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  دولة ماليزيا          

  )KPT ( وزارة التعليم العايل  
  جامعة املدينة العاملية      

  كلية العلوم اإلسالمية    
  السنة فقه قسم      
  )ب( الهيكل       
 ad751: المرجعي الرقم

        
        عىلعىلعىلعىل

        
        

        للعالمة احملدث ٔايب احلسن محمد بن عبد الهادي السـنديللعالمة احملدث ٔايب احلسن محمد بن عبد الهادي السـنديللعالمة احملدث ٔايب احلسن محمد بن عبد الهادي السـنديللعالمة احملدث ٔايب احلسن محمد بن عبد الهادي السـندي
        ))))هـهـهـهـ    ١١٣٨١١٣٨١١٣٨١١٣٨: : : : املتوىفاملتوىفاملتوىفاملتوىف((((

  قيقدراسة وحت
  )الوضوء يف آنية الصفر(من أول الكتاب إىل آخر باب 

  رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف السنة وعلومها
  إعداد

  الباحث حممد حممد حممد إبراهيم الفواخري
  

            ٕارشاف فضي2 ا1كتور محمد ٕابراهمي احللواينٕارشاف فضي2 ا1كتور محمد ٕابراهمي احللواينٕارشاف فضي2 ا1كتور محمد ٕابراهمي احللواينٕارشاف فضي2 ا1كتور محمد ٕابراهمي احللواين
        احلديث وعلومه جبامعة املدينة العامليةاحلديث وعلومه جبامعة املدينة العامليةاحلديث وعلومه جبامعة املدينة العامليةاحلديث وعلومه جبامعة املدينة العاملية    ٔاسـتاذ مساعدٔاسـتاذ مساعدٔاسـتاذ مساعدٔاسـتاذ مساعد
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  ديرـتقـر وشك
 ماحلمد هللا وحده كما حيب ربنا أن حيمد وكما ينبغي جلالل وجهه وعظي

ذي اصطفاه على سائر والصالة والسالم الدائمني إىل قيام الساعة على نبيه ال ،سلطانه
  خلقه صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلم

   وبعد
   )١(»اهللا يشكر مل الناس يشكر مل من « ����من باب قول النيب ف

بـارك اهللا يل يف   -وأمـي   -رمحه اهللا  -فأتوجه بأرق كلمات الشكر إىل أيب 
} صغريا ربيانِي كَما ارحمهما رب{وليس هناك ما يذكر لشكرمها خري من  -عمرها 

  ]٢٤: اإلسراء [
امعة املدينة العاملية والقائمني عليها ملا الشكر والتقدير جل آياتأتوجه بأمسى  كما

  .طلب ونشر العلم بني عموم املسلمني تيسري لونه من أجليبذ

                                                 
من طريق ابن أيب ليلى عن عطية العويف عن أيب سعيد ) ١١٧٠٣ )(١١٢٨٠(، وأمحد )١٩٥٥(رواه الترمذي  )١(

وأمحد، وأبو زرعة، وأبو حامت، ومسلم،  ضعفه الثوري، وهشيم،: عطية العويف. اخلدري، وهذا إسناد ضعيف
يكتب حديثه، ووثقه ابن : صاحل، وقال أبو حامت وابن عدي: وأبو داود، والنسائي، وابن حبان، وقال ابن معني

لكن للحديث شواهد عن جريـر،  . مدلسا شيعيا وكان كثريا، ئخيط صدوق: سعد وقال احلافظ يف التقريب
وا يقوى احلديث، وقد حسنه الترمذي، . زيد بن أسامة، وقيس بن األشعثوأيب هريرة، والنعمان بن بشري، و

   ).٦٥٤١(، وصححه لغريه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري )٨/١٨١(وحسن بعض طرقه اهليثمي يف امع 
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ئة كما أتوجه بشكري اخلاص لقسم علوم احلديث بكلية العلوم اإلسالمية وهي
مدرسيه جزاهم اهللا خري اجلزاء، وأخص بالذكر فضيلة األستاذ الدكتور مهدي عبـد  

  .العزيز عميد كلية العلوم اإلسالمية
عبد اجلواد أستاذ احلديث جبامعة األزهر على  وفضيلة األستاذ الدكتور حمروس
  .مالحظاته القيمة وإفاداته يل أثناء املناقشة

على  -حفظه اهللا  -كما أشكر فضيلة األستاذ الدكتور حممد إبراهيم احللواين 
مجيل خلقه، وحسن معاونته يل حىت أيت هذا البحث، فأسأل اهللا أن جيعل ذلك زادا 

  .عليه خري املثوبة أنه وىل ذلك والقادر عليه له يف اآلخرة وإن يثيبه
  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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 صفحة اإلقرار
حممد حممد حممد إبراهيم أقرت جامعة املدينة العاملية مباليزيا حبث الطالب 

:ية أمساؤهم تمن اآلالفواخري   
حممد إبراهيم احللواين/ املساعد  الدكتور  ذاألستا  

 املشرف

 
مهدي عبد العزيز أمحد / املساعد الدكتور  األستاذ  

 املناقش الداخلي

 
 

حسن يونس عبيدوا/ األستاذ الدكتور   
 املناقش اخلارجي

 
 

أمحد علي عبد العاطي/ لدكتور ااألستاذ   
 رئيس اللجنة
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 جامعة املدينة العاملية
قوق الطبع وإثبات مشروعية استخدام األحباث العلمية غري املنشورةإقرار حب  

حمفوظة©  ٢٠١٢حقوق الطبع   
 حممد  حممد حممد إبراهيم الفواخري

فتح الودود على سنن أيب داود من أول الكتاب إىل أول باب الوضوء من آنية الصفر دراسة 
 وحتقيق

 
املنشور يف أي شكل أو صورة من دون ال جيوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غري   

  :إذن مكتوب من الباحث إال يف احلاالت اآلتية 
 .ميكن االقتباس من هذا البحث بشرط العزو إليه  .١

حيق جلامعة املدينة العاملية مباليزيا اإلفادة من هذا البحث بشىت الوسائل وذلك ألغراض  .٢
 .وليس ألغراض جتارية أو تسويقية، تعليمية 

 اجامعة املدينة العاملية مباليزيا استخراج نسخ من هذا البحث غري املنشور إذا طلبته حيق ملكتبة .٣
 .ومراكز لبحوث األخرى ، مكتبات اجلامعات

 
حممد حممد حممد إبراهيم الفواخري:  أكد هذا اإلقرار  

  
 

 

٢٠١٢/١٢/٢٣ 
التاريخ           التوقيع    
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  املقدمة

حن ، لَّهل دما ،   إِنَّ الْحفُِسـنورِ أَنـروذُ بِاهللا من شعنو ، هرفغتسنو هينعتسنو هدم
وسيئَات أَعمالنا ، من يهده اللَّه فَال مضلَّ لَه ، ومن يضللْ فَال هادي لَه ، وأَشـهد أَنْ ال  

 ، لَه رِيكال ش هدحو إِال اللَّه إِلَه ولُهسرو هدباً عدمأَنَّ حم دهأَشو.  
  .َأ345 0ْ2َُ. 

 دمحم يدي هدالْه ريخاِهللا ، و ابتك يثدالْح ريا ،   �فَإِنَّ خهثَاتـدحورِ ماُألم شرو ،
  .)١(وكُلَّ بِدعة ضاللَةٌ 

  .َو0ْ2َُ. 

م القدر ال يرغب فيه إال كل حرب وال يعزف عنه م احلديث علم شريف الذكر عظيفإن عل
، فهو علم عزيز املوضوع متدفق الينبـوع  )٢(ر الدهرإال كل غمر وال تفىن حماسنه على مم

ونظرا ألمهية هذا العلم الشريف فقد سخر اهللا له طائفة مـن   ،متشعب األصول والفروع
الء مصنفي الكتـب السـتة   األكابر اجلهابذة الذين يعد الواحد منهم بأمة وعلى رأس هؤ

                                                 
عن ابن عباس ) ٣٢٧٥)(٢٧٤٩(، وأمحد )١٨٩٣(، وابن ماجة )٣٢٧٨(، والنسائي )٨٦٨(رواه مسلم  )١(

 كان اليت احلاجة خطبة"رسالة مفردة يف ختريج طرقها وبيان فوائدها وهي  –رمحه اهللا  -شيخ األلباين ولل، �
  ". أصحابه يعلمها � اهللا رسول

  . ٤٥والقامسي يف قواعد التحديث صـ ) ١/٢٣(هذا الكالم أورده السيوطي يف مقدمة تدريب الراوي  )٢(
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، واإلمـام  )١(دواوين اإلسالم اليت يطلق عليها األصول الستة وهـم اإلمـام البخـاري   
  ، )٣(،واإلمام أبو داود)٢(مسلم

  .)٦(، واإلمام ابن ماجه)٥(واإلمام النسائي )٤(الترمذي اإلمامو
اية ا عنايـة  ونظرا لشهرة هذه الكتب الستة فقد قام علماء اإلسالم قدميا وحديثا بالعن 

فائقة وكان مما أواله أهل العلم هذه العناية سنن اإلمام أيب داود سليمان بـن األشـعث   
جلي مكانـة   تالسجستاين وهي حتتل عند مجاهري احملدثني املرتبة الثالثة بعد الصحيحني، وت

 اهللا رسول عن كتبت" :يقول داود أبا مسعت :)٧(داسة بن بكر هذا الكتاب من قول أيب 
ـ و"  الكتاب هذا ضمنته ما منها انتخبت حديث ألف مخسمائة وسلم عليه اهللا لىص  لِوقَ

                                                 
 احلديث فقه يف الدنيا وإمام احلفظ جبل البخاري اهللا عبد أبو اجلعفي غريةامل ابن إبراهيم ابن إمساعيل ابن مدحم )١(

  ]. ٥٧٢٧:التقريب. [سنة وستون اثنتان وله شوال يف ومخسني ست سنة مات عشرة احلادية من
 وستني إحدى سنة مات بالفقه عامل مصنف إمام حافظ ثقة النيسابوري القشريي مسلم ابن احلجاج ابن مسلم )٢(

  ].٦٦٢٣:تقريبال. [سنة ومخسون سبع وله
 السـنن  مصنف حافظ ثقة داود أبو السجستاين األزدي شداد ابن بشري ابن إسحاق ابن األشعث ابن سليمان )٣(

  ].٢٥٣٣:التقريب[ .وسبعني مخس سنة مات عشرة احلادية من العلماء كبار من وغريها
 أحـد  اجلـامع  صاحب عيسى أبو الترمذي يالسلم الضحاك ابن موسى ابن سورة ابن عيسى ابن حممد: هو )٤(

  .]٦٢٠٦ :التقريب[ .وسبعني تسع سنة مات عشرة الثانية من] حافظ ثقة[ األئمة
 مات السنن صاحب احلافظ النسائي الرمحن عبد أبو دينار ابن حبر ابن سنان ابن علي ابن شعيب ابن أمحد: هو )٥(

  .]٤٧ :بالتقري[ .سنة ومثانون مثان وله وثالمثائة ثالث سنة
 السنن صاحب اجليم بتخفيف ماجة ابن اهللا عبد أبو القزويين واملوحدة الراء بفتح الربعي يزيد ابن حممد: هو )٦(

 :التقريـب . [وسـتون  أربع وله وسبعني ثالث سنة ومات والتاريخ والتفسري السنن صنف حافظ األئمة أحد
٦٤٠٩[.  

 راوِي التمار، البصرِي، داسةَ بنِ الرزاقِ عبد بنِ محمد بنِ بكْرِ بن محمد بكْرٍ أَبو العالم، الثِّقَةُ، الشيخ،: هو )٧(
  ]١٥/٥٣٨السري [.مائَة وثَالَث وأَربعين ست سنةَ توفِّيعن اإلمام أيب داود وهو آخر من رواها عنه  السننِ
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 مـن  معهمـا  شيٍء إلَى يحتج لَم داود أَبِي وسنن اللَّه كتاب عنده من":  )١(الْأَعرابِي ابنِ
   .)٢("الْعلْمِ

  من أشهر ما ألف حول هذا الكتاب 
  . ملكانة العالية فقد قام عدد كبري من العلماء بالعناية بسنن أيب داودونظرا هلذه ا
ما قام به العلماء قدميا وحديثا عليها من شرح واختصار وختريج وتعقب فمـن  فال حيصى 

  :أشهر ما ألف حوهلا
  شرحاً** 
 نيومثان مثان سنة املتوىف( اخلطايب إبراهيم بن حممد بن محد سليمان أليب: السنن معامل -١

   .)٣( )وثالمثائة
ست ومخسـني   سنة املتوىف( املنذري العظيم لعبد: داود أيب حواشي يف املودود العد -٢

   .)٤( )وستمائة
سنة أربع املتوىف (بن علي بن امللقن  عمر الدين سراج الصحيحني على زوائده وشرح -٣

   )٥( )ومثامنائة
  . )٦( )سنة أربع وأربعني ومثامنائة املتوىف( الرملي رسالنأ بن احلسني بن ألمحد شرح -٤
  . )٧( )مخس ومخسني ومثامنائة سنة املتوىف( العيين أمحد بن حملمود: العيين شرح -٥

                                                 
 ،احلـرم  وشـيخ  مكَّةَ، نزِيلُ الصوفي، البصرِي بِشرٍ بنِ زِياد بنِ محمد بن أَحمد اَألعرابِي بن سعيد أَبو :هو )١(

،امثُ اِإلمدة املُحوق القُدودظ، الصاحلَاف خيالَمِ ش١٥/٤٠٧السري . [اِإلس .[  
  .)١٢/ ١( السنن معامل )٢(
 حامد وحممد شاكر، حممد أمحد بتحقيق وطبع، )ر ١٩٣٤ -١٩٣٢ ر، ١٩٢٤ -١٩٢٠( حلب يف طبع وقد )٣(

  ).هـ ١٤٠١( بريوت يف طبعه وأعيد ،) ر ١٩٤٨( القاهرة يف الفقي
   .أماكن خمطوطاته) ١/٣٨٥)) (تاريخ التراث العريب((وقد ذكر فؤاد سزكني يف  )٤(
  ).١/٧٩١(، والبغدادي يف هدية العارفني )٧/٤٤( الذهب شذراتوهو يف جملدين،  ذكره ابن العماد يف  )٥(
  .)٧/٢٤٨( الذهب شذرات ذكره ابن العماد يف  )٦(
قد طبع يف مكتبة الرشد بتحقيق خالد بن إبراهيم املصـري الطبعـة األوىل سـنة    هو شرح لقطعة منها، وو )٧(

= 
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 سـت  سـنة  املتوىف العراقي، الرحيم عبد بن أمحد زرعة أيب الدين ويل الشيخ شرح -٦

  .)١(لداتجم سبع يف منه السهو سجود إىل وكتب فيه، أطال شرح يف ومثامنائة، وعشرين
 ومل )٢( )اثنني وسـتني وسـبعمائة   سنة املتوىف( مغلطاي الدين عالء للحافظ وشرح -٧

  .يكمله
 إحـدى  سنة املتوىف( السيوطي جالل الدين تأليف: داود أيب سنن إىل الصعود مرقاة -٨

   .)٣( )وتسعمائة عشرة
  ةسن املتوىف( السندي احلسن أيب تأليف: داود أيب سنن على الودود فتح -٩

  .يوهو موضوع حبث ) .مثان وثالثني ومائة وألف
  .)٤(احلزاروي بنجايب اهللا عبد بن حملمد: الودود عون حاشية -١٠
   .)٥(كنجوهي احلسني لفخر: احملمود تعليقات -١١
  احلق مشس وحممد آبادي، عظيم أمري أشرف حملمد: املعبود عون -١٢

   .)٦(آبادي عظيم
  .)٧(آبادي عظيم احلق مشس حملمد: داود أيب سنن حل يف املقصود غاية -١٣

                                                                                                                                          
= 

   .هـ١٤٢٠
  .)٧/١٧٣( الذهب شذراتذكره ابن العماد يف  )١(
  .)٦/١٩٧( الذهب شذرات ذكره ابن العماد يف )٢(
 البامجعوي الدمنيت واختصره. وقد طبع بتحقيق د حممد إسحاق إبراهيم طبعته الرئاسة العامة لألوقاف السعودية )٣(

  ". الصعود مرقاة درجات"  باسم القاهرة يف وطبع
  ) .لوكنو هـ ١٣١٨( سنة طبع )٤(
  ) .١٩٠٥( سنة طبع )٥(
   .وهو أشهر شروح أيب داود .العريب الكتاب دار بريوت يف تصويره يدوأع ،) دهلي هـ ١٣٢٢( سنة طبع )٦(
  ، ويف تاريخ بدون اهلند يف طبع )٧(
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املنهل العذب املورود للشيخ حممود خطاب السبكي، ومفتاحه البن املصنف الشيخ  -١٤
  .)١(أمني حممود خطاب السبكي

  
  اختصاراً** 
  .)٢(املنذري خمتصر -١
  .البلخي علي بن احلسن بن حممد اختصره وأيضاً -٢
  

  :اختيار البحثأسباب 
  :ي هلذا املوضوع فيعود لعدة أسباب منها أما اختيار     

تقريب سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم لعموم املسلمني من خـالل نشـر شـروحها    )  ١
  .وتوضيح معانيها بشروح العلماء املشهود هلم بالعلم والديانة

أن املشروح هو أحد أشهر كتب السنة بل هو ثالث األصول املتفق عليها عند املسلمني ) ٢
  .للحديث النبوي وهو كتاب سنن اإلمام أيب داود السجستاين كمصادر

املكانة العلمية الكبرية اليت ملؤلف األصل املشروح رمحه اهللا تعاىل وعلو شأنه يف هـذا  ) ٣
  .الفن

ومل يلتفت إليه أحد بتحقيق ودراسـة   ق العناية الالئقةيل أن شرح العالمة السندي مل)  ٢
  .من قبل

لسندي يتميز بسهولة عبارته ويسر تناوله وقربه لفهم القارئ غـري  أن شرح العالمة ا)  ٣
  . املتخصص مما يوسع نطاق االنتفاع به يف عموم املسلمني

                                                 
  . مؤسسة التاريخ العريب بريوت لبنان بدون تاريخ يف طبع )١(
  ) .م١٩٤٨( القاهرة الفقي، حامد وحممد شاكر حممد أمحد وحققه ،) هـ ١٣٤٢( آباد حيدر يف طبع )٢(
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  الدراسات السابقة
وقفت على مطبوعة واحدة لشرح السندي بتحقيق حممد زكي اخلويل، نشر مكتبة لينـة  

هـ وهي طبعـة   ١٤٢١األوىل سنة بدمنهور، ومكتبة أضواء املنار باملدينة املنورة الطبعة 
عارية عن أي حتقيق علمي أو تعليق، بل إن حمققها مل يذكر على أي النسخ اخلطية أعتمد 
يف حتقيقه ونشره للكتاب ومل يقدم للكتاب مبقدمة تذكر اللهم إال مقدمة عامة مقتضـبة  

على ذكر قاصرا كمقدمات أي رسالة دعوية عرف فيها باإلمام السندي تعريفا ضيقا جدا 
امسه وشيخني من شيوخه وبعض أماكن ترحاله ووفاته وإشارة إىل بعض حواشيه علـى  

   .الكتب الستة دون تفصيل
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  خطة البحث
  .وتباعا لكل ما سبق ارتأيت أن تكون معاجليت للموضوع وفق مقدمة وبابني وخامتة     

  :فتشمل :فأما املقدمة 
  .الشكر والتقدير -                        

  .أمهية دراسة السنة النبوية وشروحها -                        
  

  قسم الدراسة ويشمل فصلني: الباب األول وأما 
  :اإلمام أبو داود وكتابه السنن ويشمل مبحثني  :الفصل األول
  .ترمجة موجزة لإلمام أيب داود السجستاين رمحه اهللا: املبحث األول                
كتاب السنن لإلمام أيب داود ومكانته بني كتـب السـنن   : املبحث الثاين                

  .ووصف خمتصر ملنهج مؤلفه
  :اإلمام السندي وكتابه فتح الودود وحيوي أربعة مباحث  :الفصل الثاين
  .ترمجة موجزة للعالمة السندي رمحه اهللا: املبحث األول                
  .مالمح عصر املؤلف وأثرها يف شروحه: املبحث الثاين                
  . كتاب فتح الودود وتوثيق نسبته إىل مؤلفه: املبحث الثالث               
مكانة فتح الودود بني شروح سنن أيب داود ووصف خمتصر : املبحث الرابع               
  .ملنهج مؤلفه

