي وحاشية السنديالنسائي،  ، وله رواايت أخرى عند النسائي )انظر:2329ح
 ، وليس يف شيء منها ذكر لقوله "اي عائشة".2330، ح195ص/4ج: الصيام، ابب: النية يف الصيام

اجعلنه  ّن أنه يريد أن يتغدى، وهو ينوى الصوم، ليقول هلن:نُ يظْ  نّ هُ سأهلن عن الغداء ليعلم هل عندهن شىء، وَ  ملسو هيلع هللا ىلص، أنهاألول (4)
لإلفطار، فتسكن نفسه إليه، فال يتكلف ما يفطر عليه، فلما قلن له: "ال"، قال "إىن صائم إذا"، أى أىن كما كنت، أو إىن مبنزلة 

على الفطر لعذر وجده، فلما قيل له: ليس عندان شىء، أِت الصوم، وقال: إىن صائم كما كنت : أن يكون عزم يناالثالصائم، و 
 (.4/47ج:2، طشرح صحيح البخاريابن بطال، انظر: )
 ، مادة زور.318ص/2ج، د.ط:النهاية يف غريب احلديث واألثرابن األثري، انظر:  (5)
 .34-35ص/8ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر:  (6)
 .35ص/8ج:املصدر السابقانظر:  (7)
 .193ص/4ج:3، طحاشية السندي على سنن النسائي مع السننالسندي، انظر:  (8)

= 
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الدقيق أو الفتيت مكان  س": هو طعام مصنوع من التمر واألقط والسمن، وقد جيعليْ ( قوهلا "حَ 5
 .(1)األقط

 فقه احلديث 

، بل ينويه يف النهار بعد ( احلديث يدل على أنه جيوز يف صوم النافلة أن ال ينوي الصوم من الليل1
  .(2)ويف املسألة خالف طلوع الشمس،

ويبطل ( واحلديث يدل أيضا على جواز اإلفطار يف صوم النافلة، يف النهار قبل غروب الشمس، 3
   .(3)الصوم من غري إمث، ألنه نفل فيكون حتت خرية اإلنسان يف االبتداء به، وكذلك يف الدوام فيه

                                      
، 34ص/8ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، ، و 467ص/1ج، د.ط:النهاية يف غريب احلديث واألثرابن األثري، انظر:  (1)
 .193ص/4ج:3، طالنسائي مع السننحاشية السندي على سنن السندي، و 
شرح صحيح ن بطال، ابانظر: قال اجلمهور مبا دل عليه احلديث من جواز النية يف صوم النافلة يف النهار بعد طلوع الشمس ) (2)

، فتح الباريابن حجر العسقالين، ، و 35ص/8ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، ، و 46ص/4ج:2، طالبخاري
حاشية السندي على سنن السندي، ، و 825ص/2ج:1، طمعامل السنن مع سنن أيب داوداخلطايب، ، و 141ص/4جد.ط:

(، ويرى اإلمام ملك وغريه عدم 221ص/4:جعة األخرية، الطبنيل األوطارالشوكاين، ، و 193ص/4ج:3، طالنسائي مع السنن
فتح ابن حجر العسقالين، ، و 46ص/4ج:2، طشرح صحيح البخاريابن بطال، انظر: صحة صوم التطوع إال ابلنية من الليل )

، الطبعة نيل األوطارالشوكاين، ، و 303ص/10:ج، د.طعمدة القاريالعيين، ، و 141ص/4ج، د.ط:الباري
من عّلق جواز النية يف صوم التطوع يف النهار، على ما كان قبل زوال الشمس، أما ما كان بعد  همومن ،(220ص/4:جاألخرية

، الطبعة نيل األوطارالشوكاين، ، و 141ص/4ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر: ) الزوال فال جيزئه
 (.220ص/4:جاألخرية

، 825ص/2ج:1، طمعامل السنن مع سنن أيب داوداخلطايب، ، و 35ص/8ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر:  (3)
 .221ص/4:ج، الطبعة األخريةنيل األوطارالشوكاين، و 

البخاري، انظر: ))رضي هللا عنهم(  الصحابة، كأيب درداء، و أيب طلحة، وحذيفة، و أيب هريرة، وابن عباسوقد قد عمل به بعض 
(، وهو قول اإلمام الشافعي واإلمام 140ص/4ذا نوى ابلنهار صوما، ج: كتاب الصوم، ابب:إ، د.طالصحيح مع فتح الباري

 (،825ص/2ج:1، طمعامل السنن مع سنن أيب داوداخلطايب، ، و 35ص/8ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر: أمحد )
ري وغريهم إىل عدم وهؤالء متفقون على أن األفضل واألحسن إمتام الصوم، وذهب اإلمام أبو حنيفة واإلمام مالك واحلسن البص

، شرح صحيح مسلمالنووي، نظر: اجواز اإلفطار يف صوم التطوع، وأن من أفطر يف صوم التطوع من غري عذر فإنه أيمث بذلك )
 (.221ص/4:ج، الطبعة األخريةنيل األوطارالشوكاين، ، و 35ص/8ج:2ط

= 
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  .(1)فيه خالف قضاء أم ال؟فطر يف صوم التطوع ال( و هل جيب على من أ4

 بعض ما يستفاد من احلديث

  بعض ما أهدي إليها. خبأت لهوعنايتها به، فإهنا ملسو هيلع هللا ىلص لزوجها النيب)رضي هللا عنها(  ( حب عائشة1

نافلة، فهو ابخليار أن يكمله وهو األفضل، أو يقطعه وال يكمله إن أراد ال( إذا قام شخص بعمل 2
 .(2)ذلك

  .حيث انداها ابمسها)رضي هللا عنها(  لعائشةملسو هيلع هللا ىلص ( حبه و احرتامه3

 مالحظة

  .(3)يشعر أبن هذه القصة حدثت يف يوم واحد، وليس األمر كذلك يث( إن لفظ هذا احلد1

                                      
وهو قول اجلمهور، ومن مل جيّوز اإلفطار ه ، بل يستحسنونإن من جّوز اإلفطار يف النهار يف صوم التطوع ال يوجبون عليه القضاء (1)

نيل الشوكاين، ، و 35ص/8ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر: وع )أوجب القضاء إذا أفطر يف النهار وإن كان صوم التط
، شرح صحيح مسلم النووي،انظر: على عدم القضاء ) ُل ابن عبد الرب اإلمجاعَ قْ (، وأما نَـ 221ص/4:ج، الطبعة األخريةاألوطار

 (، فإنه منتقد مبن أوجب القضاء.35ص/8ج:2ط
البخاري، انظر: ))رضي هللا عنهم(  أيب طلحة، وحذيفة، و أيب هريرة، وابن عباسوقد قد عمل به بعض الصحابة، كأيب درداء، و 

النووي، انظر: مام أمحد )(، وهو قول اإلمام الشافعي واإل29ص/3: كتاب الصوم، ابب:إذا نوى ابلنهار صوما، ج1ط، الصحيح
وهؤالء متفقون على  (،825ص/2ج:1، طمعامل السنن مع سنن أيب داوداخلطايب، ، و 35ص/8ج:2، طشرح صحيح مسلم

أن األفضل واألحسن إمتام الصوم، وذهب اإلمام أبو حنيفة واإلمام مالك واحلسن البصري وغريهم إىل عدم جواز اإلفطار يف صوم 
، 35ص/8ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر: يف صوم التطوع من غري عذر فإنه أيمث بذلك )التطوع، وأن من أفطر 

 (.221ص/4:ج، الطبعة األخريةنيل األوطارالشوكاين، و 
، 825ص/2ج:1، طمعامل السنن مع سنن أيب داوداخلطايب، ، و 35ص/8ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر:  (2)
 .221ص/4:جاألخرية، الطبعة نيل األوطارالشوكاين، و 
فقال إين صائم، مث جاء يف يوم آخر فسأل عن الطعام فوجد جاء يوما فسأل عن الطعام فلم جيد ملسو هيلع هللا ىلص بل احلقيقة والصواب أنه (3)

، حاشية السندي على سنن النسائي مع السننالسندي، ، و 35ص/8ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر: فأكل )
هذا احلديث، منها رواية أخرجها مسلم نفسه، غري روايتني فيها اختصار، مّتفقة  (، وإن مجيع رواايت194-195ص/4ج:3ط

أن اجمليء مع عدم وجود الطعام كان يف يوم، واجمليء مع وجود الطعام فأكل كان يف يوم آخر، ما عدا هذه الرواية الوحيدة اليت  على
 بني أيدينا.

= 
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( إن قول طلحة "فحدّثت جماهدا هبذا احلديث فقال: "ذاك مبنزلة الرجل خيرج الصدقة من ماله، فإن 2
  .(1)ملسو هيلع هللا ىلصيبالصواب أنه من كالم الن ء أمسكها"، يشعر أبنه قول جماهد، ولكنشاء أمضاها، وإن شا

  

                                      
السنن الصغرى بشرح السيوطي النسائي، أخرجه ) ، ال كالم جماهدملسو هيلع هللا ىلصيبأنه كالم النرواية النسائي فقد جاء التصريح يف  (1)

 (.2322، ح193-194ص/4كتاب الصوم، ابب: النية يف الصيام: ج:3، طوحاشية السندي
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 كتاب املناسكاملبحث السادس:  

، قال أبو داود: ( 12 مِّ ثـََنا مَحَّاٌد، َعْن َعْبدِّ الرَّمْحَنِّ ْبنِّ اْلَقاسِّ ثـََنا أَبُو َسَلَمَة ُموَسى ْبُن إِّمْسَاعِّيَل، َحدَّ َحدَّ
حلَْجِّّ َحىتَّ إَِّذا ُكنَّا بَِّسرِّ َعْن أَبِّيهِّ، َعْن َعائِّشَ  َنا ابِّ َا قَاَلْت: لَبـَّيـْ ْضُت َفَدَخَل َعَليَّ َرُسوُل اّللَِّّ َة، َأهنَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَف حِّ
َتينِّ مَلْ َأُكْن َحَجْجُت، فـََقاَل: «َما يـُْبكِّيكِّ اَي َعائَِّشُة؟»َوَأاَن أَْبكِّي، فـََقاَل:  ْضُت لَيـْ ُسْبَحاَن »، فـَُقْلُت: حِّ

َك ُكلََّها َغرْيَ َأْن اَل َتطُويفِّ »فـََقاَل: ، «ا َذلَِّك َشْيٌء َكتَـَبُه اّللَُّ َعَلى بـََناتِّ آَدمَ اّللَِّّ إِّمنََّ  اْنُسكِّي اْلَمَناسِّ
ْلبَـْيتِّ  َمْن َكاَن  َمْن َشاَء َأْن جَيَْعَلَها ُعْمَرًة فـَْلَيْجَعْلَها ُعْمَرًة، إِّالَّ : »ملسو هيلع هللا ىلص، فـََلمَّا َدَخْلَنا َمكََّة قَاَل َرُسوُل اّللَِّّ «ابِّ

َلةُ اْلَبْطَحاءِّ َوَطُهَرْت  ملسو هيلع هللا ىلص اّللَِّّ ، قَاَلْت: َوَذَبَح َرُسولُ «َمَعهُ اهْلَْديُ  َعْن نَِّسائِّهِّ اْلبَـَقَر يـَْوَم النَّْحرِّ، فـََلمَّا َكاَنْت لَيـْ
يبِّ  ُع َصَواحِّ ُع َأانَ َعائَِّشُة قَاَلْت: اَي َرُسوَل اّللَِّّ، أَتـَْرجِّ َجٍّّ َوُعْمَرةٍّ َوأَْرجِّ ، فَأََمَر َرُسوُل اّللَِّّ  حبِّ حلَْجِّّ َعْبَد  ملسو هيلع هللا ىلصابِّ

َا إِّىَل التـَّْنعِّيمِّ فـََلبَّْت الرَّمحَْ  ْلُعْمَرةِّ. نِّ ْبَن َأيبِّ َبْكرٍّ، َفَذَهَب هبِّ  ابِّ
 

 ختريج احلديث

، وأخرجه أيضا البخاري من طريق عبد الرمحن بن القاسم به (1)املتقدم أبو داود واللفظ أخرجه ابإلسناد
قوله "اي عائشة"، وأخرجه  تطهري"، وليس فيه، إىل قوله "غري أن ال تطويف ابلبيت حىت (2)صارمبثله ابخت

، إال أنه قال فيه "اجعلوها عمرة" ابجلزم من غري (3)أيضا مسلم من طريق عبد الرمحن بن القاسم به مبثله
)رضي  بن عبد هللاا قوله "اي عائشة"، وكذلك أخرجه النسائي من وجه آخر عن جابر التخيري، وليس فيه

  يه قوله "اي عائشة".، وليس ف(4)هللا عنه( بنحوه

  

                                      
 .1782، ح382-383ص/2كتاب املناسك، ابب: يف إفراد احلج، ج  :1، طالسنن و معه معامل السننأبو داود،  (1)
 .305ح، 68ص/1كتاب احليض، ابب: تقضي احلائض املناسك كلها إال الطواف ابلبيت، ج:  1ط، الصحيحالبخاري،  (2)
، 873ص/2ابب:بيان وجوه اإلحرام و أنه جيوز إفراد احلج و التمتع و القران، ج ، د.ط: كتاب احلج،صحيح مسلممسلم،  (3)

 .120-1211ح
مناسك احلج، ابب: يف املهلة ابلعمرة حتيض وختاف  كتاب:3، طالسنن الصغرى بشرح السيوطي وحاشية السنديالنسائي،  (4)

 .2763، ح164-165ص/5جفوت احلج، 
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 رواة احلديث

 ، قال أبو حاِت عنه(1)مشهور ابمسه وكنيته، كيذَ وْ بُـ ري التَـ قَ نْـ ( أبو سلمة، موسى بن إمساعيل: هو املِّ 1
بن سعد "كان وال أعلم أحدا ابلبصرة ممن أدركناه أحسن حديثا من أيب سلمة"، وقال حممد  ....ثقة"

 .(3)اخلالصة فيه أنه ثقة ثبت، وال يلتفت إىل قول ابن خراش "تكلم الناس فيه"ف ،(2)ثقة كثري احلديث"

: وقال ابن مهدين سلمة بن دينار البصري، أبو سلمة، قال عنه ابن معني "ثقة"، اب ( محاد: هو2
ومل يلتبس بشيء، أحسن ملكة صحيح السماع، حسن اللقى، أدرك الناس، مل يتهم بلون من األلوان، "

اخلالصة فيه أنه ثقة ف ،(4)مل يطلقه على أحد، وال ذكر خلقا بسوء، فسلم حىت مات" نفسه ولسانه، و
 .(5)عابد أثبت الناس يف اثبت، تغري حفظه أبخرة 

ن ، قال عنه اب(6)الرمحن بن القاسم: هو ابن حممد بن أيب بكر الصديق التيمي، أبو حممد املدين( عبد 3
 . (8)اخلالصة فيه أنه ثقة جليلف، (7)ن أفضل أهل زمانه، مسع أابه وكان أفضل أهل زمانه"عيينة: "كا

أبو عبد الرمحن ( أبوه: هو القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق القرشي التيمي ، أبو حممد وقيل 4
 .(11)أحد الفقهاء ابملدينةاخلالصة فيه أنه ثقة و ف، (10)""وكان أفضل أهل زمانه ، قال البخاري(9)املدين

 

                                      
 .6943، رقم549ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (1)
 .25ص/29ج:1، طهتذيب الكمالاملزي،  (2)
 .6943، رقم549ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين،  انظر: (3)
 .268و  264و  262ص/7ج:1، طلكمالهتذيب ااملزي،  (4)
 .1499، رقم178ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (5)
 .3981، رقم348ص:املصدر السابقانظر:  (6)
 . 340ص/5:ج، د.طالتاريخ الكبريالبخاري،  (7)
 .3981، رقم348ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (8)
 .4819، رقم427ص/23ج:1، طذيب الكمالهتاملزي، انظر:  (9)
 .1754، ح179ص/2: كتاب احلج، ابب: الطيب بعد رمي اجلمار و احللق قبل اإلفاضة، ج1ط، الصحيحالبخاري،  (10)
 5489، رقم451ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (11)

= 
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 حكم احلديث

احلديث صحيح دون قوله "من شاء أن جيعلها عمرة فليجعلها عمرة"، والصواب "اجعلوها عمرة" من 
، بناء على أن إسناده على شرط مسلم وقد أخرجه من طريق محاد إال أنه ساق منه الطرف (1)غري ختيري

ويف رواية املاجشون أهنا قالت: "فلما ، (2)بنحوه جشوناملااألول مث أحال يف سائر لفظه على رواية 
ا ، من غري ختيري، وهذا هو الصواب، أم(3)ألصحابه: "اجعلوها عمرة"ملسو هيلع هللا ىلص قدمت مكة، قال رسول هللا

، تفرد به محاد بن سلمة دون كل الثقات (4)فإنه منكر من شاء أن جيعلها عمرة فليجعلها عمرة"قوله "
يع الطرق عن عائشة، فليس يف شيء منها هذا التخيري بعد دخول مكة،  الذين رووا هذه القصة من مج

مث إن ، (6)احملفوظ، ال عند دخول مكة، وهو (5)وإمنا ورد التخيري يف بعض الطرق عند ذي احلليفة
املاجشون أوثق من محاد، فلعل هذا هو السبب يف أن مسلما اعتمد على لفظ املاجشون دون محاد 

عندما اقرتبوا من مكة بفسخ احلج إىل عمرة ملسو هيلع هللا ىلص شة، أمرهم النيبواية عمرة عن عائ، وأيضا فإن يف ر (7)
، (9)بفسخ احلج إىل عمرة، بعد الطواف ملسو هيلع هللا ىلص، ويف رواية األسود عن عائشة، أمرهم النيب(8)أمرا ال ختيري فيه

ا فهذه رواايت خمتلفة صحيحة اثبتة أن األمر بفسخ احلج إىل عمرة عند أو بعد دخول مكة كان أمر 

                                      
 .133ص/5:ج1، طاجلامع الكاملالضياء، ، و 1782، رقم2ص/1ج، د.ط:صحيح وضعيف سنن أيب داوداأللباين،  انظر: (1)
، 873ص/2ابب:بيان وجوه اإلحرام وأنه جيوز إفراد احلج والتمتع والقران، ج ، د.ط: كتاب احلج،صحيح مسلممسلم، أخرجه  (2)

 .121-1211ح
 .120-1211، ح873ص/2:جاملصدر السابق (3)
 .133ص/5:ج1، طاجلامع الكاملضياء، الو  ،1563ح ،27ص/6:ج1ط، صحيح أيب داوداأللباين، انظر:  (4)
 .1778، ح379ص/2كتاب املناسك، ابب: يف إفراد احلج، ج  :1، طالسنن ومعه معامل السننأبو داود، أخرجه  (5)
 .27ص/6:ج1ط، صحيح أيب داوداأللباين، انظر:  (6)
 .133ص/5:ج1، طاجلامع الكاملالضياء، و  ،28وص 27ص/6:جاملصدر السابقانظر:  (7)
، 876ص/2ابب:بيان وجوه اإلحرام وأنه جيوز إفراد احلج والتمتع والقران، ج د.ط: كتاب احلج،، صحيح مسلممسلم، رجه أخ (8)

 .125-1211ح
، 128-1211، ح877ص/2: كتاب احلج، ابب:بيان وجوه اإلحرام وأنه جيوز إفراد احلج والتمتع والقران:جاملصدر السابق (9)
، 141ص/2احلج ملن مل يكن معه هدي، جخ ابب:التمتع والقران واإلفراد ابحلج، وفس، :كتاب احلج1ط، الصحيحالبخاري، و 

 .1561ح
= 
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أن سائر الصحابة الذين رووا األمر  ،جازما من غري ختيري، فهي خمالفة لرواية محاد هذه، ويؤكد هذا أيضا
فاحلديث صحيح غري هذه ، (1)مر اجلازم الذي ال ختيري فيهابلفسخ بعد دخول مكة، رووه بصيغة األ

ألنه تغري حفظه أبخرة، فال " ن محاد،مذكر "التخيري"  الظاهر أن اخلطأ يفو ، اجلملة املخالفة املنكرة
 . (2)يقبل منه إذا خالف الثقات"

 غريب احلديث

، ويبعد عن مكة أمياال  املدينةمن جهة مكة بقرب ف"، َسرِّف، موضع رِّ ( قوهلا "حىت إذا كنا بسَ 1
 .(3)على خالف يف حتديد هذا البعد

  .(4)ري اختيار منهنأي قّدره عليهن من غ :( قوله "إمنا ذلك شيء كتبه هللا على بنات آدم"2

 فقه احلديث

 ( احلديث يدل على أن املرأة، إذا أحرمت ابحلج مث حاضت، فإهنا تقوم جبميع أفعال احلج وأقواله1

  .(5)وهيآته إال الطواف وركعتيه، فيصح الوقوف بعرفة وغريه، وكذلك النفساء واحملدث واجلنب

                                      
، 29-30ص/6:ج، د.طصحيح سنن أيب داوداأللباين، و ، 150و 142ص/8ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي،  انظر: (1)
 .133ص/5:ج1، طاجلامع الكاملالضياء، و 
 .133ص/5:ج1، طاجلامع الكاملالضياء، انظر:  (2)
، شرح صحيح مسلمالنووي، انظر: ) فقيل ستة أميال وقيل سبعة، وقيل تسعة، وقيل عشرة، وقيل اثنا عشر ميال (3)

ابن حجر العسقالين، ، و 362ص/2ج، د.ط:النهاية يف غريب احلديث واألثرابن األثري، ، و 50ص/10، و ج146ص/8ج:2ط
 .(400ص/1ج، د.ط:فتح الباري

 .165ص/5ج:3، طلسندي على سنن النسائي مع السننحاشية االسندي، انظر:  (4) 
ها، معناه أنك لست خمتصة به، بل كل بنات آدم يكون منهن هذا، كما يكون منهن ومن الرجال البول  َمِّّ وهذا تسلية هلا وختفيف هلِّ

أو ذنب  على اإلنسان عيب(، ، فهو أمر جبلي ليس 146ص/8ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر: والغائط وغري ذلك )
، حاشية السندي على سنن النسائي مع السننالسندي، انظر: أو تقصري إذا أصابه شيء منها ألنه بغري اختياره )

 (.165ص/5ج:3ط
وذكر ابن حجر ، 175ص/2ج:15، طزاد املعادابن قيم اجلوزية، ، و 146ص/8ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر:  (5)

 ودعاء مال احلج، الطواف فقط لكونه صالة خمصوصة، وأعمال احلج مشتملة على ذكر وتلبيةوغريه أنه استثىن من أععن ابن بطال 
= 
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  .(1)مع عليه، إال أهنم اختلفوا يف علته( ويدل على أن الطواف ال يصح من احلائض وهو أمر جم2

 ملسو هيلع هللا ىلصأنه ن مل يسق اهلدي، وإن كان قد نوى احلج، فإنه ثبتوجوب التحلل بعد العمرة مل ( ويدل على3
  .(2)أمر من مل يكن معه هدي أن جيعلها عمرة ويتحلل، واألحاديث يف هذا املعىن كثرية

ملسو هيلع هللا ىلص ينحر هديه يوم النحر، ألن النيبدي حىت ن ساق اهلعدم جواز التحلل بعد العمرة مل ( ويدل على4
قول أيب ، وهو (3)جعل العلة يف بقائه على إحرامه، كونه أهدى، وأخرب أنه ال حيل حىت ينحر هديه

 .(4)حنيفة وأمحد

 ( ويدل أيضا على جواز العمرة بعد احلج من غري سفر جديد.5

 .(5)( ويدل على سقوط طواف القدوم عن احلائض6

                                      
ابن حجر انظر: ومل مينع احلائض من شيء من ذلك، فكذلك اجلنب ال مينع، ألن حدث احلائض أغلظ من حدث اجلنب )

 (.407ص/1ج، د.ط:فتح الباريالعسقالين، 
لة يف عدم صحة طواف احلائض، هي عدم الطهارة، وهو قول األئمة مالك والشافعي لطهارة للطواف، قال العاشرتط ا نْ فمَ  (1)

وأمحد، ومن مل يشرتط الطهارة قال إن العلة يف منعها من الطواف هي كوهنا ممنوعة من اللبث يف املسجد، وهو قول اإلمام أيب حنيفة 
 (.505ص/3ج، د.ط:تح الباريفابن حجر العسقالين، ، و 147ص/8ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر: )
 .229ص/4ج:2، طشرح صحيح البخاريابن بطال، ، و 427ص/3ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (2)

الت ويرى البعض أن فسخ احلج إىل عمرة، خاص ابلصحابة يف تلك السنة ملصلحة، وهي بيان جواز العمرة يف أشهر احلج وقد ز 
(، ووّجه النووي التخيري هلم ابلفسخ أوال، مث 168-169ص/7:جاجملموع شرح املهذبنظر: النووي، افال جيوز ذلك ألحد اليوم )

أراد أن خيرّيهم أّوال مالطفة هلم وإيناسا ابلعمرة يف أشهر احلج، ألهنم كانوا يروهنا من أفجر  ملسو هيلع هللا ىلص احلتم عليهم ابلفسخ أخريا، أنه
 (.150ص/8ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر: ر عزمية وألزمهم إايه )الفجور، مث حتم عليهم بعد ذلك الفسخ وأمرهم به أم

والقران واإلفراد ابحلج، وفسخ احلج ملن مل يكن معه هدي، : كتاب احلج، ابب: التمتع 1ط، الصحيحالبخاري، أخرجه  (3)
 .1565، ح143ص/2ج
-230ص/4ج:2، طصحيح البخاري شرحابن بطال، ، و 427ص/3ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (4)

229. 
 .175ص/2ج:15، طزاد املعادابن قيم اجلوزية، انظر:  (5)

= 
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 كة وأراد العمرة، فميقاته أدىن احلل، وال جيوز أن حيرم من داخل احلرمن من كان يف م( ويدل على أ7
(1).  

 بعض ما يستفاد من احلديث

عن نسائه البقر يوم النحر" على أن التضحية ابلبقر أفضل ملسو هيلع هللا ىلص استدل مالك بقوهلا "وذبح رسول هللا( 1
يل البقر، بل هي قضية عني حمتملة ألمور أبنه ال داللة فيه ألنه ليس فيه ذكر تفضتعقب من البدنة، و 

 .(2)فال حجة فيها

  .(3)الدينولطفه ولينه فيما ليس فيه خمالفة يف ملسو هيلع هللا ىلص ( وفيه حسن خلق النيب2

 .(4)ويدل على أن التنعيم من احلل (3

 
 

  

                                      
احلل قبل الطواف أجزأه و ال دم عليه، وإن مل خيرج إىل  احلل قبل الطواف والسعي، لزمه الدم فإن أحرم يف احلرم مث خرج إىل  (1)

، فتح الباريابن حجر العسقالين، ، و 151ص/8ج:2، طح مسلمشرح صحيالنووي، انظر: لرتكه امليقات، وهو قول اجلمهور )
 .(607ص/3جد.ط:

 .147ص/8ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر:  (2)
فإنه أوال اندى أم املؤمنني ابمسها ملا وجدها تبكي، مث ملا طلبت منه اإلذن يف العمرة بعد احلج، مسح هلا، بل ساعدها على ذلك  (3)

قال هللا و ا إىل احلل مث العودة إىل البيت ألداء مناسك العمرة، قال النووي: "وفيه حسن معاشرة األزواج، أبمره أخاها أن خيرج هب
شرح صحيح النووي، (، ال سيما فيما كان من ابب الطاعة وهللا أعلم" )19)سورة النساء، اآلية: {الْمَعْرُوفِبوَعَاشِرُوهُنَّ } ىلتعا

 (.160ص/8ج:2، طمسلم
 .175ص/2ج:15، طزاد املعادقيم اجلوزية، ابن انظر: (4)
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 كتاب الدعاءاملبحث السابع:  

ُّ حُمَمَّ قال ابن ماجة: ( 13 ثـََنا أَبُو يُوُسَف الصَّْيَداَلينِّ ثـََناَحدَّ حُمَمَُّد ْبُن َسَلَمَة،  ُد ْبُن َأمْحََد الرَّقِّّيُّ قَاَل: َحدَّ
، َعْن َعائَِّشَة قَاَلْت: مسِّْعُت َرسُ  َبَة، َعْن َعْبدِّ اّللَِّّ ْبنِّ ُعَكْيمٍّ اجْلَُهينِِّّّ ، َعْن َأيبِّ َشيـْ  ملسو هيلع هللا ىلصوَل اّللَِّّ َعنِّ اْلَفزَارِّيِّّ

مسِّ »يـَُقوُل:  َحبِّّ إِّلَْيَك، الَّذِّي إَِّذا ُدعِّيَت بِّهِّ َأَجْبَت، َك الطَّاهِّرِّ الطَّيِّّبِّ اْلُمَباَركِّ اأْلَ اللَُّهمَّ إِّيّنِّ َأْسأَُلَك ابِّ
َْت، َوإَِّذا اْستـُْفرَِّجَت بِّهِّ فـَرَّْجتَ  َْت بِّهِّ َرمحِّ : « َوإَِّذا ُسئِّْلَت بِّهِّ أَْعطَْيَت، َوإَِّذا اْسرُتْمحِّ قَاَلْت: َوقَاَل َذاَت يـَْومٍّ

َ َقْد َدلَّينِّ َعَلى االِّ اَي َعائَِّشةُ هَ » قَاَلْت: فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل « ْسمِّ الَّذِّي إَِّذا ُدعَِّي بِّهِّ َأَجاَب؟ْل َعلِّْمتِّ َأنَّ اّللَّ
يبِّ أَْنَت َوأُمِّّي فـََعلِّّْمنِّيهِّ، قَاَل:  َبغِّي َلكِّ ايَ »اّللَِّّ، أبَِّ ْيُت َوَجَلْستُ «  َعائَِّشةُ إِّنَُّه اَل يـَنـْ َساَعًة،  ، قَاَلْت: فـَتَـَنحَّ

، » قـُْلُت: اَي َرُسوَل اّللَِّّ، َعلِّّْمنِّيهِّ، قَاَل: مُثَّ ُقْمُت فـََقبـَّْلُت رَْأَسُه، مُثَّ  َبغِّي َلكِّ اَي َعائَِّشُة َأْن أَُعلَِّّمكِّ إِّنَُّه اَل يـَنـْ
َبغِّي َلكِّ َأْن َتْسَأيلِّ بِّهِّ  نـَْياإِّنَّهُ اَل يـَنـْ ًئا مَِّن الدُّ قـُْلُت: َوضَّْأُت، مُثَّ َصلَّْيُت رَْكَعَتنْيِّ، مُثَّ ، قَاَلْت: فـَُقْمُت فـَتَـ « َشيـْ

مْسَائَِّك احلُْ  يَم، َوأَْدُعوَك أبَِّ ُت ْسىَن ُكلَِّّها، َما َعلِّمْ اللَُّهمَّ إِّيّنِّ أَْدُعوَك اّللََّ، َوأَْدُعوَك الرَّمْحََن، َوأَْدُعوَك اْلرَبَّ الرَّحِّ
َها، َوَما ملَْ أَْعَلْم، َأْن تـَْغفَِّر يلِّ  نـْ ، قَاَلْت: فَاْسَتْضَحَك َرُسولُ مِّ إِّنَُّه َلفِّي اأْلَمْسَاءِّ »، مُثَّ قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصاّللَِّّ   َوتـَْرمَحَينِّ

َا  «الَّيتِّ َدَعْوتِّ هبِّ

 ختريج احلديث

 تب الستة.، وانفرد إبخراجه بني أصحاب الك(1)ابن ماجهاملتقدم أخرجه بإلسناد واللفظ  

 رواة احلديث

، (3)، قال أبو حاِت "صدوق"(2)يزيرَ بن حممد، الكُ ابن أمحد الرقي: هو  ( أبو يوسف الصيدالين حممد1
 .(5)اخلالصة فيه أنه ثقة حافظف، (4)وذكره ابن حبان يف الثقات

                                      
 .3859، ح 1268-1269ص/2األعظم، جالدعاء، ابب: اسم هللا ، د.ط، كتاب السننابن ماجه،  (1)
 .5713، رقم467ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (2)
 .1037، رقم183ص/7:ج1ابن أيب حاِت، اجلرح و التعديل، ط (3)
 .15430، رقم104ص/9:ج1، طالثقاتان، ابن حبانظر:  (4)

 .5713رقم، 467ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (5)
= 
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"ثقة"، وقال ابن سعد ، قال عنه النسائي (1)ابن عبد هللا الباهلي موالهم احلراين( حممد بن سلمة: هو 2
 .(3)اخلالصة فيه أنه ثقةف، (2)ة وفتوى""كان ثقة فاضال عاملا، له فضل ورواي

، قال عنه أبو حاِت "الثقة املأمون (4)إبراهيم بن حممد بن احلارث اإلمام أبو إسحاق( الُفزاري: هو 3
 . (6)ة حافظ له تصانيف اخلالصة فيه أنه ثقف، (5)اإلمام"، وقال النسائي "ثقة مأمون، أحد األئمة"

مث ذكر أاب شيبة عن عبد هللا ابن عكيم الذين عرفوا أبيب شيبة،  ( أبو شيبة: ذكر ابن حجر الرواة4
 .(7)فقال: "حيتمل أن يكون أحد هؤالء وإال فمجهول

، قال (9)ملسو هيلع هللا ىلص، اختلف يف مساعه من النيب(8)أبو معبد الكويف، خمضرم ( عبد هللا بن عكيم اجلهين: هو5
 (11)قة"ثب البغدادي: "وكان اخلطي ، وقال(10)وال يعرف له مساع صحيح" ملسو هيلع هللا ىلصالبخاري "أدرك زمان النيب

 .(12)إىل جهينةملسو هيلع هللا ىلص وقد مسع كتاب النيب 

 حكم احلديث

، وقال البوصريي: "هذا إسناد فيه مقال، وعبد هللا بن عكيم، وثّقه (13)قال ابن حجر "سنده ضعيف"
ل ه من الصحابة، وال يصح له مساع، وأبو شيبة مل أر من جّرحه وال من وثقه، وابقي رجااخلطيب وعدّ 

                                      
 .5922، رقم481ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (1)
 .290-291ص/25ج:1، طهذيب الكمالاملزي، ت (2)
 .5922، رقم481ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (3)
 .230، رقم92ص:املصدر السابقانظر:  (4)
 .169ص/2ج:1، طهتذيب الكمالاملزي،  (5)
 .92ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (6)
 .648:صاملصدر السابق (7)
 .3482، رقم314ص:املصدر السابقانظر:   (8)
 .3432، رقم317ص/15ج:1، طهتذيب الكمالاملزي، انظر:  (9)
 .67، رقم39ص/5:ج، د.طالتاريخ الكبريخاري، الب (10)
 .5068، رقم169ص/11:ج1، طاتريخ بغداداخلطيب البغدادي،  (11)
 .3482، رقم314ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (12)
 .224ص/11ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين،  (13)

= 
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من أجل جهالة أيب شيبة، فإسناد احلديث  (3)والدكتور األعظمي (2)، وضّعفه األلباين(1)اإلسناد ثقات
 ضعيف لوجود رجل جمهول فيه.

 غريب احلديث

 .(4)( قوهلا "فتنّحيُت"، أي فتبّعدت1

 .(5)"فاستضحك"، يبدو أن السني فيه للمبالغة( قوهلا 2

 بعض ما يستفاد من احلديث

  .(6) ما هو هذا االسمنيَّ بَ ا إذا دعي به أجاب، ولكن مل يُـ مسا هلالج لج( إن هلل1

 رأسه. تْ لَ بـَّ ، حيث قَـ ملسو هيلع هللا ىلصاملصطفى)رضي هللا عنها( لزوجها  ( حب عائشة2

 انداها ابمسها.)رضي هللا عنها(، حيث  لعائشة ملسو هيلع هللا ىلص( لطفه و احرتامه3

  

                                      
 .146ص/4:ج2، طمصباح الزجاجةالبوصريي،  (1)
، 1طابن ماجه،  سنن ضعيفاأللباين، ، و 1022، رقم 507ص/1:ج1، طضعيف الرتغيب والرتهيباأللباين، ر: انظ (2)

 .3859-841، رقم311ص
 .494-495ص/9:ج1، طاجلامع الكاملالضياء، انظر:  (3)
مع  اجهابن محاشية حممد فؤاد عبد الباقي، ، و 437ص/2: جد.طابن ماجه، كفاية احلاجة يف شرح انظر: السندي،  (4)

 .1268ص/2:ج، د.طالسنن
 .السابقاناملصدران انظر:  (5)
: هو منها: أنه لفظ اجلاللة "هللا"، و منها: أنه هو "هو"، و منهاللعلماء يف تعيني هذا االسم،  أربعة عشرة قوالوذكر ابن حجر  (6)

السموات : هو "احلنان املنان بديع منهالقيوم"، و : هو "احلي امنها: هو "الرمحن الرحيم احلي القيوم"، و منها"هللا الرمحن الرحيم"، و 
: هو "ذو اجلالل منها: هو "بديع السموات واألرض ذو اجلالل واإلكرام"، و منهاواألرض ذو اجلالل واإلكرام احلي القيوم"، و 

ابن انظر: قيل غري ذلك ) : هو "هللا ال إله إال هو األحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد"، ومنهاواإلكرام"، و 
 (.224-225ص/11ج، د.ط:فتح الباري حجر العسقالين،
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ثَـ قال الرتمذي: ( 14 َثىنَّ قَاَل: َحدَّ
ُ
ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن امل لِّكِّ ْبُن َعْمرٍّو الَعَقدِّيُّ، َعْن َحدَّ

َ
،  اْبنِّ َنا َعْبُد امل َأيبِّ ذِّْئبٍّ

 َّ اَي َعائَِّشُة » إِّىَل الَقَمرِّ، فـََقاَل: َنظَرَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن احلَارِّثِّ ْبنِّ َعْبدِّ الرَّمْحَنِّ، َعْن َأيبِّ َسَلَمَة، َعْن َعائَِّشَة، َأنَّ النَّيبِّ
ّللَِّّ مِّْن َشرِّ َهَذا، فَإِّ  ُق إَِّذا َوَقبَ اْسَتعِّيذِّي ابِّ  «.نَّ َهَذا ُهَو الَغاسِّ

 ختريج احلديث

 بني أصحاب الكتب الستة. ه، وانفرد إبخراج(1)املتقدم الرتمذي واللفظ أخرجه ابإلسناد

 رواة احلديث

، قال عنه ابن (2)زي، أبو موسى البصري، مشهور بكنيته وامسهنَ بن عبيد العَ ا( حممد بن املثىن: هو 1
اخلالصة فيه ف، (4)وكان ثقة ثبتا، احتج سائر األئمة حبديثه"طيب البغدادي: "ل اخل، وقا(3)معني "ثقة

 .(5)أنه ثقة ثبت

 يس، أبو عامر،قعمرو بن  عبد امللك بن و قيل ،( عبد امللك بن عمرو العقدي: هو القيسي2
شيخ، بن مهدي: "كتبت حديث ابن أيب ذئب عن أوثق ا، قال عنه ابن معني "ثقة"، وقال (6)البصري

 .(8)اخلالصة فيه أن ثقةف، (7)أيب عامر العقدي"

                                      
 .3366، ح421-422ص/5كتاب تقسري القرآن، ابب: ومن سورة املعوذتني، ج  :1، طالسننالرتمذي،  (1)
 .6264، رقم505ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (2)
 .362ص/26ج:1، طهتذيب الكمالاملزي،  (3)
 .1638، رقم 458ص/4:ج1، طاتريخ بغداداخلطيب البغدادي،  (4)
 .6264، رقم505ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (5)
 .3545، رقم364ص/18ج:1، طهتذيب الكمالاملزي، انظر:  (6)
 .367-368ص/18:جاملصدر السابق (7)
 .4199، رقم364:ص1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (8)

= 
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القرشي ، (1)امسه هشام –( ابن أيب ذئب: هو حممد بن عبد الرمحن بن املغرية بن احلارث بن أيب ذئب 3
 .(5)اخلالصة فيه أنه ثقة فقيه فاضلف، (4)والنسائي (3)، وثّقه ابن معني(2)العامري، أبو احلارث املدين

، قال (7)، أبو عبد الرمحن(6)شي العامري، خال ابن أيب ذئبالرمحن: هو القر  ( احلارث بن عبد4
، (9)"عنه إال ابن أيب ذئب مل يرو"، وذكره ابن حبان يف الثقات وقال (8)النسائي عنه "ال أبس به"

 .(10)اخلالصة فيه أنه صدوقف

، (11)، وقيل إمساعيلبن عبد الرمحن بن عوف الزهري، املدين، قيل امسه عبد هللاا( أبو سلمة: هو 5
كان ثقة، فقيها، كثري ابن سعد: " قال، و (12)وقيل امسه وكنيته واحد، قال أبو زرعة عنه: "ثقة إمام"

 .(14)ثقة مكثرفاخلالصة فيه أنه ، (13) "احلديث

  

                                      
 .5408، رقم630ص/25ج:1، طهتذيب الكمالاملزي، انظر:  (1)
 .6082، رقم493ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (2)
 .639ص/25ج:1، طهتذيب الكمالاملزي، انظر:  (3)
 .636ص/25:جاملصدر السابقانظر:  (4)
 .6082رقم ،493ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (5)
 .1031، رقم146:صاملصدر السابقانظر:  (6)
 .7215، رقم172ص/6ج:1، طالثقاتابن حبان، انظر:  (7)
 .256ص/5ج:1، طهتذيب الكمالاملزي،  (8)
 .7215، رقم172ص/6ج:1، طالثقاتابن حبان،  (9)
 .1031، رقم146ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (10)
 .371ص/33ج:1، طهتذيب الكمالاملزي، ، و 8142، رقم 645ص:السابق املصدرانظر:  (11)
 .375، و 371ص/33ج:1، طهتذيب الكمالاملزي،  (12)
 .157ص/5ج:1، طالطبقات الكربىابن سعد،  (13)
 .645ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (14) 
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 حكم احلديث

، وقال احلاكم: "صحيح اإلسناد ومل خيرجاه" (1)قال الرتمذي بعد روايته: "هذا حديث حسن صحيح
وحّسنه الدكتور ، (5)األلباين صححه، و (4)، وقال ابن حجر "إسناده حسن"(3)، ووافقه الذهيب(2)

الرمحن، فإنه حسن احلديث، وأما جتهيل ابن املديين له، فيحمل األعظمي من أجل احلارث بن عبد 
 فاحلديث على األقل حسن لذاته، صحيح لغريه.، (6)على قلة حديثه
 غريب احلديث

}أَقِمِ الصَّالَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى  صف الليل إذا اشتدت ظلمته، ومنه قوله تعاىلغاسق"، هو و ( قوله "ال1

 .(8)، يقال: غسق الليل، إذا أظلم(7)اآلية{  ...اللَّيْلِغَسَقِ 

الليل إذا دخل وأقبل  :، والوقوب: الدخول يف كل شيء، واملعىن(9)( قوله "إذا وقب"، أي إذا غاب2
  .(11)املراد بهوقد اختلف في، (10)بظالمه

                                      
 .422ص/5املعوذتني، جكتاب تقسري القرآن، ابب: ومن سورة   :1، طالسننالرتمذي،  (1)
 .589ص/2:ج1، طاملستدركاحلاكم،  (2)
 .714ص/1:ج1، طسلسلة األحاديث الصحيحةاأللباين،  انظر: (3)
 .741ص/8ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين،  (4)
 .714ص/1:ج1، طسلسلة األحاديث الصحيحةاأللباين،  (5)
 .341ص/11:ج1، طاجلامع الكاملالضياء،  انظر: (6)
 .78سورة اإلسراء، اآلية: (7)
 .366ص/3ج، د.ط:النهاية يف غريب احلديث واألثرابن األثري، ، و 341ص/11:ج1، طاجلامع الكاملالضياء،  انظر: (8)
، اجلامع الكاملالضياء، و  ،181ص/6:ج: كتاب التفسري، ابب: سورة قل أعوذ برب الفلق1ط، الصحيحالبخاري،   انظر: (9)

 .341ص/11:ج1ط
النهاية يف ابن األثري، و   ،181ص/6:ج: كتاب التفسري، ابب: سورة قل أعوذ برب الفلق1ط، الصحيحلبخاري، ر:اانظ (10)

 . 341ص/11:ج1، ط، اجلامع الكاملالضياء، و 212ص/5ج، د.ط:غريب احلديث واألثر
الثراي ألهنا إذا  وقيلكوكب، ال وقيلالليل إذا ذهب،  وقيلمعناه: الشمس إذا غربت، وهو الليل إذا أقبل بظالمه،  فقيل (11)

، ن العظيمتفسري القرآابن كثري،  انظر:القمر كما يفهم من احلديث ) وقيلسقطت كثرت األسقام والطواعني و إذا طلعت ارتفعت، 
                    لق:فال ، تفسري سورة1، طاجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، ، و 613-614ص/4تفسري سورة الفلق:ج:1ط

(، وال منافاة بني هذه األقوال، ألن القمر آية الليل وال يوجد له سلطان إال يف الليل، وكذلك الكوكب 175ص/20ج،10اجمللد
= 
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 فقه احلديث

أقبل وأظلم، فإن السباع يف الليل من شر ما خيرج وينتشر يف الليل إذا  هلالج لج( استحباب التعوذ ابهلل1
 .(1)ث والفسادعببعث أهل الشر على النخترج من آجامها واهلوام من أماكنها، وي

 بعض ما يستفاد من احلديث

وعنايته هبا وحرصه عليها إذ أرشدها إىل فعل ما فيه أمنها عنها(، عائشة )رضي هللا ل ملسو هيلع هللا ىلص( حبه1
 وحفظها من الشر. وسالمتها

  .بندائها ابمسها)رضي هللا عنها(  لعائشة ملسو هيلع هللا ىلص( احرتامه2
 

  

                                      
=           (،613-614ص/4تفسري سورة الفلق:ج:1، طتفسري القرآن العظيمابن كثري،  انظر:ابلليل ) والنجوم ال تضيء إال

اجلامع القرطيب،  انظر:ق هو احلية إذا لدغت، وقيل كل هاجم يضر مهما كان )وغروب الشمس هو إقبال الليل، وقيل الغاس =
 (.175-176ص/20ج،10اجمللدلق:ف، تفسري سورة ال1، طألحكام القرآن

 .175ص/20ج،10اجمللدلق:فتفسري سورة ال ،1، طاجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، انظر:  (1)



 

67 

 فصل الثالث: شؤون األسرةال

 كتاب النكاحاملبحث األول:  

ثـَنَ قال البخاري: ( 15 ثـََنا الَفْضُل ْبُن يـَْعُقوَب، َحدَّ ثـََنا إِّْسرَائِّ َحدَّ ، َحدَّ يُل، َعْن هَِّشامِّ ْبنِّ ا حُمَمَُّد ْبُن َسابِّقٍّ
ُّ اّللَِّّ ُعْرَوَة، َعْن  َا َزفَّتِّ اْمرَأًَة إِّىَل َرُجلٍّ مَِّن األَْنَصارِّ، فـََقاَل َنيبِّ اَي َعائَِّشُة، َما : »ملسو هيلع هللا ىلصأَبِّيهِّ، َعْن َعائَِّشَة، َأهنَّ

بـُُهُم اللَّْهوُ َكاَن َمَعُكْم هَلٌْو؟ فَإِّنَّ األَْنَصاَر   «.يـُْعجِّ

 ختريج احلديث

 رد به بني أصحاب الكتب الستة.، وانف(1)املتقدم البخاري واللفظ أخرجه ابإلسناد

 حكم احلديث

 احلديث صحيح إلخراج البخاري إايه.

 غريب احلديث

 .(2)( قوهلا "َزّفْت امرأة"، أي أهدهْتا إىل زوجها1

  .(3)من هيمن غري بيان ( قوهلا "امرأة"، 2

، واللْهو املذكور يف هذا احلديث هو الغناء، كما (4)( قوله "هَلْو"، هو اللعب ابلشيء واالشتغال به3
 .(5)ابن ماجهيف حديث ابن عباس عند 

                                      
 .5162، ح22ص/7سوة الاليت يهدين املرأة إىل زوجها ودعائهن ابلربكة، ج:كتاب النكاح، ابب: الن1ط، الصحيحالبخاري،  (1)
 .305ص/2جد.ط:، النهاية يف غريب احلديث واألثرابن األثري، انظر:  (2)
)رضي  هي ذات قرابة لعائشة وقيلامسها الفارعة بنت أسعد بن زرارة، )رضي هللا عنها(  هي يتيمة كانت يف بيت عائشة فقيل (3)

 (.225-226ص/9ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر: )( هللا عنها
 ، مادة هلا.282ص/4ج، د.ط:النهاية يف غريب احلديث واألثرابن األثري، انظر:  (4)
قال: ملسو هيلع هللا ىلص  ، وفيه أن النيب1900، ح612-613ص/1النكاح، ابب: الغناء والدف، ج، د.ط، كتاب السننابن ماجه،  (5)

مبجموع  نه الدكتور األعظمي"إن األنصار قوم فيهم غزل"، وقد حسّ ملسو هيلع هللا ىلص : قالت: "ال"، فقال رسول هللا "أرسلتم معها من يغيّن؟"
، إرواء الغليلاأللباين، انظر:)، وحسنه أيضا األلباين، 250-251ص/6:ج1، طامع الكاملاجلالضياء، انظر:)الطرق، 

 .(52ص/7:ج2ط
= 
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 فقه احلديث 

 وضرب الدفوف يف الزفاف للنساء دون الرجال، فإن يف ينِّّ غَ ( احلديث يدل على جواز واستحباب التَـ 1
 .(1)ذن بذلك للنساء فقطاألحاديث القوية، اإل

، فيثبت حقوقه وحرمته (2)إمنا إلعالن النكاح والتمييز بينه وبني السفاح( ويدل على أن جواز ذلك 2
 .(4)وإظهار السرور والفرح بزواجها  العروس ، ولتطييب قلب(3)

 بعض ما يستفاد من احلديث

 . (5)ء العروس إىل زوجهاإهدا  عند( استحباب إعالن النكاح بضرب الدفوف وما حيل من التغينِّّ 1

 )رضي هللا عنها( وحسن خلقه معها بندائها ابمسها. لعائشة ملسو هيلع هللا ىلص( احرتامه2
 

  

                                      
-280ص/7ج:2، طشرح صحيح البخاريابن بطال، ، و 226ص/9ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (1)

279. 
، 226ص/9ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، ، و 280ص/7ج:2، طشرح صحيح البخاريابن بطال، انظر:  (2)
 .252ص/6:ج1، طاجلامع الكاملالضياء، و 
 .280ص/7ج:2، طشرح صحيح البخاريابن بطال، انظر:  (3)
 .113ص/4: كتاب النكاح، ابب: آداب الزفاف، ج1، طالفقه اإلسالمي موسوعةالتوجيري، انظر:  (4)
 .226ص/9ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (5)
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ثـََنا قال ابن ماجة: ( 16 ثـََنا َعفَّاُن قَاَل: َحدَّ َبَة، َوحُمَمَُّد ْبُن حَيََْي، قَااَل: َحدَّ ثـََنا أَبُو َبْكرِّ ْبُن َأيبِّ َشيـْ َحدَّ
، َعْن مُسَيََّة، َعْن َعائِّ  مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، ، َوَجَد َعَلى َصفِّيََّة بِّْنتِّ ُحَييٍّّ يفِّ ملسو هيلع هللا ىلصَشَة، َأنَّ َرُسوَل اّللَِّّ َعْن اَثبِّتٍّ

ي َرُسوَل اّللَِّّ  ، َوَلكِّ يـَْومِّي؟ قَاَلْت: نـََعْم،  ملسو هيلع هللا ىلصَشْيءٍّ، فـََقاَلْت َصفِّيَُّة: اَي َعائَِّشُة، َهْل َلكِّ َأْن تـُْرضِّ َعينِّّ
َارً  ، فـََرشَّ َفَأَخَذْت مخِّ ْلَماءِّ لِّيَـُفوَح رِّحُيُه، مُثَّ قـََعَدْت إِّىَل َجْنبِّ َرُسوُل اّللَِّّ ا هَلَا َمْصُبوًغا بَِّزْعَفرَانٍّ ، ملسو هيلع هللا ىلص ْتُه ابِّ

 ُّ ، إِّنَُّه لَْيَس يـَْوَمكِّ : »ملسو هيلع هللا ىلصفـََقاَل النَّيبِّ اُء، ، فـََقاَلْت: َذلَِّك َفْضُل اّللَِّّ يـُْؤتِّيهِّ َمْن َيشَ « اَي َعائَِّشُة، إِّلَْيكِّ َعينِّّ
يَ  أْلَْمرِّ، فـََرضِّ َها. َفَأْخرَبَْتُه ابِّ  َعنـْ

 ختريج احلديث

 ، وانفرد به بني أصحاب الكتب الستة.(1)ابن ماجهاملتقدم  واللفظ أخرجه ابإلسناد

 رواة احلديث

، قال عنه (2)الواسطي األصل، الكويف هو عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة ( أبو بكر بن أيب شيبة:1
اخلالصة فيه أنه ثقة حافظ صاحب ف، (4)"ثقة"، وقال أبو حاِت (3)ان حافظا للحديث"العجلي "ثقة، ك

 .(5)تصانيف

 ( حممد بن حيَي: تقدمت ترمجته عند الكالم عن احلديث الثامن، وخالصة حاله أنه ثقة حافظ جليل.2

ان إذا املديين "ك، قال ابن (6)بن مسلم بن عبد هللا الباهلي، أبو عثمان الصّفار البصريا( عفان: هو 3
 عفان وهللا أثبت من أيب نعيم يف ، وقال ابن معني "(7)احلديث تركه، ورمبا وهم"شك يف حرف من 

                                      
 .1973، ح634-635ص/1ة هتب يومها لصاحبتها، جأالنكاح، ابب: املر ، د.ط، كتاب السننابن ماجه،  (1) 
 .3575، رقم 320ص: 1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (2) 
 .39ص/16ج:1، طهتذيب الكمالاملزي،  (3) 
 .737، رقم160ص/5:ج1، طاجلرح والتعديلابن أيب حاِت،  (4) 
 .3575، رقم 320: ص1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (5) 
 .4625، رقم 393:صاملصدر السابقانظر:  (6)
 .املصدر السابق (7)

= 



 

70 

 .(3)اخلالصة فيه أنه ثقة ثبتف ،(2)ثقة متقن متني"وقال أبو حاِت " ،(1)بن سلمة" محاد

عابد حاله أنه ثقة عشر، وخالصة  ين( محاد بن سلمة: تقدمت ترمجته عند الكالم عن احلديث الثا4
 أثبت الناس يف اثبت، تغري حفظه أبخرة.

 ،اثبت ثبت يف احلديث، قال اإلمام أمحد عنه "(4)أبو حممد البصري، ناينبن أسلم البُ ا( اثبت: هو 5
اخلالصة فيه أنه ثقة ف ،(6)، وقال النسائي "ثقة"(5)من الثقات املأمونني صحيح احلديث وكان يقص"

 .(7)عابد

، ومل يذكر املزي (8)بصرية، ذكر الذهيب أنه حيتمل أهنا هي اليت روى عنها كثري بن زايدهي الية: ( مسُ 6
، ذكر ابن حجر مسية أخرى غري البصرية (9)يف من روى عنهم كثري بن زايد هذا، مسية، وإمنا ذكر أاب مسية

، (11)قبولةبصرية فهي مإذا كانت الاخلالصة فيها أهنا ، ف(10)وقال ال تعرف، ويقال الصواب عن أيب مسية
 .وإذا كانت غري البصرية، على قول الذهيب، فهي جمهولة

  

                                      
 .170ص/20ج:1، طهتذيب الكمالاملزي،  (1)
 .165، رقم 30ص/7:ج1، طاجلرح والتعديلابن أيب حاِت،  (2)
 .4625، رقم 393:ص1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (3)
 .810، رقم 132:صاملصدر السابقانظر:  (4)
 .449ص/2:ج1، طاجلرح والتعديلابن أيب حاِت،  (5)
 .347ص/4ج:1، طهتذيب الكمالاملزي،  (6)
 .810، رقم 132:ص1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (7)
 .10867، رقم 607ص/4:جد.ط ميزان االعتدالالذهيب، انظر:  (8)
 .112ص/24ج:1، طهتذيب الكمالاملزي، انظر:  (9)
 .8611، رقم 748:ص1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (10)
 ابق.املصدر السانظر:  (11)
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 حكم احلديث

، (2)، وضّعفه األلباين(1)قال البوصريي "هذا إسناد ضعيف، مُسَّية ال تعرف كذا قال صاحب امليزان"
، وقد (3)مقبولة عند احلافظ ابن حجر" ورجاله ثقات رجال مسلم غري مسية هذه وهىوقال أيضا: "

مث قال: ...روي يف قصة صفية بنت حيي فهو ضعيف ما ضّعفه أيضا الدكتور األعظمي فقال: "وأما
"وإسناده ضعيف من أجل مسية، فإهنا جمهولة، مل يرو عنها إال اثبت، وقد مسيت أيضا مشية كما عند 

 .نادهلضعف إس حديث ضعيف هوف، (4)شهرهتا"أمحد، ويظهر من هذا أن امسها مل يضبط لعدم 

 فقه احلديث

يدل على جواز هبة املرأة يومها لضّرهتا لنيل رضا الزوج، إذا كانت برضاها، بشرط أن  ( إن احلديث1
  .(5)يقبل ذلك الزوج

  .(6)( ويدل على وجوب العدل يف القسمة بني الزوجات2

  

                                      
 .116ص/2:ج2، طمصباح الزجاجةوصريي، الب (1)
 .1973-428، رقم150صابن ماجه،  سنن ضعيفاأللباين، انظر:  (2)
 .85ص/7:ج2، طإرواء الغليلاأللباين،  (3)
 .165ص/6:ج1، طاجلامع الكاملالضياء،  (4)
ابن قيم ، و 312ص/9ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، ، و 48ص/10ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر:  (5)

 .246-247ص/6:ج، الطبعة األخريةنيل األوطارالشوكاين، ، و 152ص/5ج:15، طزاد املعاداجلوزية، 
)رضي هللا عنها(  و طلب منها االبتعاد عنه ألن اليوم مل يكن يومها، فلما أخربته أن صفية)رضي هللا عنها(  رد عائشةملسو هيلع هللا ىلص فإن النيب

انظر: هو واضح من احلديث، وللواهبة الرجوع مىت شاءت يف املستقبل دون املاضي )كما   وهبت يومها هلا، مل يزجرها بل قبل ذلك،
نيل الشوكاين، ، و 312ص/9ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، ، و 48ص/10ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، 
 (.246-247ص/6:ج، الطبعة األخريةاألوطار

 .168ص/6:ج1، طاجلامع الكاملالضياء، ، و 244ص/6:ج، الطبعة األخريةنيل األوطارالشوكاين،  (6)
عندما )رضي هللا عنها(  زجر عائشة)رضي هللا عنها(  مع ما وجد من صفيةملسو هيلع هللا ىلص وإن كان الزوج قد غضب على إحداهن، فإن النيب

 ا.هل اقرتبت منه، وذّكرها أن اليوم ليس يومها، وإمنا قبل منها االقرتاب منه بعد العلم أبن صفية قد وهبت يومها
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 بعض ما يستفاد من احلديث

إال بعد إخبارها عائشة منه، اقرتاب  مل يقبل وقيامه ابلقسط والعدل، حيث هلالج لجربهمع ملسو هيلع هللا ىلص (  صدقه1
 إايه أن صفية قد وهبت يومها هلا.