  
  قسم التحقيق وهو على هذا املنهج: الباب الثاين وأما 

  :الكتاب حتقيق يف نهجيم
 :تني خطيتنينسخ علىيف حتقيق هذا الكتاب  اعتمدت
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النسخة التركية وهي نسخة أصلية من أوقاف إدريس باشـا   :املخطوطة األوىل  -
 ةنسخي صغري لكنه واضح ، بكل ورق مئة ورقة مكتوبة خبطاحملافظ عدد أوراقها 

د الكلمات يف ، ومتوسط عداًسطر تسعة وعشرونوجهان عدد األسطر يف الوجه 
  .كلمة ثالمثائةالسطر ما يقارب عشر كلمات أي أن الوجه حيوي قرابة 
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  صورة  الوجه األول من الورقة األوىل من نسخة تركيا
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  صورة الوجه الثاين من الورقة األوىل من نسخة تركيا
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نسخة مصورة من خمطوطات مركز امللـك فيصـل للبحـوث     :واملخطوطة الثانية
ورقة وهي نسخة ناقصة بكل ورقة وجهـان عـدد    ستونأوراقها  والدراسات عدد

، ومتوسط عدد الكلمـات يف السـطر    اًسطر ثالثة وعشروناألسطر يف كل وجه 
  .كلمة ةمثانون ومائ الوجه حيوي قرابة نلواحد مثان كلمات أي أا

    
  الورقة األوىل من نسخة مركز امللك فيصل
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  :آلتيةمن خالل اخلطوات اوقد قمت بالتحقيق 
كوا  من به امتازت ملا )األصل(وعربت عنها بـ  أصالً، التركية النسخة جعلت -١

  ). م(رمزت هلا بالرمز اليت النسخة الثانية وبوقابلتها  .ونفيسة نسخة أصلية
٢- ا وحاولت احلاشية، يف النسخ بني الفروق أثبتالفروق كل إثبات جاهد.  
راه صوابا يف أصل الكتاب مث أشري إىل ذلك يف عند اختالف النسختني أثبت ما أ -٣

  .  احلاشية
السندي وغالـب نقلـه    اإلمام منها استقى اليت باملراجع النص، لضبط استعنت -٣

  .الصعود لإلمام السيوطي مراقيو معامل السنن للخطايب، يكون من
 هكـذا  معكوفتني بني جعلته واستدركته من أي مصدر آخر األصل من سقط ما -٤

. []  
  

  :الكتاب على التعليق يف منهجي
  .اآلية ورقم السورة اسم إىل القرآنية اآليات عزوت -١
 وذكـرت  ،الستة الكتب من الشرحو نص السنن، يف الواردة األحاديث خرجت -٢

فإن كان يف خارج الستة اكتفيت بـذكر مصـدر    .احلديث رقمو ،والباب ،الكتاب
  .واحد لتخرجيه

مـن   ،-وذلك يف أول موطن لذكره فقط  – ألحاديثا ورواة لألعالم، ترمجت -٣
اتبع الترمجـة برقمهـا يف    اإلطالة لعدم به مكتفيا حافظ ابن حجرلل التقريب خالل

مقدما  فأترجم له من غريه ، إال أن يكون املترجم له ليس من رجاله[...]التقريب بني 
يف  -رمحـه اهللا   -كتب اإلمام الذهيب على غريه إلحاطتها واستيعاا وتقدم مصنفها 

  .وغريه...] السري [اسم املرجع كـ ]...[هذا الفن، مث بني معقوفني هكذا 
هذا بالنسبة لغري الصحابة أما الصحابة فترمجت هلم من كتاب اإلصابة للحافظ ابـن  

  [...].حجر، وأردفت الترمجة بذكر رقمها من الكتاب بني 
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 وكتـب  واللغة، احلديث، حوشر التفسري، كتب من قائله إىل قول كل عزوت -٤
  .سبيالً ذلك إىل استطعت ما وغريها العقيدة وكتب الرجال،

من بيان كلمة غريبة أو خـالف   اليت حتتاج إىل تعليق املواطن، بعض على علقت -٥
  .عقدي أو حنوه

أو  ، كلمـةً  يذكر سنديال اإلمام ألن بتمامه؛ احلديث أعلى الشرح يف ذكرت -٦
القارئ  علىاحلديث املقصود بالشرح  يفخي قدللشرح مما  بعض كلمات أثناء تعرضه

   .أسودوفصلت بني نص السنن والشرح خبط مسيك 
خرجت أحاديث السنن خترجيا خمتصرا وضـعته بعـد ذكـر    وإمتاما للفائدة فقد  -٧

  .احلديث مباشرة، وحكمت عليها من خالل كالم أهل العلم وقواعده
  

  : وختمت البحث بفهارس علمية فنية
  :حث مثل اهي جمموعة الفهارس العلمية الفنية اليت حيتاج إليها البو

  . فهرس اآليات القرآنية
  ، مرتبا ترتيبا أجبديا فهرس األحاديث النبوية

  .مرتبا ترتيبا أجبديا ،فهرس األعالم
  مرتبا ترتيبا أجبديا ،فهرس األماكن والبلدان

  العلوم على، مرتبا فهرس املراجع املعتمد عليها يف الدراسة
 



 23

  
  
  

   الباب ا�ول
  قسم الدراسة  
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  : الفصل األول
  : اإلمام أبو داود وكتابه السنن

  وهو يشمل مبحثني
  

  املبحث  األول
  :- اهللا رمحه - السجستاين داود أيبترمجة 

   :نسبه
 شداد بن بشري بن إسحاق بن األشعث بن سليمان عصره إمام اجلليل اإلمام هو

  .السنن صاحب )١(السجستاين وددا أبو عمران بن عمرو بن
  :ووفاته مولده
 هـ،٢٠٢ سنة ولد داود أبا أن السؤاالت صاحب )٢(اآلجري تلميذه ذكر

  .)٣(بالبصرة هـ٢٧٥ سنة شوال من عشر السادس يف وفاته وكانت
  ..وأهله العلم خدمة يف قضاها عاماً ٧٣ الدنيا هذه يف عاش قد بذلك ويكون. 

  :شيوخه أشهر

                                                 
 ناحية وهي: نون وآخره فوق، من مثناة وتاء مهملة، أخرى وسني وثانيه، أوله كسرب :سجستان: مويقال احل )١(

 هـراة  وبني وبينها زرنج، مدينتها اسم وأن للناحية اسم سجستان أن إىل بعضهم ذهب واسعة، ووالية كبرية
 تزال وال أبدا تسكن ال فيها والرياح سبخة، رملة كلّها وأرضها هراة، جنويب وهي فرسخا، مثانون أيام عشرة
 ،)١/١١٨( احلنابلة طبقاتو ،)٣/١٩٠(معجم البلدان  .الرحى تلك على كلّه وطحنهم رحيهم، تدير شديدة

  ).٥٥/ ٩( بغداد تاريخو
ي جامع السؤاالت أليب داود وآثاره تدل على أنه كان من خواص راآلج عثمان بن علي بن حممدهو أبو عبيد  )٢(

   .ام أيب داود ولكن لألسف مل يعثر له على ترمجة يف مطبوعات كتب التراث إىل اآلنتالميذ اإلم
  ).٢/٥٩٣( احلفاظ تذكرة )٣(
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 خمتلف يف احملدثني كبار من كثرياً خلقاً ومسع وغرباً، شرقاً بالبالد وطوف داود أبو رحل
 علم عنهما أخذ اللذان ومها )٢(معني وابن )١(حنبل بن أمحد اإلمام: أشهرهم ومن البالد،

 الوليـد  وأيب ،)٥(الفراهيدي إبراهيم بن ومسلم ،)٤(املديين ابن عن روى كما. )٣(احلديث
  .األئمة من وغريهم )٧(البغالين سعيد بن وقتيبة ،)٦(الطيالسي

  :تالميذه أشهر
 وأيب ،)٩(أقرانه من وهو اجلامع، صاحب )٨(الترمذي عيسى أيب :أمثال األئمة، عنه روى
 داود أيب بن اهللا عبد وابنه السنن، صاحب )١٠(النسائي شعيب بن أمحد الرمحن عبد

 بن أمحد بن حممد بشر وأيب. )١٢(سفرايييناإل إسحاق بن يعقوب عوانة وأيب ،)١١(احلافظ
                                                 

/  ١( والتعديل اجلرحو ،)٥/  ٢( للبخاري الكبري التاريخو ،)٣٥٥ ،٣٥٤/  ٧( سعد ابن طبقات: ترمجته يف )١(
٧٠ ،٦٨/  ٢)(٣١٣ – ٢٩٢(.  

/  ١( والتعـديل  اجلرحو ،)٣٠٧/  ٨( للبخاري الكبري التاريخو ،)٣٥٤/  ٧( سعد ابن طبقات: ترمجته يف )٢(
١٩٢/  ٩)(٣١٨ - ٣١٤.(  

  .)٣/١٣٣( الكمال ذيب )٣(
 ،)١٩٤ ،١٩٣/  ٦)(٣٢٠ ،٣١٤/  ١( والتعديل اجلرحو ،)٢٨٤/  ٦( للبخاري الكبري التاريخ: ترمجته يف )٤(

  ).٤٧٣ – ٤٥٨/  ١١( بغداد تاريخو
/  ٨( والتعـديل  اجلرحو ،)٢٥٤/  ٧( للبخاري الكبري التاريخو ،)٣٠٤/  ٧( سعد ابن قاتطب: ترمجته يف )٥(

١٨١(.  
  ).١٩٥/  ٨( للبخاري الكبري التاريخو ،)٦١٨ ( معني ابن تاريخو ،)٣٠٠/  ٧( سعد ابن طبقات :ترمجته يف )٦(
  ).١٤٠/  ٧( والتعديل حاجلرو ،)١٩٥/  ٧( الكبري التاريخو ،)٣٧٩/  ٧( سعد ابن طبقات :ترمجته يف )٧(
  .)٢٦/٢٥٠( الكمال ذيبو ،)١٥٣/  ٩( حبان ابن ثقات: ترمجته يف )٨(
 السـن،  مثـلَ : بالرواية املتعلِّقَة األمورِ من أمرٍ يف عنه، روى ومن الراوِي تشارك فإنْ: احلافظ ابن حجر قال )٩(

،واللقي ذو املشايخِ عن واَألخو فهالنقال الَّذي عي اَألقْران؛ روايةُ: له هألن عن راوياً يكونُ حينئذ النزهة  .قَرِينِه
  ١٤٩صـ

  ).٤٨ رقم ٣٤٠ -٣٢٨/ ١( الكمال وذيب ،)١٦١ رقم ١٤٣ -١٤٠( النقطة البن التقييد :ترمجته يف )١٠(
  ).٥٥ – ٥١/  ٢( احلنابلة طبقاتو ،)٤٦٨ - ٤٦٤/  ٩( بغداد تاريخ: ترمجته يف )١١(
 احلفـاظ  وتذكرة ،)٤٢٢ -٤١٧/ ١٤( النبالء أعالم وسري ،)٤٩٤ ،٤٩٣( النقطة البن التقييد: ترمجته يف )١٢(

= 
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 ،)٤(اآلجري عبيد وأيب ،)٣(الساجي وزكريا ،)٢(داسة بن حممد بكر ،وأيب)١(الدواليب سعيد
  .وغريهم

  :عليه العلم أهل وثناء العلمية، مكانته
 وخاصة املعرفة، مراتب أرفع ارتقاء من مكنته علمية بيئة يف - اهللا رمحه - داود أبو عاش

 املتتالية رحالته خالل شاق جهد من بذله ما جانب إىل الشريف، النبوي احلديث علم يف
 أن جمتمعة العوامل هذه نتيجة من فكان اآلفاق، يف شهرم طارت من على وتتلمذه

  :فيه واحلفاظ األئمة أقوال من طائفة وهذه. اإلسالم أعالم من علماً -  اهللا رمحه - أصبح
 وإتقاناً، وورعاً ونسكاً وعلماً فقهاً الدنيا مةأئ أحد كان: "- اهللا رمحه - حبان ابن قال
  .)٥("السنن عن وذب وصنف مجع
 والصالح والعفاف النسك درجة أعلى يف اإلسالم، حفاظ أحد كان: "اهلروي وقال

  .)٦("والورع
 واإلتقان الوافر بالعلم ووصفه داود، أيب على الثناء على العلماء اتفق: "النووي وقال

  .)٧("وغريه احلديث يف الثاقب لفهموا والدين والورع

                                                                                                                                          
= 

)٧٨٠ ،٧٧٩/ ٣(.  
  ).٧٦٠ ،٧٥٩/ ٢( احلفّاظ وتذكرة ،)٣١١ -٣٠٩/ ١٤( النبالء أعالم سري: ترمجته يف )١(
  ).٢٧٣/ ٢( والعرب ،)٥٣٩ ،٥٣٨/ ١٥( النبالء أعالم سري: ترمجته يف )٢(
  ).١٩٧/  ١٤(وسري أعالم النبالء  ،)٦٠١/  ٣( والتعديل اجلرح: ترمجته يف )٣(
  . ١٥تقدمت ترمجته صـ ) ٤(
  .)٢/٢٩٣( للسبكي الشافعية طبقات، و)١٣٤٥٨(ترمجة رقم ) ٨/٢٨٢(الثقات  )٥(
   اهلرويأمحد بن ياسني: والقائل هو .)١٧٢/ ٤( التهذيب ذيب ، وعنه)١٠/٧٥(تاريخ بغداد ط بشار  )٦(
  .)٢٢٥/ ٢( واللغات األمساء ذيب )٧(
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. )١("احلديد السالم عليه لداود ألني كما احلديث داود أليب ألني: "الصاغاين بكر أبو قال
 الصواب من واخلطأ املعلول من الثابت وميزوا أخرجوا الذين: "مندة بن اهللا عبد أبو وقال
  : أربعة

  .)٢("والنسائي داود أبو وبعدمها ومسلم، البخاري
  .)٣("مدافعة بال عصره يف الدنيا أهل إمام: "احلاكم اهللا عبد أبو الوق

 وبصره العلوم بتخريج معرفته إىل يسبق مل زمانه يف املقدم اإلمام: "اخلالل بكر أبو وقال
  .)٤("مقدم ورع رجل مبواضعه،

  .)٥("للجنة اآلخرة ويف للحديث الدنيا يف داود أبو خلق: "هارون بن موسى وقال
 يذكرون ال مبا يذكرونه يرفعون من قدره صدقة بن بكر وأبو األصبهاين، راهيمإب وكان
  .)٦(مبثله زمانه يف أحدا

  :عقيدته
 يف فكان الفكرية، االجتاهات من العديد فيها ظهر زمنية فترة يف -  اهللا رمحه - عاش

 إىل ،)١(الناصبة موطن والشام ،)٨(القدرية موطن البصرة وكانت ،)٧(الشيعي املذهب الكوفة
   )٢(كاخلوارج األخرى الطوائف بعض جانب إىل

                                                 
  ).٢٢/١٩٦(، وقاهلا أيضا إبراهيم احلريب كما يف تاريخ دمشق )٢/٢٩٣( للسبكي الشافعية طبقات )١(
  .)١٧٢/ ٤( التهذيب ذيب، و)١١/٣٦٥(ذيب الكمال  )٢(
  .)٢/١٢٨( احلفاظ تذكرةو ،)٢٢/١٩٤(تاريخ دمشق  )٣(
  .)٢/٢٩٥( الشافعية طبقاتبإسناده إىل اخلالل، و)١٠/٧٥(ر تاريخ بغداد ط بشا )٤(
  .)٢٩٥/ ٢( للسبكي الشافعية طبقات )٥(
  .)٥٧/ ١٠( ط بشار بغداد تاريخ )٦(
 واعتقدوا وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول بعد اإلمام إنه: قالوا عنه، اهللا رضي عليا، شايعوا الذين هم: الشيعة )٧(

  .١٢٩التعريفات للجرجاين صـ  .أوالده وعن عنه خترج ال اإلمامة أن
التعريفـات   .تعاىل اهللا بتقدير واملعاصي الكفر يرون وال لفعله، خالق عبد كل أن يزعمون الذين هم: القدرية )٨(

  .١٧٤للجرجاين صـ 
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  .)٦(باالعتزال والقائلني ،)٥(واجلهمية )٤(واملرجئة )٣(واجلربية
. انتشارها وسرعة تنشيطها يف العوامل أهم من املذاهب تلك بني فيما التخاصم كان وقد

 تربع الاالعتز مذهب أن بل الناس، عوام عن فضالً الساسة من الكثري ا ابتلي وهكذا
 خالفه، من ويذل وحيارب مببادئه، حيكم صار حىت املأمون، أيام السلطة مقعد على

  .ذلك على الدالئل أبرز من القرآن خبلق القول ومسألة
 تلك أهل بنفسه -  اهللا رمحه - باشر فقد البالد يف املستمر داود أيب ترحال وحبكم

 الذي األمر الفاسدة، عقائدهم عليه تنطوي ما فعرف اجتاهام، اختالف على الطوائف
 تأثره أن ريب وال والسالمة، االستقامة سبيل سبيلهم، غري سبيالً فسلك وبينهم، بينه باعد

 على ثباته يف هاماً عامالً كان واجلماعة السنة أهل إمام حنبل بن أمحد اإلمام بشيخه

                                                                                                                                          
= 
 .٤٤٣٧ـص العرب لسان. عنه اهللا رضي علي ببِغضة يتدينون قوم: النواصب أو الناصبة )١(
 أيام يف اخلروج كان سواء خارجيا، يسمى عليه اجلماعة اتفقت الذي احلق اإلمام على خرج من كل: اخلوارج )٢(

امللـل والنحـل    .زمان كل يف واألئمة بإحسان، التابعني على بعدهم كان أو الراشدين؛ األئمة على الصحابة
  ).١/١١٤(للشهرستاين 

  
 الفعل يف كسبا للعبد تثبت متوسطة،: اثنان: واجلربية تعاىل، اهللا إىل العبد فعل إسناد وهو اجلرب، من هو: اجلربية )٣(

 .٧٤التعريفات للجرجاين صـ   .كاجلهمية تثبت، ال وخالصة كاألشعرية
 أمهلـه  أي} وأَخـاه  أَرجِه قَالُوا{: تعاىل قوله يف كما التأخري مبعىن: أحدمها :معنيني على إلرجاءا: املرجئة )٤(

  .الرجاء طاءإع: والثاين، وأخره
  .والعقد النية عن العمل يؤخرون كانوا ألم فصحيح، األول باملعىن اجلماعة على املرجئة اسم إطالق أما

امللـل   .طاعـة  الكفر مع تنفع ال كما معصية، اإلميان مع تضر ال: يقولون كانوا فإم فظاهر، الثاين باملعىن وأما
  ).١/١٣٩(والنحل للشهرستاين 

 مبنزلـة  هـو  بل كاسبة، وال مؤثرة، ال أصلًا، للعبد قدرة ال: قالوا صفوان، بن جهم أصحاب هم: اجلهمية )٥(
 .٨٠التعريفات صـ  .تعاىل اهللا سوى موجود يبقى ال حىت أهلهما دخول بعد تفنيان والنار واجلنة اجلمادات،

 .٢٢٢يفات للجرجاين صـ التعر .البصري احلسن جملس عن اعتزل الغزايل، عطاء بن واصل أصحاب: املعتزلة )٦(
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 العلم من نوعال ذلك عن فضالً ألنفسهم، الصاحل السف ارتضاه الذي القومي، مسلكه
  .املهالك يف الوقوع من اإلنسان يعصم ما وفيه - اهللا رمحه - فيه ختصص الذي

 ما وكثرياً إليها، والداعني السنة أهل أكابر من إماماً فكان تعاىل، اهللا عصمه فقد وهكذا
   .شرعية حجة ا تقوم ال مذاهب بإتباعهم املنحرفني أولئك قدر من حيطّ نراه

  :رحالته
 يف ما العلماء بذل فقد اإلسالمي التشريع يف همةم مكانة ذات النبوية السنة نتكا ملا

 على والوقوف ومجعه احلديث تقييد أجل من البعيدة املسافات فرحلوا خلدمتها، وسعهم
 فيه يلتمس طريقاً سلك من: "وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى قوله ذلك يف وشعارهم رواته، أحوال
  .)١("اجلنة إىل طريقاً به له اهللا سهل علماً
 رمحه - معني ابن قال. باحلديث للمشتغل ضرورياً أمراً الرحلة العلماء من كثري اعترب وقد
 طلب يف يرحل وال بلده يف يكتب رجالً وذكر …رشداً منهم يؤنس ال أربعة: "- اهللا

 طلب يف االرحتال ضرورة يرى ممن - اهللا رمحه -  أمحد كان وكذلك. )٢("احلديث
  . )٣(العلم