 ( استحباب إرضاء املرأة زوجها وإن كان هببة بعض حقوقها.2

فإنه  ،ال مطلقامرة واحدة فقط يف هذه الدورة، )رضي هللا عنها( كانت  ( إن هبة صفية يومها لعائشة3
 .(1))رضي هللا عنها( ركه نوبة سودةترك نوبة صفية كما ثبت ت ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب مل يثبت

( احرتامه إايها، فعندما زجرها عن االقرتاب منه، فعل ذلك برفق ولني وحب، فناداها ابمسها، مث 3
 طلب منها أن تبتعد عنه.

  

                                      
، الطبعة نيل األوطارالشوكاين، ، و 1973، رقم 142ص/1:جد.طالسنن، مع  ابن ماجهشرح السيوطي، انظر:  (1)

 .247ص/6:جاألخرية
الرضاع، ابب:جواز  ، د.ط: كتاب صحيح مسلممسلم، أخرجه عطاء: "اليت ال يقسم هلا صفية بنت حيي بن أخطب" ) قولأما 

شرح النووي، انظر: (، فإن هذا وهم، والصواب أهنا سودة بنت زمعة )51-1465، ح1086ص/2خبتها نوبتها لضرهتا، ج
(، مث إن الوهم إما من ابن جريج، الراوي عن 165ص/6:ج1، طاجلامع الكاملالضياء، ، و 51ص/10ج:2، طصحيح مسلم

 :15، طعادزاد املابن قيم اجلوزية، انظر: (، أو من عطاء )51ص/10ج:2ط، شرح صحيح مسلمالنووي، انظر: عطاء )
 (.153ص/1ج
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 كتاب الرضاعةاملبحث الثاين:  

ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َكثِّريٍّ، َأْخرَباََن ُسْفَياُن، َعنْ قال البخاري: ( 17 َأْشَعَث ْبنِّ َأيبِّ الشَّْعثَاءِّ، َعْن أَبِّيهِّ، َعْن  َحدَّ
ُّ عائشة  ، َأنَّ َمْسُروقٍّ  ي، «ةُ َمْن َهَذا؟اَي َعائِّشَ »َوعِّْندِّي َرُجٌل، قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَلْت: َدَخَل َعَليَّ النَّيبِّ  قـُْلُت: َأخِّ

َجاَعةِّ اَي َعائَِّشُة، اْنظُْرَن َمْن إِّْخَواُنُكنَّ، فَإِّ »الرََّضاَعةِّ، قَاَل: مِّنَ 
َ
َا الرََّضاَعةُ مَِّن امل ، َعْن «منَّ ، اَتبـََعهُ اْبُن َمْهدِّيٍّّ

 ُسْفَياَن.

 ختريج احلديث

أخرجه مسلم من طريق أشعث بن أيب الشعثاء به ، وكذلك (1)املتقدم البخاري واللفظ أخرجه ابإلسناد
 .(2)مبثله، وليس فيه قوله "اي عائشة"

 حكم احلديث

 ه.احلديث صحيح متفق على صحت

 غريب احلديث

  .(3)من هومن غري بيان ( قوهلا "وعندي رجل"، 1

جنيب ال فيه إشارة إىل عدم رضاه مبا رأى، ومل يسره أن خيلو رجل أ ،( قوله "اي عائشة من هذا"؟2 
 .(4)يعرفه بزوجته الكرمية يف بيته، وقد جاء عدم رضاه موّضحا يف رواية مسلم

 

 

                                      
:كتاب الشهادات، ابب: الشهادة على األنساب و الرضاع املستفيض و املوت القدمي، 1ط، الصحيحالبخاري،  (1)

  .2647، ح170ص/3ج
 32-1455، ح1078ص/2ابب: إمنا الرضاعة من اجملاعة، ج ، د.ط: كتاب الرضاع،صحيح مسلممسلم،  (2)
ابن )انظر:  أليب القعيس، وليس هو عبد هللا بن يزيد رضيع عائشة، ألنه اتبعي ابتفاق األئمة بنٌ أن ابن حجر مييل إىل أنه ا إال (3)

 (.147ص/9ج، د.ط:فتح الباريحجر العسقالين، 

 .32-1455، ح1078ص/2ابب: إمنا الرضاعة من اجملاعة، ج الرضاع،، د.ط: كتاب صحيح مسلممسلم، انظر:  (4)
= 
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 فقه احلديث

  .(1)ل وحترم ما حيل وحيرمه النسب، من اخللوة وغريهان الرضاعة الصحيحة حت( يدل احلديث على أ1

  .(2)من صحة الرضاعة التأكد ويدل على أمهية( 2

 .(3)يسد اللنب جوعه الرضيع طفال يف سنٍّ يدل على اشرتاط كون و ( 3

                                      
اعة من اجملاعة"، يشري إىل أن الرضاعة إذا كانت صحيحة، فوجود رجل جمهول لديه عندها، ليس هلا: "فإمنا الرضملسو هيلع هللا ىلص فإن قوله (1)

ملغنية من اجملاعة أو املطعمة من اجملاعة مبشكل، أما إذ مل تكن صحيحة فحينئذ ال جتوز اخللوة به، فاملعىن: ال رضاعة معتربة إال ا
 (.148ص/9ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر: )
وهو على  –، ومقدار االرتضاع -وهو إىل هناية احلولني من الوالدة  –هل هي صحيحة بشروطها من وقوعه يف زمن الرضاعة  (2)

، فتح الباريابن حجر العسقالين، ، و 29ص/10ج:2ط، شرح صحيح مسلمالنووي، انظر: األقل مخس رضعات؟ )
ابن حجر انظر: يكون إال إذا وقع الرضاع ابلشروط املشروطة )(، ألن احلكم الذي ينبين على الرضاع ال 148ص/9جد.ط:

 (.296ص/24ج:1، طالتوضيح لشرح اجلامع الصحيحابن امللقن، ، و 148ص/9ج، د.ط:فتح الباريالعسقالين، 
ابن ر: انظضعيفة فيكفيها اللنب وينبت حلمه بذلك، فيصري كجزء من املرضعة، فيشرتك يف احلرمة مع أوالدها ) حيث إن معدته (3)

شرح النووي، ، و 198ص/7ج:2، طشرح صحيح البخاريابن بطال، ، و 148ص/9ج، د.ط:فتح الباريحجر العسقالين، 
الرضاع إمنا هو الذي يرضع من جوعه، وهو الطفل، (، وقال ابن األثري: "إن الذي حيرم من 30-31ص/10ج:2، طصحيح مسلم

 ،النهاية يف غريب احلديث واألثرابن األثري، ) "لرضاع، ألنه مل يرضعها من اجلوعيعين أن الكبري إذا رضع امرأة ال حيرم عليها بذلك ا
ابن نظر: وحترم أيضا ) (، ومن العلماء من ال يشرتط الصغر يف صحة الرضاعة، بل يرى أن رضاعة الكبري تصح316ص/1:جد.ط

النووي، ، و 149و  148ص/9ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، ، و 197ص/7ج:2، طشرح صحيح البخاريبطال، 
 (.30-31ص/10ج:2، طشرح صحيح مسلم
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 بعض ما يستفاد من احلديث

  .(1)سوءوحرصه على أهله أن ال يلحق هبم أي منكر أو  ملسو هيلع هللا ىلص( حبه1

 .(2)مع زوجه احلبيبة وحسن ظنه هبا عندما رأى رجال ال يعرفه هو عندها يف بيتهملسو هيلع هللا ىلص ( حسن آدابه2

 ومودته هلا بندائها ابمسها. ملسو هيلع هللا ىلص( احرتامه3

 
 

  

                                      
حقيقة أخاها من الرضاعة  نهمل يسكت عندما رأى الرجل اجملهول عنده يف بيته، بل سأهلا عنه ونصحها ابلتأكد من كو ملسو هيلع هللا ىلص فإنه (1)
 (.150ص/9ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، نظر: )
هنا أدخلت يف بيته رجال أجنبيا حترم به اخللوة! بل، أوَّال سأهلا من هو؟ فقد يكون الرجل من ُلْمها أبمل  يزجرها ومل يَـ ملسو هيلع هللا ىلص فإنه (2)

رضاعة، قبل ذلك منها ومل ينكر عليها كونه أخاها من الرضاعة، بل قرابتها اليت حتل اخللوة، فلما أخربته أن الرجل أخوها من ال
 ه يرتتب على ذلك أمور هامة.نصحها أن تتأكد وتتثبت يف صحة القرابة ابلرضاع، فإن
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 كتاب الطالقاملبحث الثالث:  

ثـََنا َز قال مسلم: ( 18 ثـََنا َرْوُح ْبُن ُعَباَدَة، َحدَّ ، َحدَّ ثـََنا زَُهرْيُ ْبُن َحْربٍّ ثـََنا أَبُو َحدَّ ُء ْبُن إِّْسَحاَق، َحدَّ َكرِّايَّ
، فـََوَجَد النَّاَس ُجُلوًسا ملسو هيلع هللا ىلصأَبُو َبْكرٍّ َيْسَتْأذُِّن َعَلى َرُسولِّ هللاِّ  هللاِّ، قَاَل: َدَخَل الزَُّبرْيِّ، َعْن َجابِّرِّ ْبنِّ َعْبدِّ 

َيبِّ َبْكرٍّ، فَ  ُهْم، قَاَل: َفأُذَِّن ألِّ نـْ ََحدٍّ مِّ َّ بَِّبابِّهِّ، مَلْ يـُْؤَذْن ألِّ َبَل ُعَمُر، فَاْسَتْأَذَن َفأُذَِّن َلُه، فـََوَجَد النَّيبِّ َدَخَل، مُثَّ أَقـْ
َّ َجالًِّسا َحْولَُه نِّسَ  ملسو هيلع هللا ىلص ُك النَّيبِّ ًئا ُأْضحِّ ًا َساكًِّتا، قَاَل: فـََقاَل: أَلَُقوَلنَّ َشيـْ ، فـََقاَل: اَي َرُسوَل ملسو هيلع هللا ىلصاُؤُه، َوامجِّ

َك هللاِّ، َلْو رَأَْيَت بِّْنَت َخارَِّجَة، َسأَلَتْ  َها، فـََوَجْأُت ُعنـَُقَها، َفَضحِّ ، ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل هللاِّ ينِّ النـََّفَقَة، فـَُقْمُت إِّلَيـْ
، فـََقاَم أَبُو َبْكرٍّ إِّىَل َعائَِّشَة جَيَُأ ُعنـَُقَها، فـََقاَم ُعَمُر إِّىَل «ْويلِّ َكَما تـََرى، َيْسأَْلَنينِّ النـََّفَقةَ ُهنَّ حَ »َوقَاَل: 

َما لَْيَس عِّْنَدُه، فـَُقْلَن: َوهللاِّ اَل َنْسَأُل َرُسوَل  ملسو هيلع هللا ىلصمُهَا يـَُقوُل: َتْسأَْلَن َرُسوَل هللاِّ َحْفَصَة جَيَُأ ُعنـَُقَها، كِّاَل 
ًئا أََبًدا لَْيَس عِّْنَدُه، مُثَّ اْعتَـَزهَلُنَّ َشْهرًا  ملسو هيلع هللا ىلصهللاِّ   يَا أَيُّهَا مُثَّ نـَزََلْت َعَلْيهِّ َهذِّهِّ اآْليَُة: } -أَْو تِّْسًعا َوعِّْشرِّيَن  -َشيـْ

اَي َعائَِّشُة، »قَاَل: فـََبَدأَ بَِّعائَِّشَة، فـََقاَل: ، (2){ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ، َحىتَّ بـََلَغ }(1){قُل لِّأَزْوَاجِكَ النَّبِيُّ 
ريِّي أَ  بُّ َأْن اَل تـَْعَجلِّي فِّيهِّ َحىتَّ َتْسَتشِّ ، قَاَلْت: َوَما ُهَو اَي «بـََوْيكِّ إِّيّنِّ أُرِّيُد َأْن أَْعرَِّض َعَلْيكِّ أَْمرًا ُأحِّ

َها اآْليََة، قَاَلْت: أَفِّيَك اَي رَ  اَر َرُسوَل هللاِّ؟ فـََتاَل َعَليـْ رُي أَبـََويَّ؟ َبْل َأْخَتاُر هللَا َوَرُسولَُه، َوالدَّ ُسوَل هللاِّ، َأْسَتشِّ
لَّ  َ اْمرَأًَة مِّْن نَِّسائَِّك ابِّ َرَة، َوَأْسأَُلَك َأْن اَل خُتْربِّ ُهنَّ إِّالَّ َأْخرَبْهُتَا، »ذِّي قـُْلُت، قَاَل: اآْلخِّ نـْ اَل َتْسأَُلينِّ اْمرَأٌَة مِّ

رًاإِّنَّ هللَا ملَْ يـَبـْعَ   .«ْثينِّ ُمَعنًِّّتا، َواَل ُمتَـَعنًِّّتا، َوَلكِّْن بـََعَثينِّ ُمَعلًِّّما ُمَيسِّّ

                                      
 .28سورة األحزاب، اآلية  (1)
 .29سورة األحزاب، اآلية  (2)
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 ثريج احلديخت

 ،كلهم(4)ابن ماجه، و (3)، والنسائي(2)، وكذلك أخرجه الرتمذي(1)املتقدم مسلم واللفظ أخرجه ابإلسناد
استأذان  رِّ كْ تصار على قصة التخيري دون ذِّ قاب)رضي هللا عنها(، مبثله  وجه آخر من حديث عائشةمن 

)رضي هللا عنها(، مبثله ابختصار وليس من حديث عائشة ،(5)وأخرجه أيضا البخاريوعمر،  أيب بكر
 فيه قوله "اي عائشة".

 حكم احلديث

 إايه.إلخراج مسلم احلديث صحيح 

 غريب احلديث

قال النووي: "قال أهل  ،(6)نه حىت أمسك عن الكالمزْ ابجليم، هو الذي اشتد حُ ( قوله "وامجا"، 1
 .(7)اللغة: هو الساكت الذي يظهر عليه اهلم والكآبة، وقيل هو احلزين"

 .(9)وضربت (8)ت"، أي طعنتأْ جَ ( قوله "وَ 2

                                      
-1478، ح1104ص/2امرأته ال يكزن طالقا إال ابلنية، جالطالق، ابب:بيان أن ختيري ب ، د.ط: كتاصحيح مسلممسلم،  (1)

29. 
، وابب:و من سورة التحرمي، 3204، ح327ص/5ب، جكتاب تفسري القرآن، ابب: ومن سورة األحزا  :1، طالسننالرتمذي،  (2)

 .3318، ح391-394ص/5ج
، 160ص/6توقيت يف اخليار، جكتاب الطالق، ابب: ال:3، طالسنن الصغرى بشرح السيوطي وحاشية السنديالنسائي،  (3)

 .3440ح
 .2053، ح662ص/1الطالق، ابب: الرجل خيري امرأته، ج، د.ط، كتاب السننابن ماجه،  (4)
 4785، ح117ص/6، ج{قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا}: كتاب التفسري، ابب: 1ط، الصحيحالبخاري،  (5)

 .4786، ح520ص/8، ج{جْرًا عَظِيمًاوَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ اآلخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَ }وابب: 
 ، مادة.157ص/5ج، د.ط:النهاية يف غريب احلديث واألثرابن األثري، ، و 81ص/10ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي،  (6)
 .82ص/14ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي،  (7)
 .82ص/10:ج2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر:  (8)
 ، مادة وجأ.157ص/5ج، د.ط:ب احلديث واألثرالنهاية يف غريابن األثري، انظر:  (9)

= 
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" أي أحب منك التأين وعدم العجلة فيه حىت حىت تستشريي أبويكأن ال تعجلي فيه  ( قوله "أحبُّ 3
 .(1)تستشريي والديك

 .(2)( قوله "حىت تستشريي أبويك"، أي حىت تطليب منهما أن يبينا رأيهما يف هذا األمر لك4

 .(3)دا على الناس وملزما إايهم ما يصعب عليهمتا"، أي مشدِّ عنِّّ ( قوله "مُ 5

 .(4)طالبا زلتهم ومشقتهم وأصل العنت املشقة يقوله "وال متعّنتا"، أ( 6

 فقه احلديث

، ويف املسألة ه، فال يكون طالقا، وال يقع الفرقة بهرّي زوجته فاختارتْ ( احلديث يدل على أن من خَ 1
 .(5)خالف بني العلماء

  

                                      
 .79ص/10ج:2ط، شرح صحيح مسلمالنووي، ، و 521ص/8ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (1)
 .521ص/8ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (2)
 .93ص/4:ج1طالديباج على صحيح مسلم،  معصحيح مسلم، على  شرحهعبد الباقي،  حممد فؤاد (3)
  .املصدر السابقانظر:  (4)
التخيري هو "ترديد بني شيئني، فلو كان اختيارها لزوجها وهو قول مجهور الصحابة والتابعني واألئمة األربعة والفقهاء، وذلك ألن  (5)

ابن حجر انظر: صمة" )طالقا الحتدا، فدل على أن اختيارها لنفسها مبعىن الفراق، واختيارها لزوجها مبعىن البقاء معه يف الع
، عمدة القاريالعيين، ، و 79ص/10ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، ، و 368ص/9ج، د.ط:فتح الباريالعسقالين، 

(، ومن العلماء من يرى أن نفس التخيري يقع 271-272ص/6:ج، الطبعة األخريةنيل األوطارالشوكاين، ، و 117ص/19جد.ط:
، شرح صحيح مسلمالنووي، انظر: و قول ضعيف ملخالفة األحاديث الصحيحة الصرحية )به طلقة ابئنة، سواء اختارته أم ال، وه

 (.79ص/10ج:2ط
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 بعض ما يستفاد من احلديث

مبا يضحكه ويسره ويطيب نفسه مهموما حزينا، يستحب له أن حيدثه اإلنسان إذا رأى صاحبه إن ( 1
 .(1)ه عما حيزنه ويهمهويشغل

 .(2)( فيه أن صغر السن مظنة لنقص الرأي2

 .(3)( فيه فضل لعائشة البتدائه هبا يف التخيري3

من ملسو هيلع هللا ىلص النيبإهنا فهمت ما يشري إليه  )رضي هللا عنها( حيث ( فيه منقبة عظيمة ألم املؤمنني عائشة4
ار البقاء يختاب، (4)الفهم وقوة الرأي ابلرغم من صغر سنها العقل وصحة فأظهرت كمال استشارة أبويها

 يف عصمته من غري استشارة أبويها.

 .(5)رية قد حتمل املرأة الكاملة الرأي والعقل على فعل ما ال يليق هبا( وفيه أيضا أن الغَ 5

العشرة وشهوات النفس، ، مل يكن جملرد االستمتاع ومطلق ملسو هيلع هللا ىلصعنده أن اختيار األزواج البقاءَ  ه( وفي6
 .(6)يف خدمتهو فسة يف أمور اآلخرة والقرب من سيد األولني واآلخرين والرغبة فيه بل كان منا

 ت عليهم.م ومل يبعثه ليضغط ويعنِّّ را للناس حياهتَ يسِّّ بعثه هللا تعاىل مُ ملسو هيلع هللا ىلص ( وفيه أن النيب7

                                      
 .81ص/10ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، ظر: ان (1)
قد ختتار الفراق لصغر سنها وقلة خربهتا وجتارهبا، فأشار عليها أن تستشري أبويها، )رضي هللا عنها(  خشي أن عائشةملسو هيلع هللا ىلص فكأنه (2)

تستشري أبويها، ففيه ك أشار إليها أن لستشارهتما أوضحا هلا ما يف الفراق من مفسدة وما يف البقاء عنده من مصلحة، ولذفإذا ا
، 78-79ص/10ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر: )ملسو هيلع هللا ىلص شفقة عليها وعلى والديها ونصيحة منه هلم يف بقائها عنده

وألهنا قد ختتار الفراق فيجب ذلك، وقد يقتدي هبا غريها من أزواجه  (،522ص/8ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، و 
 (.120ص/23ج:1، طلشرح اجلامع الصحيحالتوضيح ابن امللقن، انظر: )
 .94ص/10ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، ، و 522ص/8ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (3)
 .79ص/10ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، ، و 522ص/8جد.ط:، فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (4)
أن ال خيرب أحدا من أزواجه بفعلها واختيارها، فلم يستجبها إىل ذلك، لعلمه ملسو هيلع هللا ىلص طلبت من النيب)رضي هللا عنها(  فإن عائشة (5)

 (.522ص/8ج، د.ط:يفتح البار ابن حجر العسقالين، أن احلامل هلا على ذلك الغرية وحمبة االستبداد دون بقية األزواج )
 .79ص/10ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر:  (6)
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 واألطعمة واألشربة األضاحيالفصل الرابع: كتاب 

 ن الضحاايا يستحب ماألول: م حثبامل

َوُة: َأْخرَبَينِّ أَبُو قال مسلم: ( 19 ، قَاَل: قَاَل َحيـْ ثـََنا َعْبُد هللاِّ ْبُن َوْهبٍّ ، َحدَّ ثـََنا َهاُروُن ْبُن َمْعُروفٍّ َحدَّ
، َعْن ُعْرَوةَ  َكْبشٍّ أَقـَْرَن َيطَأُ يفِّ َر بِّ أَمَ  ملسو هيلع هللا ىلصْبنِّ الزَُّبرْيِّ، َعْن َعائَِّشَة، َأنَّ َرُسوَل هللاِّ  َصْخرٍّ، َعْن يَزِّيَد ْبنِّ ُقَسْيطٍّ

َي بِّهِّ، فـََقاَل هَلَا:  َ بِّهِّ لُِّيَضحِّّ ، مُثَّ «اَي َعائَِّشُة، َهُلمِّّي اْلُمْديَةَ »َسَوادٍّ، َوَيرْبُُك يفِّ َسَوادٍّ، َويـَْنظُُر يفِّ َسَوادٍّ، َفُأيتِّ
ََجرٍّ اْشَحذِّ »قَاَل:  ْسمِّ هللاِّ »َش َفَأْضَجَعُه، مُثَّ َذحَبَُه، مُثَّ قَاَل: ، فـََفَعَلْت: مُثَّ َأَخَذَها، َوَأَخَذ اْلَكبْ «يَها حبِّ ، ابِّ

 «.اللُهمَّ تـََقبَّْل مِّْن حُمَمَّدٍّ، َوآلِّ حُمَمَّدٍّ، َومِّْن أُمَّةِّ حُمَمَّدٍّ، مُثَّ َضحَّى بِّهِّ 

 ختريج احلديث

ن وهب به ، من طريق عبد هللا ب(2)، وكذلك أخرجه أبو داود(1)املتقدم مسلم واللفظ أخرجه ابإلسناد
 بلفظه.

وأبو صخر، هو محيد بن زايد بن أيب ، (3)وَحْيوة هو ابن شريح بن صفوان التجييب، أبو زرعة املصري
 . (4)املخارق اخلراط، صاحب العباء

 حكم احلديث

 احلديث صحيح إلخراج مسلم إايه.

 

 

 
                                      

األضاحي، ابب: استحباب الضحية وذحبها مباشرة بال توكيل، والتسمية والتكبري،  ، د.ط: كتابصحيح مسلممسلم،  (1)
 .19-1967، ح3/1557ج
 .2792، ح229-230ص/3ن الضحااي، جكتاب الضحااي، ابب: ما يستحب م  :1، طالسنن ومعه معامل السننأبو داود،  (2)
 .1600، رقم185ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (3)
 .1546، رقم 181:ص املصدر السابقانظر:  (4)

= 
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 غريب احلديث

 .(1)( قوهلا "أمر بكبش"، أي أمر أن يؤتى به إليه1

 .(3)ل إذا أربع ي، وابتداؤه إذا أثىن وق(2)فحل الضأن يف أي سن كان هوكبش"، ( قوهلا "ال2

 .(4)( قوهلا "أقرن"، أي له قرانن معتدالن أو حسنان3

قوهلا " يطأ يف السواد ويربك يف سواد وينظر ( قوهلا "يطأ يف السواد"، أي يدب وميشي بسواد، ومعىن 4
 .(6)، وسائر بدنه أبيض(5)عينيه أسوديف سواد"، أن قوائم الكبش وبطنه وما حول 

السكني، أي هايت  دية، بفتح وكسر وضم امليم، هيأي هايت، وامل هلمي ية "،ّمي املدْ لُ ( قوله "هَ 5
 .(7)السكني

 .(8)( قوله "اشحذيها حبجر"، أي حدديها حبجر6

حممد ومن أمة ( قوهلا "وأخذ الكبش فأضجعه مث ذحبه مث قال بسم هللا، اللهم تقبل من حممد وآل 7
ذبح الكبش مث قال بسم هللا بعد الذبح، وليس األمر كذلك، قال ملسو هيلع هللا ىلص حممد، مث ضحى به"، يشعر أبنه

                                      
 .349ص/7:ج2، طعون املعبود و معه حاشية ابن قيمالعظيم آابدي،  (1) 
، عون املعبود ومعه حاشية ابن قيمعظيم آابدي، ال، و 10ص/10ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (2) 

 .150ص/21ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 349ص/7:ج2ط
، عون املعبود ومعه حاشية ابن قيمالعظيم آابدي، ، و 10ص/10ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (3) 

 .349ص/7:ج2ط
 .120ص/13ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، ، و 10ص/10ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (4) 
، فتح الباريابن حجر العسقالين، ، و 229ص/3ج:1، طمعامل السنن مع سنن أيب داوداخلطايب، انظر:  (5) 

 .349ص/7:ج2، طقيمعون املعبود و معه حاشية ابن العظيم آابدي، ، و 12ص/10جد.ط:
 10ص/10ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، ، و 229ص/3ج:1ط ،معامل السنن مع سنن أيب داوداخلطايب، انظر:  (6) 

 .12و 
، عون املعبود و معه حاشية ابن قيمالعظيم آابدي، ، و 121ص/13ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر:  (7) 

 .349ص/7:ج2ط
 .املصادر السابقةانظر:  (8) 

= 
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قائال بسم هللا، اللهم تقبل وتقديره: فأضجعه وأخذ يف ذحبه  النووي: "هذا الكالم فيه تقدمي وأتخري،
 .(1)ما ذكرته بال شك"من حممد وآل حممد ومن أمته مضحيا به، ولفظة "مث" هنا متأولة على 

 فقه احلديث

( احلديث يدل على جواز تضحية الرجل الشاة الواحدة، عنه وعن أهل بيته، وإن كثروا، واشرتاكهم 1
  .(2)معه يف الثواب

عند الذبح، وقد اتفق العلماء على ذلك، ولكن اختلفوا يف كوهنا  ( ويدل على مشروعية التسمية2
  .(3)شرطا يف حل األكل أم ال؟

 بعض ما يستفاد من احلديث

وال تذبح قائمة أو ابركة،  ،(4)( استحباب إضجاع الغنم على جنبها يف الذبح، ألن اإلضجاع أرفق هبا1
على الذابح يف أخذ السكني ابليمني وإمساك وأن يكون اإلضجاع على اجلانب األيسر ألنه أسهل 

 .(5)رأسها بيده اليسار

                                      
 .13/122ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي،  (1)
، شرح صحيح مسلمالنووي، انظر: ومالك وأمحد واجلمهور، وكره ذلك الثوري وأبو حنيفة ) وهو قول الشافعي (2)

، معامل السنن مع سنن أيب داوداخلطايب، ، و 19ص/6ج:2، طشرح صحيح البخاريابن بطال، ، و 13/122ج:2ط
يث أو ختصيصه، عى الطحاوي نسخ هذا احلد(، وادّ 17ص/10ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، ، و 229ص/3ج:1ط

شرح صحيح ابن بطال، انظر: طه العلماء أبن النسخ والتخصيص ال يثبتان مبجرد الدعوى، بل ال بد من النقل الثابت )وغلّ 
انظر: (، وقيل اخلطايب هو الذي ادعى ذلك )122ص/13ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، ، و 19ص/6ج:2، طالبخاري

 (.17ص/10ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، 
فذهب الشافعي وغريه إىل أن التسمية سنة، فمن تركها عمدا أو سهوا مل يقدح يف حل األكل، وذهب اجلمهور إىل وجوهبا،  (3)

حنيفة والثوري وغريهم إىل التفريق بني الناسي واملتعمد، فمن ترك التسمية أي أن التسمية شرط يف حل األكل، وذهب مالك وأبو 
يحته ال حتل، ومن ترك التسمية انسيا، فإهنا حتل، وذهب أمحد إىل أن من ترك التسمية عمدا فإنه أيمث وال عند الذبح متعمدا، فذب

 (.152:ج/ص، الطبعة األخريةنيل األوطاركاين، الشو ، و 601ص/9ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر: حيرم األكل )
 .122ص/13ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر:  (4)
 .18ص/10ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، ، و املصدر السابقانظر:  (5)

= 
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اللهم منك "ي "اللهم تقبل مين، أو قول والتكبري قول املضحِّّ حال الذبح مع التسمية  ابستحبا( 2
  .(1)وإليك تقبل مين"

 .(2)بوح( استحباب إحداد السكني عند الذبح فإنه مما أمر به من إحسان القتلة والذبح، وأريح للمذ3

 .(3)( استحباب ذبح الشخص أضحيته بيده إذا كان حيسن الذبح4

، مع االتفاق على جواز التضحية ه أفضل من األجم الذي ال قرن له( استحباب التضحية ابألقرن وأن5
 .(4)األجم

  

                                      
، شرح صحيح مسلمالنووي، انظر: وذلك عند الشافعية، وكرهه أبو حنيفة، ويرى مالك أن قول "اللهم منك و إليك" بدعة ) (1)

 (.122ص/13ج:2ط
 .122ص/13ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر:  (2)
 .151ص/21ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 11ص/10ج، د.ط:فتح الباريالعسقالين،  ابن حجرانظر:  (3)
 .150ص/21جد.ط:، عمدة القاريالعيين، ، و 11ص/10ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (4)
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 ذكر التمر :ثاينال حثبامل

ثـََنا َعْبُد هللاِّ ْبُن َمْسَلَمَة ْبنِّ قال مسلم: ( 20 ثـََنا يـَْعُقوُب ْبُن حُمَمَّدِّ ْبنِّ َطْحاَلَء، َعْن َأيبِّ َحدَّ ، َحدَّ قـَْعَنبٍّ
هِّ، َعْن َعائَِّشَة، قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل هللاِّ الرَِّجالِّ حُمَمَّدِّ ْبنِّ عَ  اَي َعائَِّشُة، بـَْيٌت اَل مَتَْر : »ملسو هيلع هللا ىلصْبدِّ الرَّمْحَنِّ، َعْن أُمِّّ

َياٌع أَْهُلهُ  فِّيهِّ  َياٌع أَْهُلُه، اَي َعائَِّشُة، بـَْيٌت اَل مَتَْر فِّيهِّ جِّ  قَاهَلَا َمرََّتنْيِّ َأْو َثاَلاًث.« َجاَع أَْهُلهُ »َأْو « جِّ

 احلديثيج ختر 

 ، كلهم (4)ابن ماجه، و (3)، والرتمذي(2)، وأخرجه أيضا أبو داود(1)املتقدم مسلم واللفظ أخرجه ابإلسناد
غري قوله "اي )رضي هللا عنها( بلفظه،  هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشةمن حديث  ،وجه آخرمن 

 عائشة".

، وأمه اليت يروي عنها، هي (5)والد رجالوأبو الرجال لقب حممد بن عبد الرمحن، ألنه كان له عشرة أ
 .(7)بن سعد بن زرارة األنصارية املدنية (6)عمرة بنت عبد الرمحن

 لطيفة إسنادية

 .(8)كلهم مدنيون

 حكم احلديث

                                      
-2046،ح1618ص/3قوات للعيال، جاألاألشربة، ابب: يف ادخار التمر وحنوه من  ، د.ط: كتابصحيح مسلممسلم،  (1)

153. 
 .3831، ح174ص/4كتاب األطعمة، ابب: يف التمر، ج  :1، طالسنن ومعه معامل السننأبو داود،  (2)
 .1815، ح233ص/4كتاب األطعمة، ابب: ما جاء يف استحباب التمر، ج  :1، طالسننالرتمذي،  (3)
 .3327، ح1104ص/2األطعمة، ابب:التمر، ج، د.ط، كتاب السننابن ماجه،  (4)
، 5395، رقم602ص/1:25، طهتذيب الكمالاملزي، ، و 230ص/13ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، نظر: ا (5)
 .92ص/5:ج1طمسلم، الديباج على السيوطي، و 
 .230ص/13ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر:  (6)
 .7895، رقم241ص/1:35، طهتذيب الكمالاملزي، انظر:  (7)
 .230ص/13ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر:  (8)

= 
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 احلديث صحيح إلخراج مسلم إايه.

 غريب احلديث

هتم فإذا خال منه ألن التمر كان قو  ع، وذلكياع مجع جائِّ ( قوله "بيت ال متر فيه جياع أهله"، جِّ 1
  .(1)البيت جاع أهله، وأهل كل بلدة يقولون كذلك ابلنظر إىل قوهتم

 فقه احلديث

 .(2)( احلديث يدل على جواز ادخار الطعام للعيال وحيث على ذلك1

 بعض ما يستفاد من احلديث

 .(3)( فضيلة التمر1
 

 

 

                                      
ابن ماجه، كفاية احلاجة يف شرح السندي، ، و 219ص/10:ج2، طعون املعبود ومعه حاشية ابن قيمالعظيم آابدي، انظر:  (1)

 .316ص/2:جد.ط
، فاملقصود من احلديث هو أن البيت الذي فيه متر وال يوجد غريه من الطعام ملسو هيلع هللا ىلصفعلى هذا، فاحلديث إخبار عن واقع احلياة يف زمنه

أهله جيوعون، وإن كان فيه وحنوه، فإن أهله ال جيوعون ألهنم أيكلون التمر، وليس املقصود أن البيت الذي ال متر فيه، أن كالقمح 
عون العظيم آابدي، انظر: غري التمر من القوت، أو لعله حث على القناعة يف البالد اليت كثر فيها التمر، أي من قنع به ال جيوع" )

 (.316ص/2:جد.طابن ماجه، كفاية احلاجة يف شرح السندي، ، و 219ص/10:ج2، طقيم املعبود ومعه حاشية ابن
، إكمال املُْعِلم بفوائد مسلمالقاضي عياض، ، و 230ص/13ج:2، طشرح صحيح مسلم، النوويانظر:  (2)

 .533ص/6:ج1ط
، ة ابن قيمعون املعبود و معه حاشيالعظيم آابدي، ، و 230ص/13ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر:  (3)

 .316ص/2:جد.طابن ماجه، كفاية احلاجة يف شرح السندي، ، و 219ص/10:ج2ط



 

86 

 النهي عن إلقاء الطعام :ثالثال حثبامل

ثـََنا َوسَّاُج ْبُن ُعْقَبَة ْبنِّ َوسَّاجٍّ ثَـ َحدَّ قال ابن ماجة: ( 21 ُّ قَاَل: َحدَّ يُم ْبُن حُمَمَّدِّ ْبنِّ يُوُسَف اْلفِّْراَييبِّ َنا إِّبـْرَاهِّ
ثـََنا الزُّْهرِّيُّ،  ثـََنا اْلَولِّيُد ْبُن حُمَمَّدٍّ اْلُمَوقَّرِّيُّ قَاَل: َحدَّ ُّ َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعائَِّشَة، قَاَلْت: َدخَ قَاَل: َحدَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَل النَّيبِّ

َا َما نـََفَرْت »اْلبَـْيَت، فـَرََأى كِّْسَرًة ُمْلَقاًة، َفَأَخَذَها َفَمَسَحَها، مُثَّ َأَكَلَها، َوقَاَل:  اَي َعائَِّشةُ َأْكرِّمِّي َكرِّميًا، فَإِّهنَّ
 «.َعْن قـَْومٍّ َقطُّ، فـََعاَدْت إِّلَْيهِّمْ 

 احلديثختريج 

 ، وانفرد به بني أصحاب الكتب الستة.(1)هابن ماجاملتقدم  واللفظ أخرجه ابإلسناد

 رواة احلديث

، وقال الساجي (3)، قال أبو حاِت "صدوق"(2)( إبرهيم بن حممد ين يوسف الفراييب: هو أبو إسحاق1
 .(6)أنه صدوقاخلالصة فيه ف، (5)، وذكره ابن حبان يف الثقات(4)"حيدث ابملناكري والكذب"

ابن حبان يف الثقات ، ذكره (7)الربساين، أبو عقبة، املقدسي زدياأل( وّساج بن عقبة بن وّساج: هو 2
اخلالصة فيه أنه فقه، ثَّ ومل يذكر من وَ  (9)ق"ثِّّ ، وقال الذهيب "وُ (8)وقال: وساج بن عمرو بن عقبة 

 .(10)مستور

                                      
 . 3353،ح1112ص/2لقاء الطعام، جإ: كتاب األطعمة، ابب: النهي عن ، د.طالسننابن ماجه،  (1)
 .285، رقم 161ص/1:ج 1، طهتذيب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (2)
 .193ص/2ج:1، طهتذيب الكمالاملزي،  (3)
 .161ص/1:ج 1، طهتذيب التهذيبابن حجر العسقالين،  (4)
 .12317، رقم 77ص/8:ج 1، طالثقاتابن حبان، انظر:  (5)
 .242، رقم93ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين،  انظر: (6)
 .203، رقم 116ص/11:ج 1، طهتذيب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (7)
 .16166، رقم231ص/9ج:1، طتالثقاابن حبان،  (8)
 .349ص/2:ج1ط الكاشفالذهيب،  (9)
 .7406، رقم580ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (10)

= 



 

87 

ال كان ممن   ابن حبان " قال عنههو أبو بشر البلقاوي، موىل بين أمية،  ّقري:وَ مل( الوليد بن حممد ا3
ما دفع إليه قرأه، روى عن الزهري أشياء موضوعة مل حيدث هبا الزهري قط، وكان يرفع املراسيل يبايل 

، وقال النسائي "ليس بثقة منكر احلديث"، وقال أيضا (1)ويسند املوقوف ال جيوز االحتجاج به حبال"
اخلالصة فيه ف، (4)هجممع على ضعف هو، و (3)، وقال الرتمذي "يضّعف يف احلديث"(2)"مرتوك احلديث

 .(5)أنه مرتوك

احلافظ الفقيه املتفق  ( الزهري: تقدمت ترمجته عمد الكالم عن احلديث الثالث، وخالصة خاله أنه4
 على جاللته وإتقانه.

ثقة فقيه مشهور، أحد  لثالث، وخالصة حاله أنه( عروة: تقدمت ترمجته عمد الكالم عن احلديث ا5
 الفقهاء السبعة.

 حكم احلديث

 ، وقال السندي(6)قال البوصريي"هذا إسناد ضعيف لضعف الوليد بن حممد املوقري أبو بشر البلقاوي"
الوليد بن  ضّعفه األلباين وذكر قول البوصريي يف، و (7)"أشار الدمريي إىل أنه متهم ابلوضع، وهللا أعلم"

، فاحلديث ضعيف (8)"وقال "هو شر من ذلك، فقد اهتم ابلكذب حممد املوقرى أبو بشر البلقاوى،
 لوجود مستور ومرتوك يف إسناده.

  

                                      
 .77ص/3:ج1ط ،كتاب اجملروحنيابن حبان،  (1) 
 .80ص/31ج:1، طهتذيب الكمالاملزي،  (2) 
 .3665، ح570ص/5ج:1، طالسننالرتمذي،  (3) 
 .346ص/4:جد.ط ،االعتدال ميزانالذهيب،  (4) 
 .7453، رقم582ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (5) 
 .31ص/4:ج2، طمصباح الزجاجةالبوصريي،  (6)
 .3353، رقم 322ص/2:جد.طابن ماجه، كفاية احلاجة يف شرح السندي،  (7)
 .21ص/7:ج2، طإرواء الغليلاأللباين،  (8)
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 غريب احلديث

هو عظم ليس فيه حلم كثري، والكِّْسر ر سْ ، والكَ (2)من شيء مكسور (1)ْسرة"، أي قطعة( قوهلا "كِّ 1
 .(4)نوع الطعام، وقيل املراد هبا هنا الرزق مل يُبنيَّ ، و (3)مكسوراويقال ذلك إذا كان 

 .(5)ا من تراب أو غراب أو غري ذلكإلزالة ما قد يعلق هب ( قوهلا "فمسحها"، أي2

إن الرزق ما نفر وذهب عن قوم، يعين إن الرزق ال يعود إىل قوم بعد النفور ( قوله "ما نفرت"، أي 3
 .(6)عنهم بسبب كفراهنم

 فقه احلديث

 .(7)( احلديث يدل على كراهية اإلسراف يف الطعام وإن كان قطعة صغرية1

وذلك إذا مل يعلق هبا جناسة  ،ة من الطعامساقطاب االنتفاع من القطعة الا على استحب( ويدل أيض2
  .(8)أو قذارة، أو ميكن إزالة القذارة أو النجاسة، ابلغسل أو غري ذلك

  

                                      
 .219ص/10:ج2، طون املعبود ومعه حاشية ابن قيمعالعظيم آابدي، انظر:  (1)
 ، مادة كسر.806ص/2:ج3، طالصحاحاجلوهري، انظر:  (2)
 .172ص/4ج، د.ط:النهاية يف غريب احلديث واألثرابن األثري، ، و املصدر السابقانظر:  (3)
 .240ص/1:جد.طابن ماجه، شرح السيوطي، انظر:  (4)
 .206ص/13ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر:  (5)
 .240ص/1:جد.طابن ماجه، شرح السيوطي، انظر:  (6)
 .240ص/1:جد.طابن ماجه، شرح السيوطي، انظر:  (7)
النووي، انظر: وإذا مل ميكن إزالة النجاسة منها، فيستحب إطعام حيوان القطعة الساقطة من الطعام، حىت ال ترتك للشيطان ) (8)

لقمة أحدكم فليأخذها، فليمط ما كان هبا من أذى "إذا وقعت ملسو هيلع هللا ىلص النيب (، فقد قال204ص/13ج:2، طشرح صحيح مسلم
آداب الطعام و الشراب و أحكامهما،  ، د.ط: كتاب صحيح مسلممسلم، أخرجه وليأكلها، وال يدعها للشيطان" )

 (.134-2033، ح1606ص/3ج
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 بعض ما يستفاد من احلديث

 بعدم اإلسراف فيها، وإن كانت شيئا يسريا. هلالج لج( احرتام وتقدير نعم هللا1

 .(1)ب إزالتهاان النعم ومن أسبا( اإلسراف من كفر 2

 
  

                                      
 .240ص/1:جد.طابن ماجه، شرح السيوطي،  (1)
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 ملسو هيلع هللا ىلصاألكل يف بيت النيب :رابعال حثبامل

، َعْن حَيََْي ْبنِّ َأيبِّ قال أبو داود: ( 22 ، قَاَل: َحدََّثينِّ َأيبِّ ثـََنا ُمَعاُذ ْبُن هَِّشامٍّ ، َحدَّ ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن اْلُمَثىنَّ َحدَّ
ثـََنا أَبُو َسَلَمَة ْبُن عَ  ْن ْبدِّ الرَّمْحَنِّ َعْن يَعِّيَش ْبنِّ َطْخَفَة ْبنِّ َكثِّريٍّ، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َكاَن َأيبِّ مِّ  قـَْيسٍّ اْلغَِّفارِّيِّّ
َها: »ملسو هيلع هللا ىلصَأْصَحابِّ الصُّفَّةِّ، فـََقاَل َرُسوُل اّللَِّّ  ُ َعنـْ َي اّللَّ ، فَاْنطََلْقَنا، فـََقاَل: «اْنطَلُِّقوا بَِّنا إِّىَل بـَْيتِّ َعائَِّشَة َرضِّ

يَنااَي َعائَِّشةُ َأْطعِّ » يَشةٍّ َفَأَكْلَنا، مُثَّ « مِّ َشِّ ْثلِّ اْلَقطَاةِّ « اَي َعائَِّشةُ َأْطعِّمِّيَنا» قَاَل: َفَجاَءْت حبِّ َْيَسةٍّ مِّ َفَجاَءْت حبِّ
ْن َلنَبٍّ َفَشرِّبـَْنا، مُثَّ قَاَل: « اَي َعائَِّشةُ اْسقِّيَنا»َفَأَكْلَنا، مُثَّ قَاَل:  َفَجاَءْت « ااَي َعائَِّشةُ اْسقِّينَ »َفَجاَءْت بُِّعسٍّّ مِّ

دِّ »قَاَل:  بَِّقَدحٍّ َصغِّريٍّ َفَشرِّبـَْنا، مُثَّ  ُتُم اْنطََلْقُتْم إِّىَل اْلَمْسجِّ ئـْ ُتْم بِّتُّْم، َوإِّْن شِّ ئـْ ٌع « إِّْن شِّ َنَما َأاَن ُمْضَطجِّ قَاَل: فـَبَـيـْ
دِّ مَِّن السََّحرِّ َعَلى َبْطينِّ إَِّذا َرُجٌل حُيَرُِّكينِّ بِّرِّْجلِّهِّ، فـََقاَل: ْجَعٌة يـُْبغُِّضَها اّللَُّ » يفِّ اْلَمْسجِّ َل: قَا« إِّنَّ َهذِّهِّ ضِّ

 .ملسو هيلع هللا ىلصفـََنظَْرُت فَإَِّذا َرُسوُل اّللَّ 

 ختريج احلديث

، من طريق حيَي بن أيب كثري به ابن ماجه، وكذلك أخرجه (1)املتقدم أبو داود واللفظ أخرجه ابإلسناد
 .(2)بنحوه ابختصار، وليس فيه قوله "اي عائشة"

 رواة احلديث

 عشر، وخالصة حاله أنه ثقة ثبت. رابعاحلديث الملثىن: تقدمت ترمجته عند الكالم عن د بن ا( حمم1

، قال ابن معني "صدوق وليس حبجة" (3)وائي البصريتَ سْ بن أيب عبد هللا الدَ ا( معاذ بن هشام: هو 2
أحاديث  قال ابن عدي: "وملعاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة حديث كثري، وملعاذ عن غري أبيه، و (4)

اخلالصة فيه أنه صدوق رمبا وهم ف، (5)الشئ، وأرجو أنه صدوق" صاحلة، وهو رمبا يغلط يف الشئ بعد
(6). 

                                      
 .5040، ح294-295ص/5كتاب األدب، ابب: يف الرجل ينبطح على بطنه، ج  :1، طسننالسنن ومعه معامل الأبو داود،  (1) 
 .752، ح248ص/1املساجد واجلماعات، ابب: النوم يف املسجد، ج، د.ط، كتاب السننابن ماجه،  (2) 
 .6742، رقم 536ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (3) 
 .141ص/28ج:1، طهتذيب الكمالاملزي،  (4) 
 .185ص/8:ج1، طالكامل يف ضعفاء الرجالابن عدي،  (5)
 .536ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (6)

= 
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 محداإلمام أقال عنه ، (1)( أبوه: هو هشام بن أيب عبد هللا، وامسه َسْنرَب، أبو بكر البصري الَدْسَتوائي3
حد أثبت منه، مثله عسى، فأما أثبت منه الدستوائى، ال تسل عنه أحدا، ما أرى الناس يروون عن أ"

 .(4)اخلالصة فيه أنه ثقة ثبت، قد رمي ابلقدرف، (3)، وقال ابن املديين "ثبت"(2)فال"

قال اإلمام أمحد: "حيَي بن أيب كثري  ،(5)الطائي موالهم، أبو نصر اليمامي و( حيَي بن أيب كثري: ه4
، (6)ابلتدليس"، وقال العقيلي: "كان يذكر ... "يدمن أثبت الناس، إمنا يعد مع الزهري وحيَي بن سع

 .(8)اخلالصة فيه أنه ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسلف، (7)وقال  أبو حاِت "إمام ال حيدث إال عن ثقة"

عشر، وخالصة حاله أنه  رابع( أبو سلمة بن عبد الرمحن: تقدمت ترمجته عند الكالم عن احلديث ال5
 ثقة مكثر.

 .(9)الغفاري: مسع أابهقيس  فة بنخْ ( يعيش بن طِّ 6

اخلالصة فيه أنه صحايب، كان من أهل ف ،(10)فة ابن قيس الغفاري، اختلف يف امسهخْ أبوه: هو طِّ ( 7
 .(11)الصفة، له حديثنا هذا يف النوم على بطنه

                                      
 .7299، رقم573ص::املصدر السابقانظر:  (1)
 .60ص/9:ج1، طاجلرح والتعديلابن أيب حاِت،  (2)
 .املصدر السابق (3)
 .7299، رقم573ص::1ط، تقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (4)
 .7632، رقم 596ص :املصدر السابق انظر: (5)
 .508-509ص/31ج:1، طهتذيب الكمالاملزي،  (6)
 .599، رقم 142ص/9:ج1، طاجلرح والتعديلابن أيب حاِت،  (7)
 .596ص :1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (8)
 .3572 ، رقم424ص/8:ج، د.طالتاريخ الكبريالبخاري،  (9)
املساجد واجلماعات، ، د.ط، كتاب السننابن ماجه، رواية فقيل طِّهفة، و قيل طِّْغفة، و قيل قيس بن طخفة )كما يف  (10)

ابن حجر العسقالين، انظر: (، وقيل غري ذلك، ورّجح البخاري طِّْخفة على طهفة )752، ح248ص/1ابب: النوم يف املسجد، ج
البخاري، انظر: (، وعلى طغفة )230ص/2:ج1، طاألصحاب أمساءالستيعاب يف االقرطيب، ، و 227ص/2ج، د.ط:اإلصابة

 (.367ص/4:ج، د.طالتاريخ الكبري
 .3010، رقم 281ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (11)
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 حكم احلديث

ين أبنه ، يف ترمجة طخفة الغفاري وسكت عليه، وحكم عليه األلبا(1)أورده البخاري يف التاريخ الكبري
البخاري  ه، وقد أخرج(2)ح اجلزء األخري منه يف كراهية النوم على البطنضعيف مضطرب، إال أنه صح

، وقد صحح األلباين (3)الطرف األخري ابقتصار على يف "األدب املفرد" من طريق حيَي بن أيب كثري به
 ، فهو حديث ضعيف إال النوم على البطن.(4)رواية البخاري هذه

 ثغريب احلدي

الصفة"، الصّفة هي املوضع املظلل من املسجد النبوي الشريف، كان فقراء املهاجرين ( قوله "أصحاب 1
 .(5)ومن مل يكن له منزل يسكنه، أيوون إليه ويسكنونه

ما جيش وتطحن من احلنطة أو غريها من احلبوب فيطبخ مع اللحم أو التمر، يشية": هي شِّ ( قوله "جبَ 2
 .(6)ويقال هلا الدشيشة ا كان فوق الدقيق،واجلش طحن خفيف، وهو م

سة": هو الطعام املصنوع من التمر واألقط والسمن، وقد جيعل الدقيق أو الفتيت مكان يْ ( قوله "حَ 3
 .(7)األقط

                                      
 .367ص/4:ج، د.طالتاريخ الكبريالبخاري، انظر:  (1)

 .5040-1069، رقم496-495، ص1ط، ضعيف سنن أيب داوداأللباين، (2)
 .1187، ح406ص/1:ج3، طاألدب املفردالبخاري،  (3)
 .1187/909، رقم462ص/1:ج4، طصحيح األدب املفرد .األلباين انظر: (4)
 .535ص/1ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، ، و 37ص/3ج، د.ط:النهاية يف غريب احلديث واألثرابن األثري،  (5)
، معامل السنن مع سنن أيب داوداخلطايب، ، و 273ص/1ج، د.ط: غريب احلديث واألثرالنهاية يفابن األثري، انظر:  (6)

عون املعبود و معه حاشية ابن العظيم آابدي، ، مادة جشش، و 998ص/3:ج3، طالصحاحاجلوهري، ، و 294ص/5ج:1ط
 .259ص/13:ج2، طقيم

، شرح صحيح مسلمالنووي، ة حيس، و ، ماد467ص/1ج، د.ط:النهاية يف غريب احلديث واألثرابن األثري،  انظر: (7)
حاشية السندي على سنن النسائي مع السندي، ، و 554ص/9ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، ، و 34ص/8ج:2ط

عون املعبود ومعه العظيم آابدي، ، و 294ص/5ج:1، طسنن أيب داودمعامل السنن مع اخلطايب، ، و 193ص/4ج:3، طالسنن
 .260ص/13:ج2، طحاشية ابن قيم

= 
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، وكأنه تشبيه لقلة احليس أو تشبيه لعائشة (1)( قوله "القطاة"، واحدة القطا، وهي تشبه احلمام4
 .(2)ابلصدق والوفاء

 .(3)لنب"، الُعّس هو القدح الكبري الضخمّس من ه "بعُ ( قول5

 .(4)عة"، أي هيئة االضطجاع( قوله "ضِّجْ 6

 .(5)وقيل غري ذلك يف معناه هو الرئة، والَسْحر، رحَ ر"، السَ قوله "من الَسحَ ( 7

  

                                      
، عون املعبود ومعه حاشية ابن قيمالعظيم آابدي، ، و 294ص/5ج:1، طمعامل السنن مع سنن أيب داوداخلطايب، انظر:  (1)

 .260ص/13:ج2ط
 .260ص/13:ج2، طحاشية ابن قيمعون املعبود ومعه العظيم آابدي، انظر:  (2)
اخلطايب، ، و 236ص/3ج، د.ط:يب احلديث واألثرالنهاية يف غر ابن األثري، ، و 949ص/3:ج3، طالصحاحاجلوهري، انظر:  (3)

 .260ص/13:ج2، طعون املعبود ومعه حاشية ابن قيمالعظيم آابدي، ، و 295ص/5ج:1، طمعامل السنن مع سنن أيب داود
 .74ص/3ج، د.ط:النهاية يف غريب احلديث واألثر ابن األثري،انظر:  (4)
ما تعلق ابحللقوم من قلب وكبد ورئة، واملعىن أن طخفة بن قيس كان له ذات  وقيل الرئة وما لصق ابحللقوم واملريء، وقيل كل (5)

عون العظيم آابدي، انظر: الرئة، وصاحب ذات الرئة ال يستطيع أن ينام مستلقيا ألجل الوجع، فلذا كان مضطجعا على بطنه )
 (.260-261ص/13:ج2، طاملعبود ومعه حاشية ابن قيم
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 فقه احلديث

 .(1)نه ضجعة الشيطانأل( احلديث يدل على عدم جواز النوم أو االضجاع على البطن، 1

( ويدل على جواز النوم يف املسجد، وهو قول اجلمهور، وفصل مالك بني من له منزل فيكره، ومن 2
 .(2)ال منزل له فيباح

 بعض ما يستفاد من احلديث

هم خريّ وشفقته على فقراء املسلمني، إذ دعاهم لتناول الطعام يف بيته ومل يكن غنيا، مث ملسو هيلع هللا ىلص ( رمحته1
 ابالسرتاحة يف بيته أو يف املسجد.

زايدة، وفعل المن غري أن يطلب أحد منهم  الزايدة من الطعاميف إطعامهم، فإنه طلب ملسو هيلع هللا ىلص ( صدقه2
 مثل ذلك أيضا عندما طلب منها السقي.

 ل.، حىت القليوالشراب حيث إهنا جاءت مبا عندها من الطعام)رضي هللا عنها(  ( صدق عائشة3

 ( احرتامه هلا بندائها ابمسها أربع مرات!4
  

                                      
 .261ص/13:ج2، طعبود ومعه حاشية ابن قيمملعون االعظيم آابدي، انظر:  (1)
 .535ص/1ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (2)
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 واملالهي كتاب اللباس والزينةخلامس:  الفصل ا

 األول: التصاوير على الستارة حثبامل

ثـََنا ُشْعَبُة، َعْن قال النسائي: ( 23 ثـََنا َخالٌِّد قَاَل: َحدَّ ُّ قَاَل: َحدَّ َعاينِّ َأْخرَباََن حُمَمَُّد ْبُن َعْبدِّ اأْلَْعَلى الصَّنـْ
مِّ َقاَل: مسِّعْ  َم حُيَدُِّث، َعْن َعائَِّشَة قَاَلْت: َكاَن يفِّ بـَْييتِّ ثـَْوٌب فِّيهِّ َتَصاوِّيَعْبدِّ الرَّمْحَنِّ ْبنِّ اْلَقاسِّ ُر ُت اْلَقاسِّ

، َفَكاَن َرُسوُل اّللَِّّ  رِّيهِّ َعينِّّ »ُيَصلِّّي إِّلَْيهِّ، مُثَّ قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَفَجَعْلُتُه إِّىَل َسْهَوةٍّ يفِّ اْلبَـْيتِّ فـَنَـَزْعُتُه «. اَي َعائَِّشُة َأخِّّ
 ائَِّد".َفَجَعْلُتُه َوسَ 

 ختريج احلديث

شعبة به مبثله، إال أنه ليس ، وأخرجه أيضا مسلم من طريق (1)املتقدم النسائي واللفظ أخرجه ابإلسناد
، وكذلك أخرجه البخاري من طريق عبد الرمحن بن القاسم به مبعناه، وليس فيه (2)فيه قوله "اي عائشة"

 . (3)قوله "اي عائشة"

 رواة احلديث

، قال أبو حاِت وأبو زرعة عنه "ثقة" (4): هو أبو عبد هللا البصرياألعلى الصنعاين( حممد بن عبد 1
 .(6)اخلالصة فيه أنه ثقةف، (5)

                                      
كتاب القبلة، ابب: الصالة إىل ثوب فيه تصاوير، :3، طالسنن الصغرى بشرح السيوطي وحاشية السنديالنسائي،  (1)

 .5354، ح213-214ص/8ج، وكتاب الزينة، ابب:التصاوير، 761، ح67-68ص/1ج
، 1668ص/3اللباس والزينة، ابب: ال تدخل املالئكة بيتا فيه كلب وال صورة، ج ، د.ط: كتابصحيح مسلممسلم،  (2)

 .93-2107ح
 .2479، ح136ص/3: كتاب املظامل، ابب: هل تكسر الدانن اليت فيها مخر أو خترق الزقاق؟، ج1ط، الصحيحالبخاري،  (3)
 .5385، رقم581ص/25ج:1، طهتذيب الكمالاملزي، انظر:  (4)
 .70، رقم16ص/8:ج1، طاجلرح والتعديلابن أيب حاِت،  (5)
 .6060، رقم 491ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (6)

= 
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، (2)، قال عنه النسائي "ثقة ثبت"(1)بن احلارث بن عبيد اهلجيمي، أبو عثمان البصريا( خالد: هو 2
اخلالصة فيه أنه ثقة ف، (3)إمام ثقة"و حاِت "وقال أب إليه املنتهى يف التثبت ابلبصرة"،وقال اإلمام أمحد "

 . (4)ثبت

قال ابن ، (5)طام الواسطي،مث البصري سْ العتكي موالهم، أبو بِّ  بن احلجاج بن الوردا( شعبة: هو 3
بن منجويه "كان من سادات أهل زمانه حفظا وإتقاان وورعا وفضال، امعني "شعبة إمام املتقني"، وقال 

، (6)عن أمر احملدثني، وجانب الضعفاء واملرتوكني، وصار علما يقتدى به وهو أول من فتش ابلعراق
 .(8)اخلالصة فيه أنه ثقة حافظ متقن عابدف، (7) الثوري يقول: "هو أمري املؤمنني يف احلديث"كان و 

عشر، وخالصة حاله أنه ثقة  ثاين( عبد الرمحن بن القاسم: تقدمت ترمجته عند الكالم عن احلديث ال4
 جليل.