 بغداد، إىل فرحل رحالته، يف الصغر منذ شرع فقد احلقيقة هلذه داود أيب وإلدراك
 ذلك وكان. )٤(عليه وصليت جنازته شهدت: فقال مسلم بن عفان وفاة ذلك وصادف

 مرة غري بغداد دخل وقد. عاماً عشر مثانية حينئذ كان عمره فإن وعليه هـ،٢٢٠ سنة
                                                 

، )٢٦٩٩(باب فضل االجتماع على تالوة القرآن حديث رقـم   -كتاب العلم  -يف صحيحه  مسلم أخرجه )١(
 - ت، ويف أبواب القراءا)٢٦٤٦(باب فضل طلب العلم حديث رقم  -أبواب العلم  - يف اجلامع والترمذي

 - ماجـه يف سـننه  ، وابن )٢٩٤٥( ث رقمحدي -باب ما جاء يف أنزل القرآن على سبعة أحرف باب منه 
عن ) ٢٢٥(حديث رقم  العلم باب فضل العلماء واحلث على طلب -كتاب اإلميان وفضائل الصحابة والعلم 

  .أيب هريرة
  ).١٤(أثر رقم  .٨٩ـص احلديث طلب يف الرحلة )٢(
  .٢٥٦ـص الصالح، بنال احلديث علوم مقدمة )٣(
  ).١٤/٢٠١(ر ، وط بشا)٢٧٧/ ١٢( بغداد تاريخ )٤(
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 وسكنها، البصرة إىل ورحل هـ،٢٢١ سنة الكوفة وقدم هـ،٢٧٢ سنة آخرها وكان
 بل العراق، يف العلم مراكز على رحالته يف -  اهللا رمحه - يقتصر ومل. وفاته كانت وفيها
 خراسان وإىل ،)١(الفراديسي إبراهيم بن إسحاق عن كتب وفيها والشام، مصر إىل رحل

 -  كثري ابن احلافظ عليه أطلق وقد. مياإلسال العامل بلدان من ذلك وغري والري، واحلجاز
  .)٢("طلبه يف اآلفاق إىل الرحالني احلديث أئمة أحد: "قال حيث الرحال لقب - اهللا رمحه
 فرسان من وفارساً وعلماً فقهاً الدنيا أئمة أحد صار أن املبذول اجلهد هذا على ترتب وقد

  .الشريف النبوي احلديث
  :مصنفاته أشهر

 حيث اجلهابذة، ا له شهد عالية علمية مبكانة حظي - اهللا رمحه - دداو أبا أن تقدم
 من ثروة للمسلمني خلف حىت الدنيا ترك أن وما وحتصيله، العلم طلب يف حياته قضى

  :أمهها ومن اإلسالمي التراث كتب أنفس من تعد اليت مصنفاته
  .وسيأيت الكالم عنه يف مبحث مستقل: كتاب السنن - ١
 جبزء العلماء أفرده وقد عشرة، الثمانية السنن أجزاء أحد وهو: سيلاملرا كتاب - ٢

 ما منها املراسيل، من وسلم علَيه اللَّه صلَّى النبِي عنِ يروى ما داود أبو فيه ذكر مستقل،
  .)٣(صحيح متصل وهو غريه عند يسند ما ومنها، يصح ال
  .)٤(البلدان على رتبه وقد ،الرواة يف أمحد لإلمام داود أيب مسائل كتاب - ٣

                                                 
إسحاق بن إبراهيم بن يزيد القرشي، أبو النضر الدمشقي الفراديسي، موىل عمر بن عبد العزيز، روى له : هو )١(

  ].      ٣٣٤: تقريب. [صدوق ضعف بال مستند: قال احلافظ. البخاري، وأبو داود، والنسائي،
  .)٥٥/ ١١(  والنهاية البداية )٢(
 األوىل األرنؤوط، طبعتهاشعيب : حتقيق - بريوت -مؤسسة الرسالة رها طبعة وقد طبع عدة طبعات من أشه )٣(

  .١٤٠٨ سنة
 تهنشـر  زياد حممد منصور كتورق ديحقيف جملد واحد بت الكتابوقد طبع  .)١٨٩/ ٣( العريب التراث تاريخ )٤(

  .١٤١٤ سنة األوىل تهاطبع، املدينة املنورة -مكتبة العلوم واحلكم 
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  .)١(الفقه يف أمحد لإلمام داود أيب مسائل كتاب - ٤
  .)٢(اآلجري تلميذه مجع من ،له السؤاالت كتاب - ٥
  .)٣(احلديث عنهم روي الذين اإلخوة تسمية كتاب - ٧
  .)٤(واملنسوخ الناسخ - ٨
  .)٥(مالك مسند - ٩

  )٦(كتاب الزهد -١٠
  .)٧(دالئل النبوة كتاب -١١
  .)٨(القدر أهل على الرد ابكت -١٢

                                                 
 :سـنة  األوىل، طبعتـها  مكتبة ابن تيمية، مصر: تهنشر يب معاذ طارق بن عوض اهللا بن حممدأ: تحقيقطبع ب )١(

  .م ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠
، والتعديل اجلرح يف السجستاين داود أبا اآلجري عبيد أيب سؤاالت: طبع قسمه الثالث يف جزء واحد بعنوان )٢(

 اململكـة  املنورة، املدينة اإلسالمية، باجلامعة العلمي البحث عمادة: نشرته. العمري قاسم علي حممد :بتحقيق
مث طبع طبعة أخرى بأقسامه الثاين والثالث والرابع . م١٩٨٣/هـ١٤٠٣ سنة األوىل، طبعتها السعودية العربية

واخلامس بتحقيق عبد العليم عبد العظيم البستوي، نشرته مكتبة دار االستقامة السعودية، طبعتها األوىل سـنة  
  .م١٩٩٧هـ ١٤١٨

، وفهـرس  )١/٢٣٨(تاريخ التـراث العـريب   . تقع يف مثان ورقات الظاهرية الكتب دار يفية خطله نسخة  )٣(
  .٦٧، وحبوث يف تاريخ السنة املشرفة ألكرم ضياء العمري صـ ١٦١خمطوطات الظاهرية لأللباين صـ 

ي يف هديـة العـارفني   ، والبغداد)١/٧٦(ومقدمة التقريب ) ١٧٠/ ٤( التهذيب ذيبذكره ابن حجر يف  )٤(
  ."ناسخ القرآن ومنسوخه"بعنوان ) ١/٣٩٥(

  ). ١/٧٦(ذكره ابن حجر يف مقدمة التقريب ) ٥(
 أيب: وقد طبع يف جزء واحد بتحقيق). ١/٢٣٨(تاريخ التراث العريب . له نسخة خطية مبكتبة القرويني بفاس) ٦(

 دار املشكاة للنشر والتوزيع، حلوان :نشرته غنيمبالل غنيم بن عباس بن  أيبو ،براهيم بن حممدإمتيم ياسر بن 
 -فضيلة الشيخ حممد عمرو بن عبد اللطيف: اوراجعه اوقدم هل  م ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٤ طبعتها األوىل سنة

  .-رمحه اهللا
  ).١/٣٩٥(، والبغدادي يف هدية العارفني )١/٦(ذكره ابن حجر يف التهذيب ) ٧(
  ).١/٢٣٨(وسزكني يف تاريخ التراث العريب  ،)٤/١٧٠(ذكره ابن حجر يف التهذيب ) ٨(
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   )١(فضائل األنصار -١٣
  )٢(التفرد -١٤
   )٣(أصحاب الشعيب -١٥
  .العلوم خمتلف يف علمه غزارة على تدل أخرى مصنفات وله

 

                                                 
  ).١/٧٦(ذكره ابن حجر يف مقدمة التقريب ) ١(
  ).١/٣٩٥(، والبغدادي يف هدية العارفني )١/٧٦(ذكره ابن حجر يف مقدمة التقريب )٢(
  ). ٥٣٧( مسألة رقم ورد ذكره يف سؤاالت اآلجري أليب داود) ٣(
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  املبحث الثاين

  .كتاب السنن ومكانته بني كتب احلديث ووصف خمتصر ملنهج مؤلفه
  

  : كتاب السنن ومكانته بني كتب احلديث: أوال
 ورتبه الفقهية، واألمور باألحكام املتعلقة األحاديث كتابه السنن يف اإلمام أبو داود  مجع
 كتب أصنف ومل الْأَحكَام إِلَّا السنن كتاب في أصنف مل وإِنما "فقال  الفقه أبواب على

 من كتايب في الَّذي عدد ولَعلَّ"وبني عددها فقال  ،)١("وغَريها الْأَعمال وفضائل الزهد
 وذكر )٢("الْمراسيل من حديث ستمائَة ونحو حديث وثَمامنائَة آلَاف أَربعة قدر الْأَحاديث

 ماال ومنه بينته فقد شديد وهن فيه حديث من كتايب في كَانَ وما : "فقال فيه شرطه
  ...بعض من أصح وبعضها )٣(صاحل فَهو شيئا فيه أذكر مل ما، و سنده يصح
وهك ترد لَا كتاب ولَين سنة عبِي عاهللا صلى الن هلَيسلم عاد وناحل بِإِسي صهإِلَّا و يهإِلَّا ف 
  )٤("هذَا يكون يكَاد ولَا احلَديث من استخرج كَلَام يكون أَن

  :مكانة الكتاب عند العلماء
 منافسة الصحيحني ينافس كان بل العلم، أهل عند بالغاً جاباًإع السنن كتاب القى وقد
 هذَا من يتعلموه أَن للناس ألزم الْقُرآن بعد شيئا أعلم ولَا: "فقد قال مؤلفه أمره، أول قوية

                                                 
  .٢٧رسالة أيب داود إىل أهل مكة صـ ) ١(
  .٣٢املرجع السابق صـ ) ٢(
تعقب هذه املقولة طائفة من العلماء وأثبتوا أن فيما سكت عنه أبو داود منه ما ال يصلح ومثال ذلك حديث  )٣(

 ،)٢/٩٩" ( امـوع " يف وقـال النـووي  ". الوجه هذا من غريب حديث" :الترمذي قالفقد ). ٤٤(رقم 
  .فيها شئ أبو داودمل يذكر وهو من األحاديث اليت  ".ضعيف إسناده" :)١/٥٢٥"(التلخيص" يف احلافظو

  .٢٨-٢٧املرجع السابق صـ  )٤(
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 فيه نظر وإِذا شيئا الْكتب هذه يكْتب ما بعد الْعلم من يكْتب لَا أَن رجال يضر ولَا الْكتاب
  )١("مقْداره يعلم حينئذ وتفهمه رهوتدب
 العلم من عنده يكن مل رجلًا أن لو: يديه بني وهي النسخة إىل وأشار- األعرايب ابن وقال

 العلم من شيء إىل معهما حيتج مل الكتاب هذا مث اهللا، كتاب فيه الذي املصحف إال
  .)٢(بتةال
 وأكثر وصفاً أحسن وهو مثله، كتاب الدين علم يف يصنف مل إنه: "اخلطايب فيه قالو

  .)٣("الصحيحني من فقهاً
 ألني كما احلديث داود أليب ألني السنن كتاب داود أبو صنف ملا: احلريب إبراهيم وقال
  . )٤(احلديد لداود

 اتفق اليت اخلمسة الكتب أحد فهو داود أيب كتاب أما: وقال احلافظ أبو طاهر السلفي
 أصوهلا بصحة واحلكم قبوهلا على النبهاء احلديث ظفاوح الفقهاء من والعقد احلل أهل
 ورآه حنبل بن أمحد على داود أيب كتاب عرض وحني ...وفصوهلا أبواا يف ذكره وما

  .)٥(فخراً ذلك وحسبه وارتضاه، استحسنه
 فمن الشعر من )٧(مقطعات الذكر العظيم كتابه ويف فيه نظمت وقد :)٦(وقال أيضا 

  :مجلتها
                                                 

  .٢٨املرجع السابق صـ  )١(
  .)١٢/ ١( السنن معامل )٢(
، وسيأيت هذا الكالم منسوبا أليب بكر اخلطيـب يف  )٨٤/ ١( املغيث فتح، بتصرف وعنه )١/٦(معلم السنن  )٣(

  .الشرح
 احلفاظ وتذكرة ،)٢٩٣/ ٢( الشافعية طبقات، و)٧/ ١( للخطايب السنن عاملم، و)٢٢/١٩٦(تاريخ دمشق  )٤(

   ).١٧٢/ ٤( التهذيب وذيب ،)٥٩١(
  ).٣٥٨/ ٤( للخطايب السنن معاملمقدمة السلفي املطبوعة يف آخر  )٥(
  ).٣٧٥/ ٤( املرجع السابق )٦(
  .يز مقطعات لقصرهاومسيت األراج: قال الكسائي): ١/١٢٩(قال األزهري يف ذيب اللغة  )٧(
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  وزر يف األوزار من يكون ومن… نظر وذي فقه يلذ كتاب أوىل
  القمر يف كالضوء فأتى تأليفه……حمتسباً داود أبو توىل قد ما
  ضجر نوم ضغن من تقطع ولو……مبتدع الطعن عليه يستطيع ال

  واألثر الغراء السنة من أقوى...  وال أصح الدنيا يف يوجد فليس
  والبصر العلم هلأ الصحابة قول...  ومن النيب قول من فيه ما وكل
  الزهر كاألجنم ثقة مثله عن… …ثقة مثله عن ثقة عن يرويه
  اخلطر عايل إماماً فيه أشك……وال أحق فيما نفسه يف وكان
  ذكر ومن أنثى من ذلك روى ومن...  حيفظه اآلثار من الصحيح يدري
  احلضر ويف ذا عنه البدو يف شاع قد……به جييء فيما صادقاً حمققاً

  ملفتخر فخر أبداً فوقها ما...  منقبة الدارين يف للمرء والصدق
سنن أيب داود؛ فإن معظم  لمشتغل بالفقه وغريه االعتناء بـينبغي ل :وقال النووي

  .)١(أحاديث األحكام اليت حيتج ا فيه
من أراد أن يتمسك : رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املنام، فقال :وقال أبو العالء

  . .)٢( ن أيب داودبالسنن فليقرأ سن
 باملوقع اإلسالم من داود أليب السنن كتاب: "- اهللا رمحه -  اجلوزية قيم ابن اإلمام وقال
 واخلصام، النزاع موارد يف وفصالً اإلسالم، أهل بني حكماً صار حبيث به اهللا خصه الذي
 ورتبها األحكام، أحاديث مشل مجع فإنه احملققون، يرضى وحبكمه املنصفون، يتحاكم فإليه

                                                 
) ١/٨٨(ونقله عنه السخاوي يف فتح املغيـث   ٥٦صـ)) اإلجياز((شرح النووي على سنن أيب داود املسمى  )١(

  ).٣/١٢٠٥(والسيوطي يف البحر الذي ذخر 
وسيأيت بيان ). ٧٧٧(وذيب األمساء واللغات  ٦٨صـ)) اإلجياز((شرح النووي على سنن أيب داود املسمى  )٢(

  .الرؤيا عند التعليق على هذا النقل من حاشية السندي اسم صاحب
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 أحاديث منها وإطراحه انتقاء، أحسن انتقائها مع نظام أحسن ونظمها ترتيب أحسن
  .)١("والضعفاء اروحني

  
  :)٢(وصف خمتصر ملنهج أيب داود يف سننه: ثانيا
  :)٣(واستقصاؤه السنن مجعه* 

 النيب عن لك ذكر فإن عندي، وقع ما على نسقاً ألفته وقد: -رمحه اهللا  -قال أبو داود 
 كتايب يف يكون أن إال واه، حديث أنه فاعلم خرجته مما ليس سنة وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى

 على مجع أحداً أعرف وال .املتعلم على يكرب ألنه الطرق أخرج مل فإين آخر، طريق من
 بإسناد موسلَّ علَيه اللَّه صلَّى النيب عن سنة عليك ترد ال كتاب وهو... غريي، االستقصاء

  .هذا يكون يكاد وال احلديث، من استخرج كالم يكون أن إال فيه،  وهي إال صاحل
  :)٤(ومقداره قيمته* 
 ال أن رجالً يضر وال الكتاب، هذا من  يتعلموه أن للناس ألزم القرآن بعد شيئاً أعلم وال

 حينئذ تفهمه،و وتدبره فيه نظر وإذا شيئاً، -الكتب هذه يكتب ما بعد -العلم من يكتب
  .مقداره يعلم

  :)٥(بالغريب حيتج وال مشاهري السنن أحاديث *

                                                 
  .، ومل أقف عليه يف شئ من مؤلفات ابن القيم املطبوعة)٦٠/ ١( األفكار توضيح )١(
تمـدنا  يصف أبو داود رمحه اهللا منهجه يف كتابه السنن من خالل رسالته اليت أرسل ا إىل أهل مكة وهي مع )٢(

من صاحب املصنف وقد نقلت  صنيفهناك أحد أقدر على وصف منهج التليس  يف هذا الوصف املختصر إذ
  . واضعا بعض العناوين التوضيحية نص الرسالة بتصرف واختصار

  . ٢٦صـ  )٣(
  . ٢٨صـ  )٤(
   .٢٩صـ  )٥(
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 كتب من كل عند  وهي[: مشاهري أكثرها"  السنن"  كتاب يف وضعتها اليت واألحاديث
 ال فإنه  ]مشاهري أا ا والفخر الناس، كل عليه يقدر ال  متييزها أن إال احلديث من شيئاً
 عليك يرده أن يقدر فليس الصحيح املتصل املشهور احلديث مافأ...  غريب حبديث حيتج
  .أحد
  :)١(موارد كتاب السنن* 

 الشيء إال  )٣(وكيع كتاب وال  )٢(املبارك ابن كتاب يف منها ليس األحاديث وهذه
 من وكذلك صاحل، شيء"  )٤(أنس بن مالك موطأ"  من السنن كتاب ويف...  اليسري،

  ...)٦(الرزاق وعبد ،)٥(سلمة بن محاد مصنفات
  :)٧(الصحاح وجود عدم عند واملدلس املرسل قليل من يوجد قد* 

 مل إذا وهو ومدلّس، مرسل: وهو مبتصل، ليس ما" السنن" كتايب يف األحاديث من وإن
 احلسن: مثل وهو متصل، أنه معىن على احلديث أهل عامة عند] وهو[ الصحاح توجد

"  السنن"  كتاب يف ]ما[ وأما ... مقسم، عن كمواحل هريرة، أيب عن واحلسن جابر، عن

                                                 
  . ٢٥صـ  )١(
  ).٥(تعليق رقم  ٥٦ترمجته صـ  )٢(
: روى له اجلماعة، وقال احلافظ )عيالن قيس من( الكويف سفيان أبو ،يالرؤاس مليح بن اجلراح بن وكيع: هو )٣(

  ].٧٤١٤: تقريب[ عابد حافظ ثقة
  ).٢(تعليق رقم  ٥٥ترمجته صـ  )٤(
 ، متيم بين من حنظلة بن مالك بن ربيعة موىل صخرة، أىب بن سلمة أبو ،يالبصر دينار بن سلمة بن محاد: هو )٥(

 تغري و ، ثابت يف الناس أثبت عابد ثقة: قال احلافظ .روى له الستة إال بالبخاري تعليقاً. قريش موىل يقال و
  ].١٤٩٩: تقريب. [بأخرة حفظه

  ).١(تعليق رقم  ١١٥ترمجته صـ  )٦(
  . ٣٠صـ  )٧(
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 حديث إال"  السنن"  كتاب يف )١(األعور للحارث ليس ولعل فقليل، النحو هذا من
  .ةبأخر كتبته فإمنا واحد،

  :)٢(قد يترك بعض  الصحيح ألسباب* 
 فرمبا علي ذلك خيفى كان إذا احلديث، صحة تثبت  ]به ما[ احلديث يف كان ورمبا 

 عن أتوقف ورمبا عليه، أقف مل ]رمبا[و وبينته، كتبته ورمبا أفقهه، مل إذا احلديث تركت
 مضى فيما الباب هذا من كان  ]ما كل[ هلم يكشف أن العامة على ضرر ألنه اهذ مثل
  .هذا مثل عن يقصر العامة علم ألن احلديث؛ عيوب من
  :)٣(خيتار األقدم حفظا* 
 صحيحني، وجهني من روي قد يكون أن إال ]بوأحاديث السنن هي أصح ما يف البا[

 يف أرى وال ذلك، كتبت فرمبا احلفظ، يف أقدم صاحبه واآلخر إسناداً  أقوم فأحدمها
  .أحاديث عشرة هذا من كتايب

  :)٤(األبواب أحاديث قلة* 
 يكثر فإنه ،صحاح أحاديث الباب يف كان وإن حديثني، أو حديثاً إال الباب يف أكتب ومل

   .منفعته قرب أردت مناوإ ]ا[
  :)٥(احلديث إعادة* 

                                                 
روى له أصحاب السـنن وقـال   . الكويف زهري أبو ،اخلاريف احلويت اهلمداين األعور اهللا عبد بن احلارث: هو )١(

وله يف سـنن أيب داود  ]. ١٠٢٩: تقريب. [بالرفض ورمى رأيه، يف الشعيب كذبه ، ضعف حديثه يف: احلافظ
  . مخس أحاديث ذكرها املزي يف التحفة

  . ٣١صـ  )٢(
  . ٢٣صـ  )٣(
    . ٢٣صـ  )٤(
  . ٢٣صـ  )٥(
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 ورمبا فيه، كالم زيادة من هو فإمنا ثالثة، أو وجهني من الباب يف احلديث أعدت  وإذا
  .األحاديث على زيادة كلمة فيه  ]تكون[

  :)١(احلديث اختصار* 
 يفهم وال مسعه من بعض يعلم مل بطوله كتبته لو ألين الطويل احلديث اختصرت ورمبا

  .لذلك فاختصرته منه الفقه موضع
  :)٢(متروك عن حديث الكتاب يف ليس

  .شيء احلديث متروك رجل عن صنفته الذي"  السنن"  كتاب يف وليس
  :)٣(املنكر يبني* 

  .غريه الباب يف حنوه على وليس ،)٤(منكر أنه بينت منكر حديث فيه كان وإذا
  :)٥(شديد وهن فيه ما يبني
  .)٦(سنده يصح ال ما ومنه بينته، فقد شديد وهن فيه ديثح من كتايب يف كان وما
  :)٧(صاحل عنه املسكوت* 
  ...بعض من أصح وبعضها ،)٨(صاحل فهو شيئاً فيه أذكر مل ما] و[

                                                 
  . ٢٤صـ  )١(
  . ٢٥صـ  )٢(
  . ٢٥صـ  )٣(
) ١٠(ا يف حديث رقم ، وقد ال يبني كم)١٩(ذلك كما فعل يف حديث رقم  –رمحه اهللا  -قد ينب أبو داود  )٤(

فهو حديث منكر أخرجه من رواية أيب زيد موىل بين ثعلبة وهو ال يعرف كما قال ابن املديين وقد خالف ف 
  . واحملفوظ من هذا احلديث قبلة واحدة. لفظه جبمعه بني القبلتني

  . ٢٧صـ  )٥(
املاضي فقد سكت على حديث رقـم  ذلك  وقد ال يبني كما مر يف التعليق  –رمحه اهللا  -قد ينب أبو داود  )٦(

  . على الرغم من تفرد أيب زيد بلفظه وهو جمهول) ١٠(
  . ٢٧صـ  )٧(
تتبع طائفة من أهل العلم األحاديث اليت سكت عليها أبو داود يف سننه وتبني أا تدور بني القبول والرد بـل   )٨(

= 
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  :)١(أجزائها عدد* 
  .مراسيل واحد جزء منها املراسيل، مع جزءاً عشر مثانية السنن هذه كتب وعدد

  :)٢(هأحاديث عدد* 
 ستمائة وحنو حديث ومثامنائة آالف أربعة قرابة األحاديث من كتايب يف الذي عدد ولعل

  .املراسيل من حديث
  :)٣(األحكام على اقتصاره* 

 وفضائل الزهد كتب أصنف ومل األحكام، إال"  السنن"  كتاب يف أصنف مل وإمنا
  ... األحكام، يف كلها والثمامنائة آالف األربعة فهذه .وغريها األعمال
  تسليماً وسلم له وعلى حممد سيدنا على اهللا وصلى وبركاته، اهللا ورمحة عليكم والسالم
 .الوكيل ونعم اهللا وحسبنا

                                                                                                                                          
= 

  .منها ما هو شديد الضعف، كما يف ضعيف سنن أيب داود لأللباين
  . ٣٢صـ  )١(
  . ٣٢صـ  )٢(
  . ٣٤صـ  )٣(
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  الفصل الثاين اإلمام السندي وكتابه فتح الودود
  أربعة مباحث على وحيتوى

  
  رمحه اهللا )١(ترمجة موجزة للعالمة السندي:  املبحث األول

  :امسه ونسبه وحياته العلمية
مام، العالمة احملقق، واحملدث الكبري أبو احلسن نور الدين حممد بن عبد اإل: هو

السندي ،٢(اهلادي، التتوي(األثري ،ولد بقرية  .، املدينُّ، احلنفي))من بالد السند، )) تته
                                                 

تراجم أعيـان  ((، و)١٣٥/ ١(للجربيت )) عجائب اآلثار((، و)٦٦/ ٤(للمرادي )) سلك الدرر(( ترمجته يف )١(
/ ١(للكتـاين  )) فهرس الفهـارس ((، و)١١٣/ ٢(للبغدادي )) هدية العارفني((، و)٦٠ص)) (املدينة املنورة

)) األعـالم ((، و)٦٨٥/ ٢(لعبد احلي احلسـين  )) اهلند من األعالماإلعالم مبن يف تاريخ ((، و)٣٥٦، ١٤٨
: للـدكتور )) معجم املعاجم واملشيخات((، و)٤٦٨/ ٣(لكحالة )) معجم املؤلفني((، و)٢٥٣/ ٦(للزركلي 

  .وقد استفدت كثريا من مقدمة حتقيق حاشية مسند أمحد جزا اهللا حمققها خريا). ٧٤/ ٢(يوسف املرعشلي 
 وسجستان وكرمان اهلند بالد بني بالد: مهملة دال وآخره ثانيه، وسكون أوله، بكسر: السند: ي قال احلمو )٢(

  .وهي اليوم ضمن دولة اهلند .)٣/٢٦٧(معجم البلدان 
اشتهر من العلماء السنديني املتأخرين أربعة كان هلم األثر البارز يف إحياء دروس العلم يف املدينـة املنـورة،   وقد 

  :يف النافعة املفيدة، وهموصنفوا التصان
  .والذي يعرف حبواشيه على الكتب الستة ومسند اإلمام أمحد -املترجم له -الشيخ أبو احلسن السندي -١  

  .، وهو تلميذ الشيخ أيب احلسن املترجم له)هـ ١١٦٣(الشيح حممد حياة السندي، املتوىف سنة  -٢      
، الـذي كـان مشـهورا    )هـ ١١٨٧(غري، املتوىف سنة الشيخ أبو احلسن بن حممد صادق السندي الص -٣  

  .البن األثري)) جامع األصول((البن حجر، وشرح جملدا من )) النخبة((بتمسكه بالسنة، وقد ألف شرحا على 
  ).١٤٩، ١٤٨/ ١(للكتاين )) فهرس الفهارس((  
يف عدة، أشـهرها ثبتـه   ، له تآل)هـ ١٢٥٧(الشيخ حممد عابد بن أمحد بن علي السندي، املتوىف سنة  -٤  

  .يف الفروع)) طوالع األنوار على الدر املختار((، و))حصر الشارد من أسانيد حممد عابد((املعروف بـ
  ).١٤١/ ٢(للبغدادي )) هداية العارفني((  
ـ : ومن لطائف األمور اليت اتفقت هلؤالء العلماء األربعة   ن أم من بالد السند، ونزلوا املدينة املنورة، وأم م

حنيفة رمحه اهللا، ومل تكن هلم عصبية ملذهبهم، فقد كانوا يعملون خبالفـه  أيب احملدثني املنتسبني ملذهب اإلمام 
= 
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  .ونشأ ا
، وأخذ ا عن مجلة من الشيوخ، مث ارحتل إىل املدينة ))تستر((مث ارحتل إىل 

وتوطَّنها، وأخذ ا عن مجلة من الشيوخ؛ كالشيخ حممد الربزجني، واملال إبراهيم املنورة، 
الكوراين، وغريمها من تلك الطبقة، ودرس باحلرم النبوي الشريف، واشتهر بالفضل 
والذكاء والصالح، وكان شيخا جليلًا ماهرا، حمققًا باحلديث والتفسري والفقه واألصول 

عربية وغريها، وكان عاملًا ورعا زاهدا، ترك مؤلفات سارت ا واملعاين واملنطق وال
الركبان، واليت تدل على رسوخ علمه وتقدمه، وقد خترج به مجاعات من الفضالء؛ 

  .بن حممد العجلوين، وغريمها إمساعيل كاإلمام حممد حياة السندي، واإلمام

                                                                                                                                          
= 

  .فيما ظهر هلم فيه الصواب
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  :شيوخه أشهر
١ - لَة، أبو عبد اهللا حممد بن عالء الدين اإلمام الكبري، مسند الدنيا، احلافظ الرح

  .)١()هـ ١٠٧٧(سنة  توىفاملمشس الدين البابلي القاهري األزهري الشافعي، 
الشيخ اإلمام، العامل العالمة، خامتة احملققني، وعمدة املسندين، أبو الوقت  - ٢

 ١١٠١(سنة  املتوىفبرهان الدين إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين الكوراين املدين، 
  .)٢(باملدينة املنورة، ودفن بالبقيع رمحه اهللا تعاىل) هـ

الرسول الربزجني ] رب[الشيخ احملقق املدقق، النحرير اهلمام، حممد بن عبد  - ٣
  .)٣(، ودفن باملدينة رمحه اهللا تعاىل)هـ ١١٠٣(سنة  املتوىفالشافعي، 
بن سامل بن عيسى الشيخ اإلمام، خامتة احملدثني، عبد اهللا بن سامل بن حممد  - ٤

  .)٤(عن أربع ومثانني سنة) هـ ١١٣٤(سنة  املتوىفالبصري املكي الشافعي، 
الشيخ اإلمام العامل احملقق، الفقيه احملدث، يوسف بن إبراهيم بن حممد الزهري  - ٥

  .)٥()هـ ١١٣٤(سنة  املتوىفالشرواين املدين احلنفي، 

                                                 
فهـرس  ((، و)٣٩/ ٤(للمحـيب  )) خالصـة األثـر  ((، و)٢٠٨/ ٢(للشوكاين )) البدر الطالع((ترمجته يف  )١(

  .، وغريها)٢١٠/ ١(للكتاين )) الفهارس
)) البدر الطـالع ((، و)١١٧/ ١(للجربيت )) عجائب اآلثار((، و)٥/ ١(للمرادي )) سلك الدرر: ((ترمجته يف )٢(

، )١٩/ ١(للبغـدادي  )) هدية العارفني((، و)١٦٦/ ١(للكتاين )) فهرس الفهارس((، و)١١/ ١(للشوكاين 
  ).٢١/ ١(لكحالة )) معجم املؤلفني((، و)٣٥/ ١(للزركلي )) األعالم((و

)) األعـالم ((، و)١٠٦/ ٢(للبغدادي )) هدية العارفني((، و)٦٥/ ٤(للمرادي )) سلك الدرر: ((ترمجته يف) ٣(
  ).١٦٥/ ١٠(لكحالة )) معجم املؤلفني((، و)٢٠٣/ ٦(للزركلي 

فهـرس  ((، و)٢٥٠/ ١(للبغدادي )) هدية العارفني((، و)١٣٢/ ١(للجربيت )) عجائب اآلثار: ((ترمجته يف )٤(
  ).٥٦/ ٦(لكحالة )) معجم املؤلفني((، و)٨٨/ ٤(للزركلي )) األعالم((، و)١٩٣/ ١(للكتاين )) الفهارس

)) األعـالم ((، و)٢٤٢/ ٢(للبغدادي )) هدية العارفني((، و)٢٣٩/ ٤(للمرادي )) سلك الدرر: ((ترمجته يف )٥(
  ).٢٦٧/ ١٣(لكحالة )) معجم املؤلفني((، و)٢١٣/ ٨(للزركلي 
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  :ذهيتالم أشهر
السنة، الشيخ حممد حياة بن إبراهيم السندي العالمة احملدث، وحامل لواء  - ١

  .)١(، ودفن بالبقيع رمحه اهللا)هـ ١١٦٣(سنة  املتوىفاملدين احلنفي، 
اإلمام العامل، الزاهد الورع العابد، حمدث الشام، أبو الفداء إمساعيل بن حممد  - ٢

، )هـ ١١٦٢(بدمشق سنة  املتوىفجراح بن عبد اهلادي اجلراحي العجلوين الدمشقي، 
  .)٢(رمحه اهللا تعاىل

العامل الفاضل املتقن، العالمة احملقق، املفسر احملدث، الورع الزاهد، طه بن  - ٣
  .)٣()هـ ١١٧٨(سنة  املتوىفمهنا الشافعي اجلربيين احلليب، 

اإلمام الفقيه الفاضل، حممد سعيد بن حممد صفر بن حممد بن أمني املدين  - ٤
  .)٤()هـ ١١٩٢(سنة  املتوىف، احلنفي، نزيل مكة، واملدرس حبرمها

                                                 
فهـرس  ((، و)١١٨/ ٢(للبغـدادي  )) هدية العـارفني ((، و)٣٤/ ٤(للمرادي )) سلك الدرر: ((ترمجته يف )١(

  ).٢٧٥/ ٩(لكحالة )) معجم املؤلفني((، و)١١١/ ٦(للزركلي )) األعالم((، و)٣٥٦/ ١(للكتاين )) الفهارس
هديـة  ((، و)٢٥٩/ ١(للمـرادي  )) سلك الدرر((، و)١٧٨ص)) (إجازة السفاريين للزبيدي: ((ترمجته يف )٢(

/ ١(للزركلـي  )) األعـالم ((، و)٩٨/ ١(للكتاين )) فهرس الفهارس((، و)١١٨/ ١(للبغدادي )) العارفني
كشـف اخلفـا ومزيـل    ((وهو صاحب املصنف الشهري ) ٢٩٢/ ٢(لكحالة )) معجم املؤلفني((، و)٣٢٥

  .يف األحاديث املشتهرة)) اإللباس
)) األعـالم ((، و)٢٢٦/ ١(للبغدادي )) هدية العارفني((و ،)٢١٩/ ٢(للمرادي )) سلك الدرر: ((ترمجته يف )٣(

  ).٤٤/ ٥(لكحالة )) معجم املؤلفني((، و)٣٢٣/ ٣(للزركلي 
)) األعالم((، و)٥٣٠/ ١(للجربيت )) عجائب اآلثار((، و)٧٤٧ص(للزبيدي )) املعجم املختص: ((ترمجته يف )٤(

  ).٣٢٣/ ٣(لكحالة )) معجم املؤلفني((، وهو خطأ، و)هـ ١١٩٤(، وأرخ وفاته سنة )١٤/ ٦(للزركلي 
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  :عليه العلم أهل وثناء العلمية، مكانته
: ، مث قال))كان عاملًا زاهدا، وله تصانيف كثرية: ((قال عنه العجلوين - ١

  .)١())شيخنا احملقق((
الشيخ اإلمام، العامل العامل، العالمة احملقق املدقق، : ((وقال عنه املرادي - ٢

  .)٢())النحرير الفهامة
كان )): ((إجازته للدمنيت((فر يف صوقال عنه الشيخ إمساعيل بن حممد سعيد  - ٣

  .)٣())أحد احلفاظ احملققني، واجلهابذة املدققني
  .)٤())العالمة، صاحب الفنون: ((وقال عنه اجلربيت - ٤
حمدث املدينة املنورة، وأحد من خدم السنة من املتأخرين : ((وقال عنه الكتاين - ٥

  .)٥())هان اخدمة ال يست

                                                 
  ).أ/ ٣١و)) (ثبت العجلوين(( )١(
  ).٦٦/ ٤(للمرادي )) سلك الدرر(( )٢(
  ).١٤٨/ ١)) (فهرس الفهارس((نقله الكتاين يف ) ٣(
  ).١٣٥/ ١(للجربيت )) عجائب اآلثار(( )٤(
  ).١٤٨/ ١(للكتاين )) فهرس الفهارس(( )٥(
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  :تصانيفه
يعد اإلمام أبو احلسن السندي أحد من خدم السنة النبوية من املتأخرين خدمة ال 

، وأتى فيها بتحقيقات فائقة، وحتريرات رائقة، )٢(، وله فيها مؤلفات نافعة)١(يستهان ا
يظفر ا  على مجلة وافرة من مؤلفاته ال يكاد املطالع -بفضل اهللا ومنه -وقد مت الوقوف

  :جمموعة يف مظان ترمجته، وهي
  )٣( ))على مسند اإلمام أمحد بن حنبلحاشية (( - ١
  .)٤(، يف جملدين كبريين))حاشية على صحيح البخاري(( - ٢
  .)٥())حاشية على صحيح مسلم(( - ٣
 ))فتح الودود بشرح سنن أيب داود: ((مساها)) حاشية على سنن أيب داود(( - ٤

  .يت الكالم عليها بشئ من التفصيلوهي كتابنا هذا وسيأ
  .)٦(، إال أا مل تكمل))حاشية على سنن الترمذي(( - ٥

                                                 
  ).١٤٨/ ١(للكتاين )) فهرس الفهارس(( )١(
  ).٦٦/ ٤(للمرادي )) سلك الدرر(( )٢(
كتبت  )٤٩/٢٣٢( ٣٩٨: رقم حكمت جمموعهله نسخة خطية نفيسة مبكتبة امللك عبد العزيز باملدينة املنورة  )٣(

  .هـ وقد طبعت هذه احلاشية طبعة جيدة بتحقيق نور الدين طالب نشرا وزارة األوقاف القطرية١١٤٤سنة 
، )أ/ ٣١)) (حلية أهل الفضل والكمال باتصال األسانيد بكمل الرجال((املسمى )) ثبته((يف ذكرها العجلوين ) ٤(

فهـرس  ((، والكتاين يف )١٣٥/ ١)) (عجائب اآلثار((، واجلربيت يف )٦٦/ ٤)) (سلك الدرر((واملرادي يف 
رية حتـت رقـم   ، وغريهم، وهلذه احلاشية نسخ خطية عدة، منها نسخة باملكتبة األزه)١٤٨/ ١)) (الفهارس

، ونسخة مكتبة امللك عبد العزيز باملدينة املنـورة  )٥٧٨٦(، ونسخة برنستون حتت رقم )١٠٧٠٩] ٩٩٤[(
  .وقد طبعت هذه احلاشية عدة طبعات). ٦٥٧(: رقمحتت  ةاحملمودي جمموعه

)) سلك الدرر((، واملرادي يف ))ثبت العجلوين((من ) أ/ ٣١)) (إجازته للعجلوين((ذكرها اإلمام السندي يف ) ٥(
، )١٤٨/ ١)) (فهـرس الفهـارس  ((، والكتـاين يف  )١٣٥/ ١)) (عجائب اآلثار((، واجلربيت يف )٦٦/ ٤(

  .وقد طبعت مؤخراً) ٢٧٨٩(وللحاشية نسخة خطية مبكتبة برنستون حتت رقم . وغريهم
)) سلك الدرر((ادي يف ، واملر))ثبت العجلوين((من ) أ/ ٣١)) (إجازته للعجلوين((ذكرها اإلمام السندي يف  )٦(

، )١١٣/ ٢)) (هدية العارفني((، والبغدادي يف )١٣٥/ ١)) (عجائب اآلثار((، واجلربيت يف )٦٦/ ٤)) (الدرر
= 
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  .)١())حاشية على سنن النسائي(( - ٦
كفاية احلاجة على سنن ابن : ((مساها)) حاشية على سنن ابن ماجه(( - ٧

  .)٢())ماجه
  .)٣())حاشية على األذكار للنووي(( - ٨
  .)٤(النكاح: ىل بابإوصل ا ، ))حاشية على فتح القدير(( - ٩

  .)٥())حاشية على أنوار التنزيل للبيضاوي(( -١٠
اآليات : ((البن قاسم املسماة)) شرح مجع اجلوامع((حاشية على  -١١

  .)٦())البينات

                                                                                                                                          
= 

وهلذه احلاشية عدة نسخ خطية منها باملكتبة األزهرية . ، وغريهم)١٤٨/ ١)) (فهرس الفهارس((والكتاين يف 
  ).٢٦٩(، ومكتبة برنستون حتت رقم )١٥٥٥٢] ١٤٦٠[(حتت رقم 

)) سلك الدرر((، واملرادي يف ))ثبت العجلوين((من ) أ/ ٣١)) (إجازته للعجلوين((ذكرها اإلمام السندي يف  )١(
، والكتاين )١١٣/ ٢)) (هدية العارفني((، والبغدادي يف )١٣٥/ ١)) (عجائب اآلثار((، واجلربيت يف )٦٦/ ٤(