ثقة أحد الفقهاء  عشر، وخالصة حاله أنه ثاين( القاسم: تقدمت ترمجته عند الكالم عن احلديث ال5
 .ابملدينة

  

                                      
 .1619، رقم 187ص :1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين،  انظر: (1)
 .38ص/8ج:1، طهتذيب الكمالاملزي،  (2)
 .325ص/3:ج1، طح والتعديلاجلر ابن أيب حاِت،  (3)
 .1619، رقم 187ص :1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين،  انظر: (4)
 .املصدر السابق انظر: (5)
 . 495و  493و  490ص/12ج:1، طهتذيب الكمالاملزي،  (6)
 .2790، رقم 266ص :1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين،  (7)
 .2790 ، رقم266ص :املصدر السابقانظر:  (8)
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 حكم احلديث

 احلديث صحيح إلخراج مسلم إايه، ابإلضافة إىل أن الرواة كلهم ثقات عدول، وقد صحح األلباين

 .(1)رواية النسائي

 غريب احلديث

، ومسكه مرتفع من األرض، شبيه ابملخدع واخلزانة  منحدر يف األرضهوة"، هي بيت صغري( قوهلا "سَ 1
   .(2)الصغرية، يوضع فيها املتاع

 .(3)د( قوهلا "وسائد"، هي مجع وسادة، وهي املخّدة، وجتمع على ُوسُ 2

 فقه احلديث

نه يشغل ( احلديث يدل على كراهية الصالة إىل التصاوير املعلقة أو املنصوبة على اجلدار أو غريه، أل1
  .(4)اإلنسان عن ذكر هللا، ويف املسألة اختالف

 .(5)ويدل أيضا على جواز االنتفاع ابلثوب الذي فيه تصاوير( 2

                                      
 .761، ح2/405:ج، د.طصحيح وضعيف سنن النسائياأللباين،  (1)
النهاية يف ابن األثري، انظر: هي شبيهة ابلرف أو الطاق يوضع عليه املتاع ) وقيلهي كالصفة تكون بني يدي البيت،  وقيل (2)

ابن شرح طي، السيو ، و 88-90ص/14ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، ، و 430ص/2ج، د.ط:غريب احلديث واألثر
(، 123ص/5ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، ، و 2386ص/6:ج3، طالصحاحاجلوهري، ، و 68ص/2:جد.طماجه، 

 (.88ص/14ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر: ) ورجح أبو عبيد أن السهوة هي بيت صغري منحدر يف األرض
، 550ص/2:ج3، طالصحاحاجلوهري، ، و 182ص/5جط:، د.النهاية يف غريب احلديث واألثرابن األثري، انظر:  (3)

 .72ص/22ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، و مادة:وسد، 
فتح ابن حجر العسقالين، انظر: فريى احلنفية أنه ال تكره الصالة إىل جهة فيها صورة، إذا كانت صغرية أو مقطوعة الرأس ) (4)

(، وسيأيت مزيد بيان هلذه املسألة 180-181ص/9ج:2، طشرح صحيح البخاريابن بطال، و ، 391ص/10ج، د.ط:الباري
 والعشرين إن شاء هللا. ثامنعن قريب عند الكالم عن احلديث ال

مل متّزق ومل )رضي هللا عنها(  ا، فإن عائشةوذلك ابستعماله فيما يعد ممتهنا هلا، كبساط يداس أو وسادة أو خمدة جيلس عليه (5)
البخاري=     شرح صحيحابن بطال،  )انظر: ، كما ثبت وصحملسو هيلع هللا ىلصلته وسائد، ومل ينكر عليها النيبتـَْرمِّ الثوب الذي فيه تصاوير، بل جع

= 
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ما يعرض لإلنسان من الفكرة يف أمور الدنيا وما خيطر بباله من ذلك وما ينظر  ع الصالةَ قطَ ( ال يَ 3
وهو يصلي مل يقطع ملسو هيلع هللا ىلص اض التصاوير للنيبإليه أثناء الصالة، ألنه ال يسلم أحد من ذلك، فإن اعرت 

 .(1)صالته

 بعض ما يستفاد من احلديث

  .(2)إىل أن أمر بنزعهأقر الصالة أمام تصاوير،  ملسو هيلع هللا ىلصإنه( 1

باب نزع ما كان منصواب حول املصلي أو كان معلقا على اجلدار جتاهه حىت ال يشغله عن ( استح2
 .(3)صالته

 

  

                                      
، مسلمصحيح مسلم، أخرجه ) (، واحلديث املشار إليه73ص/22ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 178ص/9ج:2ط= 

 (.3-2107، ح3/1666:جد.ط
 .74-75ص/22ج، د.ط:عمدة القارييين، الع، و 181ص/9ج:2، طشرح صحيح البخاريابن بطال،  انظر:  (1)
: كتاب اللباس، ابب: من كره القعود 1ط، الصحيحالبخاري، أخرجه يف النمرقة ))رضي هللا عنها(  وهذا خيالف حديث عائشة (2)

مل يدخل البيت ملسو هيلع هللا ىلص (، ففيه أنه96-2107، ح3/1669:ج، د.طصحيح مسلممسلم، ، و 5957ح، 168ص/7على الصور، ج
اجلمع أن يقال: إن التصاوير يف الثوب الذي صلى إليه مدة مث أمر بنزعه، هي كانت من غري احليوان، وأما أصال حىت نزعت، ف

احليواانت ذوات األرواح، فإن اجلماهري يرون أهنا حمرمة التصاوير يف النمرقة حيث إنه مل يدخل البيت حىت نزعت، فهي كانت من 
 (.74ص/22ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 391ص/10ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر: )
 .181ص/9ج:2، طشرح صحيح البخاريابن بطال، ، و 391ص/10ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (3)
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ثـََنا َداُوُد ْبُن مَُّد ْبُن َعبْ َأْخرَباََن حمَُ قال النسائي: ( 24 ، قَاَل: َحدَّ ثـََنا يَزِّيُد ْبُن ُزرَْيعٍّ ، قَاَل: َحدَّ دِّ اّللَِّّ ْبنِّ بَزِّيعٍّ
ِّّ َأيبِّ  ، َعْن َعائَِّشَة، َزْوجِّ النَّيبِّ ثـََنا َعْزَرُة، َعْن مُحَْيدِّ ْبنِّ َعْبدِّ الرَّمْحَنِّ، َعْن اْبنِّ هَِّشامٍّ ْندٍّ، قَاَل: َحدَّ : قَاَلتْ  ملسو هيلع هللا ىلصهِّ

ُل، فـََقاَل َرُسوُل اّللَِّّ َكاَن  ْثَاُل َطرْيٍّ ُمْستَـْقبَِّل اْلبَـْيتِّ إَِّذا َدَخَل الدَّاخِّ رْتٌ فِّيهِّ متِّ اَي َعائَِّشُة، َحوِّلِّيهِّ، ": ملسو هيلع هللا ىلصلََنا سِّ
نـَْيا"، قَاَلْت: "وََكاَن لََنا َقطِّيَفٌة هَلَا َعَلٌم فَ   ُكنَّا نـَْلَبُسَها فـََلْم نـَْقطَْعُه".فَإِّيّنِّ ُكلََّما َدَخْلُت فـَرَأَيـُْتُه ذََكْرُت الدُّ

 ختريج احلديث

داود بن أيب هند به بلفظه،  ، وأخرجه أيضا مسلم من طريق(1)املتقدم النسائي واللفظ أخرجه ابإلسناد
، وكذلك أخرجه الرتمذي من طريق داود بن أيب (2)إال قوهلا "فلم نقطعه"، وليس فيه قوله "اي عائشة"

 .(3)فيه قوله "اي عائشة" هند به مبثله، وليس

 رواة احلديث

خلالصة فيه أنه فا، (5)، قال أبو حاِت "ثقة"(4)يع: هو أبو عبد هللا، البصريزِّ ( حممد بن عبد هللا بن بَ 1
 .(6)ثقة

، قال حيَي القطان "مل يكن ها هنا أحد أثبت من يزيد بن (7)ع: هو البصري، أبو معاويةيْ رَ ( يزيد بن زُ 2
 .(9)اخلالصة فيه أنه ثقة ثبتف، (8)معني "الصدوق الثقة املأمون" زريع"، وقال ابن

                                      
 .5353، ح213ص/8كتاب الزينة، ابب: التصاوير، ج:3، طالصغرى بشرح السيوطي وحاشية السنديالسنن النسائي،  (1)
، 1666ص/3اللباس والزينة، ابب: ال تدخل املالئكة بيتا فيه كلب وال صورة، ج ، د.ط: كتابح مسلمصحي، مسلم (2)

 .88-2107ح
 .2468، ح555ص/4، ج32كتاب صفة القيامة والرقاق والورع، ابب:  :1، طالسننالرتمذي،  (3)
 .5330، رقم 453ص/25ج:1، طهتذيب الكمالاملزي، انظر:  (4)
 .1597، رقم 295ص/7:ج1، طرح والتعديلاجلابن أيب حاِت ،  (5)
 .6002، رقم 487ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (6)
 .7713، رقم 601ص:السابقاملصدر انظر:  (7)
 .128ص/32ج:1، طهتذيب الكمالاملزي،  (8)
 .601ص :1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (9)

= 
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، القشريي موالهم، أبو بكر وقيل (1)نطهماوقيل بن عذافر داود بن دينار  ( داود بن أيب هند: هو3
اخلالصة فيه أنه ثقة ف، (3)قال اإلمام أمحد "ثقة ثقة"، وقال ابن معني "ثقة" ،(2)أبو حممد، البصري

 .(4)هم أبخرةمتقن، كان ي

، قال عنه ابن معني وابن املديين "ثقة" (5)ربن عبد الرمحن بن زرارة اخلزاعي، الكويف األعو هو اة: رَ زْ ( عَ 4
 .(7)اخلالصة فيه أنه ثقةف، (6)

 قال، و (9)، قال ابن سريين "كان أفقه أهل البصرة"(8)ي البصريريَ مْ ( محيد بن عبد الرمحن: هو احلِّ 5
 .(11)اخلالصة فيه أنه ثقة فقيهف، (10)ها عاملا"ابن حبان " كان فقي

ك )رضي هللا ، ابن عم أنس بن مال(12)مر األنصاري املدين( ابن هشام: هو سعد بن هشام بن عا6
 .(14)اخلالصة فيه أنه ثقةف، (13)قال النسائي عنه "ثقة" عنه(،

 حكم احلديث

                                      
 .1790، رقم 461-462ص/8ج:1، طمالهتذيب الكاملزي، انظر:  (1)
 .1817، رقم 200ص :1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (2)
 .465ص/8ج:1، طهتذيب الكمالاملزي،  (3)
 .1817، رقم200ص :1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (4)
 .4576، رقم 390:صاملصدر السابقانظر:  (5)
 .52ص/20ج:1، طالهتذيب الكماملزي،  (6)
 .4576، رقم 390ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (7)
 .1533، رقم 381ص/7ج:1، طهتذيب الكمالاملزي، ، و 1554، رقم 182:صالسابقاملصدر انظر:  (8)
 .383ص/7ج:1، طهتذيب الكمالاملزي،  (9)
 .2212، رقم 147ص/4:ج1، طالثقاتابن حبان،  (10)
 .1554، رقم 182ص:1، طتقريب التهذيبن حجر العسقالين، ابانظر:  (11)
 .2228، رقم 307ص/10ج:1، طهتذيب الكمالاملزي، ، و 2258، رقم 232ص:املصدر السابقانظر:  (12)
 .2228، رقم 307ص/10ج:1، طهتذيب الكمالاملزي،  (13)
 .2258، رقم 232ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (14)

= 
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 ، و قد أخرجه مسلم أيضا فهو حديث صحيح.(1)األلباين  هصحح

 ديثاحل غريب

 .(2)( قوهلا "قطيفة"، هي كساء هلا مخل1

 فقه احلديث

  .(3)التعلق بزينة الدنيا( استحباب عدم 1

 بعض ما يستفاد من احلديث

 . (4)التعلق هبا، بل ميكن أن يذكرها مع الكراهة الال يلزم منه امليل إليها و  إن تذكر الدنيا( 1

شيئا يف بيته يذّكره  وزينتها، فإنه فّضل أن ال يرى ابآلخرة وعدم امليل إىل الدنياملسو هيلع هللا ىلص ( شدة تعلقه2
 أن يستمتع هبا وأيخذ منها.ابلدنيا فقط، فضال عن 

 

  

                                      
 .5353، رقم 11/353:ج، د.طصحيح وضعيف سنن النسائياأللباين،  انظر: (1)
 .84ص/4ج، د.ط:النهاية يف غريب احلديث واألثرابن األثري، انظر:  (2)
هذا، حممول على ملسو هيلع هللا ىلص علل طلبه حتويل السرت الذي فيه متثال طائر، أبنه ُكّلما نظر إىل السرت تذكر الدنيا، وتعليلهملسو هيلع هللا ىلص فإن النيب (3)

شرح النووي، انظر: وزجر ونزع ) رمي اختاذ ما فيه صورة، فإنه كان يدخل ويراه وال ينكره، فلما حرّم اختاذ ذلك، أنكرأنه كان قبل حت
 (.87ص/14ج:2، طصحيح مسلم

 .213ص/8ج:3، طحاشية السندي على سنن النسائي مع السننالسندي،  انظر: (4)
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 اللعب ابلبنات :الثاين حثبامل

ثـََنا َسعِّيُد ْبُن َأيبِّ َمْرمَيَ، َأْخرَباََن حَيََْي ْبُن أَيُّوَب، قال أبو داود: ( 25 ، َحدَّ ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َعْوفٍّ قَاَل: َحدَّ
ثَُه َعْن َأيبِّ َسَلَمَة  يَم، َحدَّ َي ْبنِّ َعْبدِّ الرَّمْحَنِّ، َعْن َعائَِّشةَ َحدََّثينِّ ُعَمارَُة ْبُن َغزِّيََّة، َأنَّ حُمَمََّد ْبَن إِّبـْرَاهِّ  َرضِّ

َها، قَاَلْت: َقدَِّم َرُسوُل اّللَِّّ  رْتٌ، فـََهبَّْت رِّيٌح َفَكَشَفْت مِّْن َغْزَوةِّ تـَُبوَك، َأْو َخْيرَبَ َويفِّ َسْهَوهتَِّ  ملسو هيلع هللا ىلصاّللَُّ َعنـْ ا سِّ
َيَة ا ، فـََقاَل: "َما َهَذا اَي َعائَِّشُة؟" قَاَلْت: "بـََنايتِّ اَنحِّ رْتِّ َعْن بـََناتٍّ لَِّعائَِّشَة لَُعبٍّ نَـُهنَّ فـََرًسا لَُه لسِّّ "، َورََأى بـَيـْ

، فـََقاَل: "َما َهَذا الَّذِّي أََرى َوْسَطُهنَّ؟"، قَاَلْت: "فـََرٌس"، قَاَل: "َوَما َهَذا الَّذِّي َعَلْيهِّ؟"  َجَناَحانِّ مِّْن رِّقَاعٍّ
"، قَاَل: "فـََرٌس لَهُ َجَناحَ  ؟" قَاَلْت: "أََما مسِّْعَت َأنَّ لِّ قَاَلْت: "َجَناَحانِّ ُسَلْيَماَن َخْياًل هَلَا َأْجنَِّحٌة؟" قَاَلْت: انِّ

َذُه". َك َحىتَّ رَأَْيُت نـََواجِّ  "َفَضحِّ

 ختريج احلديث

 ، وانفرد إبخراجه بني أصحاب الكتب الستة.(1)املتقدم أبو داود واللفظ إلسنادأخرجه اب

 رواة احلديث

، احلمصي، احلافظ ، قال بن سفيان الطائي، أبو جعفر وقيل أبو عبد هللاا( حممد بن عوف: هو 1
نه ثقة اخلالصة فيه أف، (3)"هو عامل حبديث الشام صحيحا وضعيفا" بن عدياوقال ، (2)النسائي "ثقة"

 .(4)حافظ

                                      
 .4932، ح227ص/5ابب: يف اللعب ابلبنات، ج كتاب األدب،  :1، طالسنن ومعه معامل السننأبو داود،  (1)
 .5527، رقم236-237ص/26ج:1، طهتذيب الكمالاملزي،  (2)
 .239ص/26:جاملصدر السابق (3)
 .6202، رقم 500ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  4

= 
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، (1)( سعيد بن أيب مرمي: هو سعيد بن احلكم بن حممد بن سامل بن أيب مرمي، معروف اببن أيب مرمي2
اخلالصة ف، (4)، وقال أبو داود "ابن أيب مرمي عندي حجة"(3)"ثقة"، قال أبو حاِت (2)أبو حممد املصري

 .(5)فيه أنه ثقة ثبت فقيه

خالصة حاله أنه صدوق رمبا عند الكالم عن احلديث التاسع، و ( حيَي بن أيوب: تقدمت ترمجته 3
 أخطأ.

أمحد "ثقة"، وقال ابن معني ، قال اإلمام (6)يّة: هو ابن احلارث األنصاري املازين املدينزِّ ( عمارة بن غَ 4
 .(8)اخلالصة فيه أنه ال أبس بهف، (7)"صاحل" وقال النسائي "ليس أبس به"

، قال عنه ابن معني وأبو (9)ارث بن خالد، التيمي، أبو عبد هللا املديناحلبن ا( حممد بن إبراهيم: هو 5
اخلالصة ف، (10)كري أو منكرة"وقال اإلمام أمحد "يف حديثه شيء، يروي أحاديث   ،حاِت والنسائي "ثقة"
 .(11)فيه أنه ثقة له أفراد

، وخالصة حاله أنه شرع رابع( أبو سلمة بن عبد الرمحن: تقدمت ترمجته عند الكالم عن احلديث ال6
 ثقة مكثر.

  

                                      
، 391ص/10ج:1، طالكمال هتذيباملزي، ، و 2286، رقم 234ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين،  انظر: (1)

 .2253رقم
 .2286، رقم 234ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين،  انظر: (2)
 .49، رقم 14ص/4:ج1، طاجلرح والتعديلابن أيب حاِت،  (3)
 .394ص/10ج:1، طهتذيب الكمالاملزي،  (4)
 .2286، رقم 234ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين،  انظر: (5)
 .4858، رقم 409:ص املصدر السابق :انظر (6)
  .260-261ص/21ج:1، طهتذيب الكمالاملزي،  (7)
 .4858، رقم 409ص :1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين،  انظر: (8)
 .5691، رقم 465:ص املصدر السابق انظر: (9)
 .304ص/24ج:1، طهتذيب الكمالاملزي،  (10)
 .5691، رقم 465ص :1، طتهذيبتقريب الابن حجر العسقالين،  انظر: (11)
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 حكم احلديث

، وحّسنه الدكتور األعظمي قائال: "إسناده حسن (2)، وصححه األلباين(1)ذكره ابن حجر وسكت عليه 
األقل هو حديث حسن  ، فعلىيضر، وال (3)من أجل حيَي بن أيوب الغافقي، فإنه حسن احلديث"

 يصلح لالحتجاج به.

 غريب احلديث

، وغزوة تبوك (4)ك بلدة معروفة يف منتصف الطريق من املدينة إىل دمشقوْ بُـ وة تبوك"، تَـ ( قوهلا "غز 1
، أخذا (6)وهي اليت تسمى أيضا غزوة العسرة، (5)كانت يف السنة التاسعة من اهلجرة، يف شهر رجب

  .(7)}الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ{من قوله تعاىل 

، (8)"، خيرب مدينة كبرية ذات حصون ومزارع، تبعد قليال عن املدينة إىل جهة الشامرَب يْ ( قوهلا " أو خَ 2
بضعة عشر ملسو هيلع هللا ىلص بقية شهر حمرم، فحاصرها النيب وغزوة خيرب وقعت يف بداية السنة السابعة من اهلجرة يف

 .  (9)يوما إىل أن فتحها يف شهر صفر

  

                                      
 .527ص/10جد.ط: فتح الباري،ابن حجر العسقالين،  انظر: (1)
 .4932، رقم 2ص/1:ج، د.طصحيح وضعيف سنن أيب داوداأللباين،  (2)
 139ص/12ابجملسمات والصور، ج: كتاب اللباس والزينة، ابب: جواز اللعب 1، طاجلامع الكاملالضياء،  (3)
 .111ص/8ج، د.ط:فتح الباريلعسقالين، ابن حجر ا انظر: (4)
 .2ص/5ج،3اجمللد:، د.طالبداية والنهايةابن كثري، و  املصدر السابق، انظر: (5)
 .2ص/6: كتاب املغازي، ابب: غزوة تبوك وهي غزوة العسرة، ج1ط، الصحيحالبخاري، انظر:  (6)
 .117التوبة، اآلية سورة  (7)
 .464ص/7ج، د.ط:اريفتح البابن حجر العسقالين،  انظر: (8)
 .181ص/4ج،2اجمللد:، د.طالبداية والنهايةابن كثري، ، و 464ص/7:جاملصدر السابق انظر: (9)
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 فقه احلديث

ا، وخص واحليواانت وغريها من أجل لعب األوالد هب ( احلديث يدل على جواز اختاذ صور البنات1
 .(1)ويف املسألة خالف ذلك من عموم النهي عن اختاذ الصور،

 احلديثبعض ما يستفاد من 

)عليه  يف خيل سليمان)رضي هللا عنها(  حيث ضحك حني مسع قول عائشةملسو هيلع هللا ىلص ( انبساط النيب1 
 السالم(.

 ا جعله يضحك.ه مبجابتإهنا ف)رضي هللا عنها(،  ( ذكاء عائشة2
  

                                      
النووي، انظر: وبيوهتن وأوالدهن )فقال اجلمهور مبا دل عليه احلديث، وذلك ملا فيه من تدريب البنات يف الصغر ألمر أنفسهن  (1)

شرح صحيح ابن بطال، ، و 527ص/10ك، د.ط:فتح الباريالعسقالين،  ابن حجر، و 204ص/15ج:2، طشرح صحيح مسلم
، شرح صحيح مسلمالنووي، انظر: (، وذهب بعض العلماء إىل أن ذلك منسوخ )304ص/9ج:2، طالبخاري

، شرح صحيح البخاريابن بطال، ، و 527ص/10ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، ، و 204ص/15ج:2ط
ي أنه قد ثبت النهي عن اختاذ الصور، فيحمل على أن الرخصة لعائشة يف ذلك كان قبل التحرمي (، وذكر البيهق305ص/9ج:2ط
 (.227ص/5ج:1، طمع سنن أيب داود معامل السنناخلطايب، ، و 527ص/10ك، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر: )

إنه منسوخ، ألن النهي عن اختاذ الصور والتماثيل  األعظمي قول اجلمهور فقال: "هذا أوىل من قول من قال الدكتور و قد قّوى
اذ حيمل على التعظيم، وهو قد يؤدي إىل الشرك كما حصل لليهود والنصارى وكفار مكة، فمنع الشارع منه سدا للذرائع، وأما اخت

العلم اختاذ الصور ذلك أجاز أهل كالصور والتماثيل للعب فهو مناف للتعظيم، واجلمع بني النصوص أوىل من احلكم ابلنسخ، و 
، اجلامع الكاملالضياء، للتعليم مثل الطب واجلغرافيا والقبض على اجملرمني وغريها من األسباب املبيحة ليس فيها من حمظور" )

 (.140ص/12: ج1ط
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 : ما جيوز من املالهيالثالث حثبامل

، َعْن َخارَِّجَة ْبنِّ َعْبدِّ قال الرتمذي: ( 26 ثـََنا َزْيُد ْبُن ُحَبابٍّ ثـََنا احَلَسُن ْبُن الصَّبَّاحِّ البَـزَّاُر قَاَل: َحدَّ َحدَّ
وُل يُد ْبُن ُروَماَن، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعائَِّشَة، قَاَلْت: َكاَن َرسُ اّللَِّّ ْبنِّ ُسَلْيَماَن ْبنِّ َزْيدِّ ْبنِّ اَثبِّتٍّ قَاَل: َأْخرَباََن يَزِّ 

، فـََقاَم َرُسوُل اّللَِّّ  ملسو هيلع هللا ىلصاّللَِّّ  َيانٍّ بـْ ْعَنا َلَغطًا َوَصْوَت صِّ َياُن َحْوهَلَا،  ملسو هيلع هللا ىلصَجالًِّسا َفَسمِّ بـْ يٌَّة تـَْزفُِّن َوالصِّّ فَإَِّذا َحَبشِّ
ْئُت فـََوَضْعُت حَلَْييَّ َعَلى َمْنكِّبِّ َرُسولِّ اّللَِّّ فـََقاَل: "اَي َعائَِّشُة تـََعايَلْ فَاْنظُرِّي َعْلُت أَْنظُُر ، َفجَ ملسو هيلع هللا ىلص". َفجِّ

". قَاَلْت: َفَجَعْلُت أَُقوُل اَل  ، أََما َشبِّْعتِّ : "أََما َشبِّْعتِّ هِّ، فـََقاَل يلِّ ْنكِّبِّ إِّىَل رَْأسِّ
َ
َها َما َبنْيَ امل َْنظَُر إِّلَيـْ  ألِّ

َها: قَاَلْت: فـََقاَل َرُسولُ  َمْنزَِّليتِّ عِّْنَدُه إِّْذ طََلعَ  "إِّيّنِّ أَلَْنظُُر إِّىَل : ملسو هيلع هللا ىلص اّللَِّّ ُعَمُر، قَاَلْت: فَاْرَفضَّ النَّاُس َعنـْ
ْنسِّ وَ اجلِّنِّ َقْد فـَرُّوا مِّْن ُعَمَر"، قَاَلْت: "فـََرَجْعُت".  َشَياطِّنيِّ اإلِّ

 ختريج احلديث

 تب الستة.ه بني أصحاب الك، وانفرد إبخراج(1)املتقدم الرتمذي واللفظ أخرجه ابإلسناد

 رواة احلديث

، قال عنه أبو حاِت (2)بن حممد، أبو علي الواسطي، البغداديا( احلسن بن الصّباح البزّار: هو 1
، وقال النسائي "ليس ابلقوي" ومرة "بغدادي (3)وكان أمحد بن حنبل يرفع من قدره وجيله" ..،صدوق"

 .(5)د فاضلاخلالصة فيه أنه صدوق يهم، عابف، (4)صاحل"

 كان صدوقا،قال اإلمام أمحد " ،ليكْ ، أبو احلسني العُ (6)الراين وقيل رومانباب: هو ابن ( زيد بن حُ 2

 

                                      
 .3691، ح580-581ص/5ج)رضي هللا عنه(، كتاب املناقب، ابب:يف منافب عمر بن اخلطاب  :1، طالسننالرتمذي،  (1)
 .191ص/6:ج1، طهتذيب الكمالظر: املزي، ان (2)
 .71. رقم19ص/3:ج1، طاجلرح و التعديلابن أيب حاِت،  (3)
 .194ص/6ج:1، طهتذيب الكمالاملزي،  (4)
 .1251، رقم161ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (5)
 .2095، رقم40-41ص/10ج:1ط هتذيب الكمال، املزي،انظر:  (6)

= 
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، وقال أبو (1)وكان يضبط األلفاظ عن معاوية بن صاحل، ولكن كان كثري اخلطأ"، وقال ابن معني "ثقة"
 .(3)حديث الثوري اخلالصة فيه أنه صدوق خيطئ يفف، (2)حاِت "صدوق صاحل احلديث"

هللا بن سليمان بن زيد بن اثبت: هو األنصاري، أبو زيد املدين، وقد ينسب إىل ( خارجة بن عبد 3
، وقال أبو حاِت "شيخ (5)، قال اإلمام أمحد "ضعيف احلديث، وقال ابن معني "ليس به أبس"(4)جده

 .(7)اخلالصة فيه أنه صدوق له أوهامف، (6)حديثه صاحل"

، وقال حممد ابن سعد "كان عاملا كثري (9)قال النسائي "ثقة"، (8)دين، أبو روحرومان:هو امل( يزيد بن 4
 .(12)اخلالصة فيه أنه ثقةف، (11)، وقال ابن معني "ثقة" (10)احلديث"

 ثقة فقيه مشهور.( عروة: تقدمت ترمجته عند الكالم عن احلديث الثالث، وخالصة حاله أنه 5

 حكم احلديث

 ، ، وذكره ابن حجر وسكت عليه(13)هذا الوجه"غريب من  ا حديث حسن صحيحقال الرتمذي "هذ

                                      
 .447ص/9:ج1، طاتريخ بغدادلبغدادي، اخلطيب ا (1)
 .561ص/3:ج1، طاجلرح و التعديلابن أيب حاِت،  (2)
 .2124، رقم 222ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (3)
 .1611، رقم186ص:املصدر السابقانظر:  (4)
 .8/15ج:1، طهتذيب الكمالاملزي،  (5)
 .1710، رقم375ص/3ج:1، طاجلرح و التعديلابن أيب حاِت،  (6)
 .1611، رقم186ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (7)
 .7712، رقم 601:صاملصدر السابقانظر:  (8)
 .123ص/32ج:1، طهتذيب الكمالاملزي،  (9)
 .212، رقم310ص/1ج:1، طالطبقات الكربىابن سعد،  (10)
 .1098م، رق260ص/9:ج1، طاجلرح و التعديلابن أيب حاِت،  (11)
 .7712، رقم 601ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (12)
 .581ص/5ج:1، طالسننالرتمذي،  (13)

= 
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 ، فهو حديث حسن.(3)، وحّسنه مرة(2)، وصححه األلباين(1)يف السنن الكربى لكنه ،لنسائيإىل اعزاه و 

 غريب احلديث

 .(4)الصوت والضجة الذي ال يفهم معناه ( قوهلا "لغطا"، هو1

 .(6)وأصله اللعب والدفع، (5)ص،  أي ترقصرقال ن"، الزفن هوفِّ زْ "تَـ  ( قوهلا2

 .(7)ي هو منبت اللحية من اإلنسان وغريهحْ ( قوهلا "حليّي"، اللَ 3

 ، أي تركها الناس وذهبوا.(8)"، الرفض الرتكضَّ فَ ( قوهلا "ارْ 4

  

                                      
، 182ص/8:كتاب عشرة النساء، ابب:إابحة الرجل لزوجته النزر إىل اللعب، ج1، طالسنن الكربىالنسائي،انظر:  (1)

 .8908ح
 .3691، رقم 191ص/8ج.ط:، دصحيح وضعيف سنن الرتمذياأللباين، انظر:  (2)
 .6049، رقم 1705ص/3:ج3، طمشكاة املصابيحالتربيزي، انظر:  (3)
 .257ص/4ج، د.ط:النهاية يف غريب احلديث واألثرابن األثري، انظر:  (4)
، النهاية يف غريب احلديث واألثرابن األثري، و  مادة:زفن، ،2131ص/5ج/3، طالصحاحاجلوهري، انظر:  (5)

 .305ص/2جد.ط:
 .305ص/2ج، د.ط:النهاية يف غريب احلديث واألثرابن األثري، انظر:  (6)
 ، مادة: حلي.2480ص/6ج/3، طالصحاحاجلوهري، انظر:  (7)
 ، مادة رفض.1078ص/3:جاملصدر السابقانظر:  (8)
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 فقه احلديث

 .(1)بشروط ( احلديث يدل على جواز الرقص إذا كان بني النسوة1

)رضي هللا  الذي دعا عائشة هوملسو هيلع هللا ىلص املرأة اليت ترقص، فإن النيباملرأة إىل ( ويدل على جواز نظر 2 
 .(3)أهنا سألته ذلك فإذن هلا (2)ثبتذلك، وقد  ملشاهدة عنها(

 بعض ما يستفاد من احلديث

   .(4)هتزوجملسو هيلع هللا ىلص ( حسن معاشرة النيب1

هيبة، وليس له  )رضي هللا عنه( حيث إانلشيطان يهرب منه ( فيه فضيلة عظيمة لعمر بن اخلطاب2  
 .(5)سبيلعليه 

  

                                      
الساق والذراع، بل هي: من غري االختالط ابلرجال أو مشاهدهتم، وابلتسرت حبيث ال يبدو من العورة شيء يف حالة الرقص، ك (1)

س املراد ابلرقص هنا الرقص املعهود عليه يف األفالم وإمنا املقصود منه يبدو منها ما تكشفه املرأة املسلمة عادة حبضرة النساء، ولي
 (.253ص/6:ج1، طاجلامع الكاملالضياء، انظر: حتريك األيدي واألجسام، مع االتزام ابآلداب الشرعية )

أايم العيد، صالة العيدين، ابب:الرخصة يف اللعب الذي ال معصية فيه يف ، د.ط: كتاب مسلمصحيح مسلم، أخرجه  (2)
 .892، ح610ص/2ج
 .444ص/2ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (3)
ه ما مل أيذن هلا أن تشاهد فحسب، بل استلقى حىت استطاعت هي وضع حليها على جسمه أثناء املشاهدة، وليس فيملسو هيلع هللا ىلص فإنه (4)

وعندها جاريتان تغنيان بغناء )رضي هللا عنها(  ائشةكان يشاهد وينظر إىل احلبشية، بل قد ثبت أنه ملا دخل على عملسو هيلع هللا ىلص يثبت أنه
: كتاب العيدين، ابب: احلراب والدرق يوم العيد، 1ط، الصحيحالبخاري، أخرجه بعاث، اضطجع على فراشه وحّول وجهه )

شرح صحيح ابن بطال، انظر: بغي للمرء أن يساري أهله فيما ال حرج عليهم فيه )(، فبناء على هذا ين949، ح16ص/2ج
 (.548ص/2ج:2، طالبخاري

 .47ص/7ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، ، و 165ص/15ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر:  (5)
اركته يف طريق هو يسلكها، وقيل إن هذا يدل وال يعين ذلك وجود العصمة له، فليس يف احلديث إال فرار الشيطان منه وعدم مش

، فكيف يقرتب منه ليوسوس )رضي هللا عنه(وسوسة الشيطان له، فإنه إذا كان اليسلك نفس الطريق اليت يسلكه عمرعلى عدم 
(، وقيل إمنا ذلك 196ص/16ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 47ص/7ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر: له؟ )

ابن حجر انظر: على احلق وأخذه خالف ما أيمر به الشيطان )( )رضي هللا عنه رب مثل لبعد الشيطان منه، وصالبة عمرض
 (.165-166ص/15ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، ، و 47ص/7ج، د.ط:فتح الباريالعسقالين، 
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، َعْن أَبِّيهِّ، َعْن َأيبِّ َسَلَمَة ْبنِّ قال مسلم: ( 27 ثـََنا َعْبُد اْلَعزِّيزِّ ْبُن َأيبِّ َحازِّمٍّ َحدََّثينِّ ُسَوْيُد ْبُن َسعِّيدٍّ، َحدَّ
َا قَ  رْبِّيُل َعَلْيهِّ السَّاَلُم يفِّ َساَعةٍّ أَيْتِّيهِّ فِّيهَ  ملسو هيلع هللا ىلصاَلْت: َواَعَد َرُسوَل هللاِّ َعْبدِّ الرَّمْحَنِّ، َعْن َعائَِّشَة، َأهنَّ ا، جِّ

، «َما خُيْلُِّف هللاُ َوْعَدُه َواَل ُرُسُلهُ »َفَجاَءْت تِّْلَك السَّاَعُة َومَلْ أَيْتِّهِّ، َويفِّ َيدِّهِّ َعًصا، َفأَْلَقاَها مِّْن َيدِّهِّ، َوقَاَل: 
ْرُو َكْلبٍّ حَتَْت َسرِّيرِّهِّ، فـََقاَل: مُثَّ اْلتَـَفَت، فَ  فـََقاَلْت: « ُب َهاُهَنا؟اَي َعائَِّشُة، َمىَت َدَخَل َهَذا اْلَكلْ »إَِّذا جِّ

رْبِّيُل، فـََقاَل َرُسوُل هللاِّ  ، «َواَعْدَتينِّ َفَجَلْسُت َلَك فَـَلْم أَتْتِّ : »ملسو هيلع هللا ىلصَوهللاِّ، َما َدَرْيُت، َفَأَمَر بِّهِّ فَُأْخرَِّج، َفَجاءَ جِّ
ًتا فِّيهِّ  َمنَـَعينِّ اْلَكْلُب الَّذِّي َكاَن يفِّ بـَْيتِّكَ »اَل: فـَقَ   «.َكْلٌب َواَل ُصورَةٌ ، إِّانَّ اَل نَْدُخُل بـَيـْ

 ختريج احلديث

       ،  كلهم من(4)وأبو داود (3)والنسائي (2)مسلم أيضا ه، وأخرج(1)املتقدم مسلم واللفظ أخرجه ابإلسناد
 وبزايدة أمره بقتل الكالب يف آخره، وليس يف مبعناه، ، عنها()رضي هللا من حديث ميمونة، وجه آخر
 "اي عائشة".قوله  شيئ منها

 حكم احلديث

 احلديث صحيح إلخراج مسلم إايه.

 غريب احلديث

 .(5)، هو الصغري من ولد الكلب وسائر السباعواجلِّرو واجلُرو روو كلب"، اجلَ رْ ( قوهلا "جَ 1

                                      
، 1664ص/3فيه كلب وال صورة، ج اللباس والزينة، ابب: ال تدخل املالئكة بيتا ، د.ط: كتابصحيح مسلممسلم،  (1)

 .81-2104ح
 .2105، ح1664ص/3:جاملصدر السابق (2)
كتاب الصيد، ابب: امتناع املالئكة من دخول بيت فيه :3، طالسنن الصغرى بشرح السيوطي وحاشية السنديالنسائي،  (3)

 .4283، ح186ص/7كلب، ج
 .4157، ح387-388ص/4ابب:يف الصور، ج كتاب اللباس،  :1، طالسنن و معه معامل السننأبو داود،  (4)
، 387ص/4ج:1، طمعامل السنن مع سنن أيب داوداخلطايب، ، و 83ص/14ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، : انظر (5)
 .7/186ج:3، طحاشية السندي على سنن النسائي مع السننالسندي، و 

= 
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عد، بل معناه أن هذا ت"، ليس املعىن أن جربيل أخلف الو ( قوله "واعدتين فجلست لك فلم أت2
 . (1)كما وعدهملسو هيلع هللا ىلص لما أزيل املانع أتى إىل النيبفالوعد كان مقيدا بعدم املانع، 

( قوله "إان ال ندخل بيتا فيه كلب وال صورة"، أعاد النفي يف قوله "وال صورة" دفعا لتوهم القصر يف 3
دامها، فبإعادة النفي، معا، فال ميتنع الدخول مع وجود إحم دخول البيت على اجتماع الصفتني عد

 .(2)فالتقدير: وال تدخل بيتا فيه صورة ،وضح األمر

 فقه احلديث

وذلك  ( احلديث يدل على كراهية اختاذ الكلب يف البيت، ألن املالئكة ال تدخل بيتا فيه كلب،1
   .(3)ألسباب

اختالف ويف املراد ابلصورة هنا ، (4)وذلك ألسباب ،تأيضا على كراهية اختاذ الصور يف البي( ويدل 2
(5). 

                                      
 .187ص/7ج:3، طحاشية السندي على سنن النسائي مع السننالسندي، انظر:  (1)
 .382ص/10ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (2)
:كوهنا منها: أن بعضها تسمى شيطاان واملالئكة ضد الشياطني، و منها: أن الكلب يُكثِّر من أكل النجاسات فتتعلق به، و منها (3)

(، 381ص/10ج، د.ط:يفتح البار ابن حجر العسقالين، ، و 84ص/14ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر: جنسة العني )
: أهنا منهي عن اختاذها، فعوقب من اخّتذها حبرمانه دخول املالئكة منها: قبح رائحة الكلب واملالئكة تكره الرائحة القبيحة، و منهاو 

، شرح صحيح مسلمالنووي، انظر: بيته وصالهتا فيه واستغفارها له وتربيكها عليه ويف بيته، ودفعها أذى الشيطان )
 .(84ص/14ج:2ط
 
قال النووي: "قال العلماء سبب امتناعهم من بيت فيه صورة، كوهنا معصية فاحشة وفيها مضاهاة خللق هللا تعاىل وبعضها يف  (4)

 (.84ص/14ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، صورة ما يعبد من دون هللا تعاىل" )
الصورة املنصوبة القائمة اليت هلا أشخاص وما يف ذلك ذكر اخلطايب أنه كل ما تصور من احليوان، أي ذوات األرواح، سواء أ(  (5)

ال شخص له، من املنقوشة يف اجلدار أوالسقف واملصورة فيها، أو يف قرش أو األمناط، أو مصنوعة يف منط أو منسوجة يف ثوب، فإن 
 (.384ص/4وج، 154ص/1ج:1، طمعامل السنن مع سنن أيب داوداخلطايب، انظر: قضية العموم أتيت عليه فال بد من جتنبها )

ابن بطال، انظر: رخص بعض العلماء يف الصورة اليت كانت رقما يف الثوب أو النمط مما متتهن ابلوطء واملشي واجللوس عليها )ب( 
 =ابن حجر، و 384ص/4ج:1، طمعامل السنن مع سنن أيب داوداخلطايب، و ، 181-182ص/9ج:2، طشرح صحيح البخاري

= 
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 بعض ما يستفاد من احلديث 

  .(1)( املالئكة ال ختلف الوعد، ولكن قد تتأخر من أجل وجود مانع1

أزيل املانع، فإهنا ( امتناع املالئكة من دخول بيت فيه كلب أو صورة يستمر ما بقي املانع، فإذا 2
 كما وعده.ملسو هيلع هللا ىلص من البيت، أتى جربيل النيبَ رج الكلب ، فلما أخ(2)تدخل البيت

 بندائها ابمسها. )رضي هللا عنها( عائشة مع ملسو هيلع هللا ىلصحسن أدبهو  احرتامه( 3

الذين يطوفون ابلرمحة والتربيك  ، هممن دخول بيت فيه كلب أو صورة الذين ميتنعون املالئكة (4
 .(3)واالستغفار

  

                                      
(، 388ص/10جد.ط: ،فتح الباريابن حجر العسقالين، (، أو ما قطع رأسه )388ص/10ج.ط:، دفتح الباريالعسقالين، = 
 عاىل.والعشرين، إن شاء هللا ت ثامن، الآليتأييت مزيد من الكالم حول حكم صنع الصور واختاذها عند الكالم عن احلديث او

هو وجود كلب يف البيت، فلما أزيل املانع، أوىف بوعده ع و مل خيلف الوعد، وإمنا أتخر عند وجود املان )عليه السالم( فإن جربيل (1)
، شرح صحيح مسلمالنووي، ، و 187ص/7ج:3، طحاشية السندي على سنن النسائي مع السننالسندي، انظر: )

 (.83ص/14ج:2ط
، شرح صحيح مسلمالنووي، ، و 187ص/7ج:3، طحاشية السندي على سنن النسائي مع السننالسندي، انظر:  (2)

 .83ص/14ج:2ط
، 381ص/10ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، ، و 84ص/14ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر:  (3)
، وأما املالئكة احلفظة فال ميتنعون من الدخول، بل  يدخلون يف (154ص/1ج:1، طمعامل السنن مع سنن أيب داوداخلطايب، و 

، شرح صحيح البخاريابن بطال، انظر:ون بكتابة وإحصاء مجيع أعماهلم )ألهنم مأمور كل بيت وال يفارقون بين آدم يف كل حال، 
، فتح الباريابن حجر العسقالين، و ، 84ص/14ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، ، و 181ص/9ج:2ط

، شرح صحيح البخاريابن بطال، انظر: (، وقيل إن هذا خاص مبن نزل ابلوحي، أي جربيل )381ص/10جد.ط:
، ملسو هيلع هللا ىلص(، فيلزم منه اختصاص النهي بزمن النيب382و  381ص/10ج، د.ط:فتح الباريالعسقالين، ابن حجر ، و 181ص/9ج:2ط

ويرى اخلطايب أن  (.382و  381ص/10ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، فإن الوحي انقطع بوفاته، ولكنه قول شاذ )
معامل السنن مع سنن أيب اخلطايب، ة أو زرع أو ماشية، فال )كلب صيد أو حراسهذا االمتناع ملا حيرم اقتناؤه، أما ما أبيح اقتناؤه من  

مل يعلم بوجود جرو ملسو هيلع هللا ىلص عام يف كل كلب أو صورة، إلطالق األحاديث، ولكونه هولكن األظهر أن (،154ص/1ج:1، طداود
، حيح مسلمشرح صالنووي، ) الكلب يف بيته، فلو كان العذر ال مينع املالئكة من الدخول، مل ميتنع جربيل من دخول بيته

 (.381ص/10ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، ، و 84ص/14ج:2ط
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َبَة، وسلم: قال م( 28 ثـََنا أَبُو َبْكرِّ ْبُن َأيبِّ َشيـْ َنَة  َ َحدَّ ، مجِّيًعا َعنِّ اْبنِّ ُعيَـيـْ اللَّْفُظ  وَ  –زَُهرْيُ ْبُن َحْربٍّ
، َعْن أَبِّيهِّ، أَنَُّه مسَِّع َعائَِّشَة، تـَقُ  -لِّزَُهرْيٍّ  مِّ َنَة، َعْن َعْبدِّ الرَّمْحَنِّ ْبنِّ اْلَقاسِّ ثـََنا ُسْفَياُن ْبُن ُعيَـيـْ وُل: َدَخَل َحدَّ

اَي َعائَِّشُة »َتَكهُ َوتـََلوََّن َوْجُههُ َوقَاَل: ، َوَقْد َسرَتُْت َسْهَوًة يلِّ بِّقِّرَامٍّ فِّيهِّ مَتَاثِّيُل، فـََلمَّا َرآهُ هَ ملسو هيلع هللا ىلصَعَليَّ َرُسوُل هللاِّ 
َْلقِّ هللاِّ  ْنُه »قَاَلْت َعائَِّشُة: « َأَشدُّ النَّاسِّ َعَذااًب عِّْنَد هللاِّ يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ، الَّذِّيَن ُيَضاُهوَن خبِّ فـََقَطْعَناُه َفَجَعْلَنا مِّ

 «وَِّساَدًة َأْو وَِّساَدَتنْيِّ 

 ختريج احلديث

البخاري، من طريق سفيان بن عيينة به مبثله،  أخرجه ، وكذلك(1)املتقدم مسلم واللفظ نادأخرجه ابإلس
، من طريق عبد ابن ماجهه أيضا ، وأخرج(2)وفيه زايدة ذكر قدومه من سفر، وليس فيه قوله "اي عائشة"

 .(3)ه "اي عائشة""، وليس فيه قول...قوله "أشد الناس عذااب الرمحن بن القاسم به بنحوه، إال أنه مل يذكر

 حكم احلديث

 احلديث صحيح متفق على صحته.

 غريب احلديث

 هوة"، تقدم القول عن السهوة عند الكالم عن احلديث الثالث والعشرين.( قوهلا "سَ 1

                                      
، 1668ص/3اللباس و الزينة، ابب: ال تدخل املالئكة بيتا فيه كلب وال صورة، ج ، د.ط: كتابصحيح مسلممسلم،  (1)

 .92-2107ح
 .5954، ح168ص/7التصاوير، ج: كتاب اللباس، ابب: ما وطئ من 1ط، الصحيحالبخاري،  (2)
 .3653، ح1204ص/2اللباس، ابب: الصور فيما يوطأ، ج، د.ط، كتاب السننابن ماجه،  (3)
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، يفرش يف اهلودج أو (2)، وقيل الصفيق من صوف ذي ألوان(1)رام هو السرت الرقيقرام"، القِّ ( قوهلا "بقِّ 2
 .(4)وقيل سرت فيه رقم ونقوش، (3)يغطى به

 .(6)وقطعه (5)( قوهلا "هتكه"، أي نزعه3

 .هي املخدة وتقدم عند احلديث الثالث والعشرينسادة أو وسادتني"، ( قوهلا "وِّ 4

 ثفقه احلدي

( احلديث يدل على حترمي تصوير أو صنع صور احليواانت، واختاذ الثوب الذي فيه صور، وقد اختلف 1
 .(7)على أقوالالعلماء يف ذلك 

                                      
 .49ص/4ج، د.ط:النهاية يف غريب احلديث واألثرابن األثري، ، و 88ص/14ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر:  (1)
، فتح البارير العسقالين، ابن حج، و 49ص/4ج، د.ط:واألثرالنهاية يف غريب احلديث ابن األثري، انظر:  (2)

 .387ص/10جد.ط:
 .387ص/10ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (3)
 .مادة:قرم ،2009ص/5:ج3، طالصحاحاجلوهري، ، و املصدر السابقانظر:  (4)
 .387ص/10ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (5)
 .88ص/14ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر:  (6)
  أوال: حكم صنع الصور: (7)

: هو حرام مطلقا وهو قول اجلمهور، قال النووي: "قال أصحابنا وغريهم من العلماء تصوير صور احليواانت، أي ذوات األرواحأ( 
عه مبا الشديد املذكور يف األحاديث، وسواء صن صورة احليوان حرام شديد التحرمي، وهو من الكبائر ألنه متوعد عليه هبذا الوعيد

ميتهن أو بغريه، فصنعه حرام بكل حال، ألن فيه مضاهاة خللق هللا تعاىل، و سواء كان يف ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس 
حجر ابن ) وسواء هلا ظل أو ليس هلا ظل (،81ص/14ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، )"أو إانء أو حائط أو غريها

 (.388ص/10، د.ط:فتح الباريالعسقالين، 

، كاألشجار وغريها: هو جائز ليس حبرام، قال النووي: "وأما تصوير صورة الشجر صور غري احليواانت، أي ما ال روح فيهب( 
، شرح صحيح مسلمالنووي، ورحال اإلبل وغري ذلك مما ليس فيه صورة حيوان، فليس حبرام، هذا حكم نفس التصوير" )

                                                                                                 (.    91و  81ص/14ج:2ط
            =    
 

                                                                          
= 
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  .(1)( ويدل أيضا على شدة عذاب صانع الصور2

                                      
 نيا: حكم اختاذ الصور:اث= 

 ى أقوال:: قد اختلف العلماء يف حكمه علات األرواحصور احليواانت، أي ذو 

حرام إن كان منصواب أو معلقا على حائط أو جدار أو ثواب ملبوسا أو عمامة، أو حنو ذلك مما ال يعد ممتهنا هلا، سواء كان هلا  (1
، 390و 388ص/10ج:، د.طفتح الباريابن حجر العسقالين، ، و 81ص/14:ج2، طشرح صحيح مسلمالنووي، ظل أم ال )

 (.154ص/1، و ج384ص/4ج:1، ط داودمعامل السنن مع سنن أيباخلطايب، و 
أو الوطء أو املشي أو اجللوس عليه، كأن تكون على وسادة أو خمدة أو حنوها أو قطع  سجائز وليس حبرام إذا كانت متتهن ابلد (2

، مشرح صحيح مسلالنووي، )انظر:  ابعني ومن بعدهمرأسها أو غرّيت عن هيئتها، وهو قول مجاهري العلماء من الصحابة والت
 (.388ص/10:ج، د.طفتح الباريابن حجر العسقالين، ، و 81ص/14ج:2ط
، شرح صحيح مسلمالنووي، ومن العلماء من يرى أن التحرمي ملا كان له ظل، أما ما ال ظل له فال أبس هبا، ولكنه قول مردود ) (3
 (.81ص/14ج:2ط
كانت رقما يف ثوب أو ال، وسواء كانت معلقا على حائط نهي والتحرمي يف االستعمال على العموم، سواء  ومنهم من يرى أن ال (4

شرح النووي، ) وهو قول الزهري، وقّواه النووي وغريه ،أو جدار أو يف ثوب أو بساط مما يهان أو ال يهان، عمال بظاهر األحاديث
 (.384ص/10:ج، د.طفتح الباريابن حجر العسقالين، ، و 82ص/14ج:2، طصحيح مسلم

 ز ذلك إذا كان رقما يف ثوب، سواء كان ميتهن أو ال ميتهن، وسواء كان معلقا على جدار أو منصواب، أوومنهم من يرى جوا (5
ابن ، و 82ص/14ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر: ال، مع كراهية ما كان له ظل أو كان مصورا يف احليطان وشبهها )

 (.384ص/10:ج، د.طفتح الباريين، حجر العسقال
، ألنه (46)سورة غافر، اآلية {أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَاب}كون املصّور "أشد الناس عذااب" مع قوله تعاىل وقد استشكل   (1)

 :يقتضي أن يكون املصّور أشد عذااب من آل فرعون، فأجاب العلماء عن هذا اإلشكال أبجوبة
معناه من قصد مضاهاة خلق هللا كما  ب( وقيل، اصدا له فهو كافرد من دون هللا وهو عارف بذلك قعبَ معناه من صور ما يُ  أ( قيل

من مل يقصد هبا العبادة وال املضاهاة، فهو فاسق  ج( وقيل، نص عليه احلديث، واعتقد ذلك، فهو كافر أيضا له من أشد العذاب
بن حجر العسقالين، ا، و 91ص/14ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر: ملعاصي )صاحب ذنب كبري، وال يكّفر كسائر ا

إن كان هذا الوعيد يف حق الكافر فال إشكال فيه ألنه يكون مشرتكا مع آل  د( وقيل، (383-384ص/10ج، د.ط:فتح الباري
فرعون يف أشد العذاب، ويدل ذلك على عظم كفر املذكور، وإن كان يف حق العاصي، فيكون أشد عذااب من غريه من العصاة، 

،                   (384ص/10ج، د.ط:فتح الباريالين، ابن حجر العسقانظر: أيب الوليد بن رشد ) هذا قول و ذكورة،ويدل على عظم املعصية امل
القرطيب أن الناس الذين أضيف إليهم "أشد"، ال يراد هبم كل الناس، بل بعضهم، وهم من يشارك يف املعىن املتوعد عليه  ح( وذكر

 عذااب ممن يقتدى به يف ضاللة فسقه،ه أشد رِّ فْ كُ ة  ادعوا األلوهية عذااب، ومن يقتدى به يف ضاللابلعذاب، ففرعون أشد الناس الذين 
، فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر: ومن صور صورة ذات روح للعبادة، أشد عذااب ممن صّورها لغري العبادة )

 (.384ص/10جد.ط:
= 
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 بعض ما يستفاد من احلديث

 زاله.هتك السرت بيده وأملسو هيلع هللا ىلص ، فإن النيب(1)( تغيري املنكر ابليد إذا قدر على ذلك1

 .ملا رأى السرت الذي فيها متاثيل "تلون وجهه" ملسو هيلع هللا ىلصفإنه، (2)( الغضب عند رؤية املنكر2

 .(3)( جواز اختاذ الوسائد3

  

                                      
 .86ص/14ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر:  (1)
 .املصدر السابقانظر:  (2)
 .املصدر السابقانظر:  (3)
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 الرب والصلةو  كتاب األدبالفصل السادس:  

 املعاملة ابلرفق وعدم العنف :األول حثبامل

ُّ، قال مسلم: ( 29 ييبِّ ثـََنا َحْرَمَلُة ْبُن حَيََْي التُّجِّ ، َأْخرَبينِّ َحدَّ َوُة، َحدََّثينِّ اْبُن َأْخرَباََن َعْبُد هللاِّ ْبُن َوْهبٍّ َحيـْ
ِّّ صَ  ، َعْن َعْمرََة يـَْعينِّ بِّْنَت َعْبدِّ الرَّمْحَنِّ، َعْن َعائَِّشَة، َزْوجِّ النَّيبِّ ى هللُا َعَلْيهِّ لَّ اهْلَادِّ، َعْن َأيبِّ َبْكرِّ ْبنِّ َحْزمٍّ

إِّنَّ هللَا َرفِّيٌق حيِّبُّ الرِّْفَق، َويـُْعطِّي َعَلى الرِّْفقِّ َما اَل يـُْعطِّي « اَي َعائَِّشةُ »اَل: قَ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَسلََّم، َأنَّ َرُسوَل هللاِّ 
َواُه ". ، َوَما اَل يـُْعطِّي َعَلى َما سِّ  َعَلى اْلُعْنفِّ

 ختريج احلديث

مغفل  من وجه آخر عن عبد هللا بن، (2)، وأخرجه أبو داود(1)املتقدم مسلم واللفظ أخرجه ابإلسناد
 أيضا األخري "وما ال يعطي على ما سواه"، وليس فيه قوله "اي عائشة"، وأخرجهبلفظه، دون قوله يف 

"وما ال يعطي على  دون قوله يف األخري بلفظه )رضي هللا عنه( من وجه آخر عن أيب هريرة (3)ابن ماجه
 وليس فيه قوله "اي عائشة".سواه"، 

 حكم احلديث

 م إايه.احلديث صحيح إلخراج مسل

 غريب احلديث

 .(4)( قوله "الرِّْفق"، هو اللطف ولني اجلانب ابلقول والفعل واألخذ ابألسهل، وهو ضد العنف1

 .(6)، وهو ضد الرفق(5)( قوله "الُعْنف"، هو الشدة واملشقة2
                                      

 .77-2593، ح2003ص/4، ابب:فضل الرفق، ج، د.ط: كتاب الرب و الصلة و اآلدابصحيح مسلممسلم،  (1)
 .4807، ح155-156ص/5كتاب األدب، ابب:يف الرفق، ج  :1، طالسنن ومعه معامل السننأبو داود،  (2)
 .3688، ح1216ص/2دب، ابب:الرفق، جاأل، د.ط، كتاب السننابن ماجه،  (3)
، النهاية يف غريب احلديث واألثرابن األثري، ، و 449ص/10ج، د.ط:فتح الباريالعسقالين،  ابن حجرانظر:  (4)

 .113ص/22ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 246ص/2جد.ط:
 .309ص/3ج، د.ط:النهاية يف غريب احلديث واألثرابن األثري، انظر:  (5)
 .200ص/11، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، ، و 145ص/16ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي،  انظر: (6)

= 
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"ويعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف"، قيل معناه يتأتى من األغراض ويسهل من ( قوله 3
، واألول أرجح (1)ما ال يتأتى مع ضده أو غريه، وقيل املعىن يثيب عليه مبا ال يثيب على غريهاملطالب 

 .(3)، وقال ابن األثري: "كل ما يف الرفق من اخلري ففي العنف من الشر مثله"(2)

 فقه احلديث

  .(4)ويف املسألة تفصيل مهِّمّ  ووصفه برفيق، هلالج لج ( إن قوله "إن هللا رفيق" صريح يف تسمية هللا1

 بعض ما يستفاد من احلديث

 .(5)( فضل الرفق واحلث على التخلق به وذم العنف واحلذر منه1

 .(6)( الرفق سبب كل خري، والعنف ال أييت إال بشر2

 .ورفقه هبا بندائها ابمسها)رضي هللا عنها(  لعائشة ملسو هيلع هللا ىلص( احرتامه ولطفه3

  

                                      
 .449ص/10ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، ، و 145ص/16ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر:  (1)
 .449ص/10ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (2)
 .309ص/3ج، د.ط:غريب احلديث واألثرالنهاية يف ابن األثري،  (3)
، أو أمجعت األمة عليه، وقد اختلفوا يف ما مل يَرِّد ملسو هيلع هللا ىلصال يوصف إال مبا مسى به نفسه أو مساه به رسوله هلالج لج قال العلماء إن هللا (4)

ال حرمة، ومنهم يف إطالقه إذن وال ورد منع يف وصفه تعاىل به، فمنهم من قال يبقى على ما كان قبل ورود الشرع فال يوصف حبل و 
 (.146و  145ص/16ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر: ) كمن منع ذل

 .145ص/16ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر:  (5)
 .ملصدر السابقاانظر:  (6)
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ثـََنا َعْبُد الَعزِّيزِّ ْبُن عَ قال البخاري: ( 30 ثـََنا إِّبـْرَاهِّ َحدَّ ، َعنِّ اْبنِّ ْبدِّ اّللَِّّ، َحدَّ يُم ْبُن َسْعدٍّ، َعْن َصالِّحٍّ
َي اّللَُّ  ، َعْن ُعْرَوَة ْبنِّ الزَُّبرْيِّ، َأنَّ َعائَِّشَة، َرضِّ َهابٍّ ِّّ شِّ َها َزْوَج النَّيبِّ قَاَلْت: َدَخَل َرْهٌط مَِّن اليَـُهودِّ  ملسو هيلع هللا ىلصَعنـْ

ْمتـَُها فـَُقْلُت: َوَعَلْيُكُم السَّامُ َواللَّْعَنُة، قَاَلْت: مُ َعَلْيُكْم، قَالَ ، فـََقاُلوا: السَّاِّملسو هيلع هللا ىلصَعَلى َرُسولِّ اّللَّ  ْت َعائَِّشُة: فـََفهِّ
فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اّللَِّّ، َأَومَلْ « َعائَِّشُة، إِّنَّ اّللََّ حيِّبُّ الرِّْفَق يفِّ اأَلْمرِّ ُكلِّّهِّ َمْهاًل اَي : »ملسو هيلع هللا ىلصفـََقاَل َرُسوُل اّللَِّّ 

 "َقْد قـُْلُت: َوَعَلْيُكْم".: ملسو هيلع هللا ىلصَما قَاُلوا؟ قَاَل َرُسوُل اّللَِّّ  َتْسَمعْ 

 ختريج احلديث

، كالمها من طريق (3)والرتمذي، (2)، وكذلك أخرجه مسلم(1)املتقدم البخاري واللفظ أخرجه ابإلسناد
مليكة، أيضا البخاري، من طريق ابن أيب  ابن شهاب الزهري به بلفظه، وليس فيه قوله "مهال"، وأخرجه

، ويف (5)وأخرجه أيضا مسلم من طريق األعمش، عن مسلم، عن مسروق عن عائشة ،(4)عن عائشة
 . (6)قالترواية قال مسروق" ففطنت هبم فسّبتهم" من غري بيان ملا 

  

                                      
تاب االستأذان، ابب: كيف ك، و 6024، ح12ص/8: كتاب األدب، ابب: الرفق يف األمر كله، ج1ط، الصحيحالبخاري،  (1)

، 6395، ح84ص/8، وكتاب الدعوات، ابب:الدعاء على املشركني، ج6256، ح57ص/8ابلسالم، جلى أهل الذمة الرد ع
، 6927، ح16ص/9ومل يصرح، جملسو هيلع هللا ىلص  رض الذمي أو غريه بسب النيب ِّ عوكتاب استتابة املرتدين واملعاندين و قتاهلم، ابب: إذا 

 وفيه "إن هللا رفيق حيب الرفق....." .
، 1706ص/4يف يرد عليهم، جكالسالم، ابب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب ابلسالم و  ، د.ط: كتابلمصحيح مسمسلم،  (2)

 .10-2165ح
 .2701، ح57-58ص/5كتاب االستأذان، ابب:ما جاء يف التسليم على أهل الكتاب، ج  :1، طالسننالرتمذي،  (3)
، 85ص/8اليهود، وال يستجاب هلم فينا، جب لنا يف يستجاملسو هيلع هللا ىلص  :كتاب الدعوات، ابب: قول النيب ِّ 1ط، الصحيحالبخاري،  (4)

إال أهنا قالت فيه "السام عليكم ، 6030، ح12ص/8فاحشا وال متفاحشا، جملسو هيلع هللا ىلص  ، وكتاب األدب، ابب: مل يكن النيب ِّ 6401ح
 العنف، أوولعنكم هللا وغضب عليكم" مكان "وعليكم السام واللعنة"، وقال فيه أيضا "مهال اي عائشة، عليك ابلرفق، وإايك و 

 .الفحش" مكان "إن هللا حيب الرفق يف األمر كله"، وزاد يف آخره "فيستجاب يّل فيهم، وال يستجاب هلم يّف"
، 1706ص/4: كتاب السالم، ابب:النهي عن ابتداء أهل الكتاب ابلسالم وكيف الرد عليهم، ج، د.طصحيح مسلممسلم،  (5)

أاب القاسم"، وأهنا قالت "والذام" مكان "اللعنة"، وقال فيه "ال تكوين فاحشة" اي  وفيه أن اليهود قالوا "السام عليك، 11-2165ح
 .مكان "إن هللا حيب الرفق يف األمر كله"

 .11-2165، ح1707ص/4:ج، د.طصحيح مسلممسلم،  (6)



 

120 

 حكم احلديث

 احلديث صحيح متفق على صحته.