] ٣٠٤١([نها نسخة باملكتبة األزهرية حتت رقم ، وهلا نسخ خطية عديدة م)١٤٨/ ١)) (فهرس الفهارس((يف 
  .وقد طبعت احلاشية عدة طبعات). ٤٠٦٣٧ زكي

)) سلك الدرر((، واملرادي يف ))ثبت العجلوين((من ) أ/ ٣١)) (إجازته للعجلوين((ذكرها اإلمام السندي يف  )٢(
، والكتاين )١١٣/ ٢)) (ارفنيهدية الع((، والبغدادي يف )١٣٥/ ١)) (عجائب اآلثار((، واجلربيت يف )٦٦/ ٤(

وهلا نسخ خطية عديدة منها نسخة باملكتبـة األزهريـة حتـت رقـم     . ،)١٤٨/ ١)) (فهرس الفهارس((يف 
  .وقد طبعت احلاشية عدة طبعات) ٤٠٦٦٤ زكي] ٣٠٦٨[(

 ، والكتـاين يف )١١٣/ ٢)) (هدية العـارفني ((، والبغدادي يف )٦٦/ ٤)) (سلك الدرر((ذكرها املرادي يف  )٣(
  ).١٤٨/ ١)) (فهرس الفهارس((

وهلا نسخة خطية باملكتبة احملمودية يف املدينة املنـورة بـرقم   ). ٦٦/ ٤)) (سلك الدرر((ذكرها املرادي يف  )٤(
  )).البدر املنري يف الكشف عن مباحث فتح القدير: ((، حتت اسم)٩٥٩(

وهلا نسخة خطية ). ١١٣/ ٢)) (ة العارفنيهدي((، والبغدادي يف )٦٦/ ٤)) (سلك الدرر((ذكرها املرادي يف  )٥(
  ).ف -١٤١٩(مبركز امللك فيصل حتت رقم 

  ).١١٣/ ٢)) (هدية العارفني((، والبغدادي يف )٦٦/ ٤)) (سلك الدرر((ذكرها املرادي يف  )٦(
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  .)١())حاشية على الزهراوين ملال علي القاري(( -١٢
  .)٢())شرح اهلداية(( -١٣
  .)٣())منهل اهلداة شرح معدن الصالة(( -١٤
  .)٤())الوجازة يف اإلجازة(( -١٥
  .)٥())حاشية على شرح خنبة الفكر(( -١٦
  .)٦())النفحات األنسية يف األحاديث القدسية(( -١٧
  .)٧())احلكم املبني يف الكلم األربعني(( -١٨
  .)٨())ذيب البيان يف ترتيب القرآن(( -١٩
  .)٩())استها أم ال؟هل يتعبد بقراءة كتب احلديث ودر((فائدة جليلة يف  -٢٠
  .)١٠())جواب سؤال ورد يف كلمة التوحيد: ((رسالة -٢١
  .)١١())بعض أسئلة يف الذكر: ((رسالة -٢٢

                                                 
  ).١١٣/ ٢)) (هدية العارفني((، والبغدادي يف )٦٦/ ٤)) (سلك الدرر((ذكرها املرادي يف  )١(
  .للمرغيناين)) اهلداية: ((كتاب)) اهلداية((، ولعله يريد بـ)١٣٥/ ١)) (عجائب اآلثار((ربيت يف ذكره اجل) ٢(
، وله نسخ خطيـة  )٥٩٥/ ٢)) (إيضاح املكنون((، ويف )١١٣/ ٢)) (هدية العارفني((ذكرها البغدادي يف ) ٣(

 ٣٠٩(احلـرم املكـي   ، ونسخة مبكتبـة  )١٢٣٤،٦/٢٦٥٨(نسخة باملكتبة احملمودية حتت رقم : عدة، منها
) ٣٦٩/٦ ج(ونسخة مبركز امللك فيصل حتت رقـم  ) ١٠٧٤(، ونسخة جبامعة كامربدج حتت رقم )حنفي

)٩٨٦٩.(  
  ).١١٣٠/ ٢)) (فهرس الفهارس((ذكره الكتاين يف ) ٤(
  ). ١٤٨/ ١)) (فهرس الفهارس((، وعبد احلي الكتاين يف )١١٣/ ٢)) (هدية العارفني((ذكره البغدادي يف ) ٥(
  ).٧٥٣٨ب (له نسخة خطية مبركز امللك فيصل حتت رقم ) ٦(
  ).٧٥٣٩ب (له نسخة خطية مبركز امللك فيصل حتت رقم ) ٧(
  ).٤٨٤٩ب (له نسخة خطية مبركز امللك فيصل حتت رقم ) ٨(
  ).٧٥٣٨ب (له نسخة خطية مبركز امللك فيصل حتت رقم ) ٩(
  ).٢٤٥٣ب (رقم  له نسخة خطية مبكتبة الدولة بربلني أملانيا حتت) ١٠(
  ).٤٨٤٩ب (له نسخة خطية مبركز امللك فيصل حتت رقم ) ١١(
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  .)١( ))أوائل الكتب احلديثية(( -٢٣
  .)٢( ))آيات ثالث حق يف ةالردي ةالرسال(( -٢٤
  .)٣( ))فانطلقا تعاىل بقوله اللقاح متع: ((ةرسال -٢٥

                                                 
  ).٧٥٣٩ب (له نسخة خطية مبركز امللك فيصل حتت رقم ) ١(
  ).٤٨٤٩ب (له نسخة خطية مبركز امللك فيصل حتت رقم ) ٢(
  ).٤٨٤٩ب (له نسخة خطية مبركز امللك فيصل حتت رقم ) ٣(
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  وفاته
  :ن لإلمام السندي يف سنة وفاته على ثالثة أقوالاختلف املترمجو

، ذكره )هـ ١١٣٨(أنه تويف سنة : -وعليه األكثر، وهو املعتمد - األول
  .وغريه )١(املرادي

  .)٢(، ذكره اجلربيت)هـ ١١٣٦(تويف سنة : الثاين
  .)٣(، ذكره الكتاين)هـ ١١٣٩(تويف سنة : الثالث

الناس حىت النساء، وغلقت  وكان له مشهد عظيم، حضره اجلم الغفري من
الدكاكني، ومحل الوالة نعشه إىل املسجد النبوي الشريف، وصلِّي عليه به، ودفن بالبقيع، 

  .)٤(وكثر البكاء واألسف عليه، رمحه اهللا تعاىل

                                                 
  .)٦٦/ ٤(للمرادي )) سلك الدرر(( )١(
  ).١٣٥/ ١(للجربيت )) عجائب اآلثار(() ٢(
  ).١٤٨/ ١(للكتاين )) فهرس الفهارس(() ٣(
  ).٦٦/ ٤(للمرادي )) سلك الدرر(() ٤(
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  املبحث الثاين
  .مالمح عصر املؤلف وأثرها يف شروحه

بالسنة النبوية عموما،  يعد اإلمام السندي أحد احملدثني املتأخرين الذين اعتنوا
وبالكتب الستة خصوصا، وقد القت كتبه القبول لدى عامة املتأخرين املشتغلني بالعلم، 
خاصة أنه من أبرز علماء النهضة احلديثية اليت انتشرت يف بالد شبه القارة اهلندية، واليت 

ذلك، وقد تأثر  أثرت بدورها يف النهوض بالصناعة احلديثية يف كافة الدول اإلسالمية بعد
احلسن السندي مبالمح هذه النهضة فتراه قد وضع حواشي وشروحات على  والعالمة أب

كتب السنة الستة ومسند اإلمام أمحد وكان من أبرز مسات هذا العصر واليت ظهرت يف 
  :   حواشي السندي رمحه اهللا

فهم أن شرح العالمة السندي يتميز بسهولة عبارته ويسر تناوله وقربه ل - ١
وذلك ألن أصل هذه  القارئ غري املتخصص مما يوسع نطاق االنتفاع به يف عموم املسلمني

احلواشي هو التعليق اللفظي عليها عند قراءا وهو مما يعد من أبرز معامل النهضة احلديثية 
  . يف شبه القارة اهلندية آنذاك

العلماء على وكالم  كم على األحاديث صحة وضعفًااحلم السندي اإلما نقل - ٢
علل احلديث وهو ما كان شائعا يف معظم مؤلفات علماء اهلند يف ذلك الزمان 

  .كاملباركفوري والسهارنفوري وغريهم
، والترجيح بينها عند االختالف، وهذا ما يدل السنن أحيانا املقابلة بني نسخ - ٣

ميه، والثقة على اعتماده أكثر من نسخة يف أثناء هذا الشرح، مما يزيد يف قوته وتقد
وهو ما عرف يف غري ما شرح من شروح علماء اهلند كشرح  بنصوصه واعتمادها

  .املباركفوري على الترمذي والعظيم أبادي على أيب داود وغريهم
  
  

  املبحث الثالث 
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  -رمحه اهللا  –كتاب فتح الودود وتوثيق نسبته إىل مؤلفه 
وكذا ثابتة النسبة  ))داود فتح الودود شرح سنن أيب((هذه احلاشية ثابتة االسم 

  :من طرق عدة أمهها - رمحه اهللا -ملؤلفها أيب احلسن السندي 
  :النسخ اخلطية :أوال

على النسخة اخلطية  ))داود أيب سنن شرح الودود فتح((فقد جاء امسها صرحيا 
ومكتوبا أيضا على النسخة التركية ) ف-٦٣٠(احملفوظة مبركز امللك فيصل حتت رقم 

وكذا جاء االسم صرحيا يف نسخة ، ديث ومها النسختان املعتمدتان يف حتقيقناخبط رقعة ح
، ونسخة قوله بالقاهرة )١٤٩، ١/١٣٤:(دار الكتب املصرية بالقاهرة احملفوظة برقم

 )٢٢٦، ٢١: (، ونسخة املكتبة الظاهرية بدمشق احملفوظة برقم)١/١٤١:(احملفوظة برقم 
)١(.   

  :أو املؤلف الكتابالكتب اليت تكلمت عن  :ثانيا
 فـتح  ... )٣(من تصانيفه: ")٢( ))هدية العارفني((إمساعيل بن حممد البغدادي يف فقد قال 

   ."داود أىب سنن بشرح الْودود
 بـن  حممد احلسن أليب - داود أيب سنن بشرح الودود فتح": )٤(وقال يف إيضاح املكنون

 ومائـة  وثالثـني  مثان ١١٣٨ سنة املتوىف املنورة املدينة نزيل احلنفي السندي اهلادي عبد
  ."وألف

  ")خ داود أيب سنن على حاشية( وله"... )٥( :عالمقال الزركلي يف األ و

                                                 
  .راجع خزانة التراث فتح الودود شرح سنن أيب داود) ١(
  ).٣١٨/ ٢(للبغدادي )) هدية العارفني(( )٢(
  . أي أيب احلسن السندي) ٣(
  ). ٤/١٧٥(ادي إيضاح املكنون للبغد )٤(
  ). ٦/٢٥٣(األعالم ) ٥(
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 يبأ سـنن  بشـرح  الودود وفتح ... )٢(من مؤلفاته" :)١(وقال كحالة يف معجم املؤلفني
  ."داود

  
  

                                                 
  ). ١٠/٢٦٢(معجم املؤلفني ) ١(
  . أي أيب احلسن السندي) ٢(
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  املبحث الرابع

  .تصر ملنهج مؤلفهمكانة فتح الودود بني شروح سنن أيب داود ووصف خم
  

  :مكانة الكتاب: أوالً
  :تظهر مكانة الكتاب من خالل

ظهور الشخصية العلمية لإلمام السندي من خـالل حتقيقاتـه وترجيحاتـه     -١
  .وتقدمياته للمسائل اليت طرقها، بعلم ثاقب متني

سعة املصادر واملراجع اليت نقل منها، واعتمد عليها اإلمام السندي يف هـذه   -٢
  .يةاحلاش

إن اإلمام السندي رمحه اهللا قد سار على هـدي اإلمـام   : وباجلملة ميكن القول
اخلطايب يف شرحه للكتب الستة؛ باعتباره أول من شرحها، واقتفى طريقته يف الشرح من 

  .حيث ضبط الغريب وتفسريه وإعرابه، وذكر مسائل األصول والفقه والعقيدة أحيانا
  

  شرحهوصف ملنهج السندي يف : ثانياً
 ذكر اإلمام السندي رمحه اهللا يف مقدمة هذا الكتاب ما قصد إليه من الشرح

حاشية ((رمحه اهللا، نقلت فيه غالب )) سنن أيب داود((فهذا تعليق لطيف على  :فقال
  .ما حيتاج إليه اإلنسان وقت الدرس غالب عليه دتزبالعني واالختصار، و)) السيوطي

  : هذه الوجوه وزياداته يف الغالب على وجهه من
  .ضبط األلفاظ والكلمات - ١
  .إيضاح الغريب - ٢
  .اإلعراب - ٣
  .بيان املشكل من أمساء األعالم، والبلدان - ٤
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  .ذكر وجوه االختالف يف لفظ احلديث - ٥
فلم يقصد استيعاب الكالم على األحاديث، والتطويل . وذلك على قدر ما يتيسر

  .يف الشرح
يف الكالم عن اإلمام أيب داود وسننه من خالل  شرع اإلمام السندي: مث بعد ذلك

بعض النقوالت عن رسالة أيب داود إىل أهل مكة، وكذا نقال عن بعض الشراح مثل 
  .اخلطايب والنووي

  
أما منهج اإلمام السندي يف أثناء شرحه على وجه التفصيل فيتضح من  -

  :خالل النقاط التالية وأمثلتها
  :ضبط األلفاظ والكلمات -١

األلفاظ املشكلة والكلمات الصعبة ضبط كالم ال ضبط  ياإلمام السند ضبط
  .حركات

القاف  بفتح :)قَعنبٍ(و :احلديث األول من هذا الكتاب قوله يف شرح: مثاله
بضم امليم أشهر من  :)الْمغرية(العني املهملة، وفتح النون، بعدها باء موحدة، و وإسكان
  .كسرها

، بفتحتني وقاف )درقَةٌ ومعه( :ح احلديث التاسع عشرقوله يف شر :مثاله أيضا
  .ترس من جلود ليس فيه خشب وال عصب: فة، واملرادجاحل

  :شرح الغريب -٢
شرح اإلمام السندي رمحه اهللا الكلمات الصعبة، مستعينا بأمهات الكتب املصنفة 

)) وس احمليطالقام((للجوهري، و)) الصحاح: ((يف ذلك من املعاجم والقواميس؛ مثل
  للفريوزآبادي
اسم للفضاء الواسع من األرض، ): الْبراز: (قوله يف شرح احلديث الثاين : مثاله
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  .كنوا به عن حاجة اإلنسان، كما كنوا عنه باخلالء
  :أما الغريب

فقد اعتمد اإلمام السندي رمحه اهللا على كتب غريب احلديث املشهورة املعتمدة؛ 
النهاية يف غريب ((للخطايب، و)) غريب احلديث((عبيد، و أليب)) غريب احلديث((كـ

  .البن األثري، وغريها)) احلديث
وهو يف كل ذلك ال خيرج عن حد االختصار يف شرح الكلمة، دون اإلخالل 
باملعىن، كما أنه ال يذكر االختالفات احلاصلة يف تفسري الغريب وشرح الكلمات يف 

  .الغالب
هو  :، يف النهاية)أَبعد الْمذْهب ذَهب إِذَا(: األولقوله يف شرح احلديث  :مثاله

ل من الذهاب، وكان مراده أنه اسم مكان من الذهاب عاملوضع الذي يتغوط فيه، مفْ
  .واخلصوص، مستفاد من الم العهد

  :اإلعراب -٣
جعل اإلمام السندي رمحه اهللا إعراب الكلمات واجلمل من األمور املهمة اليت 

  .يف شرحه هذا قصد إليها
يف ) ملا(على بناء املفعول ) يحدثُ فَكَانَ(قوله يف شرح احلديث الثالث  :مثاله

فاعل، الرواية البيهقي، مسع أهل البصرة يتحدثون عن أيب موسى، وعن أيب موسى نائب 
  .واسم كان ضمري الشأن، ومجلة حيدث خربه

  :ام أيب داود يف ذلكالكالم على أسانيد األحاديث مع توضيح كالم اإلم -٤
قد ينقل اإلمام السندي كالم العلماء السابقني على أسانيد األحاديث مبينا وجه 

  .اخلالف الواقع فيها وما يرونه من صحة اإلسناد وضعفه
عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن زيد ( :يف شرح احلديث السادس قوله :مثاله

ن عوف، عن زيد بن أرقم، فقال ، وروى بعضهم عن قتادة، عن القاسم ب)بن أرقم
يف  :وقال الترمذي. ادينناإلسمجيعا، ومل يرجح أحد  العل قتادة مسع منهم :البخاري
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  .إسناده اضطراب
، ليس مراده )ضعيف وهو: (يف شرح احلديث الرابع عشر قوله :مثاله أيضا

ريق من ، بل تضعيف ط))الصحيحني((د السالم؛ ألنه ثقة حافظ من رجال بتضعيف ع
  . مرسل: قال عن أنس؛ ألن األعمش مل يسمع من أنس، ولذلك قال الترمذي

  :الكالم على رجال األسانيد جرحا وتعديلًا -٥
ذا إأحيانا يتطرق اإلمام السندي إىل الكالم على بعض رجال اإلسناد خصوصا 

  .وياشتهر الراوي بوصف معني فإنه يوضح طريقة تعامل العلماء مع مرويات هذا الرا
ابن عيينة، وهو وإن : هو) سفْيانُ حدثَنا: (يف شرح احلديث التاسع  قوله: مثاله

كان مدلسا، إال أنه ال يدلس إال عن ثقة، ولذلك اجتمعت األمة على االحتجاج حبديثه 
  .املعنعن

  :تعيني املبهمني من الرواة -٦  
ما ميكن به تعيني هذا  حال وقوع راو مبهم يف اإلسناد يقوم اإلمام السندي بنقل

  .املبهم ولو على سبيل الشك
مساه : ، قال الضياء املقدسي)رجلٍ عن: (يف شرح احلديث الرابع عشر قوله :مثاله

  .ذلكك)) سنن البيهقي((قال السيوطي يف . بعض الرواة القاسم بن حممد
  . املقارنة بني نسخ السنن وبيان األصح -٧

من األمهية مبكان فإن ضبط نسخة الكتاب املشروح وهذا وإن وقع قليال لكن هو 
  .ما يقوم به الشارح من أجلِّ

بال تاء يف نسخة  )الثالث(و: قوله يف شرح احلديث  السادس والعشرين :مثاله
   .اخلطيب، وهو أصح من ثالثة، كما يف بعض النسخ؛ ألنه عدد املؤنث

، )عمر ابنِي ضوت رأَيتأَ(: قوله يف شرح احلديث الثامن واألربعني: مثاله أيضا
، بضم ؤتوض: توضي، بكسر الضاد وبالياء، وصوابه: كذا يف مجيع النسخ: قال السيوطي
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  .الضاد وبعدها مهزة تكتب على واو
  :حكاية مذاهب األئمة الفقهية وبيان الراجح بدليله من غري تعصب -٨

ة الفقهاء، وملن يدل له كان اإلمام السندي رمحه اهللا يذكر أحيانا مذاهب األئم
  .احلديث، دون أن يتعسف يف هذا االستدالل، أو ينتقص أحدا منهم

: ؛ أي)الشارِبِ قَص: (وقوله: قوله يف شرح احلديث الثالث واخلمسني :مثاله
نص عليه . على الشفة، والقص هو األكثر يف األحاديث بتقطعه، والشارب الشعر النا
ر مالك، وجاء يف بعضها اإلحفاء، وهو خمتار أكثر العلماء، احلافظ ابن حجر، وهو خمتا

أخذ البعض واإلحفاء على أخذ  القص يدل على: ربيطقال ال. واإلحفاء هو االستئصال
الكل، وكالمها ثابت، فيتخري فيما شاء، ورجح قوله احلافظ ابن حجر مث السيوطي يف 

  .حاشية الكتاب، وقال ملا فيه من اجلمع بني األحاديث
بل فيه إبطال األحاديث؛ ألن أحاديث القص تدل على تعيني : قد يقال: قلت

بني  القص، ال غري، واإلحفاء يدل على تعيني اإلحفاء، فالتخيري إبطال، للكل والتوفيق
فاء على معىن حأحدمها على ااز غري مستبعد، فالظاهر أن حيمل اإلاألحاديث حبمل 

هل املدينة، وكان يراعيها جدا، فالظاهر أنه عين القص القص؛ ألن مالكًا كان أعلم بسنة أ
القص هو املختار، وأيضا هو الوارد يف أكثر األحاديث، : بسنتهم، وكأنه هلذا قال النووي