 غريب احلديث

، وقيل إىل (1)يهم امرأةمن الرجال وال تكون فط، هو ما دون العشرة هْ ( قوهلا "َرْهط من اليهود"، الرَ 1
 ، فمعناه مجاعة أو فريق من اليهود.(2)األربعني

 .(4)املوت العاجل، أو (3)ام هو املوت( قوهلم "السام عليك"، السَ 2

، أي أبعدكم هللا من رمحته أو توفيقه أو (6)من رمحة هللا (5)اإلبعاد والطرد هو ( قوهلا "واللعنة"، اللعن3
 .(7)ل خريمن ك

 .(9)، فهو األمر ابلرفق(8)، أي أتين وارفقي"الً ( قوله "َمهْ 3

                                      
، مادة: 1128ص/3:ج3، طالصحاحاجلوهري، ، و 283ص/2:جد.ط ،النهاية يف غريب احلديث واألثرابن األثري، انظر:  (1)

 رهط.
 .113ص/22ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 283ص/2:جد.ط ،النهاية يف غريب احلديث واألثرابن األثري، انظر:  (2)
، فتح الباريابن حجر العسقالين، ، و 426ص/2:جد.ط ،النهاية يف غريب احلديث واألثرابن األثري، انظر:  (3)

، عمدة القاريالعيين، ، و 384ص/5ج:1، طأيب داودالسنن مع سنن معامل اخلطايب، ، و 42ص/11جد.ط:
 .113ص/22جد.ط:

 .248ص/22ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 42ص/11ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (4)
"، قلت: إال من السام ، ولفظه "إن هذه احلبة السوداء شفاء من كل داء)رضي هللا عنها( وقد ورد تفسريه ابملوت يف حديث عائشة

(، وقد 5687، ح124ص/7: كتاب الطب، ابب: احلبة السوداء، ج1ط، الصحيحالبخاري، أخرجه وما السام؟ قال "املوت" )
-43ص/11:ج، د.طفتح الباريابن حجر العسقالين، انظر: فسره قتادة ابلسآم، على وزن رضاع، من السئم، أي تسأمون دينكم )

 (.113ص/22ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 37ص/9ج:2، طشرح صحيح البخاريابن بطال، ، و 42
 .125و  19ص/2ج،1اجمللد:1، طاجلامع ألحكام القرآنالقرطيب،  انظر: (5)
 .148ص/16ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي،  انظر: (6)
 . 19ص/2:جاملصدر السابق انظر: (7)
 .113ص/22جد.ط:، عمدة القاريالعيين،  انظر: (8)
 .375ص/4:جد.ط ،النهاية يف غريب احلديث واألثر ابن األثري،انظر:  (9)

= 
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 .والعشرينالتاسع احلديث  دتقدم عنو  ،( قوله "الرِّْفق"، هو اللطف ولني اجلانب4

ْمُتها، فقلت: وعليكم السام واللعنة"، حيتمل6   .(1)معنيني ( قوهلا "فَفهِّ

ش كل ما جاوز احلد حىت يستقبح، حْ ، والفُ (2)ابلواو ش"، قد ورد أيضا "والفحش"حْ ( قوله "أو الفُ 7
، (4)القول والفعل، فهو القبيح من (3)ويستعمل يف القول والفعل والصفة، ولكن أكثر استعماله يف القول

 .(5)واملراد ابلفحش هنا التعدي يف القول واجلواب، ال الفحش الذي هو من قذع الكالم ورديئه

يّف"، وقد ورد أيضا بلفظ "و  "هلم يّف"، بلفظ املفرد "يل وال يستجاب جاب يل فيهمستَ ( قوله "فيُ 8
لنا فيهم ألان ندعو عليهم ابحلق وال ، واملعىن: يستجاب (6)اجلمع "وإان جناب عليهم وال جيابون علينا"
 .(7)يستجاب هلم فينا ألهنم يدعون علينا ابلظلم

، وروي ابلدال، أي الدام (8)والذمي كلها مبعىن  العيب( قوهلا "والذام"، ابلذال بعدها ميم خمففة، والذم 9
 .(10)، فاملعىن: املوت الدائم(9)أي الدائم

                                      
ابن انظر: مل يفطن ملا قالوا، أو أهنا كانت ترى جواز لعن الكافر املعني )ملسو هيلع هللا ىلص : أهنا ابلغت يف الرد عليهم ظنا منها أن النيباألّول (1)

يرد عليهم، فردت عليهم  ململسو هيلع هللا ىلص فظنت أنهملسو هيلع هللا ىلص : أهنا مل تسمع رد النيبالثاين(، و 43ص/11ج، د.ط:فتح الباريحجر العسقالين، 
إىل الرفق، قالت "أ مل تسمع ما قالوا"، قال هلا: "قد قلت: وعليكم"، أو أهنا ظنت أن رد ملسو هيلع هللا ىلص وابلغت فيه، ألنه ملا أرشدها النيب

 عليهم غري كافية يف الرد عليهم، فردت عليهم مبا ردت.ملسو هيلع هللا ىلص النيب
 .6030، ح12ص/8فاحشا وال متفاحشا، جملسو هيلع هللا ىلص  نيب: كتاب األدب، ابب: مل يكن ال1ط، الصحيحاري، البخأخرجه  (2)
ابن ، و 147ص/14:ج2، طشرح صحيح مسلمالنووي، ، و 453ص/10ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (3)

 .415ص/3ج، د.ط:احلديث واألثرالنهاية يف غريب ابن األثري، ، و 229ص/9ج:2، طشرح صحيح البخاريبطال، 
 .147ص/14:ج2، طمسلم شرح صحيحالنووي، انظر:  (4)
 .415ص/3:ج، د.طالنهاية يف غريب احلديث واألثرانظر:  (5)
السالم، ابب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب ابلسالم وكيف يرد عليهم، ، د.ط: كتاب صحيح مسلممسلم، أخرجه  (6)

 .12-2166ح، 1707ص/4ح
 .200ص/11ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (7)
، شرح صحيح مسلمالنووي، ، و 175و 151ص/2ج، د.ط:النهاية يف غريب احلديث واألثرابن األثري، ظر: ان (8)

 .248ص/22ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، و ، 145ص/14:ج2ط
 .145ص/14:ج2، طشرح صحيح مسلمالنووي، ، و 143ص/2ج، د.ط:احلديث واألثرالنهاية يف غريب ابن األثري، انظر:  (9)
 .143ص/2ج، د.ط:ألثري، النهاية يف غريب احلديث واألثراابن انظر:  (10)

= 



 

122 

 .(2)، الذي يقول الفحش(1)الفاحش هو البذيء اللسان( قوله "ال تكوين فاحشة"، 10

م، ما قالوا، وقد روي بلفظ "فقطّبت"، أي فغضبت عليهم فسبته متْ هبم"، أي فهِّ  تْ نَ طِّ فَ ( قوله "فَـ 11
 .(3)الصحيح لفظ "فطنت" ولكن

 .(4)( قوله "والتفّحش"، هو تكّلف الفحش وتعمده واإلكثار منه12

                                      
 .116ص/22ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 229ص/9ج:2، طشرح صحيح البخاريابن بطال،  انظر: (1)
 .116ص/22ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 575ص/6ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (2)
 .147ص/14ج:2، طلمشرح صحيح مسالنووي،  انظر: (3)
، فتح الباريابن حجر العسقالين، ، و 415ص/3ج، د.ط:األثري، النهاية يف غريب احلديث واألثرابن  انظر: (4)

 .116ص/22ج، د.ط:القاريعمدة العيين، ، و 453ص/10جد.ط:
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 فقه احلديث

 على ذلك اتفق العلماء، وقد موا على املسلمعلى جواز الرد على أهل الكتاب إذا سلَّ احلديث يدل ( 1
  .(2)، إال أهنم اختلفوا يف كيفية الرد عليهم(1)

وإن كان ردا على من بدا منه  وتعمده وتكلفه، الزجر عن الفحش يف القول بويدل على وجو ( 2
  .(3)الالسب والفحش أوّ 

 بعض ما يستفاد من احلديث

 .(4)( احلث على الرفق واحللم والصرب ومالطفة الناس، حىت يف الرد على من سب وجهر ابلسوء1

  .، إذ مل يتفحش يف الرد على هؤالء اليهود(5)ملسو هيلع هللا ىلص( كمال حلمه2

                                      
 .144ص/14ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر:  (1)
ثبات الواو؟ و قد صّح و ثبت كال اللفظني، وذلك الختالفهم يف أي الروايتني هل يقول "عليكم" بدون الواو، أو"و عليكم" إب (2)

وزايدة الثانية  –السام عليكم  –ي تقرير اجلملة األوىل أرجح، فمنهم من ال يرى إثبات الواو ألن فيه تشريكا، فإن الواو يف هذا يقتض
فتح ابن حجر العسقالين، انظر: عىن رددُت ما قلتم عليكم )عليها، فكأنه قال علّي وعليكم، ولذا فإسقاط الواو أحسن ألن امل

شرح صحيح ابن بطال، ، و 144-145ص/14ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، ، و 44-45ص/11ج، د.ط:الباري
(، ولكن النووي رد على هؤالء فقال: 384ص/1:5، طمعامل السنن مع سنن أيب داوداخلطايب، و ، 38ص/9ج:2، طالبخاري

ات الواو وحذفها جائزان كما صحت به الرواايت، وأن الواو أجود كما هو يف أكثر الرواايت وال مفسدة فيه، ألن "والصواب أن إثب
و قد وّجه ، (144-145ص/14ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، ر يف قوله ابلواو" )السام املوت،  وهو علينا وعليهم وال ضر 

: أنه على ظاهره، فقالوا عليكم املوت، فقال وعليكم أيضا، أي حنن أحدمهاان، النووي إثبات الواو قائال:"وعلى هذا يف معناه وجه
النووي، عطف والتشريك، وتقديره وعليكم ما تستحقون من الذم" ): أن الواو هنا لالستأانف ال للوالثاينوأنتم فيه سواء، وكلُّنا منوت، 

(، فالصواب مشروعية الرد 248و  114ص/22ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 144ص/14ج:2، طشرح صحيح مسلم
 عليهم بكال اللفظني "وعليكم" أو "عليكم".

على ما قالت )رضي هللا عنها(  مل يرتك عائشةملسو هيلع هللا ىلص النيب، فإن 43ص/11:جج، د.طفتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (3)
 ناس ابلقول، وإن كانوا مستحقني للذم واللوم.يف ردها على اليهود الذين سّبوه، بل زجرها وهناها عن الفحش يف القول وإيذاء ال

 .145ص/14ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر:  (4)
 .املصدر السابقانظر:  (5)

= 
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حيث زجرها  ،(1)وحرصه عليها أن ال يتعود لساهنا على الفحش )رضي هللا عنها( لعائشةملسو هيلع هللا ىلص ( حبه3
 ابلغت يف الرد عليهم. عندما

 ، أو يف الرد على من سب.(2)( اإلنكار على اإلفراط يف السب4

، حيث مل يصرفه عن بيان احلق كون الذي جاوز احلد زوجته احلبيبة، بل (3)ملسو هيلع هللا ىلص( عظم خلق النيب5
 زجرها بكل احرتام و لطف. 

 .(4)( إذا كان الداعي ظاملا ملن يدعو عليه فال يستجاب دعاؤه6

 .(5)( استحباب تغافل أهل الفضل عن سفه املبطلني إذا مل يرتتب على ذلك مفسدة7

ملا ملسو هيلع هللا ىلص عن النيب دافعت )رضي هللا عنها( ، فإن عائشة(6)يؤذيهم( االنتصار ألهل الفضل واحلق ممن 8
 اليهود. مسعت قول

  

                                      
 .43ص/11ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (1)
 .املصدر السابقانظر:  (2)
 .145ص/14ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر:  (3)
 .السابقاملصدر انظر:  (4)
 .147ص/14:جاملصدر السابقانظر:  (5)
 .املصدر السابقانظر:  (6)
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ْقَدامِّ ْبنِّ قال أبو داود: ( 31 ثـََنا َشرِّيٌك، َعنِّ اْلمِّ َبَة قَااَل: َحدَّ ثـََنا أَبُو َبْكرٍّ، َوُعْثَماُن، ابـَْنا َأيبِّ َشيـْ َحدَّ
َها، َعنِّ الَبَداَوةِّ، فـََقاَلْت: َكاَن َرُسولُ  ُ َعنـْ َي اّللَّ ، َعْن أَبِّيهِّ، قَاَل: َسأَْلُت َعائَِّشَة َرضِّ يـَْبُدو إِّىَل  ملسو هيلع هللا ىلصاّللَِّّ  ُشَرْيحٍّ

، َوإِّنَُّه أَرَاَد اْلَبَداَوَة َمرًَّة، َفَأْرَسَل إِّيَلَّ اَنَقًة حُمَرََّمًة مِّْن إِّبِّلِّ الصََّدَقةِّ، فـََقالَ َهذِّهِّ  :   التِّّاَلعِّ اَي َعائَِّشُة، اْرفُقِّي »يلِّ
 «. َشانَهُ زَِّع مِّْن َشْيءٍّ َقطُّ، إِّالَّ فَإِّنَّ الرِّْفَق ملَْ َيُكْن يفِّ َشْيءٍّ َقطُّ إِّالَّ زَانَُه، َواَل نُ 

 ختريج احلديث

من طريق املقدام بن شريح به ، (2)، وأخرجه أيضا مسلم(1)املتقدم أبو داود واللفظ أخرجه ابإلسناد
 مبعناه، وليس فيه قوله "اي عائشة"، وليس فيه قصة البداوة، بل ذكر اجلزء األخري فقط.

 رواة احلديث

 ،شيبة إبراهيم بن عثمان أيب اسمحممد بن أيب شيبة، و بن  شيبة: هو عبد هللا (  أبو بكر بن أيب1
، وقال أبو حاِت "كويف (4)، قال عنه العجلي "ثقة وكان حافظا للحديث"(3)الواسطي األصل الكويف

 .(6)اخلالصة فيه أنه ثقة حافظف، (5)ثقة"

، أخو أيب (7)احلسنن العبسي، أبو ( عثمان بن أيب شيبة: هو عثمان بن حممد بن إبراهيم بن عثما2
اخلالصة فيه ف، (9)"ثقة" ، قال العجلي عنه "كويف ثقة"، وقال ابن معني والعجلي(8)بكر بن أيب شيبة

 .(10)أنه ثقة حافظ شهري له أوهام
                                      

، 2478، ح6ص/3كتاب اجلهاد، ابب: ما جاء يف اهلجرة وسكىن البدو، ج  :1، طالسنن ومعه معامل السننأبو داود،  (1)
 .4808، ح156ص/5وكتاب األدب، ابب: يف الرفق، ج

 .78-2594، ح2004ص/4، ابب: فضل الرفق، جة واآلداب، د.ط: كتاب الرب والصلصحيح مسلممسلم،  (2)
 .3575رقم، 320: ص1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين،  انظر:  (3)
 .39ص/16ج:1، طهتذيب الكمالاملزي،  (4)
 .737، رقم160ص/1:5، طاجلرح و التعديلابن أيب حاِت،  (5)
 .3575رقم، 320: ص1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (6)
 .4513، رقم 386: ص1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين،  انظر: (7)
 .3857، رقم478ص/19ج:1، طالكمالهتذيب املزي،  انظر: (8)
 .482-483ص/19ج:املصدر السابق (9)
 .4513، رقم386: ص1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين،  انظر: (10)

= 
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 يس، قال النسائي عنه "ل(2)، النخعي الكويف، أبو عبد هللا(1)بن عبد هللا بن أيب شريكاهو ( شريك: 3
ابن حبان  وقال، (3)كان كثري اخلطأ، صاحب وهم، وهو يغلط أحياان"بو زرعة: "، وقال أبه أبس"

ا، ري صدوق خيطئ كث اخلالصة فيه أنهف، (4)...وكان يف آخر أمره خيطئ فيما يروي تغري عليه حفظه"
 .(5)تغري حفظه منذ أن توىل القضاء ابلكوفة

، وقال (7)، قال عنه اإلمام أمحد والنسائي "ثقة"(6)بن هانئ احلارثي الكويفا( املقدام بن شريح: هو 4
 .(9)اخلالصة فيه أنه ثقةف، (8)أبو حاِت "ثقة صاحل احلديث"

، قال (10)أبو املقدام الكويف خمضرم ،بفتح امليم-جيحِّ ذْ امل: هو شريح بن هانئ بن يزيد احلارثي ه( أبو 5
 ،(12)"وكان ثقة له أحاديث وكان كبريا"د بن سعا، وقال (11)عنه ابن معني والنسائي واإلمام أمحد "ثقة"

 .(13)اخلالصة فيه أنه ثقةف
 حكم احلديث

                                      
 .2736، رقم463ص/12ج:1، طهتذيب الكمالاملزي،  انظر: (1) 
 .2787،رقم266:ص1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين،  انظر: (2) 
 .472ص/12:ج1، طهتذيب الكمالاملزي،  (3) 
 .8507، رقم444ص/6:ج1ط،الثقاتابن حبان،  (4) 
 .2787،رقم266:ص1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين،  انظر: (5) 
 .6870قم ، ر 545ص:املصدر السابق انظر: (6)
 .457-458ص/28ج:1، طهتذيب الكمالاملزي،  (7)
 .1395، رقم 302ص/1:8، طوالتعديلاجلرح ابن أيب حاِت،  (8)
 .6870، رقم 545ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين،  انظر: (9)
 .2778، رقم266ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين،  انظر: (10)
 .12/453ج:1ط، هتذيب الكمالاملزي،  (11)
 .128ص/6:ج1، طالطبقات الكربىابن سعد،  (12)
 .2778، رقم266ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين،  انظر: (13)

= 
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 ، صعوبةبعريا فيه )رضي هللا عنها(  ، وإن مسلما قد أخرج ما يشهد لركوب عائشة(1)صّححه األلباين
 فأصل احلديث صحيح اثبت.

 غريب احلديث

 .(2)قام هبا، هي اخلروج إىل البادية واملوالبِّداوةداوة"، ( قوله "البَ 1

 .(3)( قوهلا "يبدو"، أي خيرج إىل البدو2

وقيل هي من األضداد، ، عةلْ ( قوهلا "هذه التالع"، هي مسايل املاء من علو إىل سفل، واحدها تَـ 3
 .(4)ارتفع من األرض وما احندرفتقع على ما 

 .(5)( قوهلا "أراد البداوة"، أي أراد اخلروج إىل البادية4

 .(6)ليت مل تركب من قبل ومل تذلل، فهي غري وطيئةمة"، هي الناقة ا( قوهلا "انقة حمرَّ 5

 .(7)أي لّيين هبا وال تصعيب على الناقة ،( قوله "ارفقي"6

 ، أي زيّنه وجعله مجيال.(8)الزينة( قوله "إال زانه"، من 8

                                      
، سلسلة األحاديث الصحيحةاأللباين، ، و 2478، رقم2ص/1ج، د.ط:صحيح وضعيف سنن أيب داوداأللباين، انظر:  (1)

 .524، رقم56ص/2:ج1ط
عون املعبود و معه العظيم آابدي، ، و 156ص/5، و ج7ص/3ج:1، طمل السنن مع سنن أيب داودمعااخلطايب، انظر:  (2)

 .108ص/1:ج، د.طالنهاية يف غريب احلديث واألثرابن األثري، ، و 112ص/7:ج2، طحاشية ابن قيم
 . 108ص/1ج، د.ط:النهاية يف غريب احلديث واألثرابن األثري، انظر:  (3)
، معامل السنن مع سنن أيب داود، اخلطايب، و 194ص/1ج، د.ط:هاية يف غريب احلديث واألثرالنابن األثري، انظر:  (4)

 .112ص/7:ج2، طعون املعبود ومعه حاشية ابن قيمالعظيم آابدي، ، و 7ص/3ج:1ط
 .108ص/1ج، د.ط:النهاية يف غريب احلديث واألثرابن األثري، انظر:  (5)
، غريب احلديث واألثرالنهاية يف ابن األثري، ، و 7ص/3ج:1، طداود معامل السنن مع سنن أيباخلطايب، انظر:  (6)

 .374ص/1جد.ط:
 .112ص/7:ج2، طعون املعبود و معه حاشية ابن قيمالعظيم آابدي،  (7)
 .112ص/7:ج2، طعون املعبود ومعه حاشية ابن قيمالعظيم آابدي، انظر:  (8)

= 
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 ، أي إال كان نزعه منه عيبا فيه.(1)( قوله "إال شانه"، من الشني وهو العيب9

  

                                      
 .521ص/2:ج، د.طيب احلديث واألثرالنهاية يف غر ابن األثري، و  ،املصدر السابقانظر:  (1)
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 فاد من احلديثا يستبعض م

( احلديث حيث على التخلق ابلرفق يف األمور كلها، حىت مع احليوان، ألن الرفق يزّين الشيء وجيعله 1
 .(1)و هو سبب كل خري مجيال

 .(2)( ويدل أيضا على أن عدم الرفق يف املعاملة جيعلها معيبا2
 

  

                                      
 .145ص/16ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر:  (1)
 .املصدر السابقانظر:  (2)
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 : النهي عن الفحش وإيذاء الناسالثاين حثبامل

، َعْن حُمَمَّدِّ ري: قال البخا( 32 مِّ ثـََنا َرْوُح ْبُن الَقاسِّ ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َسَواءٍّ، َحدَّ ثـََنا َعْمُرو ْبُن عِّيَسى، َحدَّ َحدَّ
 ِّّ ْنَكدِّرِّ، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعائَِّشَة: َأنَّ َرُجاًل اْسَتْأَذَن َعَلى النَّيبِّ

ُ
ةِّ، ريَ بِّْئَس َأُخو الَعشِّ »، فـََلمَّا َرآهُ قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصْبنِّ امل

ريَةِّ  ُّ « َوبِّْئَس اْبُن الَعشِّ يفِّ َوْجهِّهِّ َوانـَْبَسَط إِّلَْيهِّ، فـََلمَّا اْنطََلَق الرَُّجُل قَاَلْت َلُه  ملسو هيلع هللا ىلصفـََلمَّا َجَلَس َتطَلََّق النَّيبِّ
نَي رَأَْيَت الرَُّجَل قـُْلَت َلُه َكَذا وََكَذا، مُثَّ َتطَلَّْقَت يفِّ  هِّهِّ َوانـَْبَسْطَت إِّلَْيهِّ؟ فـََقاَل َوجْ  َعائَِّشُة: اَي َرُسوَل اّللَِّّ، حِّ

لنَّاُس اَي َعائَِّشُة، َمىَت َعهِّْدتِّينِّ َفحَّاًشا، إِّنَّ َشرَّ النَّاسِّ عِّْنَد اّللَِّّ َمْنزَِّلًة يـَْوَم القَِّياَمةِّ َمْن تـَرََكهُ ا: »ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اّللَِّّ 
 «.اتَِّقاَء َشرِّهِّ 

 ختريج احلديث

، كالمها من طريق (3)، والرتمذي(2)، وكذلك أخرجه مسلم(1)البخاري املتقدم واللفظ أخرجه ابإلسناد
حممد بن املنكدر به مبثله إال قوله "مىت َعهِّدتِّين فحاشا"، وقال فيه "اتقاء فحشه" مكان "اتقاء شره"، 

عهدتين مبثله، إال أنه ليس فيه قوله "اي عائشة مىت به  ، من طريق حممد بن املنكدر(4)وأخرجه أبو داود
 . (5)أليب داود "، وللحديث رواايت ُأَخرحاشاف

 حكم احلديث

 احلديث صحيح متفق على صحته.

                                      
، وابب: ما 6032، ح13ص/8فاحشا وال متفاحشا، جملسو هيلع هللا ىلص  : كتاب األدب، ابب: مل يكن النيب 1ط، الصحيحالبخاري،  (1)

"أي  ما، وفيه6131، ح31ص/8: املداراة مع الناس، ، وابب6054، ح17ص/8جيوز من اعتياب أهل الفساد والريب، ج
 "مىت عهتين فحاشا". ماعائشة" وليس فيه

 .73-2591، ح2002ص/4، ابب: مداراة من يتقى فحشه، ج، د.ط: كتاب الرب والصلة واآلدابصحيح مسلممسلم،  (2)
 .1996، ح316ص/4اراة، جكتاب الرب و الصلة، ابب: ما جاء يف املد  :1، طالسننالرتمذي،  (3)
 .4791، ح144-145ص/5كتاب األدب، ابب: يف حسن العشرة، ج  :1، طالسنن ومعه معامل السننأبو داود، انظر:  (4)
أخرجه أبو داود من طريق أيب سلمة عن عائشة مبثله، إال أنه قال فيه "اي عائشة، إن هللا ال حيب الفاحش املتفحش" مكان "  (5)

( 4792، ح145-146ص/5ج:1، طالسنن و معه معامل السننأبو داود، إىل آخره، ) عهدتين فحاشا..."اي عائشة، مىت 
أبو داود، وأخرجه أيضا من طريق جماهد، عن عائشة بنحوه، إال أنه قال يف آخره "إن من شرار الناس الذين يُْكَرمون اتقاء ألسنتهم" )

 (.4793، ح146ص/5حسن العشرة، ج كتاب األدب، ابب: يف  :1، طالسنن ومعه معامل السنن
= 
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 غريب احلديث

، وقيل هو خمرمة بن نوفل، وحيتمل (1)( قوهلا "أن رجال"، هو عيينة بن حصني، وهذا قول األكثرية1
  .(2)التعدد

القبيلة، وقيل العشرية ة اجلماعة أو واملراد ابلعشري ، (3)( قوله "بئس أخو العشرية وبئس ابن العشرية"2
 .(5)، واملعىن بئس هذا الرجل منها(4)األدىن إىل الرجل من أهله وهم ولد أبيه وجده

، وذكر (6)ّلق"، أي أبدى له طالقة وجهه، فكان مسرتسال منبسطا غري عبوسطَ ( قوهلا "فلما جلس تَ 3
 .(7)موألمثاله على اإلسالإمنا كان أتلُّفا له ذلك القاضي أن 

                                      
، 144ص/16ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، ، و 453-454ص/10ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (1)
 .145ص/5ج:1، طمعامل السنن مع سنن أيب داوداخلطايب، و 
نه مل يكن يينة بن حصني، وأ، وجزم القاضي أنه هو ع453-454ص/10ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (2)

النووي، انظر: أن يبني حاله ليعرفه الناس وال يغرت به من ال يعرف حاله )ملسو هيلع هللا ىلص قد أسلم حينئذ وإن كان قد أظهر اإلسالم، فأراد النيب
 (.144ص/16ج:2، طشرح صحيح مسلم

:كتاب األدب، 1ط، الصحيحالبخاري، أخرجه بئس ابن العشرية" ) أوقد ورد بلفظ "أو" على الشك، أي "بئس أخو العشرية  (3)
كتاب الرب والصلة، ابب: ما   :1، طالسننالرتمذي، ، و 6054، ح17ص/8ابب: ما جيوز من اعتياب أهل الفساد والريب، ج

(، وقد ورد أيضا بلفظ "بئس ابن العشرية أو بئس رجل العشرية"، وورد أيضا بلفظ "بئس 1996، ح316ص/4جاء يف املداراة، ج
الرب والصلة واآلداب، ابب: مداراة من يتقى فحشه،  ، د.ط: كتابصحيح مسلممسلم، رجه أخأخو القوم و ابن العشرية" )

 لها مبعىن واحد.ك(، و 73-2591، ح2003و  2002ص/4ج
  .144ص/16ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، ، و 454ص/10ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (4)
 .                                                      144ص/16ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر:  (5)

له هبذا الوصف، أبنه بئس ابن أو أخو العشرية، من أعالم النبوة أنه ظهر كما وصف، فقد ملسو هيلع هللا ىلص النيبوذكر القاضي عياض أن وصف 
)رضي  ه أسريا إىل أيب بكر الصديقوبعد وفاته ما دل على ضعف إميانه، فقد ارتد مع املرتدين وجيء بملسو هيلع هللا ىلص كان منه يف حياة النيب

 (،454ص/10ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، و ، 144ص/16ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر: ) هللا عنه(
، إال أنه رجع وأسلم وحضر بعض  )رضي هللا عنه( ارتد يف زمن أيب بكر الصديق قد ابن حجر ذكر أن عيينة هذا، وإن كان ولكن

 (.455ص/10ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر: ))رضي هللا عنه(  هد عمرالفتوح يف ع
 .454ص/10ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (6)
 .144ص/16ج:2، طشرح صحيح مسلمي، النوو و ، املصدر السابقانظر:  (7)

= 
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، والفاحش هو البذيء (1)ّحاشا"، بصيغة املبالغة، وقد ورد بلفظ "فاحشا" أيضا( قوله " مىت عهدتين فَ 4
ملسو هيلع هللا ىلص الثالثني، واملعىن أن النيب ، وقد تقدم معىن الفحش عند احلديث(3)، الذي يقول الفحش(2)اللسان

 .(4)مل يكن متكلما ابلقبيح أصال

، ومعناه، أي اتقاء قبح كالمه ألن املذكور (5)بلفظ "اتفاء فحشه" شرّه"، قد ورد أيضا( قوله "اتقاء 5
 .(6)كان من جفاة العرب

 .(7)ش"، هو الذي يتكّلف الفحش ويتعمده ويكثر منه( قوله "املتفحِّّ 6

 .(8)مهم الناس ويوّقروهنمكرِّ ( قوله "الذين ُيْكَرمون" على اجملهول، أي يُ 7

 ، أي ألجل  اتقاء فحش كالمهم.(9)تقاء ألسنتهم( قوله "اتّقاء ألسنتهم"، أي ألجل ا8 

  

                                      
 .454ص/10ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (1)
 .116ص/22ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 229ص/9ج:2، طشرح صحيح البخاريابن بطال،  انظر: (2)
 .116ص/22ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 575ص/6ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (3)
 .575ص/6ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (4)
-2591، ح2002ص/4، ابب: مداراة من يتقى فحشه، جب الرب والصلة واآلداب، د.ط: كتاصحيح مسلممسلم، أخرجه  (5)

73.  
 .455ص/10ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (6)
عمدة العيين، ، و 415ص/3ج، د.ط:النهاية يف غريب احلديث و األثرابن األثري، و  ،453ص/10ج:املصدر السابقانظر:  (7)

 .116ص/22ج، د.ط:القاري
 .103ص/13:ج2، طعون املعبود ومعه حاشية ابن قيمالعظيم آابدي، انظر:  (8)
 .املصدر السابقانظر:  (9)
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 فقه احلديث

  .(2)، وفيه تفصيل مهم(1)( احلديث يدل على جواز مداراة من يّتقى فحشه1

 .(3)( ويدل على حترمي املداهنة2

، وفيه (4)حيتاج الناس إىل التتحذير منه( ويدل على جواز غيبة الفاسق املعلِّن فسقه أو فحشه، ومن 2
 .  (5)تفصيل

  

                                      
 .454ص/10ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، ، و 144ص/16ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي،  انظر:(1)
عاطفة ىف رد أهل الباطل إىل الصواب بلني ولطف حىت جياهر ابلكبائر، وامل الرفق ابجلاهل الذى يسترت ابملعاصى والاملداراة هي  (2)

بَْذل الدنيا لصالح الدنيا أو فحقيقتها أهنا (، 306ص/9ج:2، طشرح صحيح البخاريابن بطال، انظر: يرجعوا عما هم عليه )
 (.454ص/10ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر: الدين أو مها معا )

شرح صحيح ابن بطال، انظر: كلة ومؤالفة الفاسق من غري إنكار لفعله، بل قد يظهر الرضا بفعله )جمالسة ومؤا  هياملداهنة و  (3)
مل يفعل أكثر من أنه بََذل من دنياه حسن عشرته ملسو هيلع هللا ىلص (، فحقيقتها أهنا ترك الدين لصالح الدنيا، والنيب306ص/9ج:2، طالبخاري

يف غيبته، فلم يناقض قولُه فيه فعَله، فإن قوله فيه حق، وفعله معه حسن يف وجهه وال والرفق يف مكاملته، فلم ميدحه وال أثىن عليه 
 (.144ص/16ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، ، و 454ص/10ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر: عشرة )

 .454ص/10ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، ، و 144ص/16ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي،  انظر: (4)
التظلم إىل السلطان أو  منهاهذا الذي سبق ذكره هنا، و  منهاذكر النووي أن الغيبة حمّرمة إال أهنا تباح لغرض شرعي، فذكر  (5)

املنكر ورد العاصي إىل الصواب، االستعانة على تغيري  منهاالقاضي أو غريمها ممن له القدرة على نصرته، فيذكر أن فالان قد ظلمين، و 
االستفتاء، فيذكر للمفيت أن فالان أو أيب أو زوجي قد ظلمين بكذا،  منهايه القدرة أن فالان يفعل كذا و كذا، و فيذكر ملن يرجو ف

التعريف، وذلك إذا كان الشخص معروفا بلقب كاألعمش أو األعرج أو األعمى وحنوها، فيجوز  منهافيطلب منه اإلرشاد واحلل، و 
 (.142-143ص/16ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر: تعريفه به، وحيرم ذكره به تنّقصا )
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 بعض ما يستفاد من احلديث

"بئس أخو العشرية و بئس ابن العشرية"، ال يعترب من الغيبة احملّرمة، ألنه أراد تعريف ملسو هيلع هللا ىلص ( قول النيب1
 . (1)ذلكالناس مبا فد خيفي عليهم، وحتذيرهم من شره وفحشه، حىت ال يغرت أحد به فيتضرر من أجل 

 وتطلق يف وجهه وكّلمه ابلرفق واللني. ذا الرجلانبسط هلحيث ، ملسو هيلع هللا ىلص( عظم خلق النيب2

 حيث انداها ابمسها وأرشدها إىل التخلق ابخللق )رضي هللا عنها( وتعليمه عائشةملسو هيلع هللا ىلص ( حسن أتديبه3
 العظيم حىت مع الفاسق أو العاصي.

  

                                      
 ،معامل السنن مع سنن أيب داوداخلطايب، ، و 454ص/10ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين،  انظر: (1)

 .146ص/5ج:1ط
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 غرية النساءالثالث:  حثبامل

ثـَنَ قال مسلم: ( 33 ، َحدَّ ، َأْخرَبَينِّ أَبُو َصْخرٍّ، َعنِّ اْبنِّ قُ َحدََّثينِّ َهاُروُن ْبُن َسعِّيدٍّ اأْلَْيلِّيُّ ، ا اْبُن َوْهبٍّ َسْيطٍّ
ثـَْتُه َأنَّ َرسُ  ِّّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َحدَّ ثَُه، َأنَّ َعائَِّشَة َزْوَج النَّيبِّ ثَُه َأنَّ ُعْرَوَة َحدَّ َخرََج مِّْن  ملسو هيلع هللا ىلص هللاِّ ولَ َحدَّ

؟ ايَ »، َفَجاَء فـَرََأى َما َأْصَنُع، فـََقاَل: عِّْندَِّها لَْياًل، قَاَلْت: َفغِّْرُت َعَلْيهِّ  ؟ َما َلكِّ فـَُقْلُت: « َعائَِّشُة أَغِّْرتِّ
ْثلَِّك؟ فـََقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم:  ْثلِّي َعَلى مِّ قَاَلْت: « َقْد َجاَءكِّ َشْيطَاُنكِّ أَ »َوَما يلِّ اَل يـََغاُر مِّ

؟ قَالَ « نـََعمْ »َشْيطَاٌن؟ قَاَل:  اَي َرُسوَل هللاِّ أَْو َمعِّيَ  قـُْلُت: َوَمَعَك؟ اَي « نـََعمْ »: قـُْلُت: َوَمَع ُكلِّّ إِّْنَسانٍّ
 «.نـََعْم، َوَلكِّْن َريبِّّ أََعاَنينِّ َعَلْيهِّ َحىتَّ َأْسَلمَ »َرُسوَل هللاِّ قَاَل: 

 ديثختريج احل

 كتب الستة.، وانفرد به بني أصحاب ال(1)املتقدم مسلم واللفظ أخرجه ابإلسناد

 . (2)وابن وهب، هو عبد هللا بن وهب القرشي املصري

 . (3)وأبو صخر، هو محيد بن زايد بن أيب املخارق اخلراط، صاحب العباء

 . (4)الليثي، األعرج ط يْ سَ وابن ُقَسيط، هو يزيد بن عبد هللا بن قُ 

 حكم احلديث

 احلديث صحيح إلخراج مسلم إايه.

  

                                      
ع كل صفة القيامة واجلنة و النار، ابب: حتريش الشيطان وبعثه سراايه لفتنة الناس وأن م ، د.ط: كتاب صحيح مسلممسلم،  (1)

 .70-2815، ح2168ص/4إنسان قرينا، ج
 .3694، رقم 328ص  :1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين،  انظر: (2)
 .1546، رقم 181:ص املصدر السابق انظر: (3)
 .7741م ، رق602: ص املصدر السابق انظر: (4)
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 غريب احلديث

  .(2)وفيها تفصيل ،(1)ة، هي تغري حيصل من احلمّية واألنفة، الَغريْ غِّْرت عليه"( قوهلا "ف1

 .(3)( قوله "شيطانك"، أي القرين من اجلن2

  .(4)( قوله "حىت أسلم"، قد اختلف يف ضبط "أسلم"3

 فقه احلديث

  .(6)، وفيه تفصيل(5)رية أمر حممود إذا كانت يف حملهايدل على أن االتصاف ابلغَ ( احلديث 1

  

                                      
، فتح الباريحجر العسقالين،  ابن، و 401ص/3ج، د.ط:النهاية يف غريب احلديث واألثرابن األثري، انظر:  (1)

 .71ص/7ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 530-531ص/2وج، 320ص/9جد.ط:
ما يكون ذلك بني الزوجني إن الغرية مشتقة من تغري القلب وهيجان الغضب من أجل املشاركة فيما به االختصاص، وأشد  (2)
(، وقيل أصلها املنع 205ص/20ج، د.ط:عمدة القاري، العيين، و 320ص/9، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر: )

، شرح صحيح مسلمالنووي، ، و 13/399ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر: من الشيء واحلماية منه )
انظر: ه، أي مينعهم من التعلق أبجنيب بنظر أو حديث أو غريه، وهي صفة كمال )(، ورجل غيور على أهل132ص/10ج:2ط

 (.132ص/10ج:2، طرح صحيح مسلمشالنووي، 
صفة القيامة واجلنة والنار، ابب: حتريش الشيطان وبعثه سراايه لفتنة الناس وأن مع ، د.ط: كتاب صحيح مسلممسلم، أخرجه  (3)

 .69-2814، ح2168ص/4جكل إنسان قرينا، 
تقدم خترجيه "فال أيمرين إال خبري" )ملسو هيلع هللا ىلص وهو املختار لقوله"َأْسَلَم"،  قيلتنته، و فيف ضبطه "َأْسَلُم، ومعناه َأسلُم أان من شره و  قيل (4)

أن القرين استسلم  الثاينإال خبري، و ملسو هيلع هللا ىلص وصار مؤمنا فال أيمر النيب سلمَ أن القرين أَ  ألول(، وعلى هذا، فيحتمل معنيني: اقبل قليل
، شرح صحيح مسلم، النوويانظر: وانقاد، والظاهر األول، أي أن القرين قد أسلم حقيقيا فصار مسلما مؤمنا )

 (.157-158ص/17ج:2ط
 .132ص/10ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر:  (5)
، السنن الصغرى بشرح السيوطي وحاشية السنديالنسائي، أخرجه  عز وجل ومنها ما يبغضها )رية ما حيبها هللاإّن من الغَ  (6)

حيبها هللا فهي الغرية يف الريبة، أي يف مظنة الفساد،  (، أما ما2558، ح78ص/5كتاب الذكاة، ابب:االختيال يف الصدقة، ج:3ط
 يبغضها هللا تعاىل فهي الغرية يف غري ريبة، أي يف احلالة اليت مل تظهر أي يف احلالة اليت ظهرت أمارات الفساد فيها، وأما الغرية اليت

، مع السنن ابن ماجهحاشية  عبد الباقي، مد فؤادحمفيها أمارات الفساد، ألنه يقتضي اهتام املسلمني ابلسوء من غري وجه أو دليل )
 (.643ص/1:جد.ط
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 بعض ما يستفاد من احلديث

 .(1)( احلديث يدل على أن مع كل إنسان قرينا من اجلن وأنه حياول إضالل اإلنسان وإغوائه1

أن مع كل أحد قرينا ملسو هيلع هللا ىلص أخربان النيبتنة القرين ووسوسته وإغوائه، فإمنا ف( فيه االشارة إىل التحذير من 2
 .(2)لنحرتز وحنذر منه حسب اإلمكان

ملسو هيلع هللا ىلص فال أيمره إال خبري، وقد أمجعت األمة على عصمته قد أسلمَ ملسو هيلع هللا ىلص قرين النيبِّ ضا على أن ( ويدل أي3
 .(3)من الشيطان يف جسمه وخاطره ولسانه

 

  

                                      
 .158ص/17ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر:  (1)
 .املصدر السابقانظر:  (2)
 .املصدر السابق انظر:  (3)
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، َعْن َحدََّثينِّ َهاُروُن ْبُن َسعِّيدٍّ قال مسلم: ( 34 ، َأْخرَباََن اْبُن ُجرَْيجٍّ ثـََنا َعْبُد هللاِّ ْبُن َوْهبٍّ ، َحدَّ اأْلَْيلِّيُّ
، يـَُقوُل: مسِّ  َعْبدِّ  ، أَنَّهُ مسَِّع حُمَمََّد ْبَن قـَْيسٍّ ْعُت َعائَِّشةَ حُتَدُِّث فـََقاَلْت: َأاَل ُأَحدُِّثُكْم هللاِّ ْبنِّ َكثِّريِّ ْبنِّ اْلُمطَّلِّبِّ

 ِّّ ، قـُْلَنا: بـََلى، ح وَحدََّثينِّ َمْن مسَِّع، َحجَّاًجا اأْلَْعَوَر َوعَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعنِّ النَّيبِّ ثـََنا  - َواللَّْفُظ لَهُ  -ينِّّ قَاَل: َحدَّ
، َأْخرَبَينِّ َعْبدُ  ثـََنا اْبُن ُجَرْيجٍّ َعْن حُمَمَّدِّ ْبنِّ قـَْيسِّ ْبنِّ خَمَْرَمَة  -َرُجٌل مِّْن قـَُرْيشٍّ  - هللاِّ َحجَّاُج ْبُن حُمَمَّدٍّ، َحدَّ

، أَنَُّه قَاَل يـَْوًما: َأاَل ُأَحدُِّثُكْم َعينِّّ َوَعْن أُمِّّي قَاَل:  َفظَنَـنَّا أَنَُّه يُرِّيُد أُمَُّه الَّيتِّ َوَلَدْتُه، قَاَل: قَاَلْت ْبنِّ اْلُمطَّلِّبِّ
ُّ قـُْلَنا: بـََلى، قَاَل: قَاَلْت: َلمَّ  ملسو هيلع هللا ىلصدُِّثُكْم َعينِّّ َوَعْن َرُسولِّ هللاِّ َعائَِّشُة: َأاَل ُأحَ   ملسو هيلع هللا ىلصا َكاَنْت لَيـَْليتِّ الَّيتِّ َكاَن النَّيبِّ

هِّ، ، َوَخَلَع نـَْعَلْيهِّ، فـََوَضَعُهَما عِّْندَ فِّيَها عِّْندِّي، انـَْقَلَب فـََوَضَع رَِّداَءهُ   رِّْجَلْيهِّ، َوَبَسَط طََرَف إِّزَارِّهِّ َعَلى فِّرَاشِّ
ْدُت، َفَأَخَذ رَِّداَءُه ُرَوْيًدا، َوانـْتَـَعَل ُرَوْيًدا، َوفـََتَح اْلَباَب فَاْضَطَجَع، فـََلْم يـَْلَبْث إِّالَّ َريـَْثَما َظنَّ َأْن َقْد َرقَ 

ي، َواْخَتَمْرُت، َوتـََقنـَّْعُت إِّزَاَفَخرََج، مُثَّ  رِّي، مُثَّ اْنطََلْقُت َعَلى إِّْثرِّهِّ،  َأَجاَفُه ُرَوْيًدا، َفَجَعْلُت دِّْرعِّي يفِّ رَْأسِّ
، مُثَّ احْنََرَف فَاحْنََرْفُت، فَ َحىتَّ َجاَء اْلَبقِّيَع فـََقاَم، َفأَ  َأْسرََع َفَأْسَرْعُت، طَاَل اْلقَِّياَم، مُثَّ َرَفَع َيَدْيهِّ َثاَلَث َمرَّاتٍّ

َما »َخْلُت، فـََلْيَس إِّالَّ َأنِّ اْضَطَجْعُت َفَدَخَل، فـََقاَل: فـََهْرَوَل فـََهْرَوْلُت، َفَأْحَضَر َفَأْحَضْرُت، َفَسبَـْقُتُه َفدَ 
؟ اَي  َيّنِّ اللَّطِّيُف اخْلَبِّريُ لَُتْخربِِّّيينِّ أَْو لَُيخْ »قَاَلْت: قـُْلُت: اَل َشْيَء، قَاَل: « َعائُِّش، َحْشَيا رَابَِّيةً َلكِّ « ربِّ

يبِّ أَْنَت َوأُمِّّ  قـُْلُت: « َفأَْنتِّ السََّواُد الَّذِّي رَأَْيُت أََمامِّي؟»ي، َفَأْخرَبْتُُه، قَاَل: قَاَلْت: قـُْلُت: اَي َرُسوَل هللاِّ، أبَِّ
، مُثَّ قَاَل:  قَاَلْت: َمْهَما « ْن حيِّيَف هللُا َعَلْيكِّ َوَرُسولُُه؟َأظَنَـْنتِّ أَ »نـََعْم، فـََلَهَدينِّ يفِّ َصْدرِّي هَلَْدًة َأْوَجَعْتينِّ

،َيْكُتمِّ النَّاُس يـَْعَلْمُه هللاُ  ، فـََناَداينِّ نَي رَأَْيتِّ رْبِّيَل َأاَتينِّ حِّ ُتُه،  ، نـََعْم، قَاَل: " فَإِّنَّ جِّ ، َفَأَجبـْ َفَأْخَفاُه مِّْنكِّ
، َومَلْ َيُكْن يَْدُخُل َعَلْيكِّ  ُتهُ مِّْنكِّ ، َفَأْخَفيـْ ، َفَكرِّْهُت َأْن أُوقَِّظكِّ ، َوظَنَـْنُت َأْن َقْد َرَقْدتِّ َوَقْد َوَضْعتِّ ثَِّياَبكِّ

َ أَهْ َوَخشِّ  ي، فـََقاَل: إِّنَّ َربََّك أَيُْمُرَك َأْن أَتْيتِّ شِّ َل اْلَبقِّيعِّ فـََتْستَـْغفَِّر هَلُْم "، قَاَلْت: قـُْلُت: َكْيَف يُت َأْن َتْستَـْوحِّ
نِّنَي َواْلُمْسلِّ  أَُقوُل هَلُْم اَي َرُسولَ  : السَّاَلُم َعَلى َأْهلِّ الدِّاَيرِّ مَِّن اْلُمْؤمِّ مِّنَي، َويـَْرَحُم هللاُ هللاِّ؟ قَاَل " ُقويلِّ

رِّيَن، َوإِّ  نَّا َواْلُمْسَتْأخِّ ُقونَ اْلُمْستَـْقدِّمِّنَي مِّ  ".انَّ إِّْن َشاَء هللاُ بُِّكْم َلاَلحِّ
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 ختريج احلديث

، ومن (2)، وأخرجه أيضا النسائي من طريق ابن وهب به بلفظه(1)سلماملتقدم م واللفظ أخرجه ابإلسناد
 ابن ماجه، وأخرجه أبضا (3)طريق حممد بن قيس به بلفظه إال أنه قال فيه "اي عائشة" من غري الرتخيم

من طريق عروة، عن عائشة، بنحوه ابختصار شديد، إىل قوله "أ ظننت أن حييف هللا عليك و رسوله؟"، 
كنت ختافني"، مكان "أ ظنتت"، وزادت يف آخره "فقال: "إّن هللا تعاىل ينزل ليلة النصف ولكن قال "أ  

الرتمذي من طريق  ، وأخرجه(4)دنيا فَيغفِّر ألكثر من عدد شعرِّ غنم كلب"من شعبان إىل السماء ال
 .(5)أنه ليس فيه قوله "اي عائشة" إالهذه،  ابن ماجهعروة، عن عائشة، بلفظ رواية 

 ثحكم احلدي

 احلديث صحيح إلخراج مسلم إايه.

 غريب احلديث

 .(6)( قوهلا "ملا كانت ليليت اليت هو عندي"، أي ليلة من الليايل اليت كان عندها فيها1

 .(7)رجع إىل البيت بعد صالة العشاء( قوهلا "انقلب"، أي 2

                                      
-974، ح669ص/2: كتاب اجلنائز، ابب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء ألهلها، ج، د.طمسلمصحيح مسلم،  (1)

103. 
، 3964، ح73ص/7ابب:الغرية، ج:كتاب عشرة النساء، 3طشرح السيوطي وحاشية السندي، ب صغرىنن السال ،النسائي (2)

 .3963و ح
: كتاب اجلنائز، ابب:األمر ابالستغفار للمؤمنني، 3، طالسنن الصغرى بشرح السيوطي و حاشية السنديالنسائي،  (3)

 .2037، ح91ص/4ج
، 1389، ح444ص/1جإقامة الصالة والسنة فيها، ابب: ما جاء يف ليلة النصف من شعبان، .ط، كتاب ، دالسننابن ماجه،  (4)
تعاىل حق على ما يليق جبالله، وهو منزه عن صفات املخلوق وعن االنتقال وسائر مسات اخللق وهو قول مجهور سبحانه و  نزولهو 

أمره سبحانه ومالئكته، أو أن معناه اإلقبال على الداعني ابإلجابة  السلف وبعض املتكلمني، وقد أّوله البعض على أنه مبعىن نزول
 (.36ص/6:ج2، طشرح صحيح مسلم النووي،) واللطف

 .739، ح116ص/3كتاب الصوم، ابب: ما جاء يف ليلة النصف من شعبان، ج  :1، طالسننالرتمذي،  (5)
 .74ص/7، و ج91ص/4ج:3، طحاشية السندي على سنن النسائي مع السننالسندي، انظر:  (6)
 .74ص/7، و ج91ص/4ج:3، طالسننحاشية السندي على سنن النسائي مع السندي، انظر:  (7)

= 
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 ، ومدة ما.(1)ما ما"، أي قدرثيْ لم يلبث إال رَ ف( قوهلا "3

 .(2)برفق ولطف وهدوء لكيال يوقظها ءه رويدا"، أي أخذه( قوهلا "فأخذ ردا4

 .(3)( قوهلا "فأجافه"، ابجليم، أغلقه ورده5

 .(4)"إزاري" أي لبست إزاري، فلذا عدي بنفسه( قوهلا "وتقّنعُت إزاري"، من غري ابء يف أول 6

  .(5)يع"، هو املوضع املعروف ابملدينة الذي يدفن فيه املوتىقِّ ( قوهلا "البَ 7

 ، واملشي بسرعة.(6)ضار، هو العدو( قوهلا "فَأْحضر فأحضرُت"، حباء مث ضاد، من اإلحْ 8

، واملعىن أهنا مل (7)إال االضطجاع( قوهلا "فليس إال أن اضطجعت"، أي فليس بعد الدخول مين 9
 .ملسو هيلع هللا ىلص تستطع بعد رجوعها أكثر من االضطجاع فدخل عليها النيب

 .(8)الرتخيم ابلرتخيم، وقد ورد "اي عائشة" من غري( قوله "ما لك اي عائش"، هكذا ورد 10

                                      
، شرح سنن النسائي مع السننالسيوطي، ، و 43ص/7ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، ، و املصدر السابقانظر:  (1)

 ،92ص/4:ج3ط
، 92:ص4:ج3، طرح سنن النسائي مع السننشالسيوطي، ، و 43ص/7ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر:  (2)
 .74ص/7، و ج92ص/4ج:3، طسنن النسائي مع السننحاشية السندي على السندي، و 
 .317ص/1ج، د.ط:النهاية يف غريب احلديث واألثرابن األثري، و ، 43ص/7ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر:  (3)
، حاشية السندي على سنن النسائي مع السنني، السند، و 43ص/7ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر:  (4)

 .92:ص4:ج3، طشرح سنن النسائي مع السننالسيوطي، ، و 74ص/7ج، و 92ص/4ج:3ط
ويسمى أيضا بقيع الغرقد، وذلك ألنه كان به شجر  ،146ص/1:ج، د.طالنهاية يف غريب احلديث واألثرابن األثري، انظر:  (5)

ابن )انظر:  يه شجر أو أصوهلايع من األرض املكان املتسع، وال يسمى بقيعا إال إذا كان فالغرقد، فذهب الشجر وبقي امسه، والبق
 .(146ص/1:ج، د.طالنهاية يف غريب احلديث واألثراألثري، 

، 43ص/7ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، ، و 398ص/1ج:، د.طالنهاية يف غريب احلديث واألثرابن األثري، انظر:  (6)
شرح سنن النسائي مع السيوطي، ، و 74ص/7وج، 92ص/4ج:3، طدي على سنن النسائي مع السننحاشية السنالسندي، و 

 .92:ص4:ج3، طالسنن
 .74ص/7، وج92ص/4ج:3، طحاشية السندي على سنن النسائي مع السننالسندي، انظر:  (7)
 .136سبق خترجيه عند الكالم عن ختريج حديث الباب، ص (8)

= 
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الذي يا"، أي قد وقع عليك احلشا، وهو الربو والنهيج الذي يعرض للمسرع يف املشي و شْ ( قوله "حَ 11
 .(1)جيري

فمعىن قوله "ما لك حشيا رابية" أي ما لك أن نفسك مرتفعة ، (2)( قوله "رابية" أي مرتفعة البطن12 
 .(3)رتفع كما حيصل للمسرع يف املشيومتواترة وبطنك م

 .(4)( قوله "فأنت السواد"، أي الشخص13

 .(5)اللهد هو الدفع الشديد يف الصدر ،( قوهلا "فلهدين"14

ملسو هيلع هللا ىلص ، أي أ ظننت أن رسول هللا(6)قوله "أن حييف هللا عليك ورسوله"، احليف هو اجلور والظلم( 15
  .(7)يظلمك أبن يدخل على غريك يف نوبتك ويومك؟

                                      
، 43ص/7ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، ، و 392ص/1:ج، د.طيف غريب احلديث واألثرالنهاية ابن األثري،  انظر: (1)
، حاشية السندي على سنن النسائي مع السننالسندي، ، و 92ص/4:ج3، طشرح سنن النسائي مع السننالسيوطي، و 

 .92ص/4ج:3ط
، 92:ص4:ج3ط ،شرح سنن النسائي مع السننالسيوطي، ، و 43ص/7ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي،  انظر: (2)
 .74ص/7، و ج92ص/4ج:3، طحاشية السندي على سنن النسائي مع السننالسندي، و 
 .92ص/4ج:3، طحاشية السندي على سنن النسائي مع السننالسندي،  انظر: (3)
، 92:ص4:ج3، طشرح سنن النسائي مع السننالسيوطي، ، و 44ص/7ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي،  انظر: (4)
 .92ص/4ج:3، طالنسائي مع السنن لسندي على سننحاشية االسندي، و 
، 92-93:ص4:ج3، طشرح سنن النسائي مع السننالسيوطي، ، و 44ص/7ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي،  انظر: (5)
يف بعض الرواايت "فلهزين" بزاي، واللهز هو ورد و  ،93ص/4ج:3، طحاشية السندي على سنن النسائي مع السننالسندي، و 

شرح السيوطي، ، و 44ص/7ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي،  انظر:ما متقارابن يف املعىن )الصدر، فهُ ف يف الضرب جبمع الك
(، 93ص/4ج:3، طحاشية السندي على سنن النسائي مع السننالسندي، ، و 92-93:ص4:ج3، طسنن النسائي مع السنن

، ي على سنن النسائي مع السننالسندحاشية السندي،  انظر:وكان هذا اللهد أو اللهز أتديبا هلا من سوء الظن )
 يذهب إىل زوجة أخرى فأخفى ذلك عنها ألنه انتظر حىت ظن أهنا قد انمت، فخرج.ملسو هيلع هللا ىلص (، فكأهنا ظنت أنه93ص/4ج:3ط
النهاية يف غريب احلديث ابن األثري، ، و 93ص/4ج:3، طحاشية السندي على سنن النسائي مع السننالسندي، انظر:  (6)

 .469ص/1ج، د.ط:واألثر
ر هللا تعاىل لتعظيم الرسول وللداللة على أن الرسول ال ميكن أن يفعل شيئا بغري إذن من هللا، وهللا ال أيمر جبور أو ظلم كَ وذَ  (7)
 (.74-75ص/7، و ج93ص/4ج:3، طحاشية السندي على سنن النسائي مع السننالسندي، انظر: )

= 
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 .(1)( قوله "أهل الداير"، أي القبور، فشّبه القرب ابلدار يف كون القرب مسكنا للموتى16

 ، أي املتأخرين.(2)السني هنا ليس للطلب، وكذا "املستأخرينو ( قوله "املستقدمني"، أي املتقدمني، 17

 .(3)( قوله "إن شاء هللا"، للتربك، أو للموت على اإلميان18

 فقه احلديث

  .(5)وفيه تفصيل ،(4)جواز زايرة القبور للرجاليدل على  ( احلديث1

     .(6)خالف هالقبور للنساء، وفي( ويدل على جواز زايرة 2

  

                                      
 (.74-75ص/7، و ج93ص/4ج:3، طلسننئي مع احاشية السندي على سنن النساالسندي،  انظر: (1)
 .املصدر السابقانظر:  (2)
 .املصدر السابقانظر:  (3)
 .69ص/8ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 148ص/3جد.ط: فتح الباري،ابن حجر العسقالين، انظر:  (4)
قول ابن حزم أنه جتب زايرة القبور الكراهية، ويف املقابل وإن كان هناك من يرى كراهية ذلك، فكأنه مل يبلغهم نسخ النهي أو  (5)

 (.148ص/3ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر: للرجال ولو مرة واحدة يف احلياة لورود األمر به )
كتاب اجلنائز،   :1، طالسننالرتمذي، أخرجه من يرى حترمي زايرة القبور للنساء حلديث "لعن هللا زّوارات القبور" ) فمن العلماء (6)

وحبديث الباب ديث من يرى جوازه مستدال حب نهمو م(، 1056، ح371ص/3: ما جاء يف كراهية زايرة القبور للنساء،جابب
فتح ابن حجر العسقالين، ، و 45ص/7ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر: "كنت هنيتكم عن زايرة القبور فزوروها" )

اجلنائز، ابب:  ، د.ط: كتاب صحيح مسلممسلم، أخرجه )صحيح  املشار إليه ديثاحل(، و 148-149ص/3ج، د.ط:الباري
نت الفتنة (، وهو قول أكثر العلماء، وذلك إذا أم106-977ح، 672ص/2ربه عز وجل يف زايرة قرب أمه، جملسو هيلع هللا ىلص استأذان النيب

 العيين،، و 270ص/3ج:2، طشرح صحيح البخاريابن بطال، ، و 148ص/3ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر: )
 و قال الرتمذي بعد رواية حديث "لعن هللا زّوارات القبور": "وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا، (69ص/8ج، د.ط:عمدة القاري

، السننالرتمذي، لقبور، فلما رّخص، دخل يف رخصته الرجال و النساء" )يف زايرة املسو هيلع هللا ىلص كان قبل أن يرخص النيب
إليه من تضييع حق الزوج و التربّج وما ينشأ  ذلك ا قد يفضيمللزايرة، لمكثرات من المن يكره ذلك  منهمو ، (372ص/3ج:1ط

، عمدة القاريين، العيو  ،149ص/3ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر: منهن من الصياح وحنو ذلك )
ابن انظر: رجال والنساء )ن مجيع ذلك فال مانع من زايرهتن القبور ألّن تذكر املوت أمر حيتاج إليه المِّ (، فإذا أُ 70ص/8جد.ط:

 (.149ص/3ج، د.ط:فتح الباريحجر العسقالين، 
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 بعض ما يستفاد من احلديث

 .(1)( استحباب إطالة الدعاء وتكراره ورفع اليدين فيه1

 .(2)( استحباب هذا الدعاء املذكور يف احلديث لزائر القبور2

  .(3)القبلة عند السالم على أصحاب القبور والدعاء هلم اط استقبال( عدم اشرت 3

 فإهنا فإهنا ابلرغم من تقواها وصالحها،)رضي هللا عنها(  رية عائشةرية بني الضرائر وغَ الغَ ( طبيعة 4
 ألهنا ظنت أنه يذهب إىل زوجة أخرى يف ليلتها. ملسو هيلع هللا ىلصوراء النيب خرجت

 ليست ليلتها.ن ليذهب إىل إحداهن يف ليلة يف القسم بني أزواجه، فلم يكملسو هيلع هللا ىلص ( عدله5

بسؤاهلا عن سبب ارتفاع وتواتر نفسها، واحرتامها بندائها  )رضي هللا عنها( بعائشةملسو هيلع هللا ىلص ( اهتمامه6
 ابمسها.

 .(4)( فيه جواز ترخيم االسم إذا مل يكن فيه إيذاء للمرخم7

ويف ذلك  هللا عز وجل،دل على فضيلة ليلة النصف من شعبان وسعة مغفرة ت واية ابن ماجهر ( 8
   .(5)تفصيل

                                      
 .43ص/7ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي،  انظر: (1)
 .املصدر السابق :انظر (2)
مل أيمر بذلك، فمع ثبوت كثرة زايرته البقيع مل ينقل ملسو هيلع هللا ىلص يسلم عليهم ويدعو هلم متوجها إليهم أي جهة ما كان، ألن النيببل  (3)

، اجلامع الكاملالضياء، انظر: ان يستقبل القبلة عند السالم وال عند الدعاء، وهو ما قد أفىت به الشيخ ابن ابز يف فتاواه )أنه ك
 (.351-352ص/4:ج1ط
 .43ص/7ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي،  :انظر (4)
فضله حديث يعتمد عليه، إال أن كثرة هذه كر الدكتور األعظمي أنه ال يوجد يف نزول هللا تعاىل يف ليلة النصف من شعبان و ذ  (5)

حني يبقى الثلث الآلخر األحاديث تدل على أنه له أصال، ابإلضافة إىل أنه قد ثبت نزوله سبحانه وتعاىل إىل السماء الدنيا كل ليلة 
، 1145، ح53ص/2:كتاب التهجد، ابب:الدعاء و الصالة من آخر الليل، ج1ط، الصحيحالبخاري، أخرجه من الليل )

، 521ص/1صالة املسافرين وقصرها، ابب:الرتغيب يف الدعاء والذكر يف آخر الليل، ج ، د.ط: كتاب صحيح مسلممسلم، و 
 (.282ص/1:ج1، طاجلامع الكاملالضياء، انظر: داخل فيها )(، وليلة النصف من شعبان 168-758ح
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 لدفع املفسدة: ترك بعض االختيار الرابع حثبامل

ثـََنا يَزِّيُد ْبُن ُروَماَن، قال البخاري: ( 35 ، َحدَّ ثـََنا َجرِّيُر ْبُن َحازِّمٍّ ثـََنا يَزِّيُد، َحدَّ ثـََنا بـََياُن ْبُن َعْمرٍّو، َحدَّ َحدَّ
َّ َأنَّ النَّ  ،َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعائَِّشةَ  َاهِّلِّيَّةٍّ أَلََمْرُت اَي َعائَِّشُة، »قَاَل هَلَا:  ملسو هيلع هللا ىلصيبِّ َلْواَل َأنَّ قـَْوَمكِّ َحدِّيُث َعْهدٍّ جبِّ

، ْلبَـْيتِّ ، َوَجَعْلُت َلُه اَبَبنْيِّ، اَباًب َشْرقِّيًّا، وَ  ابِّ أَلْرضِّ ُتُه ابِّ ْنُه، َوأَْلَزقـْ ا، اَباًب َغْربِّيًّ فـَُهدَِّم، َفَأْدَخْلُت فِّيهِّ َما ُأْخرَِّج مِّ
يمَ َأَساَس إِّبـْرَ  فـَبَـَلْغُت بِّهِّ َعَلى  َهْدمِّهِّ، قَاَل يَزِّيُد: َوَشهِّْدُت اْبَن الزَُّبرْيِّ على  ، َفَذلَِّك الَّذِّي مَحََل اْبَن الزَُّبرْيِّ «اهِّ

َجاَرًة، َكَأْسنِّ حني هدمه،  يَم حِّ ، قَاَل َجرِّيٌر: َوبـََناُه، َوأَْدَخَل فِّيهِّ مَِّن احلِّْجرِّ، َوَقْد رَأَْيُت َأَساَس إِّبـْرَاهِّ بِّلِّ َمةِّ اإلِّ
، فـََقاَل: َها ُهَنا، قَ فـَُقْلتُ  ُعُه؟ قَاَل: أُرِّيَكُه اآلَن، َفَدَخْلُت َمَعُه احلِّْجَر، َفَأَشاَر إِّىَل َمَكانٍّ اَل  َلُه: أَْيَن َمْوضِّ

تََّة أَْذرُعٍّ أَْو حَنَْوَها.   َجرِّيٌر: َفَحَزْرُت مَِّن احلِّْجرِّ سِّ

 ختريج احلديث

من طريق يزيد بن هارون به بلفظه إىل  (2)رجه النسائي، وأخ(1)املتقدم البخاري واللفظ إلسنادأخرجه اب
 من وجه آخر مبثله، (3)قوله "كأسنمة األبل"، ومل يذكر "قال جرير....، إىل آخره، وأخرجه أيضا مسلم

هذه،  يخار ة البرواي (5)وأخرج أيضا الرتمذي من وجه آخر بنحوه ابختصار، (4)وأخرجه كذلك البخاري
 من طريق األسود به بلفظه، إال أنه قال "جباهلية" بدل "بكفر"، وليس فيه قوله "اي عائشة".

 .(6)ويزيد هو ابن هارون 

 

 
                                      

 .1586، ح147ص/2: كتاب احلج، ابب: فضل املكة وبنياهنا، ج1ط، الصحيحالبخاري،  1
، 216ص/5كتاب احلج، ابب:بناء الكعبة، ج:3، طالسنن الصغرى بشرح السيوطي و حاشية السنديالنسائي،  (2)

 .2903ح
 .401-1333، ح969ص/2ابب:نقض الكعبة وبنائها، ج د.ط: كتاب احلج،، صحيح مسلممسلم،  (3)
افة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا يف أشد منه، :كتاب العلم، ابب:من ترك بعض االختيار خم1ط، الصحيحالبخاري،  (4)

 .126، ح37ص/1ج
 .875، ح224ص/3كتاب احلج، ابب:ما جاء يف بناء الكعبة، ج  :1، طالسننالرتمذي،  (5)
 .445ص/3ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين،  انظر: (6)

= 
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 حكم احلديث

 احلديث صحيح متفق على صحته.

 غريب احلديث

 .(1)( قوله "قومك"، أي قريش1

    .(2)يلوفيه تفص ( قوله "حديث عهد جباهلية"، هكذا رود "حديث" ابإلفراد2

 .(4)احلديثبه يف  التصريح ، وقد جاء(3)( قوله "فأدخلت فيه ما أخرج منه"، أي احلِّْجر3

 .(5)( قوله "وألزقته ابألرض" أي ألصقت اببه ابألرض، فال يكون مرتفعا عن وجه األرض4

 .(6)( قوله "كأسنمة اإلبل"، مجع سنام، وسنام الشيء أعاله5

 
                                      

 .442ص/3ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين،  انظر: (1)
، 445ص/3ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين،  انظر:الصواب أن يقال "حديثو عهد" ابلواو على اجلمع )قيل  (2)
حاشية السندي على سنن النسائي مع السندي، ، و 215-216ص/5ج:3، طشرح سنن النسائي مع السننالسيوطي، و 

دة لفظا، مجع معىن، فيجوز مراعاة لفظها، (، وأجيب أبن لفظ "القوم" من األلفاظ اليت هي مفر 215-216ص/5ج:3، طالسنن
(، فتقديره: أول فريق أو فوج كافر به، وأجيب أيضا أبن وزن "فعيل" 41)سورة البقرة، اآلية{ واَلَ تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ } كقوله تعاىل

 (.216ص/5ج:3، طالسنن حاشية السندي على سنن النسائي معالسندي،  انظر:)أي حديث( يستوي فيه اجلمع واإلفراد )
، 969ص/2ض الكعبة و بنائها، جقاحلج، ابب: ن ، د.ط: كتاب صحيح مسلممسلم، أخرجه أيضا )وقد ورد ابجلمع "حديثو" 

:كتاب العلم، ابب:من ترك بعض االختيار 1ط، الصحيحالبخاري، أخرجه (، وبلفظ "بكفر"، وبلفظ "ابجلاهلية" )401-1333ح
فضل مكة وبنياهنا،  ابب:  اب احلج،، وكت126، ح37ص/1ناس عنه فيقعوا يف أشد منه، جخمافة أن يقصر فهم بعض ال

، صحيح مسلممسلم، أخرجه (، وبلفظ "بشرك" وبلفظ "ابلشرك" وبلفظ "ابلكفر" )1584و ح 1586، ح146-147ص/2ج
(، وكلها 404-1333و ح 403-1333و ح 401-1333، ح969ص/2احلج، ابب:نقض الكعبة وبنائها، ج د.ط: كتاب 
  مبعىن واحد.

 .216ص/5ج:3، طحاشية السندي على سنن النسائي مع السننالسندي،  انظر: (3)
 .400-1333، ح969ص/2احلج، ابب: نفض الكعبة وبنائها، ج ، د.ط: كتاب صحيح مسلممسلم،  أخرجه (4)
 .216ص/5ج:3، طحاشية السندي على سنن النسائي مع السننالسندي،  انظر: (5)
 .409ص/2ج، د.ط:النهاية يف غريب احلديث واألثرابن األثري،  ر:انظ (6)

= 
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 فقه احلديث

على أن احلِّْجر من البيت، فعلى هذا ال يصح الطواف إال من خارج احلِّْجر، ال من يث يدل ( احلد1
 .(1)داخله، وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة

 بعض ما يستفاد من احلديث

 .(2)( ترك بعض املستحب خمافة أن يقصر عنه فهم بعض الناس، فيتولد الضرر عليهم يف دين أو دنيا1

 .(3)ملفسدة يقدم دفع املفسدةصلحة وا( إذا تعارض امل2

  

                                      
فالصحيح الذي نص عليه اإلمام الشافعي وهو مذهب الشافعية، واجلماهري من العلماء، أنه ال يصح الطواف يف شيء من  (1)

طاف من داخل احلِّْجر وبينه على جداره، فال يصح حىت يطوف خارجا من مجيع احلِّْجر، ويرى بعض الشافعية أنه إن احلِّْجر وال 
وبني البيت أكثر من ستة أذرع، جاز وصح طوافه، وخالف اإلمام أبو حنيفة فقال: إن طاف يف احلجر وبقي يف مكة أعاد الطواف، 

(، 91ص/9ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي،  انظر:ليه أن يريق دما ويصح طوافه )وإن رجع إىل بيته من غري إعادة الطواف، فع
 ، د.ط: كتاب احلج،صحيح مسلممسلم، أخرجه ) وقال "لتأخذوا مناسككم" فعل ذلكملسو هيلع هللا ىلص أن النيب ،اجلمهورة ن أدلوم

مث فعله املسلمون من بعده إىل يومنا هذا  (،310-1297، ح943ص/2ابب:استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكبا، ج
 (.91ص/9ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي،  )انظر:

ابن بطال، ، و 89ص/9ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، ، و 448ص/3:ج، د.طفتح الباريالعسقالين،  ابن حجر انظر: (2)
 .205ص/1ج:2، طالبخاري شرح صحيح

وهي  امفسدة أعظم منه امصلحة، ولكن تعارضه )عليه السالم( أخرب أن هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيمملسو هيلع هللا ىلص فإن النيب (3)
املصلحة من أجل ذلك ملسو هيلع هللا ىلص هنم كانوا يعتقدون فضل الكعبة فريون تغيريها أمرا عظيما، فرتك النيبخوف فتنة بعض من أسلم حديثا فإ

عمدة العيين، ، و 448ص/3ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، ، و 89ص/9ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي،  انظر:)
، فتح الباريابن حجر العسقالين،  نظر:ااملفسدة عاد استحباب عمل املصلحة )(، فإذا أمن وقوع 204ص/2ج، د.ط:القاري
 (.448ص/3جد.ط:
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 عندما أعاد عبد هللا بن الزبري بناءه.للبيت  )عليه السالم( ( قد شاهد بعض التابعني أساس إبراهيم3

 ئهإعادة بنامن هدم الكعبة و أن يفعله ملسو هيلع هللا ىلص النيب مّ ما هَ فعل  )رضي هللا عنهما( ( إن عبد هللا بن الزبري4
 .(1)إبراهيم على قواعد

 

  

                                      
، صحيح مسلممسلم، ، و 1586، ح147ص/2:كتاب احلج، ابب:فضل مكة وبنياهنا، ج1ط، الصحيحالبخاري، أخرجه  (1)

إال أن احلجاج ابن يوسف، أبمر من اخلليفة عبد ، 402-1333، ح970ص/2ابب:نقض الكعبة وبنائها، ج د.ط: كتاب احلج،
ابب:نقض  ، د.ط: كتاب احلج،صحيح مسلممسلم، أخرجه بن مروان، هدمها وأعاد بناءها كما كانت على عهد قريش ) امللك

 (.402-1333، ح970ص/2الكعبة وبنائها، ج
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 : ما جيوز من الظناخلامس حثبامل

، َعْن ُعْرَوَة، َعْن قال البخاري: ( 36 َهابٍّ ، َعنِّ اْبنِّ شِّ ثـََنا اللَّْيُث، َعْن ُعَقْيلٍّ ثـََنا َسعِّيُد ْبُن ُعَفرْيٍّ، َحدَّ َحدَّ
ُّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم:  ًئااًن يَـ َما َأُظنُّ ُفاَلاًن َوُفالَ »َعائَِّشَة، قَاَلْت: قَاَل النَّيبِّ قَاَل « ْعرِّفَانِّ مِّْن دِّينَِّنا َشيـْ

َنافِّقِّنيَ »اللَّْيُث: 
ُ
 «.َكااَن َرُجَلنْيِّ مَِّن امل

 ُّ ََذا َوقَاَلْت: َدَخَل َعَليَّ النَّيبِّ ثـََنا اللَّْيُث، هبِّ ثـََنا حَيََْي ْبُن ُبَكرْيٍّ، َحدَّ اَي َعائَِّشُة، َما َأُظنُّ »يـَْوًما، َوقَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَحدَّ
 «.اًن يـَْعرِّفَانِّ دِّينَـَنا الَّذِّي حَنُْن َعَلْيهِّ ُفالَ ُفاَلاًن وَ 

 ختريج احلديث

 ، وانفرد به بني أصحاب الكتب الستة.(1)املتقدم البخاري واللفظ أخرجه ابإلسناد

 .(3)ل األيليل هو ابن خالد بن َعقِّيْ ، وُعَقيْ (2)والليث هو ابن سعد

 حكم احلديث

 احلديث صحيح إلخراج البخاري إايه.

 احلديثب غري

 .(4)( قوله "حدثنا الليث هبذا"، أي ابحلديث املذكور قبله يف الباب نفسه1

، (5)( قوله "ما أظن فالان وفالان"، مل يُوَقف على تسميتهما، وقد ذُكِّر أهنما كاان رجلني من املنافقني2
، (6)يف سورة براءةقد أعلمه هبم  هلالج لجكان يعرف املنافقني حقيقة ألن هللاملسو هيلع هللا ىلص والظن هنا مبعىن اليقني؛ ألنه

 .(7)مل يكن يعرف مجيع املنافقنيملسو هيلع هللا ىلص أبن النيب ،إال أن الداودي رد أتويل الليث أهنما من املنافقني
                                      

 .6068، ح19ص/8كتاب األدب، ابب:ما جيوز من الظن، ج  :1ط، الصحيحالبخاري،  (1)
 .138ص/22ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، انظر:  (2)
 .258ص/24، و ج242-243ص/20ج:1، طهتذيب الكمالاملزي، انظر:  (3)
 .138ص/22ج، د.ط:عمدة القاريالعيين،  (4)
 .485ص/10ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (5)
 .138ص/22ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 414ص/28ج:1، طالتوضيح لشرح اجلامع الصحيحابن امللقن، انظر:  (6)
 .138ص/22ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 485ص/10ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (7)

= 
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 احلديثفقه 

( احلديث يدل على أن الظن الذي يف مقام التحذير من السوء، كما كان حال الرجلني، ليس مبنهي 1
   .(1)دينه وعرضهلسامل يف ابملسلم اعنه، بل الظن املنهي عنه هو الظن السوء 

 بعض ما يستفاد من احلديث

 .(2)( جواز الظن السوء مبن ظهر منه فعل املنكر أو عرض نفسه لسوء الظن والتهمة يف دينه1

 .(3)( النفي يف احلديث لظن نفي معرفة الدين، ال لنفي الظن2

 بندائها ابمسها.)رضي هللا عنها(  واحرتامه لعائشة ملسو هيلع هللا ىلص( حبه3

 

                                      
 .486ص/10ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين،  (1)

"سوء الظن جائز عند أهل العلم ملن كان مظهرا للقبيح، وجمانبا ألهل الصالح، وغري مشاهد للصلوات يف اجلماعة" وقال ابن بطال: 
: "إان كنا إذا فقدان الرجل يف عشاء )رضي هللا عنهما( (، وقد قال ابن عمر262ص/9ج:2، طشرح صحيح البخاريبن بطال، ا)

، فتح الباريابن حجر العسقالين، مر سّيء يف بدنه أو يف دينه )اآلخرة، أسأان به الظن"، أي أنه ال يغيب إال أل
 (.486ص/10جد.ط:

 .415ص/28ج:1، طلشرح اجلامع الصحيحالتوضيح ابن امللقن، انظر:  (2)
 .138ص/22ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 485ص/10ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (3)
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 املناقب لسابع:الفصل ا

 )رضي هللا عنها(فضل أم املؤمنني عائشةاألول:  حثبامل

ثـََنا فـَُلْيُح ْبُن قال البخاري: ( 37 ثـََنا أَبُو الرَّبِّيعِّ ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد، َوأَفـَْهَمينِّ بـَْعَضهُ َأمْحَُد، َحدَّ ُسَلْيَماَن، َحدَّ
، َعْن ُعْرَوَة بْ  َهابٍّ الزُّْهرِّيِّّ ، َوَعْلَقَمَة ْبنِّ َعنِّ اْبنِّ شِّ َسيِّّبِّ

ُ
، َوُعبَـْيدِّ اّللَِّّ نِّ الزَُّبرْيِّ، َوَسعِّيدِّ ْبنِّ امل  َوقَّاصٍّ اللَّْيثِّيِّّ

َبَة، َعْن َعائَِّشةَ  ِّّ ، ْبنِّ َعْبدِّ اّللَِّّ ْبنِّ ُعتـْ نَي قَاَل هَلَا أَ  ملسو هيلع هللا ىلصَزْوجِّ النَّيبِّ ْنُه، قَالَ حِّ ُ مِّ  ْهُل اإلِّْفكِّ َما قَاُلوا، َفرَبَّأََها اّللَّ
، َوأَثـَْبُت َلُه اْقتَِّصاًصا ، َوَقْد َوَعْيُت الزُّْهرِّيُّ: وَُكلُُّهْم َحدََّثينِّ طَائَِّفًة مِّْن َحدِّيثَِّها، َوبـَْعُضُهْم َأْوَعى مِّْن بـَْعضٍّ

ُهُم احلَدِّيَث الَّذِّي َحدَّ  نـْ دٍّ مِّ َزَعُموا َأنَّ َعائَِّشَة، َثينِّ َعْن َعائَِّشَة، َوبـَْعُض َحدِّيثِّهِّْم ُيَصدُِّق بـَْعًضا َعْن ُكلِّّ َواحِّ
َا ملسو هيلع هللا ىلصقَاَلْت: َكاَن َرُسوُل اّللَِّّ  هِّ، َفأَيَـّتـُُهنَّ َخرََج َسْهُمَها، َخرََج هبِّ ، إَِّذا أَرَاَد َأْن خَيْرَُج َسَفرًا أَقـْرََع َبنْيَ أَْزَواجِّ

نَـ  بـَْعَد َما أُْنزَِّل احلَِّجاُب، َفَأاَن ُأمْحَُل يفِّ  َنا يفِّ َغزَاةٍّ َغزَاَها، َفَخرََج َسْهمِّي، َفَخَرْجُت َمَعهُ َمَعُه، َفأَقـْرََع بـَيـْ
ْراَن َحىتَّ إَِّذا فـَرََغ َرُسوُل اّللَِّّ  ،َهْوَدجٍّ  دِّيَنةِّ آَذنَ  ملسو هيلع هللا ىلصَوأُنـَْزُل فِّيهِّ، َفسِّ

َ
ْن َغْزَوتِّهِّ تِّْلَك، َوقـََفَل َوَدنـَْواَن مَِّن امل َلًة  مِّ لَيـْ

 ، يلِّ لرَّحِّ نَي آَذنُوا ابِّ ، فـَُقْمُت حِّ يلِّ لرَّحِّ بَـْلُت إِّىَل َفَمَشْيُت َحىتَّ َجاَوْزُت اجلَْيَش، فـََلمَّا َقَضْيُت َشْأينِّ ابِّ  أَقـْ
ْقدِّي، َفَحَبَسينِّ فـََلَمْسُت َصْدرِّي، فَإَِّذا عِّْقٌد يلِّ مِّْن َجزْعِّ َأْظَفارٍّ َقدِّ انـَْقَطَع، فـََرَجْعُت، فَاْلَتَمْسُت عِّ  الرَّْحلِّ 

َبَل الَّذِّيَن يـَْرحَ  ي، فـََرَحُلوهُ َعَلى بَعِّريِّ اْبتَِّغاُؤُه، َفأَقـْ ، فَاْحَتَمُلوا َهْوَدجِّ ُبوَن ُلوَن يلِّ ي الَّذِّي ُكْنُت أَرَْكُب َوُهْم حَيْسِّ
َفافًا ملَْ يـَثْـُقْلَن َوملَْ يـَْغَشُهنَّ ا ، فَـ َأيّنِّ فِّيهِّ، وََكاَن النَِّّساُء إِّْذ َذاَك خِّ َا أَيُْكْلَن الُعْلَقَة مَِّن الطََّعامِّ َلْم للَّْحُم، َوإِّمنَّ

نَي َرفـَُعوُه ثَِّقَل اهلَْوَدجِّ  نِّ، فـَبَـَعُثوا اجلََمَل َوَساُروا، َيْستَـْنكِّرِّ الَقْوُم حِّ ، فَاْحَتَمُلوُه وَُكْنُت َجارِّيًَة َحدِّيَثَة السِّّ
ْئُت َمْنزِّهَلُْم َولَْيَس فِّيهِّ َأَحٌد، َفَأمَمُْت مَ فـََوَجْدُت عِّْقدِّي بـَْعَد َما اْسَتَمرَّ اجلَيْ  ْنزِّيلِّ الَّذِّي ُكْنُت بِّهِّ، ُش، َفجِّ

ُْم َسيَـْفقِّدُ  َعطَّلِّ َفظَنَـْنُت َأهنَّ
ُ
َناَي، فَنِّْمُت وََكاَن َصْفَواُن ْبُن امل َنا َأاَن َجالَِّسةٌ َغَلبَـْتينِّ َعيـْ ُعوَن إِّيَلَّ، فـَبَـيـْ ، َفرَيْجِّ وَنينِّ

، فََأْصَبَح عِّ السَُّلمِّيُّ  ُّ مِّْن َورَاءِّ اجلَْيشِّ ، َفَأاَتينِّ  مُثَّ الذَّْكَواينِّ ، فـَرََأى َسَواَد إِّْنَسانٍّ اَنئِّمٍّ وََكاَن يـَرَاينِّ قـَْبَل  ْنَد َمْنزِّيلِّ
تـَُها، فَاْنطَ  َلَتهُ فـََوطَِّئ َيَدَها، فـَرَكِّبـْ نَي َأاَنَخ رَاحِّ َْجاعِّهِّ حِّ ْسرتِّ َقْظُت ابِّ ، فَاْستَـيـْ َلةَ َحىتَّ احلَِّجابِّ َلَق يـَُقوُد يبِّ الرَّاحِّ

َنا اجلَْيَش بـَعْ  نَي يفِّ حَنْرِّ الظَّهِّريَةِّ، فـََهَلكَ أَتـَيـْ ْفَك َعْبُد اّللَِّّ َد َما نـَزَُلوا ُمَعرِّسِّ  َمْن َهَلَك، وََكاَن الَّذِّي تـََوىلَّ اإلِّ
دِّيَنَة، فَاْشَتَكْيُت هبَِّ 

َ
فْ ْبُن ُأيبٍَّّ اْبُن َسُلوَل، فـََقدِّْمَنا امل ، ا َشْهرًا َوالنَّاُس يُفِّيُضوَن مِّْن قـَْولِّ َأْصَحابِّ اإلِّ كِّ

 ِّّ َا َيْدُخُل فـَُيَسلُِّّم،  ملسو هيلع هللا ىلصَويَرِّيُبينِّ يفِّ َوَجعِّي، َأيّنِّ الَ أََرى مَِّن النَّيبِّ نَي أَْمَرُض، إِّمنَّ ْنهُ حِّ اللُّْطَف الَّذِّي ُكْنُت أََرى مِّ
عِّ بَِّشْيءٍّ مِّْن َذلَِّك َحىتَّ نـََقْهُت، َفَخَرْجُت َأاَن َوأُمُّ ، الَ َأْشُعُر «َكْيَف تِّيُكمْ »مُثَّ يـَُقوُل:  َناصِّ

َ
 مِّْسَطحٍّ قَِّبَل امل

َذ الُكُنَف َقرِّيًبا مِّْن بـُُيوتَِّنا، َوأَْمُراَن أَْمُر الَعَربِّ اأُلوَ ُمَترَبَُّزاَن اَل ََنْرُُج إِّالَّ  ، َوَذلَِّك قـَْبَل َأْن نـَتَّخِّ لِّ  لَْياًل إِّىَل لَْيلٍّ
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بَـْلُت َأاَن َوأُمُّ يفِّ ا ي، فـََعثـََرْت يفِّ مِّْرطِّهَ  لرَبِّّيَّةِّ أَْو يفِّ التـَّنَـزُّهِّ، َفأَقـْ ا، فـََقاَلْت: َتعَِّس مِّْسَطحٍّ بِّْنُت َأيبِّ رُْهمٍّ مَنْشِّ
َتاْه، أملَْ  ، أََتُسبِّّنَي َرُجاًل َشهَِّد َبْدرًا، فـََقاَلْت: اَي َهنـْ  َتْسَمعِّي َما قَاُلوا؟ مِّْسَطٌح، فـَُقْلُت هَلَا: بِّْئَس َما قـُْلتِّ

ي، فـََلمَّا َرَجْعُت إِّ َفَأْخرَبَْتينِّ بَِّقْولِّ َأْهلِّ اإلِّ  ، فَاْزَدْدُت َمَرًضا َعَلى َمَرضِّ ، ملسو هيلع هللا ىلصىَل بـَْييتِّ َدَخَل َعَليَّ َرُسوُل اّللَِّّ ْفكِّ
يَنئِّذٍّ أُرِّيُد َأْن َأْستَـْيقَِّن اخَلرَبَ مِّْن ، فـَُقْلُت: اْئَذْن يلِّ إِّىَل أَبـََويَّ، قَاَلْت: َوأَ «َكْيَف تِّيُكمْ »َفَسلََّم فـََقاَل:  اَن حِّ

َما، َفَأذَِّن يلِّ َرُسوُل اّللَِّّ قَِّبلِّ  ُمِّّي: َما يـََتَحدَُّث بِّهِّ النَّاُس؟ فـََقاَلْت: اَي بـُنَـيَّةُ َهوِّينِّ ملسو هيلع هللا ىلصهِّ ، َفأَتـَْيُت أَبـََويَّ فـَُقْلُت ألِّ
كِّ الشَّْأَن، فـََواّللَِّّ َلَقلََّما َكا يَئٌة عِّْنَد َرُجلٍّ حيِّبـَُّها َوهلََ َعَلى نـَْفسِّ َها، َنتِّ اْمرَأٌَة َقطُّ َوضِّ ا َضرَائُِّر، إِّالَّ َأْكثـَْرَن َعَليـْ

َلَة َحىتَّ َأْصَبْحُت الَ يـَْرَقأُ يلِّ َدمْ فـَُقْلُت: ُسْبَحانَ  ََذا، قَاَلْت: فَبِّتُّ تِّْلَك اللَّيـْ ٌع،  اّللَِّّ، َوَلَقْد يـََتَحدَُّث النَّاُس هبِّ
، مُثَّ َأْصَبْحُت، َفَدَعا َرُسوُل اّللَِّّ  َوالَ  ُل بِّنَـْومٍّ نَي اْستَـْلَبَث  ملسو هيلع هللا ىلصَأْكَتحِّ ، َوُأَساَمَة ْبَن َزْيدٍّ حِّ َعلِّيَّ ْبَن َأيبِّ طَالِّبٍّ

هِّ مِّ  لَّذِّي يـَْعَلُم يفِّ نـَْفسِّ ريمُُهَا يفِّ فِّرَاقِّ أَْهلِّهِّ، َفَأمَّا ُأَساَمُة، َفَأَشاَر َعَلْيهِّ ابِّ َن الُودِّّ هَلُْم، فـََقاَل الَوْحُي، َيْسَتشِّ
يُّ ْبُن َأيبِّ طَالِّبٍّ فـََقاَل: اَي َرُسوَل اّللَِّّ، ملَْ ّللَِّّ، َواَل نـَْعَلُم َواّللَِّّ إِّالَّ َخرْيًا، َوأَمَّا َعلِّ ُأَساَمُة: أَْهُلَك اَي َرُسوَل ا

َواَها َكثِّرٌي، َوَسلِّ اجلَارِّيَ  اَي »بَرِّيَرَة، فـََقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَة َتْصُدْقَك، َفَدَعا َرُسوُل اّللَِّّ ُيَضيِّّقِّ اّللَُّ َعَلْيَك، َوالنَِّّساُء سِّ
؟بَرِّيَرُة َهْل رَأَ  ًئا يَرِّيُبكِّ َها أَْمرًا أَْغمُِّصُه «ْيتِّ فِّيَها َشيـْ نـْ ، إِّْن رَأَْيُت مِّ حَلقِّّ ، فـََقاَلْت بَرِّيَرُة: اَل َوالَّذِّي بـََعَثَك ابِّ

َا َجا َها َقطُّ، َأْكثـََر مِّْن َأهنَّ نيِّ، فـََتْأيتِّ َعَليـْ نِّ، تـََناُم َعنِّ الَعجِّ ُن فـََتْأُكُلُه، فـََقاَم َرُسوُل رِّيٌَة َحدِّيثَُة السِّّ الدَّاجِّ
َمْن يـَْعُذُرينِّ مِّْن َرُجلٍّ : »ملسو هيلع هللا ىلصمِّْن يـَْومِّهِّ، فَاْستَـْعَذَر مِّْن َعْبدِّ اّللَِّّ ْبنِّ ُأيبٍَّّ اْبنِّ َسُلوَل، فـََقاَل َرُسوُل اّللَِّّ  ملسو هيلع هللا ىلصاّللَِّّ 

الَّ َخرْيًا،  َخرْيًا، َوَقْد ذََكُروا َرُجاًل َما َعلِّْمُت َعَلْيهِّ إِّ َذاُه يفِّ أَْهلِّي، فـََواّللَِّّ َما َعلِّْمُت َعَلى أَْهلِّي إِّالَّ بـََلَغينِّ أَ 
ْنُه ، فـََقاَم َسْعُد ْبُن ُمَعاذٍّ، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اّللَِّّ، َأاَن َواّللَِّّ «َوَما َكاَن َيْدُخُل َعَلى َأْهلِّي إِّالَّ َمعِّي  أَْعُذُرَك مِّ

خلَْزرَجِّ أََمْرتـََنا، فـََفَعْلَنا فِّيهِّ أَْمَرَك، فـََقاَم َسْعُد اَقُه، َوإِّْن َكاَن مِّْن إِّْخَوانَِّنا مَِّن إِّْن َكاَن مَِّن اأَلْوسِّ َضرَبـَْنا ُعنُـ 
ًا وَ  -ْبُن ُعَباَدَة  ، وََكاَن قـَْبَل َذلَِّك َرُجاًل َصاحلِّ يَُّة َوُهَو َسيُِّّد اخلَْزرَجِّ فـََقاَل: َكَذْبَت  -َلكِّنِّ اْحَتَمَلْتُه احلَمِّ

 ُأَسْيُد ْبُن ُحَضرْيٍّ فـََقاَل: َكَذْبَت َلَعْمُر اّللَِّّ، َواّللَِّّ لَنَـْقتـَُلنَُّه، اّللَِّّ، الَ تـَْقتـُُلُه، َوالَ تـَْقدُِّر َعَلى َذلَِّك، فـََقامَ  َلَعْمرُ 
َنافِّقِّ 

ُ
َعَلى املِّْنرَبِّ،  ملسو هيلع هللا ىلص، َوَرُسوُل اّللَِّّ نَي، فـَثَاَر احلَيَّانِّ اأَلْوُس، َواخلَْزرَُج َحىتَّ مَهُّوافَإِّنََّك ُمَنافٌِّق جُتَادُِّل َعنِّ امل

، َفأَ  ُل بِّنَـْومٍّ ْصَبَح عِّْندِّي فـَنَـَزَل، َفَخفََّضُهْم َحىتَّ َسَكُتوا، َوَسَكَت َوَبَكْيُت يـَْومِّي الَ يـَْرَقأُ يلِّ َدْمٌع، َوالَ َأْكَتحِّ
َلَتنْيِّ َويـَْوًما َحىتَّ َأُظنُّ َأنَّ الُبكَ أَبـََواَي، َوَقدْ  َنا مُهَا َجالَِّسانِّ عِّنْ  َبَكْيُت لَيـْ دِّي، اَء فَالٌِّق َكبِّدِّي، قَاَلْت: فـَبَـيـْ

َنا حَنُْن   لَِّك إِّْذ َكذَ َوَأاَن أَْبكِّي، إِّذِّ اْسَتْأَذَنتِّ اْمرَأٌَة مَِّن األَْنَصارِّ، َفَأذِّْنُت هَلَا، َفَجَلَسْت تـَْبكِّي َمعِّي، فـَبَـيـْ
َّ ، َفَجَلَس َومَلْ جَيْلِّْس عِّ ملسو هيلع هللا ىلصَدَخَل َرُسوُل اّللَِّّ  َلَها، َوَقْد َمَكَث َشْهرًا الَ يُوَحى ْندِّي مِّْن يـَْومِّ قِّيَل يفِّ  َما قِّيَل قـَبـْ

بـََلَغينِّ َعْنكِّ َكَذا وََكَذا، فَإِّْن ُكْنتِّ بَرِّيَئًة،  فَإِّنَّهُ  ،اَي َعائَِّشةُ »إِّلَْيهِّ يفِّ َشْأينِّ َشْيٌء، قَاَلْت: فـََتَشهََّد مُثَّ قَاَل: 
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 ،ُ َ َوُتويبِّ إِّلَْيهِّ، فَإِّنَّ َفَسُيرَبُِّّئكِّ اّللَّ ، فَاْستَـْغفِّرِّي اّللَّ  الَعْبَد إَِّذا اْعرَتََف بَِّذْنبِّهِّ، مُثَّ اَتَب َوإِّْن ُكْنتِّ أَْلَمْمتِّ بَِّذْنبٍّ
ْنُه َقْطَرًة، وَ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اّللَِّّ  ، فـََلمَّا َقَضى«اَتَب اّللَُّ َعَلْيهِّ  سُّ مِّ : َمَقالََتُه، قـََلَص َدْمعِّي َحىتَّ َما ُأحِّ َيبِّ قـُْلُت ألِّ

ْب َعينِّّ َرُسوَل اّللَِّّ  ييبِّ َعينِّّ َرُسوَل ملسو هيلع هللا ىلص، قَاَل: َواّللَِّّ َما أَْدرِّي َما أَُقوُل لَِّرُسولِّ اّللَِّّ ملسو هيلع هللا ىلصَأجِّ ُمِّّي: َأجِّ ، فـَُقْلُت ألِّ
نِّ، الَ أَقـَْرأُ  َجارِّيٌَة َحدِّيَثةُ ، قَاَلْت: َوَأاَن ملسو هيلع هللا ىلص، قَاَلْت: َواّللَِّّ َما أَْدرِّي َما أَُقوُل لَِّرُسولِّ اّللَِّّ فِّيَما قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصاّللَِّّ  السِّّ

، فـَُقْلُت: إِّيّنِّ َواّللَِّّ َلَقْد َعلِّْمُت أَنَُّكْم مسِّْعُتْم َما يـََتَحدَُّث بِّهِّ النَّاُس، َوَوقَـ  ُكْم َر يفِّ َكثِّريًا مَِّن الُقْرآنِّ  أَنـُْفسِّ
ُتْم بِّهِّ، َولَئِّْن قـُْلُت َلُكْم إِّيّنِّ بَرِّيَئٌة، َواّللَُّ  قـْ َْمرٍّ،  يـَْعَلُم إِّيّنِّ َلرَبِّيَئةٌ الَ ُتَصدُِّقوينِّ بَِّذلَِّك، َولَئِّنِّ اْعرَتَْفُت لَ َوَصدَّ ُكْم أبِّ

ُد يلِّ  ، َواّللَِّّ َما َأجِّ ُ يـَْعَلُم َأيّنِّ بَرِّيَئٌة لَُتَصدُِّقينِّّ سْتَعَانُ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّهُ الْمُ َوَلُكْم َمَثاًل، إِّالَّ َأاَب يُوُسَف إِّْذ قَاَل}َواّللَّ

ُ، َوَلكِّْن َواّللَِّّ َما ظَنَـْنُت َأْن يـُْنزَِّل يفِّ (1){عَلَى مَا تَصِفُون ي َوَأاَن أَْرُجو َأْن ُيرَبَِّّئينِّ اّللَّ  ، مُثَّ حَتَوَّْلُت َعَلى فِّرَاشِّ
لُقْرآنِّ يفِّ أَْمرِّي، َشْأينِّ َوحْ  ي مِّْن َأْن يـَُتَكلََّم ابِّ َوَلكِّينِّّ ُكْنُت أَْرُجو َأْن يـََرى َرُسوُل ًيا، َوأَلَاَن َأْحَقُر يفِّ نـَْفسِّ

،  ملسو هيلع هللا ىلصاّللَِّّ  ُ، فـََواّللَِّّ َما رَاَم جَمْلَِّسُه َواَل َخرََج َأَحٌد مِّْن أَْهلِّ البَـْيتِّ َحىتَّ أُْنزَِّل َعَلْيهِّ يفِّ النـَّْومِّ ُرْؤاَي ُيرَبُِّّئينِّ اّللَّ
ْثُل اجلَُمانِّ مَِّن الَعَرقِّ يفِّ يـَْومٍّ َشاالَوْحُي، َفَأَخَذُه َما َكاَن أَيُْخُذُه مَِّن الرُبََحاءِّ  ْنُه مِّ ُر مِّ ، ، َحىتَّ إِّنَُّه لَيَـَتَحدَّ تٍّ

: َوُهَو َيْضَحُك، َفَكاَن َأوََّل َكلَِّمةٍّ َتَكلَّ  ملسو هيلع هللا ىلصفـََلمَّا ُسرَِّي َعْن َرُسولِّ اّللَِّّ  َا، َأْن قَاَل يلِّ اَي َعائَِّشُة امْحَدِّي »َم هبِّ
، فـَُقْلُت: الَ َواّللَِّّ، الَ أَُقوُم إِّلَْيهِّ، َوالَ َأمْحَُد ملسو هيلع هللا ىلصي: ُقومِّي إِّىَل َرُسولِّ اّللَِّّ ، فَـَقاَلْت يلِّ أُمِّّ «، فـََقْد بـَرََّأكِّ اّللَُّ اّللََّ 

، فـََلمَّا أَنـَْزَل اّللَُّ  (2){لَّذِينَ جَاؤُوا بِاإلِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْإِنَّ اإِّالَّ اّللََّ، َفأَنـَْزَل اّللَُّ تـََعاىَل: } ، اآلاَيتِّ  َهَذا يفِّ بـَرَاَءيتِّ
ْنُه: َواّللَِّّ الَ قَاَل أَبُ  َي اّللَُّ َعْنُه وََكاَن يـُْنفُِّق َعَلى مِّْسَطحِّ ْبنِّ أاَُثثََة لَِّقرَابَتِّهِّ مِّ دِّيُق َرضِّ ى  أُْنفُِّق َعلَ و َبْكرٍّ الصِّّ

ُ تـََعاىَل  ًئا أََبًدا بـَْعَد َما قَاَل لَِّعائَِّشَة، َفأَنـَْزَل اّللَّ { إِّىَل قـَْولِّهِّ واَلَ يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا: }مِّْسَطحٍّ َشيـْ
بُّ َأْن يـَغْ (3){غَفُورٌ رَّحِيم} ، فـََرَجَع إِّىَل مِّْسَطحٍّ الَّذِّي َكاَن ، فـََقاَل أَبُو َبْكرٍّ: بـََلى َواّللَِّّ إِّيّنِّ أَلُحِّ فَِّر اّللَُّ يلِّ

اَي َزيـَْنُب، َما َعلِّْمتِّ َما »َيْسَأُل َزيـَْنَب بِّْنَت َجْحشٍّ َعْن أَْمرِّي، فـََقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اّللَِّّ جُيْرِّي َعَلْيهِّ، وََكاَن 
َها إِّالَّ َخرْيًا، قَاَلْت: َوهِّيَ «رَأَْيتِّ  الَّيتِّ  ، فـََقاَلْت: اَي َرُسوَل اّللَِّّ، َأمحِّي مَسْعِّي َوَبَصرِّي، َواّللَِّّ َما َعلِّْمُت َعَليـْ

، فـَعَ َكاَنْت تُ  .َسامِّيينِّ لَورَعِّ ُ ابِّ  َصَمَها اّللَّ
 
 

                                      
 .18اآليةسورة يوسف،  (1)
 و ما بعدها. 11يةآلسورة النور، ا(2)

 .22يةآلسورة النور، ا (3)
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 ختريج احلديث

، وكذلك أخرجه مسلم، من طريق ابن شهاب الزهري به (1)املتقدم البخاري واللفظ أخرجه ابإلسناد
كذلك و ، (3)، وأخرجه أيضا الرتمذي، من طريق عروة بن الزبري به بنحوه بشيء من االختصار(2)مبثله 

 .(4)بري به ابختصار شديد جداطريق عروة بن الز أخرجه أبو داود، من 

 حكم احلديث

 احلديث صحيح متفق على صحته.

 غريب احلديث

( قول الزهري "وكلهم حدثين طائفة من حديثها، وبعضهم أوعى من بعض، وأثبت له اقتصاصا، وقد 1
 وعيت عن كل واحد منهم احلديث الذي حدثين عن عائشة، وبعض حديثهم يصدق بعضا"، هذا

  .(5)عند العلماء مجع احلديث عنهم، جائز ال مانع منه وال كراهة فيهالذي ذكره من 

 .(6)( قوهلا "أقرع بني أزواجه"، وذلك لفصل النزاع بني الشركاء يف احلق2

 .(7)( قوهلا "يف غزاة غزاها"، هي غزوة بين املصطلق3

                                      
، وكتاب التفسري، 2661، ح173ص/3ديل النساء بعضهن بعضا، ج: كتاب الشهادات، ابب: تع1ط، الصحيحالبخاري،  (1)

 .4757،ح107ص، و 4750، ح101ص/6ابب: "لوال إذ مسعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم هبذا سبحانك هذا هبتان عظيم"، ج
 .56-2770، ح2129ص/4، ابب: يف حديث اإلفك وقبول توبة القاذف، ج، د.ط: كتاب التوبةصحيح مسلممسلم،  (2)
 .3180، ح310ص/5كتاب تفسري القرآن، ابب:ومن سورة النور، ج  :1، طالسننالرتمذي،  (3)
 .5219، ح392مص5كتاب األدب، ابب:يف قبلة الرجل ولده، ج  :1، طالسنن و معه معامل السننأبو داود،  (4)
ثقات من أجّل التابعني، فإذا  أن بعض احلديث عن بعضهم وبعضه اآلخر عن بعضهم، وهؤالء أئمة حفاظ ألنه بنّي وذلك  (5)

د اتفق العلماء على أنه ترددت اللفظة من احلديث بني كوهنا عن هذا أو ذاك، مل يضر ذلك وجاز االحتجاج هبما ألهنما ثقتان، وق
 شرح صحيحالنووي، انظر: لو قال أحد: "حدثين عمرو أو زيد"، ومها ثقتان معروفان ابلثقة عند املخاطب، جاز االحتجاج به )

 (.456-457ص/8ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، ، و 102-103ص/17ج:2، طمسلم
 .228ص/13ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 294ص/5جد.ط:، فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (6)
 .228ص/13ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 458ص/8ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (7)

= 
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البعري يركب عليه النساء ليكون ظهر حممل له قبة تسرت ابلثياب، يوضع على ، هو ( قوهلا "َهْوَدج"4
 . (1)أسرت هلن

 .(2)قد قالدة تعلق يف العنق للتزين هباقد يل"، العِّ فإذا عِّ  ( قوهلا "5

من جزع أظفار"، أي خرز من الظفر، نوع من القسط وهو طيب الرائحة يتبخر به، فلعله ( قوهلا "6
 .(3)صنع منه إما حلسن لونه أو بطيب رحيه

 .(4)منه القليلأي من الطعام"،ْلقة "العُ ( قوهلا 7

 .(5)( قوهلا "ابسرتجاعه"، أي بقوله "إان هلل وإان إليه راجعون"8

( قوهلا "معّرسني"، التعريس هو نزول املسافر يف آخر الليل، وقد استعمل للنزول مطلقا وهو املراد هنا 9
 .(6)بدليل قوهلا "حنر الظهرية"، وهو وقت شدة احلر

 . (7)هت"، على وزن فعلت، وهو من أفاق من املرض ومل تكتمل صحتهقَ نَـ قوهلا "حىت ( 01

                                      
 .104ص/17ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، ، و 458ص/8ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (1)
 .ناملصدران السابقاانظر:  (2)
ابن حجر انظر: ) ورد بلفظ "ظفار"، وهي مدينة يف اليمن قدو ، 459ص/8ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (3)

 (.104ص/17ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، و  ،459ص/8ج، د.ط:فتح الباريالعسقالين، 
العيين، ، و 104ص/17ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، ، و 460ص/8ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (4)

 .13/229ج، د.ط:عمدة القاري
العيين، ، و 105ص/17ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، ، و 463ص/8ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين،  انظر:(5)

  .13/230ج، د.ط:عمدة القاري
ابن حجر  )انظر: مكاملتها صيانة هلا عن املخاطبة يف اجلملةو أنه خشي أن يقع ما وقع من اإلفك، أو أنه اكتفى بذلك عن 

 .(463ص/8ج، د.ط:فتح الباريالعسقالين، 
، 42ص/8ج:2، طح صحيح البخاريشر ابن بطال، و ، 464ص/8:ج، د.طفتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (6)
 .13/230ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 105ص/17ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، و 
العيين، ، و 106ص/17ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، ، و 465ص /8:ج، د.طفتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (7)

 .13/231ج، د.ط:عمدة القاري
= 
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 .(1)( قوهلا "وضيئة"، أي حسنة مجيلة11

 .(2)( قوهلا "ال يرقأ يل دمع"، أي ال ينقطع12

 . (3)( قوهلا "وال أكتحل بنوم"، إشارة إىل السهر وأهنا مل تنم13

 .(4)ينزل ( قوهلا "استلبث الوحي" أي استبطأ ومل14

 .(5)( قوهلا "أغمصه عليها"، أي أعيبه عليها51

( قوهلا "فتأيت الداجن فتأكله"، الداجن الشاة اليت أتلف البيوت وال خترج إىل املرعى، وقيل هي كل 16
 .(6)ما أيلف البيوت مطلقا شاة أو طريا

 .(7)( قوهلا "قلص دمعي" أي استمسك نزوله وانقطع17

 . (8)فارق جملسه جملسه" ، أي ما( قوهلا " ما رام 18

 . (9)هي شدة احلمى أو احلر أو الكرب ،حاء"( قوهلا "من الربَُ 19

                                      
العيين، ، و 108ص/17ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، ، و 467ص/8ج، د.ط:تح الباريفابن حجر العسقالين، انظر:  (1)

 .84ص/19جد.ط:، عمدة القاري
 .املصادر السابقةانظر:  (2)
 .املصادر السابقةانظر:  (3)
العيين، ، و 108ص/17ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، ، و 468ص/8ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (4)

 .84ص/19ج، د.ط:لقاريعمدة ا
العيين، ، و 109ص/17ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، ، و 470ص/8ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (5)

 .232ص/13ج، د.ط:عمدة القاري
 .43ص/8ج:2، طشرح صحيح البخاريابن بطال، ، و املصادر السابقةانظر:  (6)
ابن ، و 111ص/17ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، ، و 475ص/8ج.ط:، دفتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (7)

 .44ص/8ج:2، طالبخاريشرح صحيح بطال، 
العيين، ، و 112ص/17ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، ، و 476ص/8ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين،  انظر: (8)

 .85ص/19ج، د.ط:عمدة القاري
 .43ص/8ج:2، طصحيح البخاري شرحابن بطال، ، و املصادر السابقة انظر: (9)

= 
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 .(1)ابجلمان يف احلسن والصفاء ملسو هيلع هللا ىلصهو اللؤلؤ، وهذا تشبيه عرقه ،ان"مَ ( قوهلا "مثل اجلُ 20

 .(2)( قوهلا "فلما سري"، أي كشف و أزيل21

 .(4)، من سورة النور(3)لقرآنيت أنزهلا من ا"فقد برّأك هللا"، أي ابآلايت ال ملسو هيلع هللا ىلص( قوله22

ملسو هيلع هللا ىلص ( قوهلا "وهي اليت كانت تساميين"، أي تطاولين وتفاخرين جبماهلا والرفعة وعلو املنزلة عند النيب23
(5). 