    .واهللا تعاىل أعلم
  :أصول الفقه -٩

ذكر اإلمام السندي بعض املباحث األصولية أحيانا يف أثناء شروح األحاديث 
  .من الصناعة األصولية -رمحه اهللا –ما يظهر متكنه  وهو ومناقشتها

وغرض املصنف أن احلديث يدل : قوله يف شرح احلديث التاسع واخلمسني :مثاله
على افتراض الوضوء للصالة، ونوقش بأن الداللة على املطلوب يتوقف على داللة 

نتفاء القبول، هور، وال داللة له عليه، بل على اطة بال الاحلديث على انتفاء صحة الص
والقبول أخص من الصحة، وال يلزم من انتفاء األخص انتفاء األعم، ولذا ورد انتفاء 
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األصل يف عدم القبول : بق، وقد يقالد اآلبالقبول يف موضع مع ثبوت الصحة لصالة الع
 خرآهو عدم الصحة، وهو يكفي يف املطلوب، إال إذا دل دليل على أن عدم القبول ألمر 

  .لصحة، وال دليل هاهنا، واهللا تعاىل أعلمسوى عدم ا
  :التحقيقات والترجيحات -١٠

وهي كثرية منثورة بني دفيت الكتاب تبلغ العشرات، وهـي جـديرة باالهتمـام    
واللغـة   ه،والفقه وأصـول  ،واإلفادة منها، وهي متنوعة متعددة، تناولت مسائل احلديث

  .وغريها
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  الباب الثاني 
  قسم التحقيق
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  احملققالنص 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .)١(وصلى اهللا تعاىل على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم

  :وبعد
 )٢(حاشية((رمحه اهللا، نقلت فيه غالب )) سنن أيب داود((فهذا تعليق لطيف على 

ما حيتاج إليه اإلنسان وقت الدرس،  غالبعليه  دتزو ،بالعني واالختصار)))٣(السيوطي
   .خلري، ويرزقنا اخلتم على اإلميان بعد التوفيق لإلمتامختمه اهللا تعاىل با

ما  )٤( ))رسالته إىل أهل مكة((قال الشيخ املؤلف أبو داود رمحه اهللا تعاىل يف 
هذا مراسيل؛ ألن املراسيل قد كان حيتج  أين ذكرت يف كتايب :هو ،اختصاره وخالصته

                                                 
  .وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وسلم تسليما: زاد) م(يف  )١(
وقد وقع يل منها ثالث نسخ خطية وهـي نسـخة   ) مراقي الصعود على سنن أيب داود(اشية امسها هذه احل ٢)(

حممد إسحاق . طبعت بتحقيق د وقد. مركز امللك فيصل، ونسخة وزارة األوقاف الكويتيةكوبريلي، ونسخة 
  .طبعتها وزارة األوقاف السعوديةإبراهيم 

 الرمحن عبد الفضل أبو الدين جالل اإلسالم شيخ احلافظ املسند، املدقق، احملقق، اإلمام، العالمة، الشيخ: هو )٣(
 بن حممد بن أيوب بن خضر بن حممد بن عثمان بن بكر الدين سابق يبأ بن حممد بن الدين كمال بكر أيب بن

الكواكب . [النافعة واملصنفات اجلامعة، املؤلفات صاحب الشافعي اخلضريي، األسيوطي، الدين، مهام الشيخ
  ].١/٢٢٧السائرة للغزي 

سنن وقد طبعت كرسـالة  وهي رسالة أرسل ا اإلمام أبو داود إىل أهل مكة يصف فيها منهجه يف كتابه ال )٤(
بتحقيق حممد زاهد الكوثري، مث طبعت مرة أخرى يف  ١٣٦٩مستقلة عدة طبعات كان أوهلا يف القاهرة سنة 

وأعاد طبعها املكتب اإلسـالمي بتحقيـق الصـباغ    . حممد لطفي الصباغ. بتحقيق د بريوت، العربية دارال
كمـا   .غدة أبو الفتاح عبد: تحقيقب هـ١٤١٧سنة  لبحب اإلسالمية املطبوعات مكتبهـ و طبعها ١٤٠٥

والبحر الذي ذخـر  . هـ١٤٢١دار الفكر  سنن أيب داود طبعةطبعت يف أول السنن وشروحه عدة مرات، 
  ). ١/٣٥(، ومقدمة بذل اهود )١/٥٣(ومقدمة عون املعبود ) ٣/١١١٧(للسيوطي 
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، حىت جاء )٣(، واألوزاعي)٢(، ومالك)١(سفيان الثوري :ا العلماء فيما مضى، مثل
وغريه، فإذا مل يوجد مسند حيتج  )٥(فتكلم فيه، وتابعه على ذلك أمحد )٤(الشافعي
   .)٧(وليس هو مثل املتصل يف القوة )٦(باملرسل

 )٩(، وإذا كان فيه حديث منكر)٨(هذا عن رجل متروك احلديث شيء وليس يف كتايب
                                                 

روى له أصحاب األصول السـتة  . الكويف، يرالثو مسروق بن سعيد بن سفيان اهللا عبد أبوهو اإلمام الكبري  ١)(
 املؤمنني أمري سفيان: العلماء من واحد وغري معني، بن وحيىي النبيل، عاصم وأبو عيينة، بن وسفيان، شعبة قالو
  ].٢٤٤٥: تقريب. [دلس رمبا وكان، حجة إمام عابد فقيه حافظ ثقة: وقال احلافظ. احلديث يف

 املـدين ، ياحلمـري  ياألصبح عمرو بن عامر أىب بن مالك بن أنس بن مالك هللا عبد أبوهو إمام دار اهلجرة  ٢)(
روى له أصحاب األصول الستة، . أحد األعالم األربعة أصحاب املذاهب املتبوعة وإليه ينسب املالكية .الفقيه

  ].٦٤٢٥: تقريب. [املتثبتني وكبري، املتقنني رأس: وقال احلافظ
 األوزاعي حيمد: عمرو أىب بن عمرو بن الرمحن عبدأبو عمرو  الفقه و احلديث يف زمانه يف الشام أهل إمامهو  ٣)(

  ]. ٣٩٦٧: تقريب. [فقيه جليل، ثقة: ي، روى له أصحاب األصول الستة وقال احلافظالدمشق يالشام
ـ  شافع بن عثمان بن العباس بن إدريس بن حممد اهللا عبد أبو دهره فريد و عصره إمامهو  ٤)( ـ  يالقرش  يباملطل

أحد األعالم األربعة أصحاب املذاهب املتبوعة، روى له البخاري تعليقا واألربعـة، وقـال   . الشافعي املكي
  ].٥٧١٧: تقريب. [املائتني رأس على الدين ألمر ادد: احلافظ

 مث ياملـروز  الشـيباىن،  أسد بن هالل بن حنبل بن حممد بن أمحد اهللا عبد أبوهو إمام أهل السنة يف زمانه  ٥)(
 إمام: أحد األعالم األربعة أصحاب املذاهب املتبوعة، روى له أصحاب األصول الستة، وقال احلافظ. البغدادي

  ].٩٦: تقريب. [حجة فقيه حافظ ثقة
 - اهللا رسـول  قال: التابعي فيقول إسناده، من الصحايب ذكْر سقَط ما علَى علَم :املُرسل: مام الذهيبقال اإل ٦)(

    ٣٨املوقظة صـ . وسلم عليه اهللا صلى
 سفيان مثل مضى فيما العلماء ا حيتج كان فقد املراسيل وأما: "ونص عبارته ٢٥، ٢٤رسالة أيب داود صـ  ٧)(

 وغـريه  حنبـل  بن أمحد ذلك على وتابعه فيها فتكلم الشافعي جاء حىت واألوزاعي أنس بن ومالك الثوري
 يف املتصل مثل هو وليس به حيتج فاملرسل املسند يوجد ومل املراسيل ريغ مسند يكن مل فإذا، عليهم اهللا رضوان

  ". القوة
 شيء احلديث متروك رجل عن صنفته الذي السنن كتاب يف وليس: "ونص عبارته ٢٥صـ  رسالة أيب داود ٨)(

."  
 أو غفلته، أو غلطه، فحش أو بذلك، مته أو الراوي، لكذب يكون أن إما: الطعن مث: قال احلافظ ابن حجر٩) (

= 
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ر إىل كتب املتقدمني حىت غالب أحاديث أمجع كتاب بالنظ هبينته أنه منكر، وذكر أن
 عليه وسلم سنة ليس الكتاب ال يوجد يف كتبهم، فإن ذكر لك عن النيب صلى اهللا تعاىل

قد مجع من  )٢(، وكان احلسن بن علي اخلالل)١(فيما أخرجته؛ فاعلم أنه حديث واه
نيب صلى اهللا قال السنن عن ال )٣(األحاديث قدر تسعمائة حديث، وذكر أن ابن املبارك

قال ابن . هي ألف ومائة :قال )٤(إن أبا يوسف :عليه وسلم حنو تسعمائة حديث، فقيل له
   .أبو يوسف يأخذ من هنا ومن هنا: املبارك

وما كان يف كتايب من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، وما مل أذكر فيه شيئًا فهو 
عن النيب صلى اهللا عليه  صاحل، وبعضها أصح من بعض، وهو كتاب ال ترد عليك سنة

وسلم إال وهو فيه، إال أن يكون كالم استخرج من احلديث، وال أعلم شيئًا بعد القرآن 
من هذا الكتاب، وال يضر رجلًا أن ال يكتب من العلم بعد ما ألزم للناس أن يتعلموا 

  .هرتدبره وتفهمه؛ حينئذ يعلم مقداوذا نظر فيه إيكتب هذا الكتاب شيئًا، و
؛ فهذه األحاديث أصوهلا - مسائل الثوري ومالك والشافعي -هذه املسائل وأما

  .)٥(انتهى
                                                                                                                                          

= 
، املتـروك : والثـاين ، املوضـوع : فاألول، حفظه سوء أو بدعته، أو جهالته، أو خمالفته، أو ومهه، أو فسقه،

    ٢٧٦خنبة الفكر صـ  .واخلامس الرابع وكذا ،رأي على املنكر: والثالث
  .٢٦رسالة أيب داود صـ  ١)(
روى لـه  . مكة نزيلالرحياين،  احللواين اخلالل هلذيلا حممد بن على بن احلسن حممد أبو :وقيل، على أبو: هو ٢)(

  ].١٢٦٢: تقريب. [تصانيف له حافظ ثقة: الستة إال النسائي، وقال احلافظ
 موالهم التميمي ياحلنظل واضح بن املبارك بن اهللا عبد الرمحن عبد أبو اإلسالم وحفاظ األعالم األئمة أحدهو  ٣)(

: تقريـب . [اخلري خصال فيه مجعت، جماهد جواد عامل فقيه ثبت ثقة: املروزي، روي له الستة، وقال احلافظ
٣٥٧٠.[  

 اَألنصارِي، معاوِيةَ بنِ بجيرِ بنِ سعد بنِ حبيشِ بنِ حبِيبِ بنِ إِبراهيم بن يعقُوب يوسف أَبو القُضاة، قَاضيهو  ٤)(
يفقال الذهيبالكُو ، :،اما اِإلم،هِدتةُ، ملُجالَّمثُ العد٨/٥٣٥السري . [املُح.[  

  .بتصرف واختصار ٢٨، ٢٧، ٢٦رسالة أيب داود صـ  ٥)(
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أراد أنه يكفي هذا الكتاب يف االجتهاد مع القرآن، هذا فيما يرى حق،  :قلت
 )٢(أهل االجتهاد وعظمائهم، وهو ممن لقي أبا حنيفة )١(كيف وهذا ابن املبارك من كرباء
ن يعتقد أن السنن كلها قدر تسعمائة، وكان ينكر على ومالكًا وغريهم من العظماء، وكا

أيب يوسف مع كونه من أعظم وبه ظهر لك حال . إا ألف ومائة: أيب يوسف يف قوله
: يقول )٣(تالمذة اإلمام أيب حنيفة، بل هو أعظمهم على اإلطالق، وهلذا كان الغزايل

اود على ذلك غريه، فقال ابن ، وقد وافق أبا د))سنن أيب داود((للمرء يكفي يف االجتهاد 
مل يكن عنده من العلم إال املصحف مث كتاب أيب داود؛ مل حيتج لو أن رجلًا : األعرايب
  .)٤(شيء من العلمإىل معهما 

وهذا كما قال ال شك فيه، فقد مجع يف كتابه هذا من احلديث يف  :)٥(قال اخلطايب
متقدما سبقه إليه وال متأخرا  وأحكام الفقه ما ال نعلم[ن سنال وأمهات علماليف أصول 

  . )٦(حلقه فيه
شريف مل يصنف يف علم الدين  كتابكتاب السنن أليب داود  :)٧(وقال اخلطيب

                                                 
  .أكرب ): م(يف  )١(
 الفقه يف يتبحر أن أراد منقال الشافعي . الكويف حنيفة أبو يالتيم ثابت بن النعمانهو اإلمام فقيه أهل الرأي  )٢(

روى له الترمذي والنسائي، وقـال  . الفقه له وفق ممن حنيفة أبو كان: أيضاً القو، حنيفة أىب على عيال فهو
  ].٧١٥٣: تقريب. [مشهور فقيه: احلافظ

 التصـانِيف،  صاحب الغزالي، الشافعي، الطُّوسي، أَحمد بنِ محمد بنِ محمد بن محمد حامد أَبو اإلمامهو  )٣(
  ]. ١٩/٣٢٢السري . [الزمان أُعجوبة اِإلسالَم، حجةُ البحر، اِإلمام، الشيخ،: قال الذهيب. املُفرِط كَاِءوالذَّ

، ٢٨٢، ١٦٦وابن نقطة يف التقييد صـ) ٢٢/١٩٧(كالم ابن األعرايب أخرجه ابن عساكر يف تاريخ دمشق  )٤(
  ).٣/٢٨٣(لشافعية وابن السبكي يف طبقات ا) ١٧/٩٦(والذهيب يف السري 

 احلَافظُ، العالَّمةُ، اِإلمام،: قال الذهيب. اخلَطَّابِي البستي، خطَّابٍ بنِ إِبراهيم بنِ محمد بن حمد سلَيمانَ أَبوهو  )٥(
وِياللُّغ باحص فانِيص١٧/٢٣السري . [الت .[  

  ).٧٧٧(ذيب األمساء واللغات  أورد كالم اخلطايب النووي يف )٦(
 اَألوحـد،  اِإلمـام : قال الذهيب. اخلَطيب البغدادي مهدي بنِ أَحمد بنِ ثَابِت بنِ علي بن أَحمد بكْرٍ أَبوهو  )٧(

  ].١٨/٢٧٠السري [ .احلُفَّاظ وخامتَةُ ف،التصانِي صاحب الوقْت محدثُ الناقد، احلَافظُ املُفْتي، العالَّمةُ
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اختالف مذاهبهم،  مثله، وقدر رزق القبول من كافة الناس وطبقات الفقهاء، مع كتاب
يما بني ف اوعليه معول غالب بالد أهل اإلسالم، وكان تصنيف العلماء قبل ذلك خمتلط

فلم يقصد أحد مجعها واستيفاءها على  احملضة ن، فأما السنوقصص أحكام ومواعظ
  .)١(حسب ما اتفق أليب داود

؛ فإن ))سنن أيب داود((االعتناء بـينبغي للمشتغل بالفقه وغريه  :)٢(وقال النووي
  .)٣(أحاديث األحكام اليت حيتج ا فيهمعظم 

من أراد أن : اهللا عليه وسلم يف املنام، فقال رأيت النيب صلى :وقال أبو العالء
  .)٤( ))سنن أيب داود((يتمسك بالسنن فليقرأ 

، واهللا تعاىل )٥(أحاديث أقوام مل جيتمع على تركهمداود وذكروا أن شرط أيب 
  .أعلم

                                                 
من قول اإلمام اخلطايب على تصرف يف بعض فقراا، وقد نسبها حمقق ) ٧-١/٦(هذه العبارة يف معامل السنن  )١(

شرح العيين على سنن أيب داود إىل احلافظ اخلطيب كما قال السندي، ومل أقف عليها عند أحـد منسـوبة   
وغريهـم  ) ١/٢٤(والشوكاين يف نيل األوطـار  ) ١/١٩١(ثري يف جامع األصول للخطيب بل نقلها ابن األ

  . ونسبوها إىل أيب سليمان اخلطايب يف معامل السنن
 القـدوة  األوحد احلافظ إلماما: ، قال الذهيبالشافعي احلوراين احلزامي مري بن شرف بن حيىي زكريا أبوهو  )٢(

  ]  ١١٦٢ :احلفاظ تذكرة. [النافعة التصانيف بصاح الدين حميي األولياء علم اإلسالم شيخ
) ١/٨٨(ونقله عنه السخاوي يف فتح املغيـث   ٥٦صـ)) اإلجياز((شرح النووي على سنن أيب داود املسمى  )٣(

  ).٣/١٢٠٥(والسيوطي يف البحر الذي ذخر 
وأوضـح  ). ٧٧٧(وذيب األمساء واللغـات   ٦٨صـ)) اإلجياز((شرح النووي على سنن أيب داود املسمى  )٤(

الواذاري : مث قال" وروينا عن أيب العالء احملسن بن حممد بن إبراهيم الواذاري: "فيهما اسم صاحب الرؤيا قائال
  .قرية من قرى أصبهان: بالذال املعجمة نسبة إىل واذار

  ).٣/٣٤٥(وعنه ابن األثري يف اللباب ) ٥/٥٥٨(وقد ترجم له السمعاين يف األنساب ): قلت(
ما ذكـرت حـديثا   : "عن حممد بن إسحاق بن منده عن أيب داود قوله) ١/٨(املنذري يف خمتصر السنن نقل  )٥(

وليس يف كتاب السنن عن رجـل متـروك   " ٢٦وأما عبارة رسالة أيب داود صـ". اجتمع الناس على تركه
  .فنقل املنذري أقرب للفظ كالم السندي): قلت(أهـ ".احلديث شيء
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ابتك ةارالطَّه  
ابلِّي بخالت دناِء عقَض ةاجالْح  

 عن محمد، ابن يعنِي الْعزِيزِ عبد حدثَنا الْقَعنبِي، قَعنبٍ بنِ مسلَمةَ بن اللَّه عبد حدثَنا - ١
دمحنِي معي نرٍو، ابمع نةَ، أَبِي علَمنِ سع ةريغنِ الْمةَ ببعأَنَّ« ش بِيلَّى الناُهللا ص هلَيع 
لَّمسإِذَا كَانَ و بذَه بذْهالْم دعأَب«.   
 ،)٥٠(، وابن خزمية )٣٣١( وابن ماجة ،)١٦(، والكربى )١٧(يف اتىب  النسائي، و)٢٠(الترمذي  أخرجه

   .من طريق حممد بن عمرو بن علقمة عن أيب سلمة عن أيب هريرة به) ٤٨٨( واحلاكم
  .أوهام له صدوق: )٦١٨٨( احلافظ يف التقريب وهذا إسناد حسن حممد بن عمرو قال

   .صحيح حسن حديثٌ: وقال البغوي، يخرجاه ولَم مسلمٍ، شرط علَى صحيح حديثٌ: وقال احلاكم
________________________________________  

ابتك ةارالطَّه  
ابلِّي بخالت   

مات الصالة اليت هي أعظم أركان شرع يف األحكام بكتاب الطهارة؛ ألا من مقد
اإلسالم بعد شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، وشرع يف كتاب الطهارة 
بأبواب قضاء احلاجة؛ ألنه أول ما جياوره يف العادة من مقدمات الطهارة اليت جتب 

: فقال تعاىل الطهارة عندها، ولذلك وقع االقتصار عليه من بني أنواع احلدث يف القرآن،
}طائالْغ نم كُمنم داَء أَحج ففي هذا الشروع نوع موافقة للكتاب ]٤٣: النساء[ }أَو ،

  .ايد، كما أن فيه رعاية ملا عليه الوجود، واهللا تعاىل أعلم
 العني القاف وإسكان بفتح )٢()قَعنبٍ(بفتح امليم، و )١()مسلَمةَ بن اللَّه عبد( :قوله

                                                 
 ثقـة  مدة وسكنها املدينة من أصله البصري الرمحن عبد أبو احلارثي القعنيب قعنب بن مةمسل بن اهللا عبد: هو )١(

 إحدى سنة] أول[ يف مات التاسعة صغار من أحدا املوطأ يف عليه يقدمان ال املديين وابن معني ابن كان عابد
    .]٣٦٢٠: تقريب[ س ت د م خ مبكة وعشرين