 ،فلم(6)سوء عاقبته ى( قوهلا "فعصمها هللا ابلورع"، أي حفظها ابحملافظة على دينها وجمانبة ما ختش24
بل تكلمت مبا علمت وهو أهنا )رضي هللا عنها(  ا عن عائشةيف حديث اإلفك وال قالت سوء ضْ ختَُ 

 إال خريا، فرضي هللا عنها وعن مجيع أمهات املؤمنني.ها عن  مل تعلم

  

                                      
 .112ص/17ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، ، و 476ص/8ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين،  انظر: (1)
، عمدة القاريالعيين، ، و 364ص/2ج، د.ط:النهاية يف غريب احلديث واألثرابن األثري، ، و املصدران السابقان انظر: (2)

 .85ص/19جد.ط:
 .477ص/8ج، د.ط:فتح الباريالعسقالين، ابن حجر  انظر: (3)
 .11-20سورة النور، اآلايت  (4)
ابن ، و 113ص/17ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، ، و 478ص/8ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين،  انظر: (5)

 . 405ص/2ج، د.ط:النهاية يف غريب احلديث واألثراألثري، 
 .478ص /8جد.ط:، فتح الباريابن حجر العسقالين،  انظر: (6)
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 فقه احلديث

   .(1)( احلديث يدل على جواز العمل ابلقرعة يف القسم بني الزوجات1

ة مبهمة، وقد أمجع املسلمون احلديث الواحد عن مجاعة، عن كل واحد قطع( ويدل على جواز رواية 2
 . (2)االحتجاج بهعلى قبوله و 

 .(3)( ويدل أيضا على حواز حتلي املرأة ابلقالدة وغريها يف السفر3

 .(4)( ويدل أيضا على جواز خروج املرأة حلاجة اإلنسان بغري إذن خاص من وزجها4

 .(5)املراة اهلودج ( ويدل أيضا على جواز ركوب5

 .(6)ضاديل النساء بعضهن بع( ويدل على جواز تع6

  

                                      
، فتح الباريابن حجر العسقالين،  انظر:مجاهري العلماء، وأنكرها بعض احلنفية مع أن اإلمام أاب حنيفة قال به )وبه قال  (1)

(، وال 234ص/13ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 103ص/17ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، ، و 294ص/5جد.ط:
عن مالك، وله رواية أنه جيوز للزوج السفر مبن شاء منهن بال  الشافعية وأيب حنيفة وروايةجيوز أخذ بعضهن بغري القرعة وهو قول 

يف العتق كذلك و ، (234ص/13ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 103ص/17ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي،  انظر:قرعة )
 .والوصااي وغريها

 .234و  228ص/13ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 116ص/17ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي،  انظر: (2)
العيين، ، و 479ص/8ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، ، و 116ص/17ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي،  انظر: (3)

 .235ص/13ج، د.ط:عمدة القاري
 .39ص/8ج:2، طشرح صحيح البخاريابن بطال، ، و املصادر السالقة  انظر: (4)
العيين، ، و 479ص/8ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، ، و 116ص/17ج:2، طسلمشرح صحيح مالنووي،  انظر: (5)

 .39ص/8ج:2، طشرح صحيح البخاريابن بطال، و ، 235ص/13ج، د.ط:عمدة القاري
، وذهب مالك والشافعي وغريمها إىل ة )رضي هللا عنها(بريرة و زينب عن عائشملسو هيلع هللا ىلص لسؤاله ،وهو قول أيب حنيفة وأيب يوسف (6)

 (.38ص/8ج:2، طشرح صحيح البخاريابن بطال،  انظر:ذلك )از عدم جو 
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 بعض ما يستفاد من احلديث

 .(1)( استعمال بعض اجليش ساقة، ليحمل الضعيف وحيفظ ما قد يسقط وغري ذلك1

 .(2)االسرتجاع عند املصائب، سواء كان يف نفسه أو غريهاستحباب ( 2

 .(3)املنقطع وإنقاذ الضائع( إعانة وإغاثة امللهوف وعون 3

 .(4)لركوب وحتمل املشقة ألجل ذلكقدار وإيثارهم اب( إكرام ذوي األ4

 . (5)( حسن األدب مع األجنبيات، ال سيما يف حالة اخللوة هبن عند الضرورة5

 .(6))رضي هللا عنها( ( حترمي الشك يف براءة عائشة6 

 .(7)( احلث على اإلنفاق يف سبيل اخلري خصوصا يف صلة الرحم7 

 .(8)إذ أنزل هللا عز وجل قرآان يتلى أعلن فيه برائتها،  عنها()رضي هللا ( فضيلة عظيمة لعائشة8

له مبا شهد من اخلري ملسو هيلع هللا ىلص لشهادة النيب)رضي هللا عنه(،  ( فضيلة عظيمة لصفوان بن املعطل9
 .(9)والصالح

                                      
العيين، ، و 479ص/8ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، ، و 116ص/17ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر:  (1)

 .235ص/13ج، د.ط:عمدة القاري
 .املصادر السابقةانظر:  (2)
 .املصادر السابقةانظر:  (3)
 .ابقةالساملصادر انظر:  (4)
 .املصادر السابقةانظر:  (5)
ابن ، و 481ص/8ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، ، و 117ص/17ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر:  (6)

 .236ص/13ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 39ص/8ج:2، طشرح صحيح البخاريبطال، 
 .481ج/ص، د.ط:فتح الباريعسقالين، ابن حجر ال، و 17/118ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر:  (7)
 .480ص/8ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (8)
العيين، ، و 480ص/8ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، ، و 117ص/17ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر:  (9)

 .235ص/13ج، د.ط:عمدة القاري
= 
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ثـََنا هَِّشاٌم، َأْخرَباََن َمْعَمٌر،ري: قال البخا( 38 ثـََنا َعْبُد اّللَِّّ ْبُن حُمَمَّدٍّ، َحدَّ ، َعْن َأيبِّ َسَلَمَة،  َحدَّ َعنِّ الزُّْهرِّيِّّ
َّ )رضي هللا عنها(  َعْن َعائَِّشةَ  رْبِّيُل يـَْقرَُأ َعَلْيكِّ »، قَاَل هَلَا: ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ النَّيبِّ ، «السَّاَلمَ اَي َعائَِّشُة َهَذا جِّ

َّ «َوَعَلْيهِّ السَّاَلُم َوَرمْحَُة اّللَِّّ َوبـَرََكاتُُه، تـََرى َما الَ أََرى»فـََقاَلْت:   .ملسو هيلع هللا ىلص، تُرِّيُد النَّيبِّ

 ختريج احلديث

، وكذلك مسلم، من طريق الزهري به مبثله، إال أنه قال فيه (1)املتقدم البخاري واللفظ أخرجه ابإلسناد
، وكذلك أخرجه (3)، وأخرجه أيضا الرتمذي، من طريق معمر به بلفظه(2)"اي عائش" على الرتخيم

 . (4)النسائي، من طريق الزهري به، مبثله

 م احلديثكح

 احلديث صحيح متفق على صحته.

  

                                      
، وكتاب االستاذان، ابب: تسليم 3217، ح112ص/4ب: ذكر املالئكة، جكتاب بدء اخللق، اب:  1ط، الصحيحالبخاري،  (1)

، وكتاب األدب، ابب:من دعا صاحبه فنقص من امسه حرفا، 6249، ح55ص/8الرجال على النساء والنساء على الرجال، ج
، 29ص/5ج ،)رضي هللا عنها(شة، وفيه "اي عائش" على الرتخيم، وكتاب فصائل الصحابة، ابب:فضل عائ6201، ح44ص/8ج
 ، وفيه "اي عائش" على الرتخيم.3768ح
، ورواية 91-2447، ح1896ص/4ج)رضي هللا عنها(،  ، ابب: فضل عائشة، د.ط: كتاب الفضائلصحيح مسلممسلم،  (2)

 .90-2447، ح1895ص/4جأخرى، من طريق أيب سلمة بن عبد الرمحن به مبثله، وليس فيها ذكر لقوله "اي عائشة"، 
، و رواية أخرى من 3881، ح662ص/5ج )رضي هللا عنها(، كتاب املناقب، ابب: فضل عائشة  :1، طالسننالرتمذي،  (3)

 .3882طريق أيب سلمة بن عبد الرمحن به مبثله، وليس فيها ذكر لقوله "اي عائشة"، ح
، 69-70ص/7كتاب:عشرة النساء، ابب: الغرية، ج:3، طالسنن الصغرى بشرح السيوطي وحاشية السنديالنسائي،  (4)

 .3954ح
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 غريب احلديث

 .(2)م عليكلِّّ سَ ، ومعناه يُ (1)أيضا "يُقرِّئ أ عليك"، وقد وردرَ قْ ( قوله "يَـ 1

، ال يراهه يسمع كالمه، وغري و  )عليه السال(يرى جربيلملسو هيلع هللا ىلص النيب تعين أن( قوهلا "ترى ما ال نرى"، 2 
 .(3)وال يسمع كالمه

 فقه احلديث

 .(4)جواز بعث السالم إىل الغري، وجيب على الرسول تبليغ السالميدل على  ( احلديث1

ى الرجال، إذا مل يرتتب على ذلك ( ويدل أيضا على جواز تسليم الرجال على النساء، والنساء عل2
    .(6)، وللعلماء يف املسألة تفصيل(5)مفسدة، وإال فال

                                      
)رضي هللا  : كتاب فصائل الصحابة، ابب:فضل عائشة،السنن الصغرى بشرح السيوطي وحاشية السنديالنسائي، أخرجه  (1)

 .3768، ح106ص/7ج عنها(،
 .211-212ص/15ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي،  انظر: (2)
 .69ص/7ج:3، طالسندي على سنن النسائي مع السننحاشية السندي،  انظر: (3)
 .211ص/15ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي،  انظر: (4)
، شرح صحيح البخاريابن بطال، ، و 34ص/11ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، ، و املصدر السابق انظر: (5)

 .244ص/22ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 28ص/9ج:2ط
ابن بطال، ، و 34ص/11ج، د.ط:فتح الباريحجر العسقالين،  ابن انظر:املالكية بني الشابة والعجوز سدا للذريعة )فرق  (6)

(، وهو قول الشافعية واجلمهور، إال أهنم 244ص/22ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 28ص/9ج:2، طشرح صحيح البخاري
بة بني (، ومنهم من فرق يف الشا149ص/14ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي،  انظر:جعلوا العجوز اليت تشتهي مبنزلة الشابة )

 انظر:اليت كانت مجيلة خياف االفتتان هبا فال يشرع السالم ابتداء وردا، واليت مل خيف االفتتان هبا فال مانع من السالم ابتداء وردا )
 (.34ص/11ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، 
قامة واجلهر ابلقراءة، ويستثىن من ذلك احملرم عية ابتداء النساء الرجال ابلسالم ألهنن منعن من األذان واإلومل ير الكوفيون مشرو 

، شرح صحيح البخاريابن بطال، ، و 34ص/11ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين،  انظر:فيجوز للمرأة السالم عليه )
حمرم  نَّ فيهِّ  قالوا أيضا ال يسلم الرجال على النساء إال إذا كان(، و 244ص/22ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 28ص/9ج:2ط
العيين، ، و 28ص/9ج:2، طشرح صحيح البخاريابن بطال، ، و 149ص/14ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي،  انظر:)

 (.244ص/22ج، د.ط:عمدة القاري
= 
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 .(1)( ويدل على مشروعية رد السالم3

 .(2)م ابلكتابة أن يرد ابللفظ على الفور عند القراءةن بلغه السال( جيب على م4

 بعض ما يستفاد من احلديث

 جربيلاألمني  حيث سّلم عليها امللك)رضي هللا عنها(  املؤمنني عائشة( فيه فضيلة ظاهرة عظيمة ألم 1
  )عليه السالم(.

 .(3)السالم"وعليكم "أو  "( استحباب الرد، ملن بلغه السالم، بقوله "وعليك2
 

 



  

                                      
)انظر:  غه السالملُ بْـ فورا على الذي يَـ وعند الشافعية جيب الرد ، 211ص/15ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر:  (1)

 (.211ص/15ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، 
 .املصدر السابقانظر:  (2)
 .املصدر السابق انظر:  (3)
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 )رضي هللا عنه( مناقب أسامة بن زيدالثاين:  حثبامل

، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعائَِّشَة، قَاَلْت: قال البخاري: ( 39 ثـََنا ُسْفَياُن، َعنِّ الزُّْهرِّيِّّ َبةُ ْبُن َسعِّيدٍّ، َحدَّ ثـََنا قـُتَـيـْ َحدَّ
ْدجلِِّّيَّ َدَخَل َعَليَّ اَي َعائَِّشةُ ُروٌر، فـََقاَل: "َذاَت يـَْومٍّ َوُهَو َمسْ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اّللَِّّ  َدَخَل َعَليَّ 

ُ
، أمََلْ تـََرْي َأنَّ جُمَزِّزًا امل
َما َقطِّيَفٌة، َقْد َغطََّيا رُُءوَسُهَما َوَبَدْت أَْقَداُمُهَما، فـََقاَل: َهذِّهِّ األَْقَداَم  إِّنَّ  فـَرََأى ُأَساَمَة ْبَن زَْيدٍّ َوَزْيًدا َوَعَلْيهِّ

".بـَْعُضَها مِّنْ    بـَْعضٍّ

 ختريج احلديث

، كلهم (4)ابن ماجه، و (3)، والنسائي(2)، وأخرجه أيضا مسلم(1)املتقدم البخاري واللفظ ابإلسنادأخرجه 
 من طريق سفيان به بلفظه.

 .(5)ابن ماجهوسفيان هو ابن عيينة، كما يف رواية 

 حكم احلديث

 احلديث صحيح متفق على صحته.

 غريب احلديث

ز" زِّّ رز" حباء بعدها راء، ولكن الصواب أنه "جمَُ ، وقيل "حمْ "جُمَزَّزا"، وقد قيل زاينيزا"، بزِّ ( قوله "أن جمَُ 1
ّز زا ألنه كان يف اجلاهلية إذا أخذ أسريا جَ مسي جمزِّّ و هو ابن األعور بن جعدة املدجلي،  ،ز هذاو جمزِّ  .(6)

                                      
 .6771، ح157ص/8: كتاب الفرائض، ابب:القائف، ج1ط، الصحيحالبخاري،  (1)
 .39-1459، ح1082ص/2ابب: العمل إبحلاق القائف الولد، ج ، د.ط: كتاب الرضاع،صحيح مسلممسلم،  (2)
 .3494، ح184ص/6كتاب الطالق، ابب: القافة، ج:3، طوطي وحاشية السنديالسنن الصغرى بشرح السيالنسائي،  (3)
 .2349، ح787ص/2األحكام، ابب: القافة، ج، د.ط، كتاب السننابن ماجه،  (4)
 املصدر السابق. (5)
السيوطي، و ، 57ص/12ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، ، و 40-41ص/10ج:2، طصحيح مسلمالنووي، شرح  (6)

 .184ص/6:ج3، طالنسائي مع السنن شرح سنن
= 
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، بل (1)عارفا ابلقيافة نره أحد، وكاانصيته مث أطلقه، وعلى هذا فيكون له اسم غري جمزز، ولكن مل يذك
 .(2)بين أسدلقبيلته و للقيافة ابالعرب تعرتف  وكانت

 2ن.يحلديث الرابع والعشر ا ( قوله "قطيفة"، هي كساء، وتقدم ذكرها عند

   .(3)قصة ملسو هيلع هللا ىلصسبب سرورهيف  ( قوهلا "وهو مسرور"،3

 .(4) ملسو هيلع هللا ىلصالنيبل، موىل ( قوله "فرأى أسامة بن زيد وزيدا"، زيد هو ابن حارثة بن شرحبي4

                                      
 .388ص/8ج:2، طشرح صحيح البخاريابن بطال، ، و 57ص/12ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (1)
ابن ، و 41ص/10ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، ، و 57ص/12ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (2)

 .387ص/8ج:2، طشرح صحيح البخاريبطال، 
، عمدة القاريالعيين، مادة:قوف، و  ،1419ص/4:ج3، طالصحاحاجلوهري، )انظر:  و القائف هو الذي يتتبع اآلاثر و يعرفها

، 121ص/4ج، د.ط:النهاية يف غريب احلديث واألثرابن األثري، )انظر:  و يعرف شبه الرجل أبخيه و أبيه (،263ص/23جد.ط:
 .(56ص/12ج، د.ط:اريفتح البابن حجر العسقالين، مادة "قوف"، و 

كان أسود   وهي أن الناس يف اجلاهلية كانوا يقدحون يف نسب أسامة، ويشّكون يف كونه ابن زيد بن حارثة، وذلك ألن أسامة (3)
انوا يعتمدون قول القائف يف كشديد السواد وأبوه زيد أبيض، فلما نظر القائف جمزز إىل أقدامهما وشهد وقضى إبحلاق نسبه، و 

ابن حجر العسقالين، انظر: وسر بذلك ألنه كان زاجرا ومانعا هلم من الطعن يف نسبه )ملسو هيلع هللا ىلص ، مع اختالف اللون، فرح النيبِّ إثبات ذلك
، شرح سنن النسائي مع السننالسيوطي، و ، 41ص/10ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، ، و 57ص/12جط:، د.فتح الباري

عمدة العيين، ، و 184-185ص/6ج:3، طائي مع السننحاشية السندي على سنن النسالسندي، ، و 184-185ص/6:ج3ط
(، وزاد الرافعي أن أسامة مع كونه أسود اللون، كان طويال أقىن األنف، وأبوه زيد مع كونه أبيض 263ص/23ج، د.ط:القاري

ابن انظر: عنده ) نيألهنما كاان حمبوبَ ملسو هيلع هللا ىلص األنف، وأن املشركني قصدوا ابلطعن يف نسب أسامة مغايظة النيبأخنس اللون، كان قصريا 
، د.ط: كتاب صحيح مسلممسلم، أخرجه )حبه إايمها ثبت وصح  وقد(، 232ص/4:ج، د.ط تلخيص احلبريحجر العسقالين، 

-2426، ح1884ص/4، ج)رضي هللا عنهما( ، ابب: فضائل زيد بن حارثة و أسامة بن زيد)رضي هللا عنهم( الصحابة فضائل
64.) 

 ،و ملا جاء أبوهملسو هيلع هللا ىلص وهبته للنيبمث )رضي هللا عنها( اجلاهلية فاشرتاه حكيم بن حزام لعمته خدجيةر يف سِّ ، أُ كلبوهو من بين   (4)
-546ص/1ج، د.ط:اإلصابةابن حجر العسقالين، )انظر:  ملسو هيلع هللا ىلص، فاختار البقاء عند النيبملسو هيلع هللا ىلص ، خرّيه النيبفداءه وعمه إىل مكة وأرادا

 .(87ص/7:جد.ط، فبح الباري، و545
= 
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ملسو هيلع هللا ىلص ، وأمه أم أمين حاضنة النيب(1)ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا بّ وأسامة بن زيد، هو ابن زيد بن حارثة، وكان معروفا حبِِّّ 
(2). 

 فقه احلديث

  .(3)، ويف املسألة خالف( احلديث يدل على جواز العمل بقول القائف1

 .(4)ويف اشرتاط العدالة والعدد يف القائف تفصيل( 2 

 .(5)اب لهرِّ ماء على اشرتاط كون القائف خبريا بفن القيافة جمُ علال( اتفق 3

  

                                      
مسلم، ، و 3732، ح23ص/5أسامة بن زيد، جابب: ذكر ، : كتاب فضائل الصحابة1ط، حيحالصالبخاري،  أخرجه (1)

-1688، ح1315ص/3احلدود، ابب: قطع السارق الشريف والنهي عن الشفاعة يف احلدود، ج، د.ط: كتاب صحيح مسلم
9. 
 .7/88ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (2)
رواية، واملشهور عنه أنه أجازه يف اإلماء ومنعه يف احلرائر، ومنعه ومالك يف  اهري العلماء والشافعيفقال مبا دل عليه احلديث مج (3)

، شرح صحيح البخاريابن بطال، ، و 41ص/10ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر: أبو حنيفة وأصحابه وغريهم )
 (.264ص/23ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 387و 386ص/8ج:2ط

فرح مبا قاله جمزز القائف، ولو كانت القيافة ابطلة غري معترب هبا، مل حيصل ملسو هيلع هللا ىلص نهور ومن قال بقوهلم حديث جمزز، ألودليل اجلمه
شرح صحيح ابن بطال، ، و 41ص/10ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر: ال يسر ابلباطل )ملسو هيلع هللا ىلص بذلك السرور والفرح، ألنه

 (، وقد ذكر185ص/6ج:3ط، ي على سنن النسائي مع السننحاشية السندالسندي، ، و 387و 386ص/8ج:2، طالبخاري
ابن حجر انظر: ابن حجر أن اإلمام البخاري أخرج هذا احلديث يف كتاب الفرائض ردا على من زعم أن القائف ال يعترب قوله )

طاعنني يف نسب السرور أن الكفار ال هَ (، ومن منع األخذ بقول القائف يرى أن وجْ 57ص/12ج، د.ط:فتح الباريالعسقالين، 
حاشية السندي على سنن السندي، انظر: تربون بقول القائف، فصار قول القائف هنا حجة عليهم، فسر لذلك )أسامة كانوا يع

 (.185ص/6ج:3، طالنسائي مع السنن
ان اثنني، وبه قال اتفق من أجاز اعتبار قول القائف على اشرتاط العدالة يف القائف، واختلفوا يف العدد، فاشرتط مالك أن يكو  (4)

، شرح صحيح مسلمالنووي، انظر: ية، ولكن األصح عند الشافعية االكتفاء بواحد وعدم اشرتاط العدد )بعض الشافع
 (.41ص/10ج:2ط
 .41-42ص/10ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر:  (5)
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 بعض ما يستفاد من احلديث

، فإن جمززا مل ير وجوههما، بل (1)( جواز الشهادة على املنتقبة واالكتفاء مبعرفتها من غري رؤية الوجه1
 كاان قد غطّيا رؤوسهما بقطيفة.

 .(2)داح( جواز اضطجاع الرجل مع ولده يف شعار و 2

، فإن جمززا شهد مبا شهد به من غري (3)( قبول شهادة من شهد قبل أن يستشهد عند عدم التهمة3
 أن يطلب ذلك منه.

بقطع النزاع والتهمة والطعن يف نسبه ملسو هيلع هللا ىلص النيبُ  رَّ حيث سُ  )رضي هللا عنه( ( فضيلة عظيمة ألسامة4
 بقول القائف العارف.

 لطفه معها بندائها ابمسها.و  )رضي هللا عنها( ( احرتامه لعائشة5  
  

                                      
 .57ص/12ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (1)
 .قاملصدر السابانظر:  (2)
 .السابقاملصدر انظر:  (3)
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ثـََنا الَفْضُل ْبُن ُموَسى، َعْن طَْلَحَة ْبنِّ حَيََْي، َعْن قال الرتمذي: ( 40 ثـََنا احُلَسنْيُ ْبُن ُحَرْيثٍّ قَاَل: َحدَّ َحدَّ
نِّنَي قَاَلْت: أَرَاَد النَّ  ْؤمِّ

ُ
ُّ َعائَِّشَة بِّْنتِّ طَْلَحَة، َعْن َعائَِّشَة، أُمِّّ امل اَط ُأَساَمَة. قَاَلْت َعائَِّشُة: َي خمَُ يـَُنحِّّ  َأنْ  ملسو هيلع هللا ىلصيبِّ
بُّهُ »َدْعينِّ َحىتَّ َأُكوَن َأاَن الَّذِّي أَفـَْعُل قَاَل:  بِّّيهِّ فَإِّيّنِّ ُأحِّ  «.اَي َعائَِّشُة َأحِّ

 ختريج احلديث

 ، وانفرد به بني أصحاب الكتب الستة.(1)املتقدم الرتمذي واللفظ أخرجه ابإلسناد

 رواة احلديث

، (3)، ذكره ابن حبان يف الثقات(2)احلسن بن اثبت ، اخلزاعي، أبو عمارحريث: هو ابن ( احلسني بن 1
 .(5)الصة فيه أنه ثقةفاخل، (4)وقال النسائي عنه "ثقة"

، وقال (7)، قال عنه ابن معني "ثقة"(6)، أبو عبد هللا املروزينيونَ نُ بِّ ناين، يْ ( الفضل بن موسى: هو السِّ 2
 .(8)الصة فيه أنه ثقة ثبت ورمبا أغربخلفاأبو حاِت "صدوق صاحل"، 

هو ابن طلحة بن عبيد هللا، التيمي املدين، قال اإلمام أمحد عنه "صاحل احلديث"، ( طلحة بن حيَي: 3
، وذكره ابن حبان يف الثقات وقال "كان (9)وقال ابن معني "ثقة"، وقال حيَي القطان "مل يكن ابلقوي"

 .(11)خيطئ، فاخلالصة فيه أنه صدوق (10)طئ"خي

                                      
 .3818، ح636ص/5، ج)رضي هللا عنه(كتاب املناقب، ابب: مناقب أسامة بن زيد  :1، طالسننالرتمذي،  (1)
 .358-359ص/6ج:1، طهتذيب الكمالاملزي، انظر:  (2)
 .12899، رقم 8/187:ج1، طالثقاتابن حبان، انظر:  (3)
 .360ص/6ج:1، طهتذيب الكمالاملزي،  (4)
 .1314، رقم166ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (5)
 .5419، رقم447ص:املصدر السابقانظر:  (6)
  .390، رقم69ص/7:ج1، طاجلرح و التعديلابن أيب حاِت، ، و 257ص/23ج:1، طهتذيب الكمالاملزي،  (7)
 .5419، رقم447ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (8)
 .2984، رقم 441-443ص/13:ج1، طهتذيب الكمالاملزي،  (9) 
 .8704، رقم 487ص/6:ج1، طالثقاتابن حبان،  (10) 
 .3036رقم  283: ص1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (11) 

= 
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الراوي عنها، بنت طلحة بن عبيد هللا، أم عمران التيمية ، عمة طلحة  ( عائشة بنت طلحة: هي4
، فاخلالصة (2))رضي هللا عنها( خالتها و قد مسعت منها ، وأم املؤمنني عائشة(1) وكانت مجيلة جدا

   .(3)أهنا ثقة فيها 

 حكم احلديث

، (6)وحكم عليه األلباين أبنه حسن ،(5)ابن حبان ححهوص ،(4)الرتمذي "هذا حديث حسن غريب"قال 
طلحة بن حيَي خمتلف فيه إال أنه حسن احلديث" فإن وحّسنه أيضا األعظمي، فقال: "إسناده حسن، 

 ، فاحلديث حديث حسن.(7)

 غريب احلديث

ي"، أي يُ ( قوهلا "يـُنَ 1  .(8)يلزِّ حِّّ

 .(9)"خُماط"، هو ما يسيل من األنف(  قوهلا 2

  

                                      
 .8636، رقم 570ص :1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (1)
 .7040، رقم 513ص/2:ج1طالكاشف الذهيب، انظر:  (2)
 .8636، رقم 570ص  :1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (3)
 .3818، ح636ص/5، ج)رضي هللا عنه( كتاب املناقب، ابب: مناقب أسامة بن زيد  :1، طالسننالرتمذي،  (4)
ذكر األمر مبحبة أسامة بن ابب عن مناقب الصحابة رجاهلم ونساؤهم،  ملسو هيلع هللا ىلصكتاب إخباره:  2، طصحيح ابن حبانابن حبان،  (5)

 .7058، ج534ص/14كان حيبه، ج ملسو هيلع هللا ىلصزيد إذ النيب

 .6176، ح1740ص/3:ج3، طمشكاة املصابيححتقيق ، أللبايناانظر:  (6)
 .167ص/9:ج1، طاجلامع الكاملالضياء،  (7)
 .218ص/10ج، د.ط: حتفة األحوذيباركفوري، املانظر:  (8)
 ، مادة "خمط".1158ص/3:ج3، طصحاحالاجلوهري،  ،واملصجر السابقانظر:  (9)
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 فاد من احلديثا يستبعض م

فلم  ،ملسو هيلع هللا ىلصوحسن تعامله، فإنه أراد أن يزيل خماط أسامة، مع أنه رسول هللا ونبيهملسو هيلع هللا ىلص خلق النيب عظم( 1
 يظن بنفسه أنه فوق ذلك.

 أن يقوم به، وإنه يدل ملسو هيلع هللا ىلصالنيب تقوم مبا أراد أرادت أنحيث  )رضي هللا عنها( ( حسن خلق عائشة2
 عظم العالقة الزوجية بينهما. على

حبه له، ويدل ذلك على  عن ملسو هيلع هللا ىلصالنيب حيث أفصح )رضي هللا عنه( ضيلة كبرية جليلة ألسامةيه ف( ف3
 .ملسو هيلع هللا ىلصومنزلته عند احلبيب املصطفى قدره

 بندائها ابمسها. )رضي هللا عنها( واحرتامه لعائشةملسو هيلع هللا ىلص ( لطفه4 
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 )رضي هللا عنه(مناقب عبد هللا بن الزبريالثالث:  حثبامل

ثَـ قال الرتمذي: ( 41 ، َعْن َعْبدِّ اّللَِّّ ْبنِّ َنا عَ َحدَّ مٍّ ثـََنا أَبُو َعاصِّ ْبُد اّللَِّّ ْبُن إِّْسَحاَق اجلَْوَهرِّيُّ قَاَل: َحدَّ
 َّ ، َعْن اْبنِّ َأيبِّ ُمَلْيَكَة، َعْن َعائَِّشَة، َأنَّ النَّيبِّ َُؤمَّلِّ

ا اَي َعائَِّشُة مَ »رََأى يفِّ بـَْيتِّ الزَُّبرْيِّ مِّْصَباًحا، فـََقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصامل
َيهُ ى َأمسَْ أُرَ   َفَسمَّاُه َعْبَد اّللَِّّ َوَحنََّكُه بَِّتْمَرةٍّ.«. اَء إِّالَّ َقْد نُفَِّسْت َفاَل ُتَسمُّوُه َحىتَّ ُأمسَِّّ

 ختريج احلديث

 ، وانفرد إبخراجه بني أصحاب الكتب الستة.(1)املتقدم الرتمذي واللفظ أخرجه ابإلسناد

 رواة احلديث

ابن حبان  قال، (2)حممد البصري، مستملي أيب عاصم النبيل هو أبووهري: ( عبد هللا بن إسحاق اجل1
 .(5)اخلالصة فيه أنه ثقة حافظف، (4)، وقال أبو حاِت "شيخ"(3)"مستقيم احلديث"

، قال ابن معني عنه (6)د بن الضحاك الشيباين، النبيل، البصريلَ ( أبو عاصم: هو الضّحاك بن خمَْ 2
 .(8)اخلالصة فيه أنه ثقة ثبتف، (7)فقه" ديث وكان له"ثقة كثري احل"ثقة"، وقال العجلي 

                                      
 .3826، ح639ص/5، جالزبري )رضي هللا عنه(عبد هللا بن لكتاب املناقب، ابب: مناقب   :1، طالسننالرتمذي،  (1)
 .3162، رقم 304ص/14ج:1، طهتذيب الكمالاملزي، انظر:  (2)
 .13885، رقم363ص/8:ج1، طالثقاتابن حبان،  (3)
 .23، رقم5ص/5:ج1، طلتعديلاجلرح واابن أيب حاِت،  (4)
 .3210، رقم295ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، نظر:  (5)
 .2927، رقم281ص/13:ج1، طهتذيب الكمالاملزي، ، و 2977، رقم280ص :املصدر السابقنظر:  (6)
 .285-286ص/13ج:1، طالكمالهتذيب املزي،  (7)
 .2977، رقم280ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (8)

= 
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، قال اإلمام أمحد "ليس بذاك" وقال مرة (1)بن وهب هللا، املخزومي، املكيا( عبد هللا بن املؤّمل: هو 3
، وقال (2)"أحاديثه مناكري"، وقال ابن معني "صاحل احلديث" ومرة "ضعيف"، وقال النسائي "ضعيف"

 .(4)اخلالصة فيه أنه ضعيف احلديثف ،(3)ليس بقوي"أبو زرعة "و  أبو حاِت

، أبو بكر األحول (5)التيمي املدينة ك( ابن أيب مليكة: هو عبد هللا بن عبيد هللا بن عبد هللا بن أيب ُمَليْ 4
 .(8)اخلالصة فيه أنه ثقة فقيهف، (7)، قال عنه أبو حاِت وأبو زرعة "مكي ثقة"(6)ويقال أبو حممد

 حكم احلديث

، وضّعفه الدكتور (10)ّسنه األلباينح، و (9)مذي بعد رواية احلديث "هذا حديث حسن غريب"الرت قال 
 عبد هللا بن املؤمل املخزومي، ألنه ضعيف احلديث، وذكر أن الصواب يف والدة عبد هللا بناألعظمي ب

 ك فإنومع ذل فاحلديث ضعيف،، (12)ثبت ، كما(11)ملسو هيلع هللا ىلص، أنه ولد بقباء، مث أيت به إىل النيبالزبري

                                      
 .3648، رقم325ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (1)
 .821، رقم175ص/5:ج1، طاجلرح والتعديلابن أيب حاِت، ، و 190، و189ص/16:ج1، طهتذيب الكمالاملزي،  (2)
 .821، رقم175ص/5:ج1، طاجلرح والتعديلابن أيب حاِت،  (3)
 .3648، رقم325ص:1، طتقريب التهذيب ابن حجر العسقالين،انظر:  (4)
 .3454، رقم312ص:املصدر السابقانظر:  (5)
، 99ص/5:ج1، طاجلرح والتعديلابن أيب حاِت، ، و 3405، رقم256ص/15ج:1، طهتذيب الكمالاملزي، انظر:  (6)

 .461رقم
 .461، رقم100ص/5:ج1، طاجلرح والتعديلابن أيب حاِت،  (7)
 .3454، رقم312ص:1، طتقريب التهذيب، ابن حجر العسقالينانظر:  (8)
 .3826، ح639ص/5، ج)رضي هللا عنهما( كتاب املناقب، ابب: مناقب لعبد هللا بن الزبري  :1، طالسننالرتمذي،  (9)
 .3826، رقم8/326ج:1، طصحيح وضعيف سنن الرتمذياأللباين، انظر:  (10)
 .223ص/9:ج1، طاجلامع الكاملالضياء، انظر:  (11)
، 62ص/5وأصحابه إىل املدينة، جملسو هيلع هللا ىلص  كتاب مناقب األنصار، ابب: هجرة النيب:1ط، الصحيحالبخاري، ه أخرج (12)

، 1691ص/3ابب: استحباب حتنيك املولود ومحله إىل صاحل حينكه، ج ، د.ط: كتاب اآلداب،صحيح مسلممسلم، ، و 3909ح
 .25-2146ح

= 
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 .(1)إايه عبد هللا وحتنيكه ابلتمر قد صح وثبتملسو هيلع هللا ىلص تسمية النيب

 غريب احلديث

 .(2)تدَ لَ وَ و  "، أي وضعت محلها( قوله "نَفستْ 1

 .(3)عه يف فم الصيب ودلك به حنكهضَ غ الشيء ووَ ضَ ( قوهلا "فحّنكه"، أي مَ 2

 فقه احلديث

ته وأنه سنة ابإلمجاع، فإن مل يوجد متر الدد و يْ عَ حتنيك املولود بتمر بُـ ( احلديث يدل على استحباب 1
 .(4)من احللوىوجد فبما 

  

                                      
، 84ص/7املولود غداة يولد ملن مل يعق عنه وحتنيكه، جكتاب العقيقة، ابب: تسمية :1ط، الصحيحالبخاري، أخرجه  (1)

، 1691ص/3ابب: استحباب حتنيك املولود ومحله إىل صاحل حينكه، ج ، د.ط: كتاب اآلداب،صحيح مسلممسلم، ، و 5469ح
 .25-2146ح
 .95ص/5ج، د.ط:النهاية يف غريب احلديث واألثرابن األثري، انظر:  (2)
النووي، ، و 248ص/7، وج588ص/9ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، و ، 451ص/1:جاملصدر السابقانظر:  (3)

 .123ص/14ج:2، طشرح صحيح مسلم
 .588ص/9ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، ، و 123و  122ص/14ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر:  (4)



 

172 

 بعض ما يستفاد من احلديث

 .(1)ك به، رجال كان أو امرأةربَّ تَ ك من الصاحلني، وممن يُـ نِّّ كون احملَ استحباب  ( 1

 .(2)فبغريه( األفضل يف التحنيك أن يكون ابلتمر، فإن مل يوجد 2

 .(3)ند حتنيكه( استحباب الدعاء للمولود ع3

   .(4)وذلك من أوجه)رضي هللا عنهما(،  ( فضيلة عظيمة لعبد هللا بن الزبري4
  

                                      
 .124و 122ص/14ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر:  (1)
 .صدر السابقاملانظر:  (2)
  .126ص/14:جاملصدر السابقانظر:  (3)
 منهامسح عليه ودعا له وابرك عليه، و ملسو هيلع هللا ىلص أن النيبِّ  منهاأول شيء دخل يف جوفه، و ملسو هيلع هللا ىلص حّنكه، فكان ريقهملسو هيلع هللا ىلص أن النيب منها (4)

اه عبد مسّ ملسو هيلع هللا ىلص أنه منها(، و 127ص/14ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر: أنه أول مولود من املهاجرين ولد يف املدينة )
 هللا.
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 )رضي هللا عنه(مناقب الصحايب عبادالرابع:  حثبامل

، َعْن قال البخاري: ( 42 ، َأْخرَباََن عِّيَسى ْبُن يُوُنَس، َعْن هَِّشامٍّ ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن ُعبَـْيدِّ ْبنِّ َمْيُمونٍّ أَبِّيهِّ، َحدَّ
 ُّ َها، قَاَلْت: مسَِّع النَّيبِّ َي اّللَُّ َعنـْ دِّ، فـََقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َعائَِّشَة َرضِّ ْسجِّ

َ
َُه اّللَُّ َلَقْد أَذَْكَرينِّ »َرُجاًل يـَْقرَأُ يفِّ امل  َرمحِّ

ُّ َوزَاَد َعبَّاُد ْبُن َعْبدِّ اّللَِّّ « َكَذا وََكَذا آيًَة، َأْسَقْطتـُُهنَّ مِّْن ُسوَرةِّ َكَذا وََكَذا يفِّ  ملسو هيلع هللا ىلص، َعْن َعائَِّشَة، هَتَجََّد النَّيبِّ
دِّ، فـََقاَل:  ْسجِّ

َ
، َفَسمَِّع َصْوَت َعبَّادٍّ ُيَصلِّّي يفِّ امل قـُْلُت: نـََعْم، قَاَل:  ،«اَي َعائَِّشةُ َأَصْوُت َعبَّادٍّ َهَذا؟»بـَْييتِّ

 «.اللَُّهمَّ اْرَحْم َعبَّاًدا»

 ختريج احلديث

 ، وانفرد به بني أصحاب الكتب الستة.(1)ارياملتقدم البخ واللفظ أخرجه ابإلسناد

 حكم احلديث

 احلديث صحيح إلخراج البخاري إايه.

 غريب احلديث

 .(2)( قوله "َأسقطُتهّن"، أي نسياان ال عمدا1

، وغّلط ابن حجر من قال عباد بن (3)صوت عباد"، هو عباد بن بشر بن وقش بن زغبة( قوله "أ 2
 .(5)ليمامةاستشهد يف غزوة ا، وقد شهد بدرا و (4)بشري ابلياء

                                      
الشهادات، ابب: شهادة األعمى وأمره ونكاحه ومبايعته وقبوله يف التأذين وغريه، : كتاب 1ط، الصحيحالبخاري،  (1)

 .2655، ح172ص/3ج
 .220ص/13ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 86ص/9ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (2)
 .254ص/2ج، د.ط:صابةاإلابن حجر العسقالين، انظر:  (3)
 .125ص/7ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين،  انظر:  (4)
   .220ص/13ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 255ص/2ج، د.ط:اإلصابةابن حجر العسقالين، انظر:  (5)

 ش يف "اإلصابة"، ذكروجزم ابن حجر أن عبادا املذكور يف هذا احلديث هو ابن وقش، فإنه عندما تكلم عن عباد بن بشر بن وق
 (.             255ص/2ج، د.ط:اإلصابةابن حجر العسقالين،  انظر:الباب يف ترمجته ) حديث

= 
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ه وهو صوتَ ملسو هيلع هللا ىلص ( قوله "وزاد عباد بن عبد هللا عن عائشة"، عباد هذا، ليس هو "عباد" الذي مسع النيبُ 3
هللا ، الراوي عن عائشة اتبعي، وعباد املذكور يف احلديث صحايب يصلي يف املسجد، فعباد بن عبد 

 .(1)جليل

 فقه احلديث

، وللعلماء يف ذلك (2)، وهو قول مجهور العلماءملسو هيلع هللا ىلص يان من النيب( احلديث يدل على جواز النس1
  .(3)تفصيل

 .(4)( قد اختلف العلماء يف حكم نسيان القرآن2

                                      
 .220ص/13ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 265ص/5ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (1)
العيين، ، و 61ص/5ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، ، و 504ص/1ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (2)

 .221ص/13ج، د.ط:عمدة القاري
: أن النسيان األولفمنهم من قال جبواز النسيان عليه مطلقا فيما ال يتعلق ابإلبالغ، وكذا فيما يتعلق ابإلبالغ لكن بشرطني،  (3)

غريه، فأما قبل تبليغه فال جيوز ، إما بنفسه وإما بال يستمر على النسيان، بل حيصل له تذكرهملسو هيلع هللا ىلص : أنه الثاينيقع منه بعد تبليغه، و 
، شرح صحيح مسلمالنووي، ، و 86ص/9ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر: عليه النسيان أصال )

 (.62ص/5ج:2ط
تح فابن حجر العسقالين، انظر: أصال، ولكنه قول ضعيف )ملسو هيلع هللا ىلص وقال بعض األصوليني وبعض الصوفية إن النسيان ال يقع منه

(، ألن النسيان ال يناقض النبوة، وإذا مل يقر عليه مل 61ص/5ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، ، و 86ص/9ج، د.ط:الباري
لشيء من القرآن فهو على قسمني، ملسو هيلع هللا ىلص حيصل منه مفسدة، وحيصل منه فائدة وهي بيان أحكام الناسي. أما النسيان من النيب

يف حديث عبد هللا ابن مسعود ملسو هيلع هللا ىلص ن طبيعة البشر، ويدل عليه قولهأمر واقع، وهو م: نسيانه الذي يتذكره عن قريب، وهذا أحدمها
كتاب الصالة، ابب: التوجه حنو القبلة حيث :1ط، الصحيحالبخاري، أخرجه يف السهو: "إمنا أان بشر مثلكم أنسى كما تنسون" )

الصالة والسجود ابب: السهو يف  املساجد ومواضع الصالة، ، د.ط: كتاب صحيح مسلممسلم، ، و 401، ح89ص/1كان، ج
ري إليه ابالستثناء يف قوله والثاين(، 89-572، ح400ص/1له، ج : أن يرفعه هللا تعاىل عن قلبه على إرادة نسخ تالوته، وهو ما أُشِّ
، يفتح البار ابن حجر العسقالين، (، كما ذكر ابن حجر )6-7)سورة األعلى، اآليتان  }سَنُقْرِؤُكَ فاَلَ تَنسَى{تعاىل
  (.86ص/9جد.ط:

فمنهم من جعله كبرية من الكبائر، ألن النسيان يدل على اإلعراض عن القرآن والتهاون أبمره  وعدم االعتناء به، وألن ترك  (4)
، فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر: معاهدة القرآن يدل على الرجوع إىل اجلهل بعد العلم وذلك أمر شديد )

 (.86ص/9جد.ط:
= 
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 .(1)الليل ويف املسجد( جواز رفع الصوت ابلقراءة يف 3

 بعض ما يستفاد من احلديث

  .(2)ذلك( استحباب الدعاء ملن كان سببا يف حتصيل خري وإن مل يقصد احملصول منه 1

استمع لتالوته، حىت تذكر اآلية فإنه  ابلقرآن، فإنه مل يطلب من عباد أن يقرأ، ومع ذلك ملسو هيلع هللا ىلص( اعتناؤه2
 اليت غابت عنه مؤقتا.

 بندائها ابمسها.)رضي هللا عنها(  بعائشة ملسو هيلع هللا ىلصولطفه( احرتامه 3 
 

  

                                      
 .221ص/13ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 86ص/9ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين،  : انظر (1)

 قد نسي هذه اآلايت، فضال عن أن يقصد تذكريه.ملسو هيلع هللا ىلص دعا لعباد مع أن عبادا مل يكن يعرف أن النيبملسو هيلع هللا ىلص فإن النيب
 .املصدران السابقانانظر:  (2)
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 الطب الفصل الثامن:

 ملسو هيلع هللا ىلصاألول: مرض النيب حثبامل

ُّ  وُنُس َعنِّ َوقَاَل يُ قال البخاري: ( 43 َها: َكاَن النَّيبِّ َي اّللَُّ َعنـْ ، قَاَل ُعْرَوُة: قَاَلْت َعائَِّشُة َرضِّ  ملسو هيلع هللا ىلصالزُّْهرِّيِّّ
هِّ الَّذِّي  َْيرَبَ، فـََهَذا َأَواُن »َماَت فِّيهِّ: يـَُقوُل يفِّ َمَرضِّ ُد أملََ الطََّعامِّ الَّذِّي َأَكْلُت خبِّ اَي َعائَِّشُة َما أَزَاُل َأجِّ

 «اَع َأهْبَرِّي مِّْن َذلَِّك السُّمِّّ َوَجْدُت اْنقِّطَ 

 ختريج احلديث

 ، وانفرد به بني أصحاب الكتب الستة.(1)املتقدم البخاري واللفظ أخرجه ابإلسناد

  .(3)لو وصم احلديث، و (2)علقه البخاري على يونس، وهو ابن يزيد األيليوهكذا 

 حكم احلديث

 احلديث صحيح إلخراج البخاري إايه، وإن كان معلَّقا.

 غريب احلديث

، أي األمل الناشئ عن أكل (4)( قوله "ما أزال أجد أمل الطعام"، أي أحس األمل يف جويف بسبب الطعام1
 .(5)الطعام نفسه بقي إىل ذلك الوقت الذي شعر ابألملذلك الطعام، ال أن 

                                      
 .4428، ح9ص/6ووفاته،جملسو هيلع هللا ىلص  لنيبابب:مرض ا:كتاب املغازي، 1ط، الصحيحالبخاري،  (1)
 .131ص/8ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (2)
قد وصله البزار من طريق عنبسة بن خالد، عن يونس هبذا اإلسناد، وقال: "وهذا احلديث ال نعلم رواه عن يونس إال عنبسة"  (3)
اكم من طريق عنبسة بن خالد، عن يونس هبذا اإلسناد، ووصله أيضا احل(، 115، رقم 149ص/18:ج1، طمسند البزارالبزار، )

، 60ص/3:ج1، طاملستدركاحلاكم، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخني، وقد أخرجه البخاري فقال: "وقال يونس" )
، ح الباريفتالعسقالين،  ابن حجرانظر: (، ووصله أيضا األمساعيلي، من طريق عنبسة بن خالد، عن يونس هبذا اإلسناد )4393ح

 (.61ص/18ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 131ص/8جد.ط:
 .61ص/18ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 131ص/8ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (4)
 .245ص/10ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (5)

= 
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   .(1)، أي ذراع الشاة املسمومة( قوله "أمل الطعام الذي أكلت خبيرب"2

 .(2)رية ذات حصون ومزارع، تبعد قليال عن املدينة إىل جهة الشام"، هي مدينة كب( قوله "خبيرب3

 .(4)، وهو احلني والزمان والوقت (3)على الظرفية "أواَن" "، على أنه خرب "هذا"، وقيل( قوله "هذا أوانُ 4

 .(6)وللعلماء يف معناه تفصيل ،(5)ري"، األهبر عرق يف الظهرهبَْ ( قوله "أَ 5

 .(7)، أي من ذلك السم الذي مسته تلك املرأة بعد غزوة خيربالُسّم والَسمّ "، مّ ن ذلك السُ ( قوله "م6

  

                                      
، والذي َقدَّمها له امراة امسها زينب بنت احلارث، زوجة سالم بن مشكم، ُقدَِّمت إليه بعد غزوة خيرباليت هي الشاة املسمومة  (1)

فالك منها مضغة واحدة، وأكل معه بشر بن الرباء فمات من أجل ذلك، وأتثر ملسو هيلع هللا ىلص جعلت يف ذراع الشاة مسا كثريا، مث قّدمْته للنيب
ابن امللقن، ، و 497ص/7ج، د.ط:ح الباريفتابن حجر العسقالين، نظر: اابلسم الذي كان يف املضغة اليت الكها )ملسو هيلع هللا ىلص النيب

(، وأصل قصة األكل من 61ص/18ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، و  621ص/21:ج1، طالتوضيح لشرح اجلامع الصحيح
املشركون ابملسلمني هل يعفى : كتاب اجلزية واملوادعة، ابب:إذا غدر 1ط، الصحيحالبخاري، أخرجه الشاة املسمومة يف الصحيح )

 (.3169، ح99ص/4عنهم، ج
 .464ص/7:ج، د.طفتح الباريابن حجر العسقالين،  انظر: (2)
عمدة العيين، ، و 621ص/21:ج1، طالتوضيح لشرح اجلامع الصحيحابن امللقن، ، و 131ص/8:جاملصدر السابقانظر:  (3)

 .61ص/18ج، د.ط:القاري
 .82ص/1ج، د.ط:النهاية يف غريب احلديث واألثرابن األثري، انظر:  (4)
 .247ص/10ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، ، و 18ص/1ج:املصدر السابقانظر:  (5)
، فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر: هو عرق مستبطن ابلظهر، متصل ابلقلب إذا انقطع مات صاحبه )قيل ف (6)

رجان من القلب مث يتشعب منهما : مها أهبران خيوقيلهو النياط الذي علق به القلب، فإذا انقطع مات،  قيل(، و 131ص/8د.ط:
التوضيح ابن امللقن، ، و 61ص/18ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، انظر: هو عرق يف الصلب متصل ابلقلب ) قيلسائر الشرايني، و 

شؤه من الرأس وميتد إىل القدم، وله شرايني تتصل أبكثر األهبر عرق من قيلو (، 621ص/21:ج1، طلشرح اجلامع الصحيح
دن، فالذي يف الرأس يسمى النأمة، وميتد إىل احللق فيسمى الوريد، وميتد إىل الصدر فيسمى األهبر، وميتد إىل الظهر األطراف والب

 (.18ص/1ج:، د.طالنهاية يف غريب احلديث و األثرابن األثري، انظر: فيسمى الوتني، والفؤاد معلق به )
  .61ص/18ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، انظر:  (7)
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 فقه احلديث

 .(1)ذابئح أهل الكتاب حالل للمسلمني أن أيكلوها أن( احلديث يدل على 1

 بعض ما يستفاد من احلديث

ة، ت الشاة كانت يهودي، فإن املرأة اليت مس(2)( جواز األكل من طعام أهل الكتاب وقبول هديتهم1
 قبل الطعام منها وأكل منه.ملسو هيلع هللا ىلص ومع ذلك فإن النيب

آدم، يصيبه ما يصيب بين آدم من أمل أو مرض أو أتثر من السم وغريها، بشر من بين ملسو هيلع هللا ىلص ( إن النيب2
 .ملسو هيلع هللا ىلصابلرغم من كونه رسول هللا ونبيه

 

  

                                      
 .498ص/7ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين،  انظر: (1)

العلماء أن وهذا أمر جممع عليه بني : "(5)سورة املائدة، اآلية { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ}قال ابن كثري يف تفسري قوله تعاىل 
يذكرون على ذابئحهم إال اسم هللا، وإن اعتقدوا فيه تعاىل ما هو  ذابئحهم حالل للمسلمني، ألهنم يعتقدون حترمي الذبح لغري هللا وال

تفسري ابن كثري، انظر: من الشاة املسمومة بعد غزوة خيرب )ملسو هيلع هللا ىلص ه عنه تعاىل وتقدس"، وذكر من األدلة على ذلك قصة أكلهمنزَّ 
 (.21ص/2ج:1، طالقرآن العظيم

 .498ص/7ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين،  انظر: (2)
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 الثاين: السحر حثبامل

يُم بْ قال البخاري: ( 44 ثـََنا إِّبـْرَاهِّ ، َعْن أَبِّيهِّ، َعْن ُن ُموَسى، َأْخرَباََن عِّيَحدَّ َسى ْبُن يُوُنَس، َعْن هَِّشامٍّ
َها قَاَلْت: َسَحَر َرُسوَل اّللَِّّ  ُ َعنـْ َي اّللَّ ، َحىتَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَعائَِّشَة، َرضِّ ، يـَُقاُل َلُه لَبِّيُد ْبُن اأَلْعَصمِّ َرُجٌل مِّْن َبينِّ ُزَرْيقٍّ

َلةٍّ َوُهَو  هِّ أَنَُّه َكانَ خُيَيَُّل إِّلَيْ َ ملسو هيلع هللا ىلصاّللَِّّ  َكاَن َرُسولُ  يـَْفَعُل الشَّْيَء َوَما فـََعَلُه، َحىتَّ إَِّذا َكاَن َذاَت يـَْومٍّ َأْو َذاَت لَيـْ
تُ  ، ُه فِّيهِّ، َأاَتينِّ َرُجالَ عِّْندِّي، َلكِّنَُّه َدَعا َوَدَعا، مُثَّ قَاَل: "اَي َعائَِّشُة، َأَشَعْرتِّ َأنَّ اّللََّ أَفـَْتاينِّ فِّيَما اْستَـْفتَـيـْ نِّ

؟ فـََقاَل: َمْطُبوٌب، فـََقَعَد َأَحُدمُهَا  بِّهِّ: َما َوَجُع الرَُّجلِّ ، فـََقاَل َأَحُدمُهَا لَِّصاحِّ ي، َواآلَخُر عِّْنَد رِّْجَليَّ عِّْنَد رَْأسِّ
، قَاَل: يفِّ َأيِّّ َشْيءٍّ؟ قَاَل:  ُجفِّّ طَْلعِّ ََنَْلةٍّ يفِّ ُمْشطٍّ َوُمَشاطَةٍّ، وَ قَاَل: َمْن طَبَُّه؟ قَاَل: لَبِّيُد ْبُن اأَلْعَصمِّ

اَي »يفِّ اَنسٍّ مِّْن َأْصَحابِّهِّ، َفَجاَء فـََقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصرٍّ. قَاَل: َوأَْيَن ُهَو؟ َقاَل: يفِّ بِّْئرِّ َذْرَواَن " َفَأاَتَها َرُسوُل اّللَِّّ ذَكَ 
 اّللَِّّ: أََفالَ قـُْلُت: اَي َرُسولَ « اطِّنيِّ ََنْلَِّها ُرُءوُس الشَّيَ  َعائَِّشُة، َكَأنَّ َماَءَها نـَُقاَعُة احلِّنَّاءِّ، َأْو َكَأنَّ ُرُءوسَ 

ُ، َفَكرِّْهُت َأْن أُثـَوَِّر َعَلى النَّاسِّ فِّيهِّ َشرًّا»اْسَتْخَرْجَتُه؟ قَاَل:  َا َفُدفَِّنْت". اَتبـََعُه أَبُو « َقْد َعاَفاينِّ اّللَّ َفَأَمَر هبِّ
، َوقَاَل: اللَّْيُث، َأيبِّ الزِّاَندِّ، َعْن هِّشَ ُأَساَمَة، َوأَبُو َضْمَرَة، َواْبُن  : امٍّ َنَة، َعْن هَِّشامٍّ يفِّ ُمْشطٍّ »َواْبُن ُعيَـيـْ

.  « َوُمَشاَقةٍّ  َشاَقُة: مِّْن ُمَشاَقةِّ الَكتَّانِّ
ُ
َط، َوامل َشاطَُة: َما خَيْرُُج مَِّن الشََّعرِّ إَِّذا ُمشِّ

ُ
 يـَُقاُل: امل

 ختريج احلديث

، كالمها من طريق (3)ابن ماجه، و (2)رجه مسلم، وكذلك أخ(1)تقدم البخاريامل واللفظ أخرجه ابإلسناد
 ابن منري عن هشام به بلفظه، إال أهنا قالت فيه "أ فال أحرقته" مكان "أ فال استخرجته".

 حكم احلديث

 احلديث صحيح متفق على صحته.