  .)م(واملثبت من ) قضب(يف األصل تشبه  )٢(
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   .)٢(بضم امليم أشهر من كسرها )١()الْمغرية(، بعدها باء موحدة، واملهملة، وفتح النون
ل عهو املوضع الذي يتغوط فيه، مفْ :)٣(يف النهاية ،)أَبعد الْمذْهب ذَهب إِذَا( :قوله

  .من الذهاب، وكان مراده أنه اسم مكان من الذهاب واخلصوص، مستفاد من الم العهد
؛ بد يف الم العهد من تقدم ذكر املعهود، وما جيري جمرى تقدم الذكرال :ن قلتفإ

  .ليصح إليه اإلشارة بالالم
قال تعاىل، : عنه بقرينه متأخرة، كما يف الضمائر؛ مثل قولك ىقد يكتف :قلت

على التعيني يف الكل هو املتأخر، وإنكاره  فإن الدال. أو قال يف كتاب كذا. �وقال 
هاهنا قرينه على تعيني املراد؛  )أَبعد(هة، وبه ظهر ما يف كالمهم من القصور، وباطل بدا

بعاد، وهو يف املعتاد هو هذا املذهب، وقد جوز أن اإلمذهب يناسبه  هإذ يفهم منه أن
  .املخصوص بقرينة الم العهدميمي، واملراد الذهاب  املذهب يف احلديث مصدر

متعد، فاملفعول  )٥())الصحاح((و )٤())القاموس(( ما يف، هو على )أَبعد( :وقوله
لكراهة ذكر تلك حذف ترها عن أعني الناس أو نفسه، وكأنه س: مقداري حاجته؛ أي

بعاد إىل النفس، واملراد أنه يذهب إىل أن يغيب عن األعني، احلاجة أو لكراهة نسبة اإل
ما أدق  املؤلف رمحه اهللا كما يدل عليه احلديث الثاين، فهو كالتفسري له، فلذلك أخره

  .واهللا تعاىل أعلم! يف التهذيب والترتيب )٦()هنظر(
                                                 

 بـن  عوف بن سعد بن عمرو بن كعب بن مالك بن معتب بن مسعود بن عامر أيب بن شعبة بن املغرية: هو )١(
تويف . ذكر فيها وله الرضوان، وبيعة وشهدها احلديبية، عمرة قبل سلم، أحممد أبو أو عيسى أبو الثقفي، قيس

  ].٨١٩٧: اإلصابة[ .وأربعني تسع سنةعلى الصواب 
 بِكَسرِها يقَالُ أَنه وغَيرهما قُتيبةَ بناو السكيت بنا وذكر املشهور علَى الْميمِ فَبِضم الْمغريةُ وأَما :قال النووي )٢(

  .)١/٦٣(صحيح مسلم  شرح. أَيضا
  ). ٢/١٧٣(النهاية  )٣(
  . ٢٦٨القاموس احمليط صـ  )٤(
  ). ٢/٤٤٨( الصحاح )٥(
  ).م(ثبت من وامل) نطوه(يف األصل  )٦(
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 الْملك، عبد بن إِسماعيلُ أَخبرنا يونس، بن عيسى حدثَنا مسرهد، بن مسدد حدثَنا - ٢

نرِ، أَبِي عيبالز نابِرِ عنِ جب دبع ،أَنَّ« اللَّه بِيلَّى الناُهللا ص هلَيع لَّمسإِذَا كَانَ و ادأَر ازرالْب 
،طَلَقى انتلَا ح اهري دأَح« .  

  بنحوه من طريق إمساعيل بن عبد امللك عن أيب الزبري عن جابر ، وهذا إسناد ضعيف  )٣٣٥(أخرجه ابن ماجة 
لكن يشهد له احلديث  .عنعنه وقد مدلس، الزبري وأبو الوهم، كثري صدوق : ، قال احلافظامللك عبد بن إمساعيل

  . السابق وغريه مما جيعله مقبوال
   

________________________________________  
اسم للفضاء الواسع من : -بفتح الباء -)١(، قال اخلطايب)الْبراز أَراد إِذَا( :قوله

كنوا عنه باخلالء، وأكثر الرواة يقولون بكسر األرض، كنوا به عن حاجة اإلنسان، كما 
ليس : ، فقال)٢(النووي هالرجل يف احلرب، وردت بارز: ذلك مصدرا الباء، وهو غلط؛ إمن

، )٤(، فقد صرح بالكسر اجلوهري)٣(]حأص و صحيح أوهالكسر غلطًا، كما قال، بل 
  .)٥(والرواية بالكسر

، واألول أظهر، ويف رواية الغاية والتعليل، حيتمل )أَحد يراه لَا حتى( :وقوله
                                                 

  .بتصرف )١/٩(معامل السنن  )١(
اسـم   –بالكسر  -فقد ذكر اجلوهري وغريه الرباز : "وعبارته ٨٤،  ٨٣يف شرحه على سنن أيب داود صـ  )٢(

  ".للغائط اخلارج من اإلنسان
  .وهو مقدار اللوحة الثالثة) م(ما بني املعقوفتني ساقط من  )٣(
 والبـراز . املُتوضـأُ : واملَبرز. الغائط وهو الغذاء، ثُفْلِ عن كنايةٌ: أيضاً رازوالبِ: "وعبارته) ٣/٨٦٤(الصحاح  )٤(

 خرج أي الرجل، وتربز غريه وال شجر من مخر به ليس يالذ املوضع هو: الفراء قال. الواسع الفَضاء: بالفتح
  ".للحاجة الرباز إىل

 الغذاء ثقل الباء بكسر الرباز: اللغة أهل من وغريه اجلوهري الق): "٣/٢٥(يف ذيب األمساء واللغات للنووي  )٥(
 إال الواسـع  الفضاء معىن يظهر وال ظاهر عليه املعىن ألن إليه املصري يعني وهذا عليه الرواة وأكثر الغائط وهو

  ."أعلم واهللا إليه يصر مل عليه الرواية تكن مل فإذ وكلفة، بتأويل
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فنزلنا منزلًا بأرض ليس فيها علم وال : (()٢(والبيهقي )١(املصنف اختصار، وزاد ابن عدي
، فمألت اإلداوة ماًء، وانطلقنا، ))٣(اإلداوة وانطلق بنا(خذ : ((يا جابر: شجر، فقال يل

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه بينهما أذرع، ف تانرى، فإذا شجرفمضينا حىت ال نكاد ن
 )٤(كتاحلقي بصاحب :يقول لك رسول اهللا :يا جابر، انطلق، فقل هلذه الشجرة: ((وسلم

، فجلس خلفهما حىت )٥(هاتت حىت حلقت بصاحبف، ففعلت، فرج))حىت أجلس خلفكما
  .)٦())حىت قضى حاجته

***************** 
*********** 

***** 

ابلِ بجأُ الروبتي لهلوب  
 قَالَ شيخ، حدثَنِي: قَالَ التياحِ، أَبو أَخبرنا حماد، حدثَنا إِسماعيلَ، بن موسى حدثَنا - ٣

 أَبِي ىإِلَ اللَّه عبد فَكَتب موسى، أَبِي عن يحدثُ فَكَانَ الْبصرةَ، عباسٍ بن اللَّه عبد قَدم لَما
                                                 

)١( وه :،امظُ اِإلماحلَاف، ،داقالُ، النو اجلَوأَب دمأَح دباِهللا ع بن يدبنِ ع دببنِ اِهللا ع دمحبنِ م اركببنِ م  القَطَّـان 
انِيج١٦/١٥٤السري . [اجلُر[   

 كَانَ وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النيب أَن«بلفظ : ترمجة إمساعيل بن عبد امللك بن رفيع) ١/٤٥١(ه يف الكاملالذي عندو
دعبي ةاجلْحل«..  

 موسـى  بـنِ  علـي  بـنِ  احلُسـينِ  بن أَحمد بكْرٍ أَبو اِإلسالَمِ، شيخ الفَقيه، الثَّبت، العالَّمةُ، احلَافظُ: هو )٢(
،جِرديوراخلُس انِياساخلُر يقهي١٨/١٦٣السري [ .الب .[  

  ). ٤٤٤(حديث رقم  -باب التخلي عند قضاء احلاجة  –كتاب الطهارة  –الكربى  هسننديث يف واحل
  ).م(مكرر يف  )٣(
  .واملثبت من سنن البيهقي) صاحبك) (م(يف األصل و )٤(
  .واملثبت من سنن البيهقي) صاحبها) (م(يف األصل و )٥(
 وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى نبِيه بِه تعالَى اللَّه أَكْرم ما ابب -كتاب دالئل النبوة  - أخرجه أيضا الدارمي يف مسنده  )٦(

نم انرِ إِميجالش ،مِ، بِهائهالْبو الْجِنال يأيت الرباز «: بلفظ. خمتصرا) ٣٣٥(وعند ابن ماجة  ).١٧(حديث رقم  – و
  . »حىت يتغيب فال يرى
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 علَيه اُهللا صلَّى اللَّه رسولِ مع كُنت إِني: موسى أَبو إِلَيه فَكَتب أَشياَء، عن يسأَلُه موسى
لَّمسو مٍ ذَاتوي ادولَ، أَنْ فَأَربى يثًا فَأَتمي دلِ فارٍ أَصالَ، جِدفَب لَّى: قَالَ ثُماُهللا ص هلَيع 
لَّمسإِذَا« و ادأَر كُمدولَ أَنْ أَحبي دترفَلْي هلوبا لعضوم«.  

من طريق شعبة عن ) ١٩٧١٤)(١٩٥٦٨)(١٩٥٣٧(من طريق أيب داود، وأخرجه أمحد ) ١/٩٣(أخرجه البيهقي 
، وابن والعراقي ،النوويو ،واملنذري ،البغوي ضعفهأيب التياح به، وهذا إسناد ضعيف جلهالة شيخ أيب التياح وقد 

  .واأللباين امللقن،
________________________________________  

  .؛ كعلَّام، بتقدمي الفوقية)١()التياحِ أَبو( :قوله
  .، ففي هذا السند جهالة ال ختفى)٢( )شيخ حدثَنِي( :وقوله
  .، بتثليث الباء، والفتح أشهر)٣()الْبصرةَ( :قوله

، مسع أهل )٥(يف رواية البيهقي )٤()امل( على بناء املفعول )يحدثُ فَكَانَ( :وقوله
فاعل، واسم كان ضمري ال، وعن أيب موسى نائب )٦(البصرة يتحدثون عن أيب موسى

  .)٧(الشأن، ومجلة حيدث خربه
امليم، وهو  ، بفتحتني أو كسر)ثمالد(مقحم، وذات ، لفظ )يومٍ ذَات( :وقوله

ا قاربه، وإال فال يتصور م: الرخوة، واملراد بأصل اجلدار] ب/٢[ ألرض السهلةا :أشهر
                                                 

  ]٧٧٠٤: التقريب. [ثقة ثبت: روى له الستة، قال احلافظ. يالبصر التياح أبو ، يالضبع محيد بن يزيد: هو )١(
  . مل أقف على رواية عينت هذا الراوي )٢(
 ابـن  قـال  ... باملغرب، وأخرى بالعراق العظمى: بصرتان ومها) ١/٤٣٠(قال احلموي يف معجم البلدان  )٣(

 تقلع حجارة فيها اليت الغليظة األرض البصرة: قطرب وقال الغليظة، األرض العرب كالم يف البصرة: األنباري
  .الدواب حوافر وتقطع

  ).م(واملثبت من ) حلا(يف األصل  )٤(
  ). ٤٤٥(حديث رقم  -باب االرتياد للبول  –كتاب الطهارة  – احلديث يف سننه الكربى  )٥(
 اجلماهر بن ناجية بن وائل نب عذر بن عامر بن بكر بن غنم بن عامر بن حرب بن حضار بن سليم بن: هو )٦(

  .]٤٩١٦: اإلصابة. [صحايب جليل روى له الستة .األشعري موسى أبو األشعر، بن
  ).خرب): (م(يف  )٧(
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ال يكون القرب حبيث إتيان دمث يف أصل جدار، وال البول فيه، وعلى هذا فيحتمل أن 
البناء، فال إشكال يف البول فيه، وعلى تقدير أن يكون مضرا فيحتمل أن  )١(يضر البول يف

  .صاحب اجلدار ابرض �علم  وأيكون اجلدار غري مملوك، 
رشاش بوله؛  يرجع عليه ليطلب مكانا لينا؛ لئال :أي )٢(يف النهاية )فَلْيرتد( :وقوله

أن املفعول حمذوف بقرينة املقام، ولو قدر فليطلب مثل هذا املكان، فحذف املفعول  :يريد
  .بقرينة مشاهدة مثله كان أوىل

***************** 
*********** 

*****  
 

ابا بقُولُ ملُ يجلَ إِذَا الرخلَاَء دالْخ  
 بنِ الْعزِيزِ عبد عن الْوارِث، وعبد زيد، بن حماد حدثَنا مسرهد، بن مسدد حدثَنا - ٤

 الْخلَاَء دخلَ إِذَا وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اللَّه رسولُ كَانَ: قَالَ مالك، بنِ أَنسِ عن صهيبٍ،
 من بِاللَّه أَعوذُ«: قَالَ الْوارِث عبد عن: وقَالَ »بِك أَعوذُ إِني اللَّهم«: قَالَ حماد عن: قَالَ

ثبالْخ ثائبالْخو«  
 أَعوذُ«: مرةً وقَالَ ،»بِك أَعوذُ إِني اللَّهم« :الْعزِيزِ عبد عن شعبةُ، رواه: داود أَبو قَالَ
قَالَ ،»بِاللَّهو بيهذْ«: ووعتفَلْي بِاللَّه«.  

  من طريق محاد بن زيد به ) ٦(، والترمذي )٣٧٥(مسلم  أخرجه
ن صهيب عن أنس من طريق عبد العزيز ب) ٢٩٨(، وابن ماجه )١٩(، والنسائي يف الكربى )٣٧٥(وأخرجه مسلم 

     . به
 الْعزِيزِ عبد عن شعبةَ، عن وكيع، حدثَنا السدوسي، يعنِي عمرٍو بن الْحسن حدثَنا - ٥

وه نبٍ، ابيهص نسٍ عذَا أَنبِه ،يثدقَالَ الْح :»مي اللَّهوذُ إِنأَع قَالَ »بِكةُ وبعقَ: شالَو 
  .»بِاللَّه أَعوذُ«: مرةً

     .من طريق شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس به) ٥(، والترمذي )٦٣٢٢)(١٤٢( البخاري أخرجه
                                                 

  ).م(فيه واملثبت من : يف األصل )١(
  ). ٢/٢٧٦(النهاية  )٢(
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________________________________________  
 :اخلبيثة، واملراد :مجع )والْخبائث( اخلبيث: ، مجع، بضمتني)الْخبث من( :قوله
بأن  )٢(، ورده النووي)١(قاله اخلطايب. ، وسكون الباء غلطاطني وإناثهمذكور الشي

اإلسكان جائز على سبيل التخفيف قياسا؛ ككتب، ورسل، فلعل اخلطايب أنكر على من 
  .يقول أصله اإلسكان

  
 بنِ زيد عن أَنسٍ، بنِ النضرِ عنِ قَتادةَ، عن شعبةُ، أَخبرنا مرزوقٍ، بن عمرو حدثَنا - ٦

،قَمأَر نولِ عسر لَّى اللَّهاُهللا ص هلَيع لَّمسإِنَّ: " قَالَ و هذه وششةٌ، الْحرضتحى فَإِذَا مأَت 
كُمدلَاَء أَحقُلْ الْخوذُ: فَلْيأَع بِاللَّه نم ثبالْخ ثائبالْخو ".   

من طريق شعبة عن قتادة  )١٩٣٣٢ )(١٩٢٨٦(وأمحد ) ٩٨٢٠(، والنسائي يف الكربى )٢٩٦(أخرجه ابن ماجة 
وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخني، وعمرو بن مرزوق ثقة من رجال  .عن النضر بن انس عن زيد به

  .البخاري
________________________________________  

، وروى بعضهم ))٢(عن زيد بن أرقم، )١(، عن النضر بن أنس)٣(عن قتادة( :قوله
                                                 

 يريـد  اخلبيثـة  مجع ثواخلبائ اخلبيث، مجاعة الباء بضم ثواخلُب: "ومتام عبارته) ١١،  ١/١٠(معامل السنن  )١(
 بـث اخلُ والصواب غلط وهو الباء ساكنة ثباخلُ يقولون احلديث أصحاب وعامة وإناثهم، الشياطني ذكران

  .٢٢،  ٢١وحنوه يف إصالح غلط احملدثني صـ ". الباء مضمومة
 جـواز  إنكـاره  يصـح  وال بغلط ليس فيه غلطهم الذي وهذا": ومتام عبارته) ٤/٧١(شرح صحيح مسلم  )٢(

 ومـا  هذا فكل ونظائره وأذن وعنق ورسل كتب يقال كما التخفيف سبيل على جائز اإلسكان فإن اإلسكان
 ولعل إنكاره ميكن ال التصريف أبواب من معروف باب وهو العربية أهل عند خالف بال تسكينه جائز أشبهه

 أهل من مجاعة صرح وقد مومهة فعبارته هذا أراد كان فإن اإلسكان أصله يقول من على اإلنكار أراد اخلطايب
  ." فيه والعمدة الفن هذا إمام عبيد أبو اإلمام منهم ساكنة هنا الباء بأن املعرفة

ظاهر الفساد، وعجب مثلُه من مثله، فقد اتفق  -رمحه اهللا  -وهذا الذي ادعاه اخلطايب : "٩١وقال يف اإلجياز صـ 
  ".جاز إسكان عينه –ضم الفاء والعني ب –أهل العربية على أن كل ما كان على وزن فُعل 

ي، روى لـه  البصر اخلطاب أبو ،يالسدوس عكابة، بن دعامة بن قتادة ويقال قتادة، بن دعامة بن قتادة: هو )٣(
= 
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لعل قتادة مسع  :)٤(، عن زيد بن أرقم، فقال البخاري)٣(عن قتادة، عن القاسم بن عوف
  .)٨(يف إسناده اضطراب :)٧(وقال الترمذي. )٦(ادينناإلسمجيعا، ومل يرجح أحد  )٥(امنهم

: واحدها هي الكنف،: ، بضم املهملة واملعجمة مجيعا)الْحشوش )٩(هذه إِنَّ(: قوله
                                                                                                                                          

= 
  ] ٥٥١٨: التقريب. [ثقة ثبت: الستة، قال احلافظ

: التقريـب . [ثقة: افظي، روى له الستة، قال احلالبصر مالك أبو ، ياألنصار مالك بن أنس بن النضر: هو )١(
٧١٣١ [   

،  صـحايب  اخلزرج بن كعب بن ثعلبة بن األغر بن مالك بن النعمان بن قيس بن زيد بن أرقم بن زيد: هو )٢(
  ]٢٨٨٠: اإلصابة. [جليل روى له الستة

، ماجهن ، روى له مسلم، والنسائي، واب) مهام بن مرة بين من(  الكويف يالبكر الشيباين عوف بن القاسم: هو )٣(
  ]  ٥٤٧٥: التقريب. [صدوق يغرب: قال احلافظ

 يالبخار احلسن أىب بن اهللا عبد أبو ، موالهم ياجلعف املغرية بن إبراهيم بن إمساعيل بن حممداإلمام الكبري : هو )٤(
 فقـه  يف الدنيا وإمام احلفظ جبل: ، روى له الترمذي والنسائي وقال احلافظ" ) الصحيح"  صاحب(  احلافظ

  ]٥٧٢٧: التقريب. [ديثاحل
  ).م(يف األصل منهم واملثبت من  )٥(
 بن زيد وحديث : "ة السننومتام عبار) ٣(مسألة رقم الكبري  هعلل، و)٥(سنن الترمذي حتت حديث رقم  )٦(

 بن القاسم عن: سعيد فقال قتادة، عن عروبة، أيب بن وسعيد الدستوائي، هشام روى. اضطراب إسناده يف أرقم
 عن قتادة، عن ومعمر، شعبة، ورواه أرقم، بن زيد عن قتادة، عن: هشام وقال أرقم، بن زيد عن باين،الشي عوف
 هذا، عن حممدا سألت: أبيه عن أنس، بن النضر عن: معمر وقال أرقم، بن زيد عن: شعبة فقال أنس، بن النضر
  ". بشيء هذا يف يقض ومل: "زاد يف العلل". مجيعا عنهما روى قتادة يكون أن حيتمل: فقال