  

                                      
وكتاب  5766و 5765و  5763، ح136-137ص/7كتاب الطب، ابب: السحر، ج:1ط، الصحيحالبخاري،  (1)

الفحشاء واملنكر والبغي يعظكم لعلكم األدب:ابب: قول هللا تعاىل "إن هللا أيمر ابلعدل واإلدسان ز إيتاء ذي القرَب وينهى عن 
 .6063، ح18ص/8تذكرون"، ج

 .43-2189، ح1719ص/4السالم، ابب:السحر، جب ، د.ط: كتاصحيح مسلممسلم،  (2)
 .3545، ح1173ص/2الطب، ابب:السحر، ج، د.ط: كتاب السننابن ماجه،  (3)
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 غريب احلديث

يتعذر  خارق للعادة صادر عن نفس شريرة الأمر ر هو حْ "، السِّ ...رجلٌ ملسو هيلع هللا ىلص ( قوهلا "سحر النيبَ 1
   .(2)يطلق على معانو  ،(1)معارضته

 .(3)يف تعيينه تفصيل يقال له لَبِّيد ابن اأَلْعَصم"، قرجل من بين ُزرَيْ  ( قوهلا "2

( قوهلا "خييل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله"، أي خييل إليه أنه كان يفعل من أمور الدنيا اليت مل 3
  .(4)ايبعث ألجلها وال كانت الرسالة من أجله

                                      
 .277ص/21ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، انظر:  (1)
ثل ما يفعله ما يقع خبداع وختييالت ال حقيقة هلا، م الثاين:ودق، ومنه قوهلم "سحرت الصيب"، أي استملته،  فلط: ما األول (2)

 الثالث:(، 66)سورة طه، اآلية {يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى}املشعوذ من صرف األبصار عما يتعاطاه خبفة يده، ومنه قوله تعاىل 

)سورة البقرة،  {لِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَوَلَـكِنَّ الشَّيْاطنِيَ كَفَرُواْ يُعَ}ما حيصل مبعاونة الشياطني بضرب من التقرب إليهم، ومنه قوله تعاىل 
ابن حجر انظر: يوجد من الطلسمات ): ما اخلامس: ما حيصل ميخاطبة الكواكب واستنزال روحانيتها بزعمهم، الرابع(، 102اآلية

 (.279ص/21ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 222ص/10، د.ط:فتح الباريالعسقالين، 
السالم، ابب:السحر، ، د.ط: كتاب صحيح مسلممسلم، أخرجه أنه "يهودي من يهود بين زريق" ) رد يف بعض الرواايتو قد  (3)

، الصحيحالبخاري، أخرجه أنه رجل من بين زريق حليف اليهود وكان منافقا" ) ها(، ويف بعض43-2189، ح1719ص/4ج
ودي"، نظر إىل ما يف نفس األمر، أن يقال من قال إنه "يه :واجلمع(، 5765، ح137ص/7كتاب الطب، ابب: السحر، ج:1ط

من األنصار من اخلزرج، ومن قال  وحيتمل أن يكون لكونه من حلفائهم ال أنه كان على دينهم، فإن بين زريق بطن مشهور معروف
نظر: اإنه "رجل من بين زريق حليف اليهود وكان منافقا"، نظر إىل ظاهر أمره، وهذا يدل على أنه كان قد أسلم نفاقا، وهو بني )

 (.226ص/10ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، 
يبعد أن خييل إليه يف أمر من أمور الدنيا ما ال حقيقة له مع فهو يف ذلك عرضة ملا يعرتض غريه من البشر كاألمراض، فال  (4)

شرح صحيح ي، النوو ، و 227ص/10ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر: عصمته من مثل ذلك يف أمور الدين )
ل إليه قيل املعىن أنه كان يتخيو (، 632ص/18ج:1، طالتوضيح لشرح اجلامع الصحيحابن امللقن، ، و 14/175ج:2، طمسلم

، 137ص/7كتاب الطب، ابب: السحر، :1ط، الصحيحالبخاري، أخرجه ثبت ) كماأنه وطىء زوجاته ومل يكن وطأهن،  
فال يبعد أن خييل إليه يف اليقظة، وقيل املعىن أنه يظهر له من نشاطه ما ألفه  منامه كثريا ما يقع ختيله لإلنسان يف  ، وهذا (5765ح

ابن حجر العسقالين، انظر: اإلقتدار على الوطء، فإذا دان من إحداهن فرت عن ذلك كما هو شأن املعقود )من سابق عادته من 
التوضيح لشرح اجلامع ابن امللقن، ، و 14/175ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، ، و 227ص/10ج، د.ط:فتح الباري

  (.280ص/21ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 632ص/18ج:1، طالصحيح
= 
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( قوهلا "وهو عندي ولكنه دعا ودعا"، أي كان عندي ولكن مل يشتغل يب، بل اشتغل ابلدعاء وكرره 4
 .(1)عادتهك

 .(2)( قوله "أ شعرت"، أي أ َعلِّمتِّ 5

 .(3)( قوله "أن هللا أفتاين فيما استفتيته"، أي أجابين فيما دعوته6

 .(4)ميكائيل"أاتين رجالن"، أي ملكان، وقيل مها جربيل و ( قوله 7

ن كان عند رأسه ومن كان مل من غري بيان( قوله "فقعد أحدمها عند رأسي و اآلخر عند رجلي"، 8
 .(5)عند رجله

    .(6)هكذا من غري تعيني من السائل ومن املسؤول ( قوله "فقال أحدمها لصاحبه"،9

 .(7)رحِّ ّب الرجل، إذا سُ يقال طُ  ( قوله "مطبوب"، أي مسحور،10

                                      
 .280ص/21ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 228ص/10ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، ر: انظ (1)
 .املصدران السابقان انظر: (2)
 .املصدران السابقانانظر:  (3)

يطلعه على استفتاء ألن الداعي طالب واجمليب مفت، أو املعىن: أجابين مبا سألته عنه، ألنه كان يدعو هللا أن  فأطلق الدعاء على
 (.228ص/10ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر: حقيقة ما هو فيه ملا اشتبه عليه من األمر )

 .280ص/21ج، د.ط:عمدة القاريين، العي، و 228ص/10ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (4)
، فتح الباريابن حجر العسقالين، ))عليه السالم(  تهولكن يرى ابن حجر وغريه أن الذي كان عند رأسه هو جربيل خلصوص (5)

 (، فعلى هذا يكون الذي عند رجله ميكائيل.280ص/21ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 228ص/10جد.ط:
كتاب الطب، ابب: السحر،  :1ط، الصحيحالبخاري، أخرجه قال الذي عند رأسي لآلخر" )يف رواية " ورد ولكن قد (6)

السالم،  ، د.ط: كتاب صحيح مسلممسلم، أخرجه (، ويف رواية ابلعكس، ويف رواية مسلم ابلشك )5765ح، 137ص/7ج
الذي عند رجله،  (، ورجح ابن حجر وغريه أن األصوب أن السائل هو ميكائيل43-2189، ح1719ص/4ابب:السحر، ج

ابن حجر العسقالين، انظر: ) ليقظة، خلاطباه و سأاله مباشرةواملسؤول جربيل الذي عند رأسه، وإمنا وقع هذا يف املنام، إذ لو كان يف ا
 (.280ص/21ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 228ص/10ج، د.ط:فتح الباري

، و 177ص/14ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، ، و 228ص/10ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (7)
 .634ص/18ج:1، طالتوضيح لشرح اجلامع الصحيحابن امللقن، ، و 281ص/21ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، 

= 
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اآللة املعروفة اليت يسرح هبا الشعر واللحية، وله  ،وُمَشط وَمْشط طشْ مُ ومشاطة"،  "يف مشط( قوله 11
، هي الشعر الذي يسقط من الرأس "شاطةمُ "و، (1)إطالقات أخرى، إال أن املراد يف احلديث هذا املعىن

 .(2)أو اللحية إذا مشط

"جب"، واملعىن واحد، وهو الغشاء "وجّف طلع َنلة ذكر"، جّف ابلفاء وقد ورد ابلباء ( قوله 12
 .(3)طلع ويطلق على الذكر واألنثى ولذلك قّيده أبنه "ذكرالذي يكون على ال

   .(4)وان"، ذروان بئر يف بين زريق ابملدينةرْ ( قوله "يف بئر ذَ 13

 انس من أصحابه"، قد ثبت أنه وّجه عددا من الصحابة إىل البئر  يفملسو هيلع هللا ىلص ( قوهلا "فأاتها رسول هللا14
  .(5) )رضي هللا عنها( إىل البئر فنظر فيها، مث رجع إىل عائشةملسو هيلع هللا ىلص الستخراج ما فيه أوال، مث ذهب هو

 .(6)( قوهلا "فجاء فقال: اي عائشة"، أي ملا رجع من البئر15

                                      
 .281ص/21ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 229ص/10ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (1)
، 177ص/14ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، ، و 231ص/10ج، د.ط:الباري فتحابن حجر العسقالين، انظر:  (2)
ابن بطال، ، و 634ص/18:ج1، طالتوضيح لشرح اجلامع الصحيحابن امللقن، ، و 281ص/21ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، و 

 .441ص/9ج:2، طشرح صحيح البخاري
وبني الكتان إذا سرح، وقيل "املشاقة" ابلقاف مكان وقيل املشاطة من مشاطة الكّتان، كأن اللفظ مشرتك بني الشعر إذا مشط 

شرح صحيح النووي، ، و 231ص/10ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، )انظر:  املشاطة" هي "املشاقة"الطاء، وقيل "
 (.282ص/21ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 177ص/14ج:2، طمسلم

، 177ص/14ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، ، و 229ص/10ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (3)
 .441ص/9ج:2، طشرح صحيح البخاريابن بطال، ، و 281ص/21ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، و 
، د.ط: صحيح مسلممسلم، أخرجه فعلى هذا فقوله "بئر ذروان" من إضافة الشيء إىل نفسه، وقد ورد أيضا "بئر ذي أروان" ) (4)

 أن األصل "بئر ذي أروان"، مث من كثرة االستعمال :واجلمع(، 43-2189، ح1719ص/4ر، جالسالم، ابب:السحكتاب 
شرح صحيح النووي، ، و 229-230ص/10ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر: سهلت اهلمزة فصارت "بئر ذروان" )

 (.281ص/21ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 177ص/14ج:2، طمسلم
 .230ص/10ج، د.ط:فتح الباريالعسقالين، ابن حجر انظر:  (5)
 .281ص/21ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 230ص/10ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (6)

= 
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، (1)ماء البئر لون املاء الذي ينقع ويذوب فيه احلناء أن لونأي  اعة احلناء"،قَ ( قوله "كأن ماءها نُـ 16
أن ماء البئر قد تغري إما لرداءته من طول إقامته، وإما ملا خالطه من األشياء اليت رطيب أنه كوذكر الق

 .(2)ُرمِّيْت يف البئر

ح بْ القُ ( قوله "وكأن رؤوس َنلها رؤوس الشياطني"، شّبه طلع النخل اليت تشرب من ماء البئر يف 17
اد ابلشياطني احليات، فإن العرب تسمي برؤوس الشياطني ألهنا موصوفة ابلقبح، وحيتمل أن يكون املر 

 .(3)ثعبان قبيح الوجه، وحيتمل أن يكون نبات قبيح يوجد ابليمن بعض احليات شيطاان وهو

  .(4)( قوهلا "أ فال استخرجته"، هكذا ورد هنا18

عافاين هللا من مرض السحر، فال حاجة إىل استخراجه، وقيل  قد ( قوله "قد عافاين هللا"، أي 19
 .(5)بفاعل لذلك  هللا من االشتغال ابستخراج ذلك، ألن فيه هتييج الشر، وما أانعافاين

( قوله "فكرهت أن أثري على الناس فيه شرا"، هذا بيان سبب رفضه إخراج ونشر ما يف الطلع من 20
 .(6)السحر

                                      
النووي، ، و 281ص/21ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 230ص/10ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (1)

 .177ص/14ج:2، طشرح صحيح مسلم
 .281ص/21ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 230ص/10ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (2)
 .املصدران السابقانانظر:  (3)
واملعىن أ فال استخرجت اجلف من البئر، أو أ فال استخرجت السحر من داخل الطلع، وقد ورد "أنه استخرجه"، أي اجلف  (4)

: كتاب 1ط، الصحيحالبخاري، أخرجه "نشره" )أي استخراج ما كان داخل اجلف(، فأَب نشره )من البئر، فسألته عائشة عن 
(، فاالستخراج املثبت هو استخراج اجلف من البئر، واالستخراج املنفي هو ما كان 5765، ح137ص/7الطب، ابب: السحر، ج

-235ص/10ج، د.ط:فتح الباريالعسقالين، ابن حجر انظر: داخله، حىت ال يراه أحد فيتعلمه من أراد استعمال السحر )
 (.445ص/9ج:2، طشرح صحيح البخاريابن بطال، ، و 234

 .281ص/21ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، انظر:  (5)
إشاعة هذا ضررا وشرا على و وأخرب أن هللا تعاىل قد عافاه وأنه خياف من إخراجه وإحراقه ملسو هيلع هللا ىلص قال النووي: "فدفنها رسول هللاِّ  (6)
ن تذكر السحر أو تعلمه وشيوعه واحلديث فيه أو إيذاء فاعله، فيحمله ذلك أو بعض أهله وحمِّبِّّيه واملتعصبني له من سلمني مِّ امل

املنافقني وغريهم على سحر الناس وأذاهم وانتصاهبم ملناكدة املسلمني بذلك، هذا من ابب ترك مصلحة خلوف مفسدة أعظم منها 
 (.177-178ص/14ج:2، طشرح صحيح مسلم النووي،)وهو من أهم قواعد اإلسالم" 

= 
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 .(1)"فأمر هبا"، أي ابلبئر( قوهلا 21

 ( قوهلا "فدفنت"، أي رمي فيه تراب حىت امتألت.22

 فقه احلديث

( احلديث يدل على إثبات السحر وأن له حقيقة كغريه من األشياء الثابتة وأنه ليس خياالت فقط 1
    .(2)ال حقيقة هلا

  

                                      
 .282ص/21ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 231ص/10ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (1)
وهذا هو مذهب أهل السنة ومجهور علماء األمة، وأنكر قوم أن للسحر حقيقة، بل يرون أنه خياالت ابطلة ال حقيقة هلا،  (2)

الساحر بكالم  طق، وعليه يدل الكتاب والسنة الثابتة والعقل، فإن العقل ال ينكر أن خيرق هللا العادة عند نوالصحيح قول اجلمهور
أي جواز  -أنكر بعض املبتدعة هذا احلديث ، و خمصوص ال يعرفه إال الساحر ملفق أو تركيب أجسام أو املزج بني قوى على ترتيب

النبوة ويشكك فيها ومينع الثقة ابلشرع، فرده املازري قائال: "وهذا الذي ادعاه  مهم أنه حيط من منصببزع -ملسو هيلع هللا ىلص السحر على النيب
هؤالء املبتدعة ابطل، ألن الدالئل القطعية قد قامت على صدقه فيما يبلغ عن هللا تعاىل، وعصمته فيما يتعلق ابلتبليغ، واملعجزة 

ببعض أمور الدنيا اليت مل يبعث بسببها وال كان مفّضال من أجلها طل، فأما ما يتعلق شاهدة بذلك، وجتويز ما قام الدليل خبالفه اب
النووي، وهو مما يعرض للبشر، فَغرْي بعيد أن خييل إليه من أمور الدنيا ما ال حقيقة له مع عصمته عن مثل ذلك يف أمور الدين" )

العيين، ، و 226و 222ص/10ج، د.ط:لباريفتح اابن حجر العسقالين، ، و 174-175ص/14ج:2، طشرح صحيح مسلم
 (.280و 277ص/21ج، د.ط:عمدة القاري
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 بعض ما يستفاد من احلديث

 .(1)والساحر يف خرق العادة على يدهفرق بني النيب والويل هناك ( 1

  .(2)راره وحسن االلتجاء إىل هللا عز وجل( استحباب الدعاء عند وقوع األمور املكروهة، وتك2

رفض ملسو هيلع هللا ىلص ، فإنه(3)( استحباب ترك مصلحة خلوف مفسدة أعظم منها وهو من أهم قواعد اإلسالم3
 أن خيرج وينشر ما يف اجلف من السحر.

                                      
وذلك أن النيب خبرق العادة على يده يتحدى هبا الناس ويستعجزهم عن مثلها وخيرب عن هللا تعاىل خبرق العادة هبا لتصديقه،  (1)

 لألنبياء، أما الويل والساحر، فال كاذب، خلرقها على يد املعارضنيفلو كان كاذاب مل تنخرق العادة على يده، ولو خرقها هللا على يد  
، شرح صحيح مسلمالنووي، انظر: يتحداين الناس وال يستدالن على نبوة، ولو ادعيا شيئا من ذلك مل تنخرق العادة هلما )

 (.223ص/10ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، ، و 175ص/14ج:2ط
 .176ص/14ج:2طشرح صحيح مسلم، النووي، انظر:  (2)

يف هذا األمر َمْسَلَكي التفويض وتعاطي األسباب، فإنه يف أول األمر فّوض و سلم ألمر ربه واحتسب األجر يف ملسو هيلع هللا ىلص لكو قد س
قامني صربه على بالئه، مث ملا متادى ذلك وخشي من متاديه أن يضعف عن فنون العبادة جنح إىل التداوي مث الدعاء، وكل من امل

 (.228ص/10ج، د.ط:فتح الباريين، ابن حجر العسقالانظر: غاية يف الكمال )
 .177-178ص/14ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر:  (3) 
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 والزهد صفة القيامة: تاسعالفصل ال

 األول: احلشر حثبامل

،قال مسلم: ( 45 ثـََنا حَيََْي ْبُن َسعِّيدٍّ  َحدََّثينِّ زَُهرْيُ ْبُن َحْربٍّ ، َعْن َحاِتِِّّ ْبنِّ َأيبِّ َصغِّريََة، َحدََّثينِّ اْبُن َحدَّ
مِّ ْبنِّ حُمَمَّدٍّ، َعْن َعائَِّشَة، قَاَلْت:  حُيَْشُر النَّاُس يـَْوَم »، يـَُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلصمسِّْعُت َرُسوَل هللاِّ َأيبِّ ُمَلْيَكَة، َعنِّ اْلَقاسِّ

، قَالَ قـُْلُت: اَي َرُسوَل هللاِّ النَِّّساُء َوالرَِّجاُل مجِّيًعا يـَْنظُُر بَـ « اْلقَِّياَمةِّ ُحَفاًة ُعرَاًة ُغْراًل  : ملسو هيلع هللا ىلصْعُضُهْم إِّىَل بـَْعضٍّ
 «.     ُهْم إِّىَل بـَْعضٍّ اَي َعائَِّشُة اأْلَْمُر َأَشدُّ مِّْن َأْن يـَْنظَُر بـَْعضُ »

 ختريج احلديث

، كالمها من طريق (3)، والنسائي(2)ريوأخرجه أيضا البخا ،(1)املتقدم مسلم واللفظ أخرجه ابإلسناد
حاِت بن أيب صغرية به مبثله، غري أنه قال فيه: "حتشرون" مكان "حيشر الناس"، وليس فيه قوله "اي 

  مبثله. طريق حاِت بن أيب صغرية به، من (4)ابن ماجه هوأخرج ،عائشة"

 حكم احلديث

 احلديث صحيح متفق على صحته.

 غريب احلديث

 .(5)ة"، احلشر هنا هو بعث الناس من القبور ومجعهملناس يوم القيام( قوله "حيشر ا1

                                      
، 2194ص/4وصفة نعيمها وأهلها، ابب: فناء الدنيا وبيان احلشر يوم القيامة، ج ، د.ط: كتاب اجلنةصحيح مسلممسلم،  (1)

 .2859ح
 .6527ح ،109ص/8:كتاب الرقاق، ابب: احلشر، ج1ط، الصحيحالبخاري،  (2)
، 114-115ص/4كتاب اجلنائز، ابب: البعث، ج:3، طالسنن الصغرى بشرح السيوطي وحاشية السنديالنسائي،  (3)

 .2084ح
 .4276، ح1429ص/2الزهد، ابب: ذكر البعث، ج، د.ط، كتاب السننابن ماجه،  (4)
 .193ص/17ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر:  (5)

= 
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مجع راة"، "عُ ، و(1)مجع حاف، أي بدون حذاء أو نعل أو خف "حفاة" ال "،رْ غُ  ُ راةعُ  فاة( قوله "حُ 2
ال"، مجع أغرل وهو الذي مل خيتنت وبقيت غرلته وهي اجللدة اليت رْ "غُ ، و(2)أي غري البسني الثيابعار، 
د، عاراي، حافيا، ال يفقد منه لِّ أن اإلنسان حيشر كما وُ ، واملعىن (3)عند اخلتان، أي غري خمتوننيتقطع 
 .(4)شيء

إىل حد أنه ال ينتبه إىل  اهب ومشغوال نفسه على اكل إنسان خائفيكون   ( قوله "األمر أشّد"، أي 3
 .(5)من جبانبه حىت يرى أنه عار

 فقه احلديث

 ،وال النعل وغري خمتون اراي غري البس الثيابإنسان حيشر يوم القيامة ع( احلديث يدل على أن كل 1
  .(6)وفيه تفصيل

  

                                      
اجلوهري، ، و 106ص/23ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 383ص/11ج، د.ط:فتح الباري ابن حجر العسقالين،انظر:  (1)

 ، مادة: حفي.2316ص/6:ج3، طالصحاح
 ، مادة: عري2424ص/6:ج3، طالصحاحاجلوهري، انظر:  (2)
، 384ص/11ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، ، و 193ص/17ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر:  (3)
حاشية السندي، ، و 114ص/4:ج3، طشرح سنن النسائي مع السننالسيوطي، ، و 106ص/23ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، و 

 .114ص/4ج:3، طالنسائي مع السننالسندي على سنن 
، 384ص/11ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، ، و 193ص/17ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر:  (4)
 .114ص/4ج:3، طحاشية السندي على سنن النسائي مع السننالسندي، ، و 106ص/23ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، و 

ابن حجر ) عاراي ولكل من األعضاء ما كان له يوم ولد، فمن قطع منه شيء يرد حىت األقلف"قال ابن عبد الرب: "حيشر اآلدمي 
 (.384ص/11ج، د.ط:فتح الباريالعسقالين، 

 .1429ص/2:ج، د.طمع السنن ابن ماجه سنن حاشية عبد الباقي، مد فؤادانظر: حم (5)
أبو أخرجه يقول: "إن امليت يبعث يف ثيابه اليت ميوت فيها" ) ملسو هيلع هللا ىلصأنه مسع النيب )رضي هللا عنه(وقد عارضه حديث أيب سعيد (6)

األنبياء،  حيشرون كلهم عراة مث يكسى أوأن يقال إن بعضهم حيشر عاراي وبعضهم كاسيا،  فاجلمع(، 3114ح كتاب اجلنائز  يف داود
أن الذين حيشرون يف ثياهبم  أوأهنم خيرجون من القبور ابلثياب اليت ماتوا فيها، مث تتناثر عنهم عند ابتداء احلشر فيحشرون عراة،  أو

، 383-384ص/11ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر: هم الشهداء، ألهنم الذين أمر أن يدفنوا يف ثياهبم، )
 (.106ص/23ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 485ص/3ج:1، طأيب داود السنن مع سنن معاملاخلطايب، و 
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 يستفاد من احلديثبعض ما 

 .(1)دوا، من غري ثياب وال نعل وال نقصلِّ ( حيشر الناس يوم القيامة كما وُ 1

ند البعث واحلشر، ع من اإلنسان شيء يف الدنيا، فإن ذلك املقطوع يرد إليه يوم القيامة عطِّ ( إن قُ 2
 .(2)فيكون كامل اجلسم

 .(3)ينظر إىل عورة من حوله( شدة خوف كل إنسان يوم القيامة ومهه بنفسه حىت ال 3

( تدخل النساء يف الضمري املذكر، كما يف قوهلا "ينظر بعضهم إىل بعض" ويف قوله "األمر أشد من 4
 .(4)أن ينظر بعضهم إىل بعض"

 

  

                                      
 .193ص/17ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، : انظر (1)

، عمدة القاريالعيين، ، و 384ص/11ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، ، و املصدر السابق: انظر (2)
 .106ص/23جد.ط:

 .505ص/4: ج1، طالعظيمآن تفسري القر بن كثري، ا: انظر (3)

 .386ص/11ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (4)
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 نوبالثاين: ذكر الذ حثبامل

ثـََنا َخالُِّد ْبُن خَمَْلدٍّ قَاَل: َحدََّثينِّ َسعِّيُد ْبُن قال ابن ماجة: ( 46 َبَة قَاَل: َحدَّ ثـََنا أَبُو َبْكرِّ ْبُن َأيبِّ َشيـْ َحدَّ
َر ْبَن َعْبدِّ اّللَِّّ ْبنِّ الزَُّبرْيِّ، يـَُقوُل: َحدََّثينِّ َعْوُف ْبُن احلَْ  ، َعْن َعائَِّشةَ ُمْسلِّمِّ ْبنِّ اَبَنَك قَاَل: مسِّْعُت َعامِّ ، ارِّثِّ

، فَإِّنَّ هَلَا مَِّن اّللَِّّ طَالًِّبا: »ملسو هيلع هللا ىلصقَاَلْت: قَاَل يلِّ َرُسوُل اّللَِّّ  كِّ َوحُمَقَّرَاتِّ اأْلَْعَمالِّ  «.اَي َعائَِّشُة إِّايَّ

 ختريج احلديث

، وانفرد به بني أصحاب الكتب الستة، وعزاه ابن حجر (1)ابن ماجهاملتقدم  واللفظ أخرجه ابإلسناد
 . (3)يف الكربى، دون الصغرى لكنه، (2)للنسائي

 رواة احلديث

والثالثني، وخالصة حاله  ادي( أبو بكر بن أيب شيبة: تقدمت ترمجته عند الكالم عن احلديث احل1
 أنه ثقة حافظ. 

، قال عنه اإلمام أمحد "له (4)أبو اهليثم البجلي موالهم، الكويف ، واينطَ ( خالد بن خملد: هو القَ 2
، وقال أبو حاِت "يكتب (5)عني "ما به أبس"، وقال أبو داود "صدوق لكنه يتشيع"كري"، وقال ابن ممنا 

 .(7)اخلالصة فيه أنه صدوق يتشيع وله أفرادف، (6)حديثه"

                                      
 .4243، ح1417ص/2الرهد، ابب:ذكر الذنوب، ج، د.ط، كتاب السننابن ماجه،  (1)
 .329ص/11ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (2)
 .11811ح،392ص/10ج:كتاب الرقاق، 1، طالسنن الكربىالنسائي، (3)
، 190ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، ، و 1652، رقم163ص/8ج:1، طهتذيب الكمالاملزي، انظر:  (4)

 .1677رقم
 .165ص/8ج:1، طهتذيب الكمالاملزي،  (5)
 .1599، رقم354ص/3:ج1، طاجلرح والتعديلابن أيب حاِت،  (6)
 .190ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين،  انظر:  (7)

= 
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، قال اإلمام أمحد عنه "ثقة من أهل املدينة"، (1)ك: هو أبو مصعب املدين( سعيد بن مسلم بن ابنَ 3
 . (3)اخلالصة فيه أنه ثقة ف، (2)"ثقة"، وقال أبو حاِت "ثقة"قال مرة وقال ابن معني "صاحل"، و 

بن العوام القرشي األسدي، أبو احلارث املدين، قال املزي "وكان ا( عامر بن عبد هللا بن الزبري: هو 4
ة اخلالصف، (5)، وقال اإلمام أمحد "ثقة من أوثق الناس"، وقال ابن معني والنسائي "ثقة"(4)عابدا فاضال"

 . (6)ه ثقة عابدأنفيه 

)رضي هللا عنها(،  ، رضيع أم املؤمنني عائشة(7)ة األزديربَ خْ بن الطفيل بن سَ ا( عوف بن احلارث: هو 5
 .(10)اخلالصة فيه أنه مقبولف، (9)، ذكره ابن حبان يف الثقات(8)من أمها أخيهاوابن 

 حكم احلديث

 ، وذكره ابن حجر(12)رجاله ثقات" وقال البوصريي: "هذا إسناد صحيح ،(11)صححه ابن حبان
 ديث صحيح.هو ح، ف(14)وصحح األلباين إسناده ،(13)وسكت عليه

  

                                      
 .2394، رقم241ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (1)
 .63ص/11ج:1، طهتذيب الكمالاملزي، ، و 271، رقم64ص/4:ج1، طاجلرح والتعديلابن أيب حاِت،  (2)
 .2394رقم، 241ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (3)
 .3049مرق، 58-57ص/14:ج1، طهتذيب الكمالاملزي،  (4)
 .1810، رقم325ص/6:ج1، طاجلرح والتعديلابن أيب حاِت، ، و املصدر السابق (5)
 .3099، رقم288ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين،  انظر: (6)
 .5216، رقم433:صاملصدر السابقانظر:  (7)
 .442ص/22ج:1، طهتذيب الكمالاملزي،  انظر: (8)
 .4813، رقم275ص/5:ج1، طالثقاتابن حبان، انظر:  (9)
 .433ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (10)
:كتاب احلظر واإلابحة، ابب:ذكر الزجر عن احملقرات من املعاصي اليت يكرهها هللا عز وجل، 2، طصحيحالابن حبان،  (11)

 .5568،ح379ص/12ج
 .245ص/4:ج2، طمصباح الزجاجةالبوصريي،  (12)
 .329ص/11ج، د.ط:فتح الباريقالين، ابن حجر العسانظر:  (13)
 .513، رقم 2/40:ج1، طسلسلة األحاديث الصحيحةاأللباين،  انظر: (14)
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 غريب احلديث

    .(2)، واألعمال أي الذنوب(1)الصغائرهي رات ( قوله "حُمَقَّرات األعمال"، احملقَّ 1

عظيمة حيث خص  عند هللا تعاىلها، وهذا يدل على أهنا تباكتبكا مكلفا لَ ( قوله "طالبا"، أي مَ 2
 .(3)ألجلها ملكا

 فقه احلديث

   .(4)( احلديث حُيّذر من ارتكاب صغائر الذنوب، فإن اإلكثار من ذلك يؤدي إىل الكبائر1

 بعض ما يستفاد من احلديث

 .(5)( ينبغي للمسلم أن ال حيتقر ذنبا مهما صغر يف عينه واعتباره1

 ل ما صدر من اإلنسان حىت الصغائر.هللا عز وجل قد وّكل ملكا مكلفا بكتابة ك( إن 2

 ارتكاب الصغرية. يفحّذرها من التهاون  حيث، )رضي هللا عنها( على عائشةملسو هيلع هللا ىلص ( حرصه3

 إايها حيث انداها ابمسها.  ملسو هيلع هللا ىلص( احرتامه4
 

  

                                      
 ، مادة:حقر.635ص/2:ج3، طالصحاحاجلوهري،  (1)
(، وقد بّوب 329ص/11ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر: "حمّقرات الذنوب" )فقد جاء عند أمحد، بلفظ  (2)

:كتاب الرقاق،ابب:ما 1ط، الصحيحالبخاري، انظر: ي يف صحيحه، فقال: "ابب:ما يتقى من حمقرات الذنوب" )عليه البخار 
، عمدة القاريالعيين، انظر: الذنوب )(، ومعناه ما ال يبايل املرء هبا من 103ص/8يتقى من حمقرات الذنوب، ج

 (.560ص/2:جد.طابن ماجه، كفاية احلاجة يف شرح السندي، ، و 80ص/23جد.ط:
 .560-561ص/2:ج560ص/2:جد.طابن ماجه، كفاية احلاجة يف شرح السندي،  (3)
، شرح صحيح البخاريابن بطال، " )ابإلصرار عليها والتمادى فيهاقال ابن بطال: "احملقرات إذا كثرت صارت كبائر  (4)

تهم هلل ومل تكن هلم كبائر، واحملقرات وكانت الصحابة يعّدون الصغائر من املوبقات لشدة خشي(، وقال العيين: "202ص/10ج:2ط
 (.81ص/23ج، د.ط:عمدة القارييين، العإذا كثرت صارت كبائر لإلصرار عليها" )

 .330ص/11ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، نظر: ا (5)
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 الثالث: جمالسة الفقراء حثبامل

ُّ قَاَل:قال الرتمذي: ( 47 لٍّ الُكويفِّ ثـََنا َعْبُد اأَلْعَلى ْبُن َواصِّ ُّ  َحدَّ ثـََنا اَثبُِّت ْبُن حُمَمَّدٍّ الَعابُِّد الُكويفِّ َحدَّ
، َأنَّ َرُسوَل اّللَِّّ قَ  ، َعْن أََنسٍّ ثـََنا احلَارُِّث ْبُن النـُّْعَمانِّ اللَّْيثِّيُّ ْتينِّ اللَُّهمَّ َأْحيِّينِّ مِّْسكِّيًنا َوأَمِّ »قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاَل: َحدَّ

َساكِّنيِّ يَـ 
َ
َ اَي َرُسوَل اّللَِّّ « ْوَم القَِّياَمةِّ مِّْسكِّيًنا َواْحُشْرينِّ يفِّ ُزْمَرةِّ امل ُْم َيْدُخُلوَن »؟ قَاَل: فـََقاَلْت َعائَِّشُة: ملِّ إِّهنَّ

َْربَعِّنَي َخرِّيًفا، اَي َعائَِّشُة اَل تـَُردِّّي املِّْسكِّنَي َوَلْو  َساكِّنَي اجلَنََّة قـَْبَل أَْغنَِّيائِّهِّْم أبِّ
َ
يبِّّ امل قِّّ مَتَْرةٍّ، اَي َعائَِّشُة َأحِّ بِّشِّ

 .«رِّبِّيهِّْم فَإِّنَّ اّللََّ يـَُقرُِّبكِّ يـَْوَم القَِّياَمةِّ َوقَـ 

 ختريج احلديث

 أيب سعيد من وجه آخر، من حديث ابن ماجه، وأخرج (1)املتقدم الرتمذي واللفظ أخرجه ابإلسناد
و ليس فيه الطرف األول إىل قوله "واحشرين يف زمرة املساكني يوم القيامة"، )رضي هللا عنه(  اخلدري

   .(2)عائشة" "اي قوله

 رواة احلديث

، وقال (4)، قال عنه النسائي "ثقة"(3)بن عبد األعلى األسديا( عبد األعلى بن واصل الكويف: هو 1
 . (7)اخلالصة فيه أنه ثقةف، (6)، وذكره ابن حبان يف الثقات(5)أبو حاِت "صدوق"

 

                                      
 .2352، ح499ص/4جكتاب: الزهد، ابب:ما جاء أن فقراء املهاجرين يدخلون اجلنة قبل أغنيائهم، :1، طالسننالرتمذي،  (1)
 .4126، ح1381ص/2الفقراء، جالزهد، ابب:جمالسة ، د.ط: كتاب السننابن ماجه،  (2)
 .3739، رقم332ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (3)
 .381ص/16ج:1، طهتذيب الكمالاملزي،  (4)
 .157، رقم30ص/6:ج1، طاجلرح والتعديلابن أيب حاِت،  (5)
 .14132، رقم409ص/8:ج1، طالثقاتن حبان، ابانظر:  (6)
 .3739، رقم332ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (7)

= 
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وقال ، (2)حاِت عنه "صدوق"أبو  ، قال(1)بو حممد، أ( اثبت بن حممد العابد الكويف: هو الشيباين2
اخلالصة فيه أنه صدوق زاهد ف ،(3)الدارقطين "ليس ابلقوي ال يضبط وهو خيطىء يف أحاديث كثرية"

 . (4)خيطئ يف أحاديث

، وقال (6)، قال عنه البخاري "منكر احلديث"(5)بن سامل، الكويفا( احلارث بن النعمان الليثي: هو 3
 .(9)اخلالصة فيه أنه ضعيفف، (8)، وقال النسائي "ليس بثقة"(7)ديث"أبو حاِت "ليس ابلقوي يف احل

 .(10)الصحايب املشهوربن مالك بن النضر األنصاري اخلزرجي، )رضي هللا عنه(: هو ا ( أنس4
 حكم احلديث

، وذكر (12)أمحد بن نصر الداوديضّعفه ، و (11)قال الرتمذي بعد رواية احلديث: "هذا حديث غريب"
حيح، وأن الطرف ص قوله "واحشرين يف زمرة املساكني يوم القيامة"،لطرف األول منه، إىل األلباين أن ا

احلديث ال ينزل  ، وذكر مرة أن(13)هللا....، إىل آخره، ضعيف جدامل اي رسول " :ا، من قوهلنهاألخري م
                                      

، 133ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، ، و 830، رقم374ص/4ج:1، طهتذيب الكمالاملزي، انظر:  (1)
 .829رقم
 .1848، رقم458ص/2:ج1، طاجلرح والتعديلابن أيب حاِت،  (2)
 .21، رقم14ص/2:ج 1، طهتذيب التهذيبابن حجر العسقالين،  (3)
 .829، رقم133ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (4)
 .1047، رقم291ص/5ج:1، طهتذيب الكمالاملزي، ، و 1052، رقم148ص:املصدر السابق انظر: (5)
 .62، رقم40ص/1:ج1، طالضعفاء الصغريالبخاري،  (6)
 .291ص/5ج:1، طهتذيب الكمالزي، امل (7)
 .115، رقم29ص/1:ج، د.طالضعفاء واملرتوكونالنسائي،  (8)
 .1052، رقم148ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (9)
، تقريب التهذيبابن حجر العسقالين، ، و 353ص/3:ج1، طهتذيب الكمالاملزي،  )انظر: عشر سننيملسو هيلع هللا ىلص النيب وهو خادم (10)

وقد (، 84ص/1:جد.ط ،اإلصابة ،ابن حجر العسقالين )انظر: ملسو هيلع هللا ىلصالرواية عن النيبأحد املكثرين من و (، 565، رقم115:ص1ط
ابب:من فضائل )رضي هللا عنهم(،  :كتاب فضائل الصحابة، د.طصحيح مسلم )أخرجه: مسلم، بكثرة ملال والولد ملسو هيلع هللا ىلصدعا له النيب

 )رضي هللا عنه(. أنس بن مالك
 .499ص/4ج:1ط، السننالرتمذي،  (11)
 .274ص/11ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (12)
 .352ص/5ج، د.ط:صحيح وضعيف سنن الرتمذياأللباين، انظر:  (13)

= 
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قبل وقد ثبت أن الفقراء يدخلون اجلنة  لغريه فهو حديث حسن ،(1)عن رتبة احلسن مبجموع طرقه
 .(2)األغنياء أبربعني خريفا

 غريب احلديث

 .(4)ويف املراد به هنا تفصيل ،(3)الفقري هو ( قوله "أْحيِّين مسكينا....."، املسكني1

 .(5)و املراد به هنا أربعون سنة( قوله "أبربعني َخرِّيفا"، اخلريف هو الفصل املعروف من فصول السنة، 2

 .(6)بعضها ( قوله "بشق مترة"، أي بنصف مترة أو3

كان شيئا بسيطا ( قوله "ال تـَُردِّّي املسكني ولو بشق مترة"، أي ال ترديه من غري أن تعطيه شيئا ولو  4
 مثل نصف مترة.

  

                                      
 .359-363ص/3:ج2، طإرواء الغليلاأللباين، انظر:  (1)
 .37-2979، ح2285ص/4الزهد و الرقاق، ج، د.ط: كتاب صحيح مسلممسلم، أخرجه  (2)
 ، مادة:سكن.2137ص/5:ج3، طالصحاحاجلوهري،  انظر: (3)
أراد به التواضع واإلخبات وأن ال يكون من اجلبارين املتكربين، وقد تكرر يف احلديث ذكر املسكنة واملسكني قال ابن األثري: " (4)

(، 385ص/2ج، د.ط:واألثر النهاية يف غريب احلديثابن األثري، ومدار كل على اخلضوع والذلة وقلة املال واحلال السيئة......" )
 شرحالسيوطي، افتقاره اىل ربه إرشادا المته للتواضع" ) وقال الطييب: "هي من املسكنة وهي الذلة واالفتقار، أراد إظهار تواضعه و

 (.304ص/1:جد.طالسنن،  مع ابن ماجه سنن
ابن األثري، انظر: أربعون سنة )ا فقد مضت ذلك ألن فصل اخلريف ال يكون يف السنة إال مرة واحدة، فإذا مضى أربعون خريف (5)

أن يراد  (، وحيتمل110ص/18ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، و ، 24-25ص/2ج، د.ط:النهاية يف غريب احلديث واألثر
عيش يف هبا الكثرة، وخيتلف ابختالف أحوال الفقراء واألغنياء يف الكمية والكيفية املعتربة، وحاصله أن للفقراء يف هذه املدة حسن ال

 (.3276ص/8:ج1، طمرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيحاملال اهلروي، انظر: نة جمازاة ملا فاهتم من التنعم يف الدنيا )اجل
 .284ص/3ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين،  انظر: (6)
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 فقه احلديث

 .(1) ( احلديث يدل على فضل الفقر، وقد اختلف العلماء يف أيهما أفضل، الفقر أم الغىن؟1

 بعض ما يستفاد من احلديث

 .(2)ضع واالفتقار إىل هللا تعاىل، وأن ال يكون جبارا متكرباأن يالزم التوا ( ينبغي للمسلم1

ملا كانوا فاقدي املال الذي يتوسل به إىل املعاصي ( الفقراء يدخلون اجلنة قبل األغنياء، وذلك أهنم 2
 .(3)فازوا ابلسبق يف دخول اجلنةف

 د منه.( حب املساكني وتقريبهم من أسباب تقريب هللا عز وجل العب3

السبب الذي من أجله كان يدعو عن ملسو هيلع هللا ىلص فإهنا سألت النيبللتعلم،  )رضي هللا عنها( ( حب عائشة4 
 مسكينا ومييته مسكينا وحيشره يف زمرة املساكني. أن حيييه هللا

 .(4)ن يسريا، فإن اليسري من الصدقة يسرت صاحبه من النارا( عدم احتقار ما يتصدق به ولو ك5

  

                                      
ديث احأبىن على الفقر، واحتجوا من قال بتفضيل الغ منهمو  ،ديثأبحامن قال بتفضيل الفقر على الغىن، و احتجوا  فمنهم (1)

، فتح الباريابن حجر العسقالين، ، و 167ص/10ج:2، طشرح صحيح البخاريابن بطال، انظر: )، "أخر
أمحد بن نصر الداودى: "الفقر والغىن حمنتان من هللا تعاىل،  قالوال فائدة يف اخلوض يف هذه املسألة، ف (274ص/11جد.ط:

إمنا أشكل ذلك على غري الراسخني....، و ليبدي صرب الصابرين وشكر الشاكرين وطغيان البطرين،  وبليتان يبلو هبما أخيار عباده
م منها إال من عصمه هللا....، فال جيوز يستعيذ من فتنة الفقر، وفتنة الغىن، فدل هذا كله أن ما فوق الكفاف حمنة، ال يسلملسو هيلع هللا ىلص وكان

هنما حمنتان، وكأن قائل هذا يقول: إن ذهاب يد اإلنسان أفضل عند هللا أن يقال إن إحدى هاتني اخلصلتني أفضل من األخرى؛ أل
ليعلم  يبلو هللا هبا عباده؛ وإمنا هى حمن من ذهاب رجله، وإن ذهاب مسعه أفضل من ذهاب بصره؛ فليس هاهنا موضع للفضل،

على نفسه ابلفقر، وال يدعو بذلك على كان يدعو ملسو هيلع هللا ىلص الصابرين والشاكرين من غريمها، ومل أيت ىف احلديث، فيما علمنا، أن النىب
أحد يريد به اخلري، بل كان يدعو ابلكفاف ويستعيذ ابهلل من شّر فتنة الفقر وفتنة الغىن، ومل يكن يدعو ابلغىن إال بشريطة يذكرها 

 (.168-172ص/10ج:2، طشرح صحيح البخاريابن بطال، انظر: ، )ىف دعائه....
 .385ص/2ج، د.ط:غريب احلديث واألثر النهاية يفابن األثري، انظر:  (2)
 .152ص/15ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، انظر: (3)
 .284ص/3ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (4)
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 تفسريلاالفصل العاشر: 

 ابملطرالتعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح األول:  حثبامل

، َأْخرَباََن َعْمٌرو، َأنَّ َأاَب النَّْضرِّ، َحدَّثَُه َعْن قال البخاري: ( 48 ثـََنا اْبُن َوْهبٍّ ثـََنا َأمْحَُد ْبُن عِّيَسى، َحدَّ َحدَّ
ِّّ  ،)رضي هللا عنها( ُسَلْيَماَن ْبنِّ َيَسارٍّ، َعْن َعائَِّشةَ  ًكا  ملسو هيلع هللا ىلصاّللَِّّ قَاَلْت: َما رَأَْيُت َرُسوَل  ملسو هيلع هللا ىلصَزْوجِّ النَّيبِّ َضاحِّ

ْنُه هَلََواتِّهِّ،  َحىتَّ أََرى مِّ
َا َكاَن يـَتَـَبسَُّم، قَاَلْت: وََكاَن إَِّذا رََأى َغْيًما َأْو رِّحًيا ُعرَِّف يفِّ َوْجهِّهِّ، قَاَلْت: اَي َرُسوَل اّللَِّّ   إِّنَّ النَّاَس إَِّذا إِّمنَّ

 رََأْوا 
َ
َيُة، فـََقاَل: "اَي َعائَِّشُة الَغْيَم َفرُِّحوا َرَجاَء َأْن َيُكوَن فِّيهِّ امل طَُر، َوأَرَاَك إَِّذا رَأَيـَْتُه ُعرَِّف يفِّ َوْجهَِّك الَكرَاهِّ

، َوَقْد رََأى قـَْوٌم الَعَذاَب، فـََقاُلوا: َهذَ  لرِّيحِّ  ا َعارٌِّض ممُْطُِّراَن".َما يـُْؤمِّينِّّ َأْن َيُكوَن فِّيهِّ َعَذاٌب؟ ُعذَِّب قـَْوٌم ابِّ
 ختريج احلديث

، كالمها من طريق (3)، وأبو داود(2)، وكذلك أخرجه مسلم(1)املتقدم البخاري واللفظ نادأخرجه ابإلس
ملسو هيلع هللا ىلص يف قوهلا "ما رأيت رسول هللا قبل "ضاحكا" ابن وهب به بلفظه، وزادا يف روايتيهما "مستجمعا"

من وجه آخر، عن عائشة  وأخرجه أيضا مسلم، "يننُ احكا"، ويف روايتهما قال "يَؤمِّّ ضقط 
  .(5)مبعناها ،حنو رواية مسلم هذه البخاري أخرجه كذلك،و (4)بنحوه

                                      
التفسري، ابب: "فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطران بل هو ما استعجلتم : كتاب 1ط، الصحيحالبخاري،  (1)

 .4829و  4828، ح133ص/6يها عذاب أليم"، جبه ريح ف
، 616ص/2صالة االستسقاء، ابب:التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح ابملطر، ج، د.ط: كتاب صحيح مسلممسلم،  (2)

  .16-899ح
 .5098، ح329ص/5كتاب األدب، ابب:ما يقول إذا هاجت الريح، ج:1، طالسنن ومعه معامل السننأبو داود،  (3)
، 616ص/2االستسقاء، ابب:التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح ابملطر، ج ، د.ط: كتاب الصالةصحيح مسلملم، مس (4)

، ولفظه "كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا عصفت الريح، قال: "اللهم إين أسألك خريها، وخري ما فيها، وخري ما 15-899ح
السماء، تغري لونه، وخرج ودخل، وأقبل  ما أرسلت به"، قالت: وإذا ختيلت أرسلت به، وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها، وشر

فَلَمَّا }وأدبر، فإذا مطرت، سري عنه، فعرفت ذلك يف وجهه، قالت عائشة: فسألته، فقال: " لعله، اي عائشة كما قال قوم عاد: 

 (.24األحقاف، اآلية " )سورة {مْطِرُنَارَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّ

األعراف،  )سورة {وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ}:كتاب بدء اخللق، ابب: ما جاء يف قوله 1ط، الصحيحالبخاري،  (5)
 عائشة".كر قوله "اي ، بدون ذكر الدعاء املذكور إذا عصفت الريح، وبدون ذ 3206، ح109ص/4، ج(57اآلية

= 
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 وابن وهب هو عبد هللا بن وهب، كما يف رواية مسلم وأيب داود.

 .(1)وعمرو هو ابن احلارث املصري

  .(2)ابن أيب أمية املدين وأبو النضر هو سامل

 حكم احلديث

 على صحته. حيح متفقاحلديث ص

 غريب احلديث

، (3)ضاحكا"، قد ورد يف رواية أخرى "مستجمعا قط ضاحكا"ملسو هيلع هللا ىلص قوهلا "ما رأيت رسول هللا( 1
، مل يرتك منه شيئا، واملعىن ما (5)، أي مبالغا يف الضحك(4)واملستجمع هو اجملد يف الشيء القاصد له

 .(6)رأيته يضحك ضحكا اتما مقبال بكليته على الضحك

، وقيل اللحمات اليت يف (7)وهي اللحمة احلمراء املتعلقة يف أعلى احلنكواته"، مجع هلاة، قوهلا "هلََ  (2
 .(8)سقف أقصى الفم

                                      
 .506ص/10ج ، و578ص/8ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (1)
، التوضيح لشرح اجلامع الصحيحابن امللقن، ، 2141، رقم127ص/10ج:1، طهتذيب الكمالاملزي،  انظر: (2)

 .236ص/23ج:1ط
 .6092، ح24ص/8:كتاب األدب، ابب:التبسم والضحك، ج1ط، الصحيحالبخاري،  (3)
 .197ص/6ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي،  انظر: (4)
اخلطايب، ، و 152ص/22:ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 506ص/10ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين،  انظر: (5)

 .329ص/5ج:1، طمعامل السنن مع سنن أيب داود
 .152ص/22:ج، د.ط:القاريعمدة ، العيين، و 506ص/10ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين،  انظر: (6)
، فتح الباريابن حجر العسقالين، ، و 197ص/6جو ، 179ص/14ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي،  انظر: (7)

، التوضيح لشرح اجلامع الصحيحابن امللقن، ، و 171ص/19ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 578ص/8جد.ط:
 .237ص/23ج:1ط
 .179ص/14ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي،  انظر: (8)

= 



 

198 

( قوهلا "إمنا كان يبتسم"،  هذا ال ينايف ما جاء يف احلديث اآلخر أنه "ضحك حىت بدت نواجذه"، 3
 .(1)ال يستلزم ظهور اللهوات (األنياب)ألن ظهور النواجذ 

هية"، هنا عربت عن الشيء الظاهر يف الوجه ابلكراهية ألنه مثرهتا، ( قوهلا "عرف يف وجهك الكرا4
 .(2)ألن الكراهية وإن كانت من فعل القلب إال أن أمارهتا تظهر على الوجه، وكذا الفرح

 .(4)، من ابب فّعل(3)نين"مِّّ ؤَ ن، وقد ورد "يُـ مِّ ؤْ يُـ  نَ ن آمَ يّن"، مِّ مِّ ؤْ ( قوله "ما يُـ 5

، ظاهره أن القوم الذين (5)ابلريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا "هذا عارض ممطران"ب قوم ذِّ ( قوله "عُ 6
 .(6)بوا ابلريح غري القوم الذين رأوا الريح فقالوا ذلكذِّ عُ 

                                      
 .171ص/19ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 578ص/8ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين،  انظر: (1)
 .237ص/23ج:1، طالتوضيح لشرح اجلامع الصحيحبن امللقن، ا، و املصدران السابقان انظر: (2)

سقاء، ابب:التعوذ عند رؤية الريح والغيم االست ، د.ط: كتاب الصالةصحيح مسلممسلم، أخرجه وقد رود بلفظ "تغري لونه" )
هَذَا } (، واملعىن، خوفا أن تصيب أمته عقوبة ذنب العامة، كما أصاب الذين قالوا15-899، ح616ص/2والفرح ابملطر، ج

سالفة ذكرها سلم الية م(، ويدل على خوفه، قوهلا "وخرج ودخل وأقبل وأدبر"، يف روا24)سورة األحقاف، اآلية { عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا
 (،123ص/15ج، د.ط:عمدة القاريالعيين،  انظر:)
 سبق خترجيه عند الكالم عن ختريج حديث الباب. (3)
 .171ص/19ج، د.ط:عمدة القاريالعيين،  انظر: (4)
 .24سورة األحقاف، اآلية (5)
آلية يدل على أن الذين عّذبوا ابلريح ظاهر هذه اوهذا مبين على القاعدة أن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غري األول، ولكن  (6)

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا } ....." اآلايت، إىل أن قالوَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِاألَحْقَافِ} هلالج لجهم الذين قالوا هذا عارض ممطران، فقال هللا

و أجاب الكرماين ، (21-24)سورة األحقاف، اآلايت  {لْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمعَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَمُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا 
عن هذا اإلشكال أبن هذه القاعدة املذكورة إمنا تطرد إذا مل يكن يف السياق قرينة تدل على أهنا عني األول، فإذا كان يف السياق 

(، فإله األرض هو إله 84)سورة الزخرف، اآلية { وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاء إِلَهٌ وَفِي األَرْضِ إِلَهٌ}ال تعاىل تدل على ذلك فال، كما ققرينة 
، إال أن احلافظ ابن حجر يرى قوم غريهمابألحقاف وهم الذين قالوا "هذا عارض ممطران"، و  قومالسماء، وحيتمل أن عادا قومان: 

(، فهذا يشعر أبن 50)سورة النجم، اآلية  {وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا األُولَى} ه حمتمل فإن هللا تعاىل قد قالإال أن ،ااالحتمال بعد يف هذا
(، 171ص/19ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 578ص/8ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر: هناك عادا أخرى )

 و هللا أعلم.
= 
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 .(2)، و مسي عارضا ألنه يبدو يف عرض السماء(1)( قوهلم "هذا عارض"، أي السحاب7

 .(3)ب أييت ابملطر وكانوا يف حاجة للمطرر لنا، وظنوا أن السحا( قوهلم "ممطران"، أي ممط8

  .(5)، ما كان به من اخلوف والوجل(4)ي عنه"، أي كشف عنهرّ ( قوهلا يف رواية مسلم "سُ 9

 بعض ما يستفاد من احلديث

 . (6)ب عليه البخاري( جواز التبسم والضحك من غري املبالغة، وقد بوّ 1

 .(7)وإهالكها، لالتعاظ والعرب هبمضية ( اإلخبار عن األمم املا2

على أمته ورأفته هبم، فإنه كان خائفا كلما رأى الغيم أو الريح، أن يكون فيه عذاب يقع ملسو هيلع هللا ىلص ( شفقته3
 . (8)مبن ليس هو فيهم

  

                                      
، 8اجمللد:1، طاجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، ، و 173ص/4ج:1، طعظيمتفسري القرآن الابن كثري،  انظر: (1)

 .134-135ص/16ج
 .136ص/16ج، 8اجمللد:1، طاجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، ، و 170ص/19ج، د.ط:عمدة القاريالعيين،  انظر: (2)
 173ص/4ج:1، طلقرآن العظيمكثري، تفسري اابن ، و 136ص/16ج، 8داجملل:1، طالقرطيب، اجلامع ألحكام القرآن انظر: (3)
 .123ص/15ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 136ص/16ج، 8اجمللد:1، طالقرطيب، اجلامع ألحكام القرآن انظر: (4)
 .364ص/2:ج، د.طالنهاية يف غريب احلديث واألثرابن األثري، ، و 123ص/15ج، د.ط:عمدة القاريالعيين،  انظر: (5)

ابن ، وكلها مبعىن الكشف واإلزالة" )ملسو هيلع هللا ىلصهذه اللفظة يف احلديث، وخاصة يف ذكر نزول الوحي عليه وقال ابن األثري: "وقد تكرر ذكر
، صحيح مسلممسلم، أخرجه (، وقد ورد أيضا "فإذا مطرت َسّر به" )364ص/2:ج، د.طالنهاية يف غريب احلديث واألثراألثري، 

(، أي فإذ نزل املطر 14-899، ح616ص/2الفرح ابملطر، جتسقاء، ابب:التعوذ عند رؤيةالريح والغيم و صالة االسد.ط: كتاب 
 ف أنه ليس بعذاب، فيكون مسرورا ابلعلم أنه مطر ال عذاب.رَ عَ 
 .22ص/8(:التبسم والضحك، ج68:كتاب األدب، ابب )1ط، الصحيحالبخاري،  (6)
 .301ص/6ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (7)
 .املصدر السابقانظر:  (8)
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( استحباب التوجه إىل هللا عز وجل ابلدعاء عند اشتداد هبوب الريح، وسؤاله تعاىل مما فيها من اخلري 4
 يها من الشر.به مما فوالتعوذ 

 .(1)( مراقبة هللا وااللتجاء إليه عند اختالف األحوال، وحدوث ما خياف بسببه5

 بندائها ابمسها. لعائشة )رضي هللا عنها( ملسو هيلع هللا ىلص( احرتامه6

 
 

  

                                      
 .196ص/6ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر:  (1)
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 الثاين: من سورة الزمر حثبامل

ثـََنا ُسْفَياُن، عَ قال الرتمذي: ( 49 ثـََنا اْبُن َأيبِّ ُعَمَر قَاَل: َحدَّ ، َعْن َحدَّ ِّّ ْن َداُوَد ْبنِّ َأيبِّ هِّْندٍّ، َعْن الشَّْعيبِّ
َا قَاَلْت: اَي َرُسوَل اّللَِّّ }َمْسرُ  ، َعْن َعائَِّشَة، َأهنَّ ، (1){اتٌ بِيَمِينِهِ وَاألَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّوقٍّ

ُنوَن يـَْوَمئِّذٍّ؟ قَالَ  ُْؤمِّ
رَاطِّ اَي َعائَِّشةُ »: َفأَْيَن امل  «.َعَلى الصِّّ

 ختريج احلديث

، (3)، وقد أخرجه أيضا الرتمذي هبذ اإلسناد نفسه بنحوه(2)املتقدم الرتمذي واللفظ أخرجه ابإلسناد
، كالمها من طريق داود بن أيب هند به، بنحوه، إال أهنا سألت (5)ابن ماجه، و (4)وكذلك أخرجه مسلم

، غري اآلية املذكورة هنا، وفيه "أين يكون الناس" مكان (6) األَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ{ األَرْضُ غَيْرَ}يَوْمَ تُبَدَّلُعن آية 
ة عند آية سورة هذا السؤال مرتني، مر ملسو هيلع هللا ىلص "أين املؤمنون"، وليس فيه قوله "اي عائشة"، فلعلها سألته

 إبراهيم، ومرة آخرى عند آية الزمر. 

 رواة احلديث

، (7)عمر العدين، نزيل مكة، وقيل أبو عمر كنية أبيه حيَي حممد بن حيَي بن أيب( ابن أيب عمر: هو 1
كان رجال صاحلا، وكان به غفلة، ورأيت عنده حديثا موضوعا حدث  ، قال أبو حاِت "(8)أبو عبد هللا

                                      
 .67سورة الزمر، اآلية  (1)
 .3242، ح347ص/5كتاب تقسري القرآن، ابب:ومن سورة الزمر، ح:1، طالسننالرتمذي،  (2)
 .3121، ح276ص/5القرآن، ابب:ومن سورة إبراهيم )عليه السالم(، ج: كتاب تفسري املصدر السابق (3)
صفة القيامة واجلنة والنار، ابب:يف البعث والنشور وصفة األرض يوم القيامة، ، د.ط: كتاب مصحيح مسلمسلم،  (4)

 .29-2791، ح2150ص/4ج
 .4279، ح1430ص/2الزهد، ابب:ذكر البعث، ج، د.ط، كتاب السننابن ماجه،  (5)
 .48سورة إبراهيم، اآلية  (6)
 .6391رقم، 513ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (7)
 .5691، رقم639ص/26ج:1، طهتذيب الكمالاملزي، انظر:  (8)

= 
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 اخلالصة فيهف، وقد الزم ابن عيينة، (2)، وذكره ابن حبان يف الثقات(1)به عن ابن عيينه، وهو صدوق"
 .(3)أنه صدوق

العجلي: ، قال عنه (4)بن عيينة بن أيب عمران اهلاليل، أبو حممد الكويف، مث املكيا( سفيان: هو 2
، (5)وكان حسن احلديث، وكان يعد من حكماء أصحاب احلديث" ...كويف ثقة ثبت يف احلديث"
 .(6)دّلس لكن عن الثقات اخلالصة فيه أنه ثقة حافظ فقيه إمام حجة، إال أنه تغري حفظه أبخرة، ورمباف
والعشرين، وخالصة حاله أنه ثقة ( داود بن أيب هند: تقدمت ترمحته عند الكالم عن احلديث الرابع 3

 متقن، كان يهم أبخرة.

قال مكحول "ما رأيت أفقه من الشعيب"، وقال ابن  ،(7)( الشعيب: هو عامر بن شراحيل، أبو عمرو4
 . (9)اضلثقة مشهور فقيه فاخلالصة فيه أنه ف، (8)معني "ثقة"

، قال ابن معني عنه "ثقة ال (10)الكويفبن األجدع بن مالك اهلمداين، أبو عائشة ا( مسروق: هو 5
 .(12)اخلالصة فيه أنه خمضرم ثقة فقيه عابدف، (11)"يسأل عن مثله" وقال العجلي "كويف اتبعي ثقة

 

 

                                      
 .560، رقم 124-125ص/8:ج1، طاجلرح والتعديلابن أيب حاِت،  (1)
 .15397، رقم98ص/1:9، طالثقاتابن حبان، انظر:  (2)
 .6391، رقم513ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (3)
 .2451، رقم245ص:املصدر السابقانظر:  (4)
 .11/189ج:1، طهتذيب الكمالاملزي،  (5)
 .2451، رقم245ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (6)
 .3092، رقم287ص:املصدر السابقانظر:  (7)
 .34-35ص/14ج:1، طالكمالهتذيب املزي،  (8)
 .3092، رقم287ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (9)
 .6601، رقم528ص:املصدر السابقانظر:  (10)
 .455-456ص/27ج:1، طهتذيب الكمالاملزي،  (11)
 .6601، رقم528ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (12)

= 
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 حكم احلديث

  صحيح.حديث  هوال مسلم، فرجاله رج، ومجيع (1)قال الرتمذي "هذا حديث حسن صحيح"

 غريب احلديث

فيه إثبات اليمني هلل تعاىل، وللعلماء  {،وَاألَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ( قوله تعاىل }1
    .(2)تفصيل يف فهم مثل هذه األوصاف

  

                                      
 .347ص/5ج:1، طالسننالرتمذي،  (1)
رها كما جاءت من غري تكييف وال قال ابن كثري عند تفسري هذه اآلية: "والطريق فيها ويف أمثاهلا مذهب السلف وهو إمرا (2)

(، وقال ابن دقيق العيد: "نقول يف الصفات املشكلة أهنا حق وصدق 67ص/4ج:1، طتفسري القرآن العظيمابن كثري، حتريف" )
وقفنا ، ومن أتوهلا نظران، فإن كان أتويله قريبا على مقتضى لسان العرب مل ننكر عليه، وإن كان بعيدا تعلى املعىن الذي أراده هللا

فتح ابن حجر العسقالين، اه عليه" )لنعنه ورجعنا إىل التصديق مع التنزيه، وما كان منها معناه ظاهرا مفهوما من ختاطب العرب مح
النووي أن مذهب السلف وبعض املتكلمني يف أحاديث الصفات، هو "أنه يؤمن أبهنا حق (، وذكر 383ص/13ج، د.ط:الباري

ن ظاهرها املتعارف يف حقنا غري مراد، وال يتكلم يف أتويلها، مع اعتقاد تنزيه هللا تعاىل عن صفات املخلوق على ما يليق ابهلل تعاىل، وأ
ق من السلف، منهم مالك واألوزاعي، أهنا تتأول على ما رَ فِّ ن مذهب أ وذكر أيضا ،"ات اخللقمسوسائر  واحلركات وعن االنتقال

 (.36-37ص/6ج:2، طصحيح مسلم شرحالنووي، انظر: يليق هبا حبسب مواطنها" )
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 بعض ما يستفاد من احلديث

املخلوفات، مبا فيها من األراضي والسموات، ث يدل على عظم قدرة هللا تعاىل حيث إن مجيع حلدي( ا1
 عز وجل يوم القيامة. ه، جُتَمع يف يدموابلطبع كل ما فيهما، من البشر وغريه

 .(2)ويف معناه تفصيل ،(1)( فيه إثبات اليد هلل جل وعال، بل له سبحانه يدان وكلتامها ميني2

 .(3)املسلمني عليه إىل اجلنة، وهو جسر منصوب فوق جهنم لعبور بات الصراط( وفيه إث3
 

  

                                      
اإلمارة، ابب:فضيلة اإلمام العادل وعقوبة اجلائر واحلث على الرفق ابلرعية والنهي ، د.ط: كتاب صحيح مسلممسلم، أخرجه  (1)

 .1458ص/3شقة عليهم، جعن إدخال امل
ل النقص يف الضعف، وقد روي "كلتا قال اخلطايب: "وليس فيما يضاف إىل هللا تعاىل من صفة اليدين مشال، ألن الشمال حمل (2)

يديه ميني"، وليس اليد عندان اجلارحة، إمنا هي صفة جاء هبا التوقيف فنحن نطلقها على ما جاءت وال نكيفها، وهذا هذهب أهل 
"، وذكر النووي وهو يتكلم عن حديث "وكلتا يديه ميني (417ص/13ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، واجلماعة" ) السنة

أن العلماء قد اختلفوا يف هذه املسألة، فمنهم من قال نؤمن هبا وال نتكلم يف أتويله وال نعرف معناه، لكن نعتقد أن ظاهرها غري 
هذا مذهب مجاهري السلف وطوائف من املتكلمني، ومنهم من أتوهلا على ما يليق هبا، وهو قول و عاىل، مراد وأن هلا معىن يليق ابهلل ت

 (.213ص/12ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر: ني )أكثر املتكلم
 .446ص/11ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (3)
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 الثالث: النهي عن اتباع متشابه القرآن حثبامل

ثـََنا قال ابن ماجة: ( 50 ثـََنا إِّمْسَاعِّيُل اْبُن ُعَليََّة قَاَل: َحدَّ َداشٍّ قَاَل: َحدَّ ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َخالِّدِّ ْبنِّ خِّ َحدَّ
ثـََنا َعْبُد اْلَوهَّابِّ قَاَل: أَيُّوُب،  ، قَااَل: َحدَّ ثـََنا َأمْحَُد ْبُن اَثبِّتٍّ اجلَْْحَدرِّيُّ، َوحَيََْي ْبُن َحكِّيمٍّ ثـََنا ح َوَحدَّ َحدَّ

يَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الَّذِ}هُوَ َهذِّهِّ اآْليََة  ملسو هيلع هللا ىلصيُّوُب، َعْن َعْبدِّ اّللَِّّ ْبنِّ َأيبِّ ُمَلْيَكَة، َعْن َعائَِّشَة، قَاَلْت: َتاَل َرُسوُل اّللَِّّ أَ 

اَي »، فـََقاَل: (1){ا يَذَّكَّرُ إاِلَّ أُوْلُواْ األلْبَابوَمَ{، إِّىَل قـَْولِّهِّ }الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ 
ُ، فَاْحَذُروُهمْ َعائَِّشُة، إَِّذا رَأَيـُْتُم الَّذِّيَن جُيَادُِّلوَن فِّيهِّ، فـَُهمُ   «. الَّذِّيَن َعَناُهُم اّللَّ

 ختريج احلديث

  ، وأبو (5)، والرتمذي(4)ومسلم، (3)، وأخرجه أيضا البخاري(2)ابن ماجهاملتقدم  واللفظ أخرجه ابإلسناد
إال )رضي هللا عنها( مبثله،  ، كلهم من طريق ابن أيب مليكة، عن القاسم بن حممد، عن عائشة(6)داود

"فإذا رأيت الذين يّتبعون ما تشابه منه" مكان "الذين جيادلون فيه"، وفيه "مّسى هللا" مكان  أن فيه
 "عناهم هللا"، وليس فيه قوله "اي عائشة".

 رواة احلديث

                                      
 .7سورة آل عمران، اآلية  (1)
 .47، ح18ص/1:املقدمة، ابب:اجتناب البدع و اجلدل، ج، د.طالسننابن ماجه،  (2)
 .4547، ح33ص/6كمات"، ج:كتاب التفسري، ابب:"منه آايت حم1ط، الصحيحالبخاري،  (3)
العلم، ابب:النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه والنهي عن االختالف  ، د.ط: كتاب صحيح مسلممسلم،  (4)

 .1-2665، ح2053ص/4يف القرآن، ج
 .2994، ح207ص/5كتاب تفسري القرآن، ابب:ومن سورة آل عمران، ج:1، طالسننالرتمذي،  (5)
، 6ص/5ابب:النهي عن اجلدال واتباع املتشابه من القرآن، جكتاب السنة، :1، طالسنن و معه معامل السنن، أبو داود (6)

 .4598ح
= 
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ابن حبان  قال، (1)( حممد بن خالد بن خداش: هو املهّليب، أبو بكر البصري، نزيل بغداد، الضرير1
 .(3)الصة فيه أنه صدوق يغربخلاف، (2)"رمبا أغرب عن أبيه"

اخلالصة ف، (5)ابن حبان "مستقيم األمر" قال، (4)( أمحد بن اثبت اجلحدري: هو أبو بكر البصري2
 .(6)صدوقفيه أنه 

، قال عنه أبو داود "كان حافظا متقنا"، (8)م أبو سعيد البصرياملقوِّ  (7)بن يزيدا( حيَي بن حكيم: هو 3
اخلالصة فيه أنه ثقة حافظ عابد ف، (10)ابن حبان "وكان ممن مجع وصّنف" لاق، و (9)وقال النسائي "ثقة"

 .(11)مصّنف

م األسدي موالهم، أبو بشر البصري، املعروف سَ قْ إبراهيم بن مِّ (  إمساعيل بن علية: هو إمساعيل بن 4
عا ا ور مسلم كان ثقة مأموان صدوقا  قال عنه شعبة "سيد احملدثني"، وقال ابن معني " ،(12)اببن علّية

 .(14)اخلالصة فيه أنه ثقة حافظف ،(13)وقال النسائي "ثقة ثبت" تقيا"،

                                      
 .5843، رقم475ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (1)
 .15481، رقم113ص/9:ج1، طالثقاتابن حبان،  (2)
 .5843، رقم475ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (3)
 .18، رقم78:ص1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (4)
 .12165، رقم42ص/8:ج1، طالثقاتابن حبان،  (5)
 .18، رقم78ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (6)
 .16353، رقم266ص/9:ج1، طالثقاتابن حبان، انظر:  (7)
 .7534، رقم589ص:1، طقريب التهذيبتابن حجر العسقالين، انظر:  (8)
 .6814، رقم276ص/31ج:1، طهتذيب الكمالاملزي،  (9)
 .16353، رقم266ص/9:ج1، طالثقاتابن حبان،  (10)
 .7534، رقم589ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (11)
 .416، رقم105:صاملصدر السابقانظر:  (12)
 .28-30ص/1:3، طهتذيب الكمالاملزي،  (13)
 .416، رقم105ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (14)

= 
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، قال عنه ابن معني (1)الصلت الثقفي، أبو حممد البصريبن عبد اجمليد بن ا( عبد الوهاب: هو 5
بن املديين: "ليس يف الدنيا كتاب عن حيَي أصح من كتاب "ثقة"، وقال أيضا "اختلط أبخرة"، وقال ا

اخلالصة فيه أنه ثقة تغري قبل موته بثالث ف، (2)اب، وكل كتاب عن حيَي فهو عليه كل"عبد الوه
 . (3)سنني

، (5)بن معني "أيوب ثقةا، قال (4)تياين، أبو بكر البصريخْ السِّ ( كيسان)ن أيب متيمة اب( أيوب: هو 6
اخلالصة ف، (6)جة"أيوب ثقة ثبتا يف احلديث، جامعا عدال ورعا، كثري العلم، ح "وكان وقال ابن سعد

 .(7)فيه أنه ثقة ثبت حجة، من كبار الفقهاء الُعّباد
، وخالصة حاله ألربعنيو ا اديمليكة: تقدمت ترمجته عند الكالم عن احلديث احل( عبد هللا بن أيب 7

 أنه ثقة فقيه.

 حكم احلديث

م واية البخاري ومسلفال يضر كونه يف ر ، (8)ة )رضي هللا عنها(قد ثبت مساع ابن أيب مليكة من عائش 
أسقطه، فروى عنها مباشرة،  ماجهابن القاسم بن حممد، ويف رواية  ،أدخل بينه وبني عائشة والرتمذي

، فاحلديث صحيح، ال سيما أن الشيخني قد اتفقا (10)، وصححه األلباين(9)وقد صححه ابن حبان
 على إخراج مثله.

                                      
 .4261، رقم368ص:املصدر السابقانظر:  (1)
 .506-507ص/18ج:1، طهتذيب الكمالاملزي،  (2)
 .4261، رقم368ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (3)
 .605، رقم117ص :املصدر السابقانظر:  (4)
 .462ص/3ج:1، طهتذيب الكمالي، املز  (5)
 .246ص/7ج:1، طالطبقات الكربىابن سعد،  (6)
 .605، رقم117ص :1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (7)
شرح صحيح النووي، ، و 697ص/8ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، ، 208ص/5ج:1، طالسننالرتمذي، انظر:  (8)

 .285ص/19ج، د.ط:عمدة القاريين، العي، و 209ص/17ج:2، طمسلم
 .76، ح277ص/1:ج2، طالصحيحابن حبان، انظر:  (9)
 .119ص/1:ج، د.طابن ماجهصحيح وضعيف األلباين، انظر:  (10)

= 
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 غريب احلديث

، (1)نات واضحات الداللة، ال التباس فيها على أحدبي أي ،"حمكمات" ،( قوله "آايت حمكمات"1
    .(2)يف معىن "حمكمات" أقوال أخرى لعلماءلو 

 .(3)( قوله "هن أم الكتاب"، أي أصله الذي يرجع إليه عند االشتباه2

    .(4)( قوله "وأخر متشاهبات"، أي مشتبهات حمتمالت ، ويف معناها اختالف كثري3

  .(5)باطلل وخروج عن احلق إىل ال( قوله " زيغ"، أي ضال4

 . (6)الذي ميكنهم أن حيرفوه إىل مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها أي ( قوله "فيتبعون ما تشابه منه"5

                                      
 .352ص/1ج:1، طتفسري القرآن العظيمابن كثري، انظر:  (1)
احملكم ما عرف املراد منه إما ابلظهور،  قيلبه، و احملكم هو ما وضح معناه، ومسى بذلك لوضوح مفردات كالمه وإتقان تركي فقيل (2)

، شرح صحيح مسلم النووي،، و 210ص/8ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر: وإما ابلتأويل )
العيين، انظر: : احملكم آايت األحكام )قيلاحملكم آايت احلالل واحلرام ، و  قيلاحملكم ما مل ينسخ، ، و  قيل(، و 217ص/16:ج2ط

= ،لعظيما تفسري القرآن ابن كثريانظر: احملكم الناسخ واحلالل واحلرام و ألمر والنهي ) قيلو (، 138ص/18ج، د.ط:القاريعمدة 
وم الباطل، ليس هلا تصريف وال حتريف احملكمات اليت فيها حجة الرب وعصمة العباد ودفع اخلص قيلو (، 352ص/1ج:1ط =

، 2اجمللد:1، طاجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، ، و 353ص/1ج:1، طآن العظيمتفسري القر ابن كثري، انظر: عما وضعن عليه )
 (.9ص/4ج
 .138ص/18ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 352ص/1ج:1، طتفسري القرآن العظيمابن كثري، انظر:  (3)
واحلروف املقطعة يف أوائل السور  هو ما استأثر هللا بعلمه كقيام الساعة، وخروج الدجال، قيلاملتشابه ما مل يتضح معناه، و  فقيل (4)
هو  قيلهو آايت الصفات والقدر، و  قيلهو ما نسخ ، و  قيلو (، 210ص/8ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر: )

هو األمساء املشرتكة كالُقْرء، فإنه يرتدد بني الطهر  قيلو (، 138ص/18ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، انظر: احلروف املقطعة )
انظر: ض، وكالذي بيده عقدة النكاح، فإنه يرتدد بني الويل والزوج، وكاللمس، فإنه يرتدد بني الوطء واملس ابليد، وحنو ذلك )واحلي

 (.217-218ص/16ج:2، طمسلمشرح صحيح النووي، 
 .138ص/18ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 353ص/1ج:1، طتفسري القرآن العظيمابن كثري، انظر:  (5)
وقال القرطيب: "وهذه اآلية تعم كل الطائفة من (، 138ص/18ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، انظر: أهل البدع ) قيلشك، و  قيلو 

 (.10ص/4ج، 2اجمللد:1، طاجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، بدعة" )كافر وزنديق وجاهل وصاحب 
 .138ص/18ج، د.ط:يعمدة القار العيين، ، و 353ص/1ج:1، طتفسري القرآن العظيمابن كثري، انظر:  (6)

= 
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 .(1)( قوله "ابتغاء الفتنة"، أي طلبا أن يفتنوا الناس عن دينهم، وطلبا إلضالهلم6

اختلف يف  م يقولون آمنا به كل من عند ربنا"،( قوله "وما يعلم أتويله إال هللا والراسخون يف العل7
  .(2)ة على قولنيموضع الوقف يف هذه اآلي

 .(3)( قوله "والراسخون يف العلم"، قال الزخمشري: "أي الذين ثبتوا فيه ومتكنوا منه"7

 .(4)ذوي العقول السليمة أي ( قوله "أولو األلباب"،8

 بعض ما يستفاد من احلديث

عما أشكل من بدع ومن يتبع املشكالت للفتنة، أما السؤال ة أهل الزيع وأهل ال( التحذير من خمالط1
 .(5)تلطف فيه، فال أبس بذلكلالقرآن لالسرتشاد ول

( التحذير من اإلصغاء إىل هؤالء الذين يتبعون املتشابه من القرآن وعدم االستماع واالهتمام 2
 .(6)بقوهلم

                                      
ما ال سبيل إىل الوقوف على  اآلخرما إذا رد إىل احملكم واعترب به عرف معناه، و  أحدمهاقال اخلطايب: "املتشابه على ضربني: و 

، فتح الباريابن حجر العسقالين، حقيقته، وهو الذي يتبعه أهل الزيع فيطلبون أتويله، وال يبلغون كْنهه، فرياتبون فيه فيفتنون" )
 (.138ص/18ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 211-212ص/8ج.ط:د
، 138ص/18ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 211-212ص/8ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (1)
 .11ص/4ج، 2اجمللد:1، طاجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، و 
الستئناف بقوله "والراسخون يف العلم...."، واملعىن أن املتشابه ال يعلم حيسن الوقف هنا عند قوله تعاىل "إال هللا"، مث ا: األول (2)

=  ، والراسخون يف العلم يؤمنون ابجلميع، احملكم واملتشابه، ويقولون ويعتقدون أن اجلميع من عند هللا فقط أتويله إال هللا عز وجل
هللا تعاىل يعلم أتويل املتشابه ويعلمه أيضا الراسخون يف العلم،  : الوقف على قوله "والراسخون يف العلم"، واملعىن أنالثاينتعاىل، = 

اجلامع ألحكام القرطيب، ، و 354-355ص/1ج:1، طتفسري القرآن العظيمابن كثري، انظر: بعيد )قالوا ألن اخلطاب مبا ال يفهم 
التوضيح لشرح ابن امللقن، ، و 218ص/16ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، و ، 12-13ص/4ج، 2اجمللد:1، طالقرآن

 (.138ص/22ج:1، طاجلامع الصحيح
 .139ص/18ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، انظر:  (3)
 .14ص/4ج، 2اجمللد:1، طاجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، ، و 355ص/1ج:1، طتفسري القرآن العظيمابن كثري، انظر:  (4)
، يح لشرح اجلامع الصحيحالتوضابن امللقن، ، و 218ص/16ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر:  (5)

 .138ص/22ج:1ط
 .211ص/8ج، د.ط:الباريفتح ابن حجر العسقالين، انظر:  (6)
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 منه. ( اجلدال يف القرآن، من اتباع املتشابه3
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 الرابع: إثبات احلساب حثبامل

ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن ُعَمَر قال أبو داود: ( 51 ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َبشَّارٍّ، َحدَّ ثـََنا حَيََْي، ح وَحدَّ ثـََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّ  -َحدَّ
َة، قَاَلْت: َعنِّ اْبنِّ َأيبِّ ُمَلْيَكَة، َعْن َعائِّشَ َعْن َأيبِّ َعامِّرٍّ اخْلَزَّازِّ،  -قَاَل أَبُو َداُوَد: َوَهَذا َلْفُظ اْبنِّ َبشَّارٍّ 

، قَاَلْت: قـَْوُل اّللَِّّ «أَيَُّة آيَةٍّ اَي َعائَِّشُة؟»قَاَل:  ،قـُْلُت: اَي َرُسوَل اّللَِّّ، إِّيّنِّ أَلَْعَلُم َأَشدَّ آيَةٍّ يفِّ اْلُقْرآنِّ 
يُبُه النَّْكَبُة، َأوِّ الشَّوَْكُة َشُة، َأنَّ اْلُمْؤمَِّن لِّْمتِّ اَي َعائِّ أََما عَ »، قَاَل: (1){مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ تـََعاىَل:} ُتصِّ

َب ُعذِّبَ  ْسَوإِّ َعَملِّهِّ َوَمْن ُحوسِّ ُ يـَُقوُل: }« فـَُيَكاَفأُ أبَِّ ، قَاَل: (2){فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِريًاقَاَلْت: أَلَْيَس اّللَّ
ثـَنَا ، قَاَل أَ «َمْن نُوقَِّش احلَِّساَب ُعذِّبَ  ،َذاُكُم اْلَعْرُض اَي َعائَِّشةُ » بُو َداُوَد: َوَهَذا َلْفُظ اْبنِّ َبشَّارٍّ، قَاَل: َحدَّ

 اْبُن َأيبِّ ُمَلْيَكَة.

 ختريج احلديث

، وانفرد به بني أصحاب الكتب الستة، ولكن قد أخرج (3)املتقدم أبو داود واللفظ أخرجه ابإلسناد
الطرف األخري فقط، من قوله "من طريق عبد هللا بن أيب مليكة به، ا من ، كالمه(5)، والبخاري(4)مسلم

   حوسب"، إىل آخره.

 رواة احلديث

                                      
 .123سورة النساء، اآلية (1)
 .8سورة االنشقاق، اآلية (2)
 .3093، ح471ص/3كتاب اجلنائز، ابب:عيادة النساء، ج:1، طالسنن و معه معامل السننأبو داود،  (3)
 .79-2876، ح2204ص/4اجلنة و صفة نعيمها و أهلها، ابب:إثبات احلساب، ج.ط: كتاب ، دصحيح مسلممسلم،  (4)
 .4939، ح167ص/6:"فسوف حياسب حسااب يسريا"، جب:كتاب التفسري، اب1ط، الصحيحالبخاري،  (5)

= 
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 د، األسدي البصري، أبو احلسن، وقيل امسه عبد امللكبن مسرهد بن مسربل بن مستورِّ ا( مسدد: هو 1
اخلالصة ف، (3)قة"و حاِت "ث، وقال أب(2)، قال ابن معني والنسائي "ثقة"(1)بن عبد العزيز، ومسدد لقبه

 . (4)حافظ فيه أنه ثقة

، قال ابن املديين "مل أر أحدا (5)بن سعيد بن فّروخ القطان، أبو سعيد التميمي البصريا( حيَي: هو 2
وقال أبو زرعة "حيَي القطان من الثقات احلفاظ"، وقال أبو حاِت أثبت من حيَي بن سعيد القطان"، 

 .(7)ثقة حافظ إمام قدوةفيه أنه اخلالصة ف، (6)"ثقة حافظ"
، قال (9)احلافظأي  (8)بنداراملعروف ببن عثمان العبدي البصري، أبو بكر، ا( حممد بن بشار: هو 3

 وقال، (10)النسائي "صاحل ال ابس به"، وقال العجلي: "بندار بصري ثقة، كثري احلديث وكان حائكا"
 .(12)اخلالصة فيه أنه ثقة ف، (11)وكان ممن حيفظ حديثه ويقرؤه من حفظه"ابن حبان "

                                      
 .6598، رقم528ص1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (1)
 .446ص/27ج:1، طهتذيب الكمالاملزي،  (2)
 .1998، رقم438ص/8:ج1، طاجلرح والتعديلابن أيب حاِت،  (3)
 .6598، رقم528:ص1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (4)
 .7557، رقم 591ص  :1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (5)
 .340ص/31:ج1، طهتذيب الكمالاملزي،  (6)
 .7557، رقم 591ص  :1، طالتهذيب تقريبابن حجر العسقالين، انظر:  (7)
 .5754، رقم469:صاملصدر السابقانظر:  (8)
 .5086، رقم511ص/24ج:1، طهتذيب الكمالاملزي، انظر:  (9)
 .517ص/24ج:املصدر السابق (10)
 .15470، رقم111ص/9:ج1، طالثقاتابن حبان،  (11)
 .5754، رقم469ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (12)

= 
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، قال اإلمام أمحد عنه "رجل (1)بن فارس العبدي، البصري، خبارّي األصلا( عثمان بن عمر: هو 4
هو صدوق وكان ، وقال أبو حاِت "(3)، وذكره ابن حبان يف الثقات(2)صاحل ثقة"، وقال ابن معني "ثقة"

 .(5)ة اخلالصة فيه أنه ثقف، (4)حيَي ابن سعيد ال يرضاه"

، قال عنه ابن معني "ال شيء"، وقال (6)م املزين موالهم، البصريتٌ سْ زّاز: هو صاحل بن رُ ( أبو عامر اخلَ 5
، وقال أبو حاِت "شيخ، يكتب حديثه وال حيتج به، (7)أبو داود "ثقة"، وقال الدارقطين "ليس ابلقوي"

 . (9)اخلالصة فيه أنه صدوق كثري اخلطأ ف، (8)هو صاحل"

، وخالصة حاله أنه ثقة ادي و األربعنيه عند الكالم عن احلديث احلليكة: تقدمت ترمجتأيب م ( ابن6
 فقيه.

 حكم احلديث

، وضّعف األلباين إسناده، ولكنه صّحح اجلزء األخري منه، من قوله (10)ذكره ابن حجر وسكت عليه
، اجلزء األخري ، وقد سبق عند ختريج احلديث أن الشيخني قد أخرجا هذا(11)"من حوسب عّذب"

 فاحلديث ضعيف إال قوله "من حوسب عّذب..." إىل آخره فهو صحيح.

 غريب احلديث

 ( قوله "قال أبو داود"، هو صاحب السنن.1
                                      

 .4504، رقم385:صاملصدر السابقانظر:  (1)
 .463ص/19ج:1، طهتذيب الكمالاملزي،  (2)
 .14381، رقم451ص/8:ج1، طالثقاتابن حبان، انظر:  (3)
 .877، رقم159ص/6:ج1، طاجلرح والتعديلابن أيب حاِت،  (4)
 .4504، رقم385ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (5)
 .2861، رقم272:ص1، طتقريب التهذيبن حجر العسقالين، ابانظر:  (6)
 .49-50ص/13ج:1، طهتذيب الكمالاملزي،  (7)
 .1764، رقم403ص/4:ج1، طلتعديلااجلرح و ابن أيب حاِت،  (8)
 .2861، رقم272ص:1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، انظر:  (9)
 .402ص/11:جد.ط ،فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (10)
 .3093-680م، رق315-314ص:1ط، ضعيف سنن أيب داوداأللباين، انظر:  (11)
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لفظ املذكور هو ال أن ( قوله "هذا لفظ ابن بشار"، إن أاب داود روى احلديث عن شيخني له، فبنّي 2
 البسيطة بني اللفظني. هناك بعض الفروقلفظ حديث ابن بشار، ال مسدد، وهذا يعين أن 
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، وقد اختلف العلماء يف معىن هذه (1)"، قيل السوء هنا الشركمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ  ( قوله تعاىل "3
     .(2)اآلية

 .(3)بة"، هي ما يصيب اإلنسان من احلوادث واملصائبكْ ( قوله "النَ 4

من سوء يف  لَ مِّ وهذا يؤيد القول أن املؤمن جيزى مبا عَ الدنيا، ( قوله "فيكافأ أبسوإ عمله"، أي يف 5
 الدنيا، إبصابته املصائب والشدائد.

االستقصاء  ي، واملناقشة ه(4)ّقق عليه حىت ال يرتك شيءودُ  يش واستقصوقِّ ب"، أي نُ وسِّ ( قوله "من حُ 6
 .(5)والتفتيش يف احملاسبة واملطالبة ابجلليل واحلقري وترك املساحمة فيه

   .(6)اختلف يف معناه ب"،ذِّ "عُ  ( قوله7

                                      
 .254ص/5ج، 3اجمللد:1، طاجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، انظر:  (1)
 ،هذا يف حق الكفار خاصة ألهنم جيازون ابلعقاب على الصغري والكبري، وال جيزى املؤمن بسيء عمله يوم القيامة: فقال احلسن (2)

)سورة  {وَالَ يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَلِيًّا وَالَ نَصِريًا}ويؤيده سياق اآلية، فقوله ، جيزى أبحسن عمله ويتجاوز عن سيئاتهولكن 
هذه اآلية عام يف حق كل من عمل سوءا من مسلم  وقال اجلمهوريدل على الكافر، فإن املؤمن له ويل ونصري،  (،123النساء:اآلية

عون املعبود ومعه حاشية العظيم آابدي، ، و 254ص/5ج، 3اجمللد:1، طاجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، انظر: )افر كو ونصراين 
القرطيب، انظر: أما الكافر فالنار ألن كفره أوبقه، وأما املسلم أو املؤمن فبنكبات ومصائب الدنيا )(، 247ص/8:ج2، طابن قيم

وقال ابن عباس "هي عامة يف حق كل من عمل سوءا جيز به إال أن يتوب  (،254ص/5ج، 3اجمللد:1، طاجلامع ألحكام القرآن
 (.247ص/8:ج2، طعون املعبود ومعه حاشية ابن قيمالعظيم آابدي، قبل أن ميوت فيتوب هللا عليه" )

، ابن قيم املعبود ومعه حاشيةعون العظيم آابدي، ، و 113ص/5ج، د.ط:النهاية يف غريب احلديث واألثرابن األثري، انظر:  (3)
 ،247ص/8:ج2ط
، 402ص/11ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، ، و 208ص/17ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر:  (4)
 .137ص/2، و ج285ص/19ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، و 
 .113ص/23ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، انظر:  (5)
حلساب واملناقشة وعرض الذنوب والتوقيف عليها هو التعذيب، من أجل : أن نفس اأحدمهاذكر القاضي عياض أن له معنيني،  (6)

: أن االستقصاء عليه يف املناقشة يفضي إىل العذاب يف النار، ويؤيده قوله يف رواية أخرى "هلك" مكان الثاينما فيه من التوبيخ، و 
 العباد، فمن استقصى عليه ومل يسامح هلك الثاين هو الصواب، و معىن احلديث: "أن التقصري غالب يفوقرر النووي أن ، "عذب"

، 208-209ص/17ج:2، طشرح صحيح مسلمالنووي، انظر: ودخل النار، ولكن هللا يعفو ويغفر ما دون الشرك ملن يشاء" )
 (.138ص/2ج، د.ط:قاريعمدة الالعيين، ، و 402ص/11ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، و 

= 



 

216 

  .(1)( قوله "حسااب يسريا"، أي سهال بال تعسري8

 .(3)، وفيه تفصيل(2)( قوله "ذاكم العرض"، العرض هو عرض الناس على امليزان9

( قوله "قال أبو داود: هذا لفظ ابن بشار، قال: حدثنا ابن أيب مليكة"، أي أن حممد بن بشار 10
، عن أيب عامر اخلزاز، حدثنا ابن أيب مليكة، بصيغة التحديث، وأما مسدد، فرواه ابلعنعنة، يتهرواقال يف 

 .(4)أي قال: عن أيب عامر، عن ابن أيب مليكة

 بعض ما يستفاد من احلديث

 ( الشدائد واملصائب اليت تصيب املسلم أو املؤمن يف الدنيا، تكّفر عنه سيئاته.1

 .(5)واحلساب( إثبات العرض 2

 .(6)أعماله ابلتفصيل هلك وصار إىل النار عن( من نوقش 3

 .(7)( جواز املناظرة ومقابلة السنة ابلقرآن4

 .(8)( تفاوت الناس يف احلساب5

 ه على من آمن به وجاهد نفسه يف إتيان األوامر واجتناب النواهي.نّ ( سعة رمحة هللا وعفوه ومَ 6
 

                                      
ملسو هيلع هللا ىلص وهو العرض، كما فسره النيب(، 521ص/4ج:1، طتفسري القرآن العظيمابن كثري، أعماله )أي ال حيقق عليه مجيع دقائق  (1)

 (.402ص/11ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، بقوله "ذاكم العرض" )
 .197ص/1ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (2)
ية، إمنا هو أن آليتجاوز عنه، وذكر القرطيب أن احلساب املذكور يف اوهو إبراز األعمال وإظهارها، فيعّرف صاحبها بذنوبه، مث  (3)

ابن حجر انظر: تعرض أعمال املؤمن عليه، حىت يعرف منة هللا عز وجل عليه يف سرتها عليه يف الدنيا ويف عفوه عنها يف اآلخرة )
 (.402ص/11ج، د.ط:فتح الباريالعسقالين، 

 .247ص/8:ج2، طمعه حاشية ابن قيمعون املعبود و العظيم آابدي، انظر:  (4)
 .138ص/2ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، انظر:  (5)
 .4/521ج:1، طتفسري القرآن العظيمابن كثري، انظر:  (6)
 .138ص/2ج، د.ط:عمدة القاريالعيين، ، و 1/197ج، د.ط:فتح الباريابن حجر العسقالين، انظر:  (7)
 .املصدران السابقانانظر:  (8)
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 اخلامتة
"اي عائشة" من الكتب الستة، تتناول موضوعات شىت، وهذه  ملسو هيلع هللا ىلصورد فيها قولهإن األحاديث اليت 

طبيعة العالقة الزوجية، فإن الزوجني من خالل حياهتما وتعاملهما، تقع هلما حاالت كثرية متغايرة، 
 15يف الصحيحني أو أحدمها، و 28، منها 46حديثا، الصحيح واحلسن منها 51وعدد األحاديث 
أحاديث حكم عليها العلماء  5ا بضعف جزء منها، والعلماء عليه أحاديث حكم 3و يف السنن األربع،

 ابلضعف.
وإن القارئ يف هذا البحث، حبمد هللا عز وجل، يتضح له قوة شخصية أم املؤمنني عائشة )رضي هللا  

 ، وذات مكانة عالية عنده، وكانت ذات عقل سليم وفهمملسو هيلع هللا ىلصعنها(، وأهنا كانت حبيبة إىل رسول هللا
والتعلم، وأهنا قد لعبت دورا مهما جدا يف تبليغ كثري من مسائل التعامل بني بَّة للعلم عميق، وكانت حمِّ 

الزوجني، املبين على مبادئ احلب والرفق واالحرتام والتقدبر، وإنه َلعِّْلم خيفى على كثري من الناس، مع 
 حاجة األمة إليه.

واالحرتام، حىت مع  يتعامل ابلرفق استثناء، كان  ، حيث إنه من غريملسو هيلع هللا ىلصويظهر أيضا عظم خلق النيب
الفاسق أو املسيئ، كما يظهر أيضا حبه ورفقه واحرتامه وتقديره لزوجتاته عامة، ولعائشة )رضي هللا 

 عنها( خاصة. 
وأسأل هللا تبارك وتعاىل أن يتقبل هذا العمل البسيط وأن جيعله انفعا ومباركا على ُمَقدِّمه وعلى قارئه، 

تعاىل على رسوله وحبيبه، وعلى آله وأصحابه والتابعني، ومن تبعهم مي، وصلى هللا تعاىل جواد كر  فإنه
 إبحسان إىل يوم الدين.
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 فهرس األحاديث

 طرف احلديث                                                                        الصفحة

 30         َأْحَسْنتِّ اَي َعائَِّشةُ 

 191             ينِّ مِّْسكِّيًنااللَُّهمَّ َأْحيِّ 

مسَِّك   60         اللَُّهمَّ إِّيّنِّ َأْسأَُلَك ابِّ

 44       أََما تُرِّيدِّيَن َأْن اَل َيْدُخَل بـَيـَْتكِّ َشْيءٌ 

 90          اْنطَلُِّقوا بَِّنا

 9          َأَو َغرْيَ َذلِّكَ 

 209         َعائَِّشُة؟أَيَُّة آيَةٍّ اَي 

ريَةِّ بِّْئَس َأُخو   129         الَعشِّ

 34        َبْل َأاَن اَي َعائَِّشُة َوا رَْأَساهُ 

ُ َلَقْد أَذَْكَرينِّ  َُه اّللَّ  172         َرمحِّ

رَاطِّ اَي َعائَِّشةُ   200         َعَلى الصِّّ

 28          ُقومِّي َفَأْوتِّرِّي

 149          َكْيَف تِّيُكمْ 

 147         َما َأُظنُّ ُفاَلاًن َوُفاَلانً 

؟ ؟ اَي َعائَِّشُة أَغِّْرتِّ  134        َما َلكِّ

؟ اَي َعائُِّش، َحْشَيا رَابَِّيةً    137        َما َلكِّ
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 54         َما يـُْبكِّيكِّ اَي َعائَِّشُة؟

 110         َما خُيْلُِّف هللاُ َوْعَدهُ 

 39       َعائَِّشُة؟ فـَُقْلُت: َصنَـْعتـُُهنَّ َما َهَذا اَي 

 102        ايتِّ بَ ن: َشُة؟ قَاَلتْ اَي َعائِّ  َما َهَذا

 119       َمْهاًل اَي َعائَِّشُة، إِّنَّ اّللََّ حيِّبُّ الرِّْفقَ 

ْل إَِّذا َوَجَدتِّ اْلَماءَ   14       «نـََعْم. فـَْلتَـْغَتسِّ

 76       َيْسأَْلَنينِّ النـََّفَقةَ ُهنَّ َحْويلِّ َكَما تـََرى، 

بِّّيهِّ   165          اَي َعائَِّشُة َأحِّ

رِّيهِّ َعينِّّ   95         اَي َعائَِّشُة َأخِّّ

 204       اَي َعائَِّشُة، إَِّذا رَأَيـُْتُم الَّذِّيَن جُيَادُِّلوَن فِّيه

 125        اَي َعائَِّشُة، اْرفُقِّي فَإِّنَّ الرِّْفقَ 

ّللَِّّ اَي   63         َعائَِّشُة اْسَتعِّيذِّي ابِّ

 113        َذاابً اَي َعائَِّشُة َأَشدُّ النَّاسِّ عَ 

 178        اَي َعائَِّشُة، َأَشَعْرتِّ َأنَّ اّللََّ أَفـَْتاينِّ 

 24       اَي َعائَِّشُة أََفاَل َأُكوُن َعْبًدا َشُكورًا

 86         اَي َعائَِّشُة َأْكرِّمِّي َكرِّميًا

 161         ، أملَْ تـََرْي َأنَّ جُمَزِّزًااَي َعائَِّشةُ 

 69         ْيكِّ َعينِّّ اَي َعائَِّشُة، إِّلَ 
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 117         اَي َعائَِّشُة إِّنَّ هللَا َرفِّيقٌ 

 20        اَي َعائَِّشُة إِّنَّ َعْييَنَّ تـََناَمانِّ 

كِّ َوحُمَقَّرَاتِّ   188        اأْلَْعَمالِّ اَي َعائَِّشُة إِّايَّ

 84        اَي َعائَِّشُة، بـَْيٌت اَل مَتَْر فِّيهِّ 

 106         فَاْنظُرِّي اَي َعائَِّشُة تـََعايَلْ 

 99          اَي َعائَِّشُة، َحوِّلِّيهِّ 

 143         اَي َعائَِّشُة، َلْوالَ َأنَّ قـَْوَمكِّ 

 168          اَي َعائَِّشُة َما أَُرى َأمْسَاءَ 

ُد أمََلَ الطََّعامِّ    175        اَي َعائَِّشُة َما أَزَاُل َأجِّ

 67        هَلٌْو؟اَي َعائَِّشُة، َما َكاَن َمَعُكْم 

 195         اَي َعائَِّشُة َما يـُْؤمِّينِّّ 

 73         ؟اَي َعائَِّشُة َمْن َهَذا

  11         اَي َعائَِّشُة اَنوِّلِّيينِّ الثَـّْوبَ 

رْبِّيلُ اَي   158         َعائَِّشُة َهَذا جِّ

 49        اَي َعائَِّشُة، َهْل عِّْندَُكْم َشْيٌء؟

 80         ي اْلُمْديَةَ اَي َعائَِّشُة، َهُلمِّّ 

 185        حُيَْشُر النَّاُس يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ ُحَفاةً 
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 املراجع و املصادرفهرس 
 القرآن الكرمي. -

النهاية يف غريب احلديث ، اجلزري بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين املبارك بن حممدأبو السعادات ابن األثري،  -
 (.م1979 ،هـ1399أمحد الزاوي وحممود حممد الطناحي، د.ط )بريوت، املكتبة العلمية،  ق طاهر، حتقيو األثر

أسد الغابة يف معرفة ، حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين اجلزريأبو احلسن علي بن أيب الكرم ، ابن األثري -
 م(1994، هـ1415، دار الكتب العلمية)د.م،  1ط ،عادل أمحد عبد املوجودو  علي حممد معوض، حتقيق الصحابة

 م(.1997هـ، 1418الصدق للنشر والتوزيع، د.م، دار ) 4ط، حتقيق األلبايناألدب املفرد،  صحيحاأللباين، حممد انصر الدين،  -

 .ت(.د،قرآن والسنةمركز نور اإلسالم ألحباث ال، األسكندرية) ، د.طصحيح وضعيف سنن أيب داوداأللباين، حممد انصر الدين،  -

 م(.1991هـ، 1412)بريوت، املكتب اإلسالمي،  1ط ،ضعيف سنن أيب داوداأللباين، حممد انصر الدين،  -

 (.م2002هـ، 1423، مؤسسة غراس للنسر والتوزيع، الكويت ) 1ط، صحيح أيب داوداأللباين، حممد انصر الدين،  -

 (.،د.تمركز نور اإلسالم ألحباث القرآن والسنة، األسكندرية، د.ط )رتمذيصحيح وضعيف سنن الاأللباين، حممد انصر الدين،  -

، مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن والسنة، األسكندرية) د.ط ،صحيح وضعيف سنن النسائياأللباين، حممد انصر الدين،  -
 د.ت(.

نور اإلسالم ألحباث القرآن  كزمر ، األسكندرية) ، د.طصحيح وضعيف سنن ابن ماجهاأللباين، حممد انصر الدين،  -
 ،د.ت(.والسنة

 م(.1988هـ، 1408)بريوت، املكتب اإلسالمي،  1ط ،ضعيف سنن ابن ماجهلدين، األلباين، حممد انصر ا -

)بريوت، املكتب الإلسالمي،  2، طإرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيلاأللباين، حممد انصر الدين،  -
 م(. 1985هـ/1405

اململكة العربية السعودية، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، )الرايض،  1، طضعيف الرتغيب والرتهيب، حممد انصر الدين، بايناألل -
 م(.2000هـ/1421

)الرايض، مكتبة املعارف للنشر  1، طسلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهااأللباين، حممد انصر الدين،  -
 م(.1996هـ/1416والتوزيع، 

ختصر من أمور رسول هللا )صلى هللا عليه و سلم( وسننه وأايمه اجلامع املسند الصحيح املالبخاري، حممد بن إمساعيل،  -
 (.ه1422، دار طوق النجاةد.م، ، )1ط ،حممد زهري بن انصر الناصرحتقيق  ،املعروف بصحيح البخاري
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ارف عبد املعيد خان، د.ط )حيدر آابح، الدكن، دائرة املع، حتت مراقبة حممد التاريخ الكبريالبخاري، حممد بن إمساعيل،  -
 العثمانية، د.ت(.

)بريوت، دار البشائر اإلسالمية،  3، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، طاألدب املفردالبخاري، حممد بن إمساعيل،  -
 م(.1989هـ/1409

)د.م، مكتبة ابن عباس،  1عبد هللا أمحد بن إبراهيم بن أيب العينني، ط ، حتقيقالضعفاء الصغريالبخاري، حممد بن إمساعيل،  -
 م(. 2005هـ/1426

، حتقيق حمفوظ الرمحن زين هللا، وعادل بن سعد، مسند البزار املسمى البحر الزخارالبزار، أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق،  -
 م(.2009م و حىت 1988، و احلكم)املدينة املنورة، مكتبة العلوم  1وصربي عبد اخلالق، ط

)اململكة العربية  2، حتقيق ايسر بن إبراهيم، طشرح صحيح البخاري البن بطالابن بطال،علي بن خلف بن عبد امللك،  -
 م(.2003هـ/1423السعودية، الرايض، مكتبة الرشد، 

)بريوت، دمشق، املكتب  2اويش، طهري الش، حتقيق شعيب األرنؤوط وحممد ز شرح السنةالبغوي، أبو حممد احلسني بن مسعود،  -
 م(.1983ه، 1403اإلسالمي، 

)بريوت،  2، حتقيق حممد املنتقى الكشناوي، طمصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجهالبوصريي، أمحد بن أيب بكر بن إمساعيل،  -
 هـ(.1403دار العربية، 

)بريوت، لبنان، دار الكتب العلمية،  3ادر عطا، طعبد الق، حتقيق حممد السنن الكربىالبيهقي، أمحد بن احلسني بن علي،  -
 م(.   2003هـ/1424

)كراتشي، ابكستان، جامعة  1، حتقيق عبد املعطي أمني قلعجي، طمعرفة السنن واآلاثرالبيهقي، أمحد بن احلسني بن علي،  -
 م(.1991هـ/1412قاهرة، دار الوفاء، ورة، الالدراسات اإلسالمية، ودمشق، بريوت، دار قتيبة، وحلب، دمشق، دار الوعي، واملنص

)بريوت، املكتب اإلسالمي،  3، حتقيق حممد انصر الدين األلباين، طمشكاة املصابيحالتربيزي، حممد بن اخلطيب العمري،  -
 م( 1985

ر الكتب نان، دا)بريوت، لب 1، حتقيق أمحد حممد شاكر، طاجلامع الصحيح املعروف بسنن الرتمذيالرتمذي، حممد بن عيسى،  -
 م(.1987هـ/1408العلمية، 

 م(. 2009هـ/1430)د.م، بيت األفكار الدولية،  1، طموسوعة الفقه اإلسالمي التوجيري، حممد بن إبراهيم بن عبد هللا، -

مد، الرمحن بن حم، ترتيب عبد جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيميةبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم، أابن تيمية، -
 د.ط )د.م، د.ن، د.ت(.
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)بريوت، لبنان، دار  3، حتقيق أمحد عبد الغفور عطّار، طالصحاح اتج اللغة و صحاح العربيةاجلوهري، إمساعيل بن محاد،  -
 م(.1984هـ،1404العلم للماليني، 

اث العريب، وحيدر آابد، اهلند، إحياء الرت  )بريوت، دار 1، طاجلرح و التعديلابن أيب حاِت، عبد الرمحن بن حممد بن إدريس،  -
 م(.1952هـ/1271طباعة جملس دائرة املعارف العثمانية، 

)بريوت، دار الكتب  1، حتقيق مصطفى عبد القادر عطا، طاملستدرك على الصحيحنياحلاكم، حممد بن عبد هللا بن حممد،  -
 م(.1990هـ/1411العلمية، 

ه، 1414)بريوت، مؤسسة الرسالة،  2، حتقيق شعيب األرنؤوط، طحبانصحيح ابن ، ابن حبان، حممد بن حبان بن أمحد -
 م(.1993

)حيدر آابد، اهلند، دائرة املعارف  1، حتت مراقبة الدكتور حممد عبد املعيد، طالثقات ابن حبان، حممد بن حبان بن أمحد، -
 م(.1973هـ/1393العثمانية، 

)حلب،  1، حتقيق حممود إبراهيم زايد، طمن احملدثني والضعفاء واملرتوكني كتاب اجملروحنيابن حبان، حممد بن حبان بن أمحد،  -
 م(.1976هـ/1396دار الوعي، 

 م(.1987هـ/1406)حلب، سوراي، دار الرشد،  1، تقدمي حممد عوامة، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين، أمحد بن علي،  -

 هـ(.1326)اهلند، مطبعة دائرة املعارف النظامية،  1، طهتذيب التهذيبحجر العسقالين، أمحد بن علي،  ابن -

لبنان، دار  –، حتقيق عبد العزيز بن ابز د.ط )بريوت فتح الباري بشرح صحيح البخاريابن حجر العسقالين، أمحد بن علي،  -
 املعرفة، د.ت(.

 لبنان، دار املعرفة، د.ت(. –، حتقيق عبد العزيز بن ابز د.ط )بريوت دي الساريهابن حجر العسقالين، أمحد بن علي،  -

 ، د.ط )بريوت، دار الكتاب العريب، د.ت(.اإلصابة يف متييز الصحابةابن حجر العسقالين، أمحد بن علي،  -

و تعليق الدكتور شعبان حممد ، حتقيق تلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبريابن حجر العسقالين، أمحد بن علي،  -
 ة، مكتبة ابن تيمية، د.ت(.إمساعيل، د.ط )القاهر 

)بريوت، لبنان، دار احلديث،  1، تعليق عزت عبيد الدعاس، طمعامل السنن مع سنن أيب داوداخلطايب، محد بن حممد بن إبراهيم،  -
 م(.1969هـ/1388

كتب العلمية، )بريوت، دار ال 1، حتقيق مصطفى عبد القادر عطا، طاتريخ بغداداخلطيب البغدادي، أمحد بن علي بن اثبت،  -
 م(.1997هـ/1417

 ، د.ط )فيصل آابد، ابكستان، حديث أكادمي، د.ت(.سنن الدارقطين مع التعليق املغينالدارقطين، علي بن عمر،  -
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)بريوت، لبنان، دار احلديث،  1س، ط، تعليق عزت عبيد الدعامع معامل السنن سنن أيب داودأبو داود، سليمان بن األشعث،  -
 م(.1969هـ/1388

)د.م، مؤسسة  3، حتقيق جمموعة احملققني إبشراف شعيب األرانؤوط، طسري أعالم النبالءالذهيب، حممد بن أمحد بن عثمان،  -
 م(.1985هـ/1405الرسالة، 

، حتقيق حممد عوامة وأمحد حممد منر ستةالكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الالذهيب، حممد بن أمحد بن عثمان،  -
 م(.1992هـ/1413)جدة، دار القبلة للثقافة اإلسالمية و مؤسسة علوم القرآن،  1اخلطيب، ط 

، حتقيق علي بن حممد البجاوي، د.ط )د.م، دار الفكر، ميزان االعتدال يف نقد الرجالالذهيب، حممد بن أمحد بن عثمان،  -
 د.ت(.

 ، د.ط )القاهرة، دار احلديث، د.ت(.هلدايةنصب الراية يف ختريج أحاديث االزيلعي، أبو حممد عبد هللا بن يوسف،  -

)بريوت، دار الكتب العلمية،  1، حتقيق حممد عبد القادر عطا، طالطبقات الكربىابن سعد، حممد بن سعد بن منيع،  -
 م(.1990هـ/1410

 3أبو غدة، ط ، اعتناء عبد الفتاححاشية السندي على سنن النسائي مع السنناهلادي،  السندي، أبو احلسن حممد بن عبد -
 م(.1994هـ،/ 1414)بريوت، مكتب املطبوعات اإلسالمية ، 

 ، د.ط )بريوت، دار اجليل،د.ت(.كفاية احلاجة يف شرح سنن ابن ماجهالسندي،  أبو احلسن حممد بن عبد اهلادي، -

رب، دار عفان للنشر و اخل –)اململكة العربية السعودية  1، طالديباج على صحيح مسلمالكمال،  السيوطي، عبد الرمحن بن -
 م(.1996ه، 1416التوزيع، 

)بريوت،  3، اعتناء عبد الفتاح أبو غدة، طشرح السيوطي على سنن النسائي مع السننالسيوطي، عبد الرمحن بن الكمال،  -
 م(.1994هـ،/ 1414مكتب املطبوعات اإلسالمية ، 

 راتشي، قدميي كتب خانة، د.ت(.، د.ط )كشرح سنن ابن ماجهالسيوطي، عبد الرمحن بن الكمال،  -

، الطبعة األخرية، )مصر، شركة نيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيارالشوكاين، حممد بن علي بن حممد،  -
 مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب و أوالده، د.ت(.

د.ط )مكة املكرمة، املكتبة اية والدراية من علم التفسري، فتح القدير اجلامع بني فيّن الرو الشوكاين، حممد بن علي بن حممد،   -
 الفيصلية، د.ت(

)الرايض، اململكة العريب السعودية،  1، طاجلامع الكامل يف احلديث الصحيح الشاملالضياء، حممد بن عبد هللا األعظمي،  -
 م(.2016هـ/1437م للنشر والتوزيع، دار السال
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)الرايض، اململكة العربية السعودية، مكتبة املعارف،  8، ططلح احلديثتيسري مصالطحان، حممود الطحان،  -
 م(.1987هـ،1407

 1، حتقيق عادل أمحد عبد املوجود و علي حممد معوض، طالكامل يف ضعفاء الرجالابن عدي، أبو أمحد بن عدي اجلرجاين،  -
 م(.1997هـ/1418ريوت، لبنان، )ب

)بريوت، دار الكتب  2، طعون املعبود شرح سنن أيب داود ومعه حاشية ابن قيمعلي، العظيم آابدي، حممد أشرف بن أمري بن  -
 هـ(.1415العلمية، 

 دمي د.ت(.، د.ط )فيصل آابد، ابكستان، حديث أكاالتعليق املغين على سنن الدارقطينالعظيم آابدي، حممد مشس احلق،  -

)بريوت،  2، حتقيق محدي عبد اجمليد السلفي، طأحكام املراسيلجامع التحصيل يف العالئي، خليل بن كيكلدي بن عبد هللا،  -
 م(.1986هـ/1407عامل الكتب، 

 م(.1981هـ،1401، د.ط )دمشق، مكتبة الغزايل، الوضع يف احلديثعمر فالتة، ابن حسن عثمان،  -

 الرتاث العريب، د.ت(.، د.ط )بريوت، دار إحياء عمدة القاري شرح صحيح البخاريالعيين، حممود بن أمحد بن موسى ،  -

)مصر، دار الوفاء  1، حتقيق الدكتور حيَي إمساعيل، طإكمال املُْعِلم بفوائد مسلمالقاضي عياض، عياض بن موسى بن عياض،  -
 م(.1998هـ/1419للطباعة و النشر و التوزيع، 

 م(.1988هـ/1408مية، )بريوت، لبنان، دار الكتب العل 1، طاجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، حممد بن أمحد،  -

 1حتقيق علي حممد البجاوي، ط ،األصحاب معرفةاالستيعاب يف القرطيب املالكي،أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد، -
 (.م1992هـ، 1412 ،جليل)بريوت،دار ا

بد القادر األرنؤوط، ، حتقيق شعيب األرنؤوط وعزاد املعاد يف عدي خري العبادجلوزية، حممد بن أيب بكر بن أيوب، ابن قيم ا -
 م(.1987هـ/1407)بريوت، مؤسسة الرسالة، و الكويت، مكتبة املنار اإلسالمية،  15ط

 م(.1987هـ/1407ان، دار املعرفة، )بريوت، لبن 1، طتفسري القرآن العظيمابن كثري، إمساعيل بن عمر أبو الفداء ،  -

 م(.1978هـ، 1398، د.ط )بريوت، دار الفكر، يةالبداية والنهاابن كثري، إمساعيل بن عمر أبو الفداء،  -

 ، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، د.ط )القاهرة، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، د.ت(.سنن ابن ماجهابن ماجه، حممد بن يزيد،  -

ريوت، دار الكتب العلمية، ، د.ط )بحتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذيأبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم، املباركفوري،  -
 د.ت(.
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، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، د.ط )القاهرة، مطبعة دار حاشية سنن ابن ماجه مع السننحممد فؤاد، حممد فؤاد عبد الباقي،  -
 ربية، د.ت(.إحياء الكتب الع

)اخلرب،  1، طى صحيح مسلمالتعليق على صحيح مسلم مع الديباج شرح السيوطي علحممد فؤاد، حممد فؤاد عبد الباقي،  -
 م(.1996ه، 1416اململكة العربية السعودية، دار ابن عفان للنشر و التوزيع، 

)بريوت،  1حتقيق الدكتور بشار عواد معروف، ط، هتذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي، يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف،  -
 م(.1980هـ/1400مؤسسة الرسالة، 

املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا )صلى هللا أبو احلسني النيسابوري،  مسلم، مسلم بن احلجاج -
 عريب، د.ت(.، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، د.ط )بريوت: دار إحياء الرتاث العليه و سلم(

 –)بريوت  1، طح مشكاة املصابيحمرقاة املفاتيح شر املال اهلروي، علي بن )سلطان( حممد، أبو احلسن نور الدين القاري،  -
 م(.2002هـ، 1422لبنان، دار الفكر، 

 1الرتاث، ط ، حتقيق دار الفالح للبحث العلمي وحتقيقالتوضيح لشرح اجلامع الصحيحابن امللقن، عمر بن علي بن أمحد،  -
 م(.2008هـ/1429)دمشق، سوراي، دار النوادر، 

 هـ(.1396، حتقيق حممود إبراهيم زايد، )حلب، دار الوعي، واملرتوكونالضعفاء النسائي، أمحد بن شعيب بن علي،  -

 3اعتناء عبد الفتاح أبو غدة، طسنن النسائي  مع شرح السيوطي و حاشية السندي، النسائي، أمحد بن شعيب بن علي،  -
 م(.1994هـ،/ 1414)بريوت، مكتب املطبوعات اإلسالمية ، 

)بريوت،  1، حتقيق حسن عبد املنعم شبلي حتت إشراف شعيب األرانؤوط، طسنن الكربىالالنسائي، أمحد بن شعيب بن علي،  -
 م(.2001/هـ1421مؤسسة الرسالة، 

 هـ(.1392)بريوت، دار إحياء الرتاث العريب،  2، طاملنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاجالنووي، أبو زكراي حيَي بن شرف،  -

 ، د.ط )د.م، دار الفكر، د.ت(.شرح املهذب اجملموعالنووي، أبو زكراي حيَي بن شرف،  -

 