  ٦تقدمت ترمجته صـ  )٧(
وابن امللقن يف البدر املنري ) ٣٢١(، وعنه نقله النووي يف خالصة األحكام )٥(سنن الترمذي حتت حديث رقم  )٨(

:  »عللـه « يف حامت أيب ابن وقال. إسناده يف اختلفوا: البزار بكر أبو احلافظ وقال" :وزاد يف البدر) ٢/٣٩١(
  ".ثقة أسنده والذي إسناده، يف اختلف: احلق عبد وقال. إسناده يف اختلفوا) احلديث اهذ: (زرعة أبو قال

 علَـى  وبعضهم وجه علَى ضهمبع فَيروِيه فيه الروايةُ تختلف الَّذي هو :قال ابن الصالح: واحلديث املضطرب     
هجو رآخ فالخم ،ا لَهمإِنو سنيها مطَرِبضإِذَا م تاوست انتايوالر. ..ابرطاضل وجِبم  فـع؛  ضيثـدالْح 

ارِهعإِشل هبِأَن طْ لَمبض٩٤، ٩٣مقدمة ابن الصالح صـ. ي .  
  . واملثبت من سنن أيب داود ليناسب السياق) هذا) (م(يف األصل و )٩(
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حوائجهم إليها قبل  فة، كانوا يقضونثيمجاعة النخل الك: احلاء، وأصلها )١(ثيثلبتحش، 
  .اختاذ الكنف يف البيوت

  .حتضرها الشياطني :، بفتح الضاد؛ أي)محتضرةٌ( :وقوله
*****************  

*********** 
***** 

 

ابب ةياهالِ كَرقْبتاس لَةبالْق دناِء عقَض ةاجالْح  
 عبد عن إِبراهيم، عن الْأَعمشِ، عنِ معاوِيةَ، أَبو حدثَنا مسرهد، بن مسدد حدثَنا - ٧

 الْخراَءةَ، ىحت شيٍء كُلَّ نبِيكُم علَّمكُم لَقَد لَه قيلَ: قَالَ سلْمانَ، عن يزِيد، بنِ الرحمنِ
 لَا وأَنْ بولٍ، أَو بِغائط الْقبلَةَ نستقْبِلَ أَنْ وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى نهانا« لَقَد أَجلْ: قَالَ

جِينتسنيِ، نمأَنْ بِالْيلَا و جِينتسا يندبِأَقَلَّ أَح نم ارٍ، ثَلَاثَةجأَح جِ أَونتسنجِيعٍ يبِر أَو 
  . »عظْمٍ

عن األعمش عن إبراهيم عن عبد  ،  من طريق أيب معاوية)٤١(، والنسائي )١٦(، والترمذي )٢٦٢(أخرجه مسلم 
  . وقال الترمذي حسن صحيح. الرمحن بن يزيد عن سلمان به

     .من طريق األعمش به) ٣١٦(، وابن ماجه )٤٩(، والنسائي )٢٦٢(أخرجه مسلم و    
________________________________________  

 )٣(]قوله[أي استهزاًء، و ؛)٢(، كذا ذكره النووي ... يهودي هقال :)لَه قيلَ( :قوله
اء ومبد تهيئة احلدث، وأما نفس احلدث فبال : - اء ومدبكسر اخل -)الْخراَءةَ( )٣(]قوله[و

  .انتهى. اء وكسرهامع فتح اخل

                                                 
  ) .م(واملثبت من ) ثلث(يف األصل  )١(
  ".والذي قال لسلمان هذا القول رجل من اليهود: "ومتام عبارته ٩٨اإلجياز صـ   )٢(
 صـاحبكم  أرى إين املشـركون  لنا قال«: قال سلمان، عن) ٢٦٢(ولكن يعارضه ما يف صحيح مسلم ): قلت(

ابن ماجـة  ، و)٤٩(سنن النسائي  احلديث، وقد جاء أنه من املشركني يف» ...اخلراءة يعلمكم حىت يعلمكم
  ). ٢٣٧١٣)(٢٣٧٠٨)(٢٣٧٠٣(مسند أمحد يف مسند سلمان أحاديث رقم و ،)٣١٦(

  ).م(سقطت من األصل واملثبت من  )٣(
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  .للهيئة - ء بال مد؛ كجلسةكر يقتضي كسر اخلااملعىن الذي ذُ: قلت
  .أكثر الرواة يفتحون اخلاء بال مد :)١(وقال اخلطايب

من أسلوب احلكيم؛  )٤(التخلي وجواب سلمان )٣(آداب املراد :)٢(ييبوقال الط
  .)٥(يلتفت إىل استهزائهحيث مل 

له بأن ما زعمه سببا لالستهزاء، ليس بسبب له، حىت  ردواألقرب أنه  :قلت
  .صرحون به عند األعداءاملسلمون ي

  .نعم: ؛ أي، بسكون الالم)أَجلْ( :وقوله
، )٦(زائدة، وقد سقطت يف بعض النسخ) لَا(، كلمة )نستنجِي لَا أَنْ( :وقوله

وىل، األ هلك؛ ألنه رجع عن حالهو اخلارج من اإلنسان أو احليوان، مسي بذ :)يعجِالر(و
  .وصار ما صار بعد أن كان طعاما أو علفًا

  
                                                 

 احلاجة، عند والقعود التخلي أدب األلف ممدودة اخلاء مكسورة اخلراءة: "، ونص عبارته)١/١١(معامل السنن  )١(
  ". معنا يفحشف األلف ميدون وال اخلاء يفتحون الرواة وأكثر

  ]  ١٦١٣: الدرر الكامنة. [الْمشكاة شرح صاحب الْمشهور اِإلمام الطَّيبِي اهللا عبد بن محمد بن الْحسين: هو )٢(
  ).م(واملثبت من ) كتاب(يف األصل  )٣(
. ليل، روى له الستة، صحايب جاخلري وسلمان اإلسالم ابن سلمان له ويقال الفارسي اللَّه عبد أبو سلمان: هو )٤(

  ]٣٣٦٩: اإلصابة[
 املشرك ألن احلكيم سلوباأل باب من سلمان جواب : "والكالم بتمامه) ٣/٧٨٢(شرح الطييب على املشكاة  )٥(

 فعل وما قال ما إىل التفت ما - عنه اهللا رضي - لكنه جوابه، عن يسكت أو يهدد أن حقه من كان استهزأ ملا
   ".خمرج املرشد الذي يلقن السائل اد ، وأخرج اجلواباالستهزاء من

  )١/٣٩٢(مرقاة املفاتيح لعلي القاري : وكذا يف     
، وهـو  )ال(، ويف بعضها حبذف لفظة »وأن ال نستنجي باليمني«: هكذا هو يف معظم النسخ: "قال النووي )٦(

ة، أو يكـون يف الكـالم   زائد) ال(الوجه، وهو املوجود يف صحيح مسلم وغريه، وعلى الرواية األوىل تكون 
  ). ١/١٤(، وعون املعبود ٩٨اإلجياز صـ". وأمرنا أن ال نستنجي باليمني: حذف تقديره
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 عنِ عجلَانَ، بنِ محمد عن الْمبارك، ابن حدثَنا النفَيلي، محمد بن اللَّه عبد حدثَنا - ٨
 علَيه اُهللا صلَّى اللَّه رسولُ قَالَ: قَالَ هريرةَ، أَبِي عن صالحٍ، أَبِي عن حكيمٍ، بنِ الْقَعقَاعِ

سوا«: لَّمما إِنأَن لَكُم زِلَةنبِم ،دالالْو كُملِّمى فَإِذَا أُعأَت كُمدطَ أَحائقْبِلِ فَلَا الْغتسلَةَ، يبالْق 
   .»الرمةو الروث عنِ وينهى أَحجارٍ، بِثَلَاثَة يأْمر وكَانَ بِيمينِه، بييستط ولَا يستدبِرها ولَا

   ،من طريق حممد بن عجالن) ٣١٣(، وابن ماجه )٤٠(أخرجه النسائي 
عن القعقاع بن حكيم عن أيب صاحل عن  ]ابن عجالن، وسهيل[ من طريق سهيل كالمها) ٢٦٥(وأخرجه مسلم 

  .اد صحيحفاإلسن تقدموابن عجالن فيه كالم ال ينزل به عن رتبة احلسن وقد تابعه سهيل كما .  أيب هريرة به
________________________________________  

م ه، كالم بسط وتأنيس للمخاطبني؛ لئال مينع)الْوالد بِمنزِلَة لَكُم أَنا إِنما: (قوله
  .احلياء واهليبة عن مراجعة ما يظهر هلم يف دينهم

الفضاء، مث  مئن يف، هو يف األصل اسم للمكان املط)الْغائطَ أَحدكُم أَتى: (وقوله
هو األول؛ إذ ال حيسن استعمال اإلتيان : اشتهر يف نفس اخلارج من اإلنسان، واملراد هاهنا

الثاين، وأيضا ال حيسن النهي عن االستقبال واالستدبار إال قبيل املباشرة  ]أ/  ٣[ يف املعىن
  .ليتأملفبإخراج اخلارج، وذلك عند حضور املكان، ال عند املباشرة بإخراج ذلك، 

، رببلفظ اخل ينه يف كثري من النسخ، على أ )١(اءيبثبوت ال) بييستط ولَا: (وقوله
، ومسي االستنجاء )٢(ال يستنجي: وهو أوكد، وجاء حبذف الياء على لفظ النهي، واملعىن

. رجيع ذوات احلافر: )الروث(و. موضعها )٣(استطابة؛ ملا فيه من إزالة النجاسة واستطابة

                                                 
  . هكذا بثبوت الياء يف نسخة السنن طبعة عوامة خالفا لطبعيت الرسالة واملكتبة العصرية فإنه عندمها حبذفها )١(
وهو ي بلفظ اخلرب، كقوله تعاىل . بالياء، وهو صحيح )وال يستطيب(هكذا هو يف عامة النسخ : "قال النووي )٢(

، ونظائره، وهذا أبلغ »ال يبيع أحدكم على بيع أخيه«:  �، وكقوله ]٢٣٣: البقرة[}بِولَدها والدةٌ تضار لَا{
رب الذي عاملوا هذا النهي معاملة اخل: يف النهي، ألن خرب الشارع ال يتصور خالفه، وأمره قد خيالف، فكأنه قيل

   ١١١اإلجياز صـ". ال يقع خالفه
  .وتطييب) م(يف  )٣(
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  .رجيع غري بين آدم: )٢(وقال ابن العريب. وغريه )١( ))احملكم((صاحب ذكره 
األشبه أن يراد هاهنا رجيع احليوان مطلقا ليشمل رجيع اإلنسان ولو بطريق : قلت

ترك ذكر رجيع اإلنسان؛ ألنه أغلظ، : أن يقالإطالق اسم اخلاص على العام، وحيتمل 
  .فيشمله النهي باألوىل

)ةمالرمطلق العظم، : العظم البايل، ولعل املراد هاهنا :، بكسر فتشديد ميم)و
  .، ال ينتفع به، فإذا منع عن تلويثه فغريه باألوىليلالباالعظم : وحيتمل أن يقال

  
 عن يثي،اللَّ يزِيد بنِ عطَاِء عن الزهرِي، عنِ سفْيانُ، حدثَنا مسرهد، بن مسدد حدثَنا - ٩

 شرقُوا ولَكن بولٍ، ولَا بِغائط الْقبلَةَ تستقْبِلُوا فَلَا الْغائطَ أَتيتم إِذَا«: قَالَ رِوايةً أَيوب، أَبِي
وا أَوبا »غَرنمفَقَد ،اما الشندجفَو يضاحرم قَد تنِيلَ ببق ،لَةبالْق افَكُن رِفحنا نهنع 

رفغتسنو اللَّه.   
عن عطاء  من طريق سفيان عن الزهري) ٢١(، والنسائي)٨(، والترمذي )٢٦٤(، ومسلم )٣٩٤(أخرجه البخاري 
    .عن أيب أيوب به

  .  عن الزهري به) ٣١٨(، وابن ماجه )١٤٤(وأخرجه البخاري 
________________________________________  

، إال أنه ال يدلس )١(، وهو وإن كان مدلسا)٣(ابن عيينة: هو) سفْيانُ حدثَنا: (قوله

                                                 
وأحد من يضرب به املثل يف الذكاء ...إمام اللغة الضرير : أبو احلسن علي بن إمساعيل املرسي قال الذهيب: هو )١(

   . منه) ١٠/٢١٠(والكالم يف " احملكم واحمليط األعظم: "والكتاب هو )] ١٨/١٤٤(السري . [
 األندلسـي  العـريب  ابن اهللا، عبد بن حممد بن اهللا عبد بن حممد بكر، أبو القاضي، احلافظ العالمة ماماإل: هو )٢(

  ]. ١٥/٤٢سري [ .التصانيف صاحب املالكي، اإلشبيلي
  ".أدم ابن غري رجيع عن عبارة والروث"ونصه ) ١/٣٤(والكالم يف عارضة األحوذي شرح جامع الترمذي له 

: ي، روى له الستة، قال احلافظاملك ،الكويف حممد أبو ،اهلاليل - ميمون - عمران أىب بن ةعيين بن سفيان: هو )٣(
 يف النـاس  أثبت وكان الثقات، عن لكن دلس رمبا وكان بأخرة حفظه تغري أنه إال حجة إمام فقيه حافظ ثقة

     ] ٢٤٥١: التقريب. [دينار بن عمرو
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كذا ذكره غري . )٢(إال عن ثقة، ولذلك اجتمعت األمة على االحتجاج حبديثه املعنعن
  .)٣(هذا ال يعرف إال يف سفيان بن عيينة: وقالوا. واحد

  .رواية رواه: ؛ أي)٤(قدير فعل، هي من صيغ الرفع، ونصبها بت)رِوايةً: (وقوله
املراد من الغائط األول املعىن : )٥(ويل الدين ، قاله الشيخ)الْغائطَ أَتيتم إِذَا: (وقوله

  .اازي، وهو اخلارج املعروف وبالثاين املعىن. احلقيقي، وهو املكان املنخفض الواسع
  .؟أظهر ملفال يتوهم أن الظاهر هو اإلضمار يف الثاين، فَ: قلت

الغرب، والعطف بينهما  وأاستقبلوا جهة الشرق : ؛ أي)غَربوا أَو شرقُوا: (وقوله
، وهو املشهور يف غري هذا الكتاب، ومها بأوبالواو، يف غالب النسخ ويف بعضها 

                                                                                                                                          
= 
 مساعـه  وأوهـم  حدثـه،  من يسم مل الراوي لكون بذلك مسي -الالم بفتح- املدلس: قال احلافظ ابن حجر )١(

 الشتراكهما بذلك مسي ،بالنور الظالم اختالط وهو بالتحريك، سلَالد من واشتقاقه، به حيدثه مل ممن للحديث
 ،"عـن " كـ عنه، أسند ومن املدلس بني اللقي وقوع حتتمل األداء صيغ من بصيغة املدلس ويرد، اخلفاء يف

  . ١٠٤نزهة النظر ص  .كذبا كان فيها جتوز ال صرحية بصيغة وقع ومىت ".قال" وكذا
 علـى  حممولـة  املعاصـر  وعنعنة: ، قال احلافظ ابن حجر]عن[املعنعن هو أن يروي الراوي عن شيخه بـ  )٢(

 من إال املعاصرة، ثبوت السماع على محلها فشرط منقطعة، أو مرسلة تكون فإا املعاصر غري خبالف السماع،
  .السماع على حممولة ليست فإا ملدلسا
 واحـدة؛  مـرة  ولو عنه، والراوي الشيخ: أي لقائهما، ثبوت السماع على املعاصر عنعنة محل يف يشترط: وقيل

 والبخـاري،  املديين، بن لعلي تبعا املختار، وهو اخلفي، املرسل من كونه عن معنعنه باقي من األمن ليحصل
  .٢٤٩ظر صـ نزهة الن .النقاد من وغريمها

 يدلس كان فإنه وحده عيينة بن سفيان إال الدنيا يف ليس وهذا): "١/١٦١(قال ابن حبان يف مقدمة صحيحه  )٣(
 مساعه بني قد بعينه اخلرب وجد إال فيه دلس خرب عيينة بن لسفيان يوجد يكاد وال متقن ثقة عن إال يدلس وال
، والنكت على مقدمة ابن الصالح للزركشي ١٥١صـ يالبن رشيد الفهر السنن األبني". نفسه مثل ثقة عن

  ). ٢/٥٥٥(، والنكت على ابن الصالح البن حجر )١/٢٣٦(، والتبصرة والتذكرة للعراقي )٢/٧١(
  .فعله) م(يف  )٤(
 احلـافظ  العالمـة  اإلمام العراقي عبد الرحيم بن احلسني الفضل أيب احلافظ بن أمحد زرعة وأب الدين ويل: هو )٥(

  ]١٠٠: حسن احملاضرة. [الفنون ذو األصويل، الفقيه
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 ب، واخلطا)١(تفيد اختيار ما شاء : )وأ(، وتفيد جواز اجلهتني: )و( :قالوا. حانيصح
ن كانت قبلته على ذلك، وإال فال يستقيم فيمن قبلته إىل املشرق أو ألهل املدينة وم

  .املغرب
به  )٢(املغتسل، أريد: ، وهومرحاض؛ كمصباح: ؛ كاملصابيح، مجع )راحيضاملَ(و

  .موضع التخلي
، وبإثباا رواية بقية )٣(لفظ اجلاللة رواية الكتاب حبذف، )ونستغفر: (وقوله

  .)٤(ةالست
  

١٠  - احثَنى دوسم نيلَ، باعما إِسثَندح ،بيها وثَندو حرمع نى، بيحي نأَبِي ع ،ديز 
نلِ عقعنِ ملٍ أَبِي بقعم ،يدى«: قَالَ الْأَسهولُ نسر لَّى اللَّهاُهللا ص هلَيع لَّمسقْبِلَ أَنْ وتسن 

  .  ثَعلَبةَ بنِي مولَى هو وأَبوزيد: داود أَبو قَالَ ،»غَائط أَو ولٍبِب الْقبلَتينِ

من طريق عمرو بن حيىي عن أيب زيد عن معقل ) ٢٧٢٩٢)(١٧٨٤٠)(١٧٨٣٨(، وأمحد )٣١٩(أخرجه ابن ماجه 
   .باملعروف ليس:  املديين ابن قالموىل بين ثعلب قيل امسه الوليد، : وهذا إسناد ضعيف، أبو زيد هو. به

  .ومتنه فيه نكارة حيث خالف احلديث السابق بذكر القبلتني، واحملفوظ ذكر قبلة واحدة
________________________________________  

  .بسكون الثاين وأ، بفتحتني )٥( )الْأَسدي: (قوله

                                                 
حبذف األلف، وكالمها  »وغربوا«: ، ويف بعضها»شرقوا أو غربوا«ووقع يف بعض النسخ : "قال النووي )١(

  .   ١١٤اإلجياز صـ. صحيح، واألول أجود وهو املوجود يف الصحيحني والثاين حممول عليه
  .أو يريد) م(يف  )٢(
قال ويل الدين حبذف اجلاللة برواية : "أيب داود أثبتت لفظ اجلاللة فقد قال السيوطي بل هناك روايات لسنن )٣(

  . أيب داود وببقية الستة بإثباا ونقله النووي بشرحه عن رواية أيب داود
  .  وسنن أيب داود طبعة دار القبلة.  ٨ـدرجات مرقاة الصعود للبجمعوي ص

  .الصواب ألنه يقصد الكتب الستة فلزم تـأنيث العددوهو ) م(واملثبت من ) الست(يف األصل  )٤(
، صحايب جليـل  حلفائهم من األسدي اهليثم أيب ابن: ويقال اهليثم، بن معقل وهو. معقل أم ابن ويقال: هو )٥(

= 
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احلال، فاحلديث ضعيف جمهول  )١(أبو زيد: ، قيل)الْقبلَتينِ نستقْبِلَ أَنْ: (قولهو
، وعلى تقدير صحته فاملراد أهل املدينة؛ ألن استقباهلم ببيت املقدس يستلزم )٢(به

حيتمل أن يقال ببقاء نوع احترام لبيت املقدس أنه كان قبلة : وقيل. استدبارهم الكعبة
 عن استقبال الكعبة حني لعله ى عن استقباله حني كان قبلة، مث: وقيل. مسلمني مدةلل

  .ا الراوي ظنا ببقاء النهيم، فجمعهةصارت قبل
  

 بـنِ  الْحسـنِ  عنِ عيسى، بن صفْوانُ حدثَنا فَارِسٍ، بنِ يحيى بن محمد حدثَنا - ١١
 جلَـس  ثُم لْقبلَة،ا مستقْبِلَ راحلَته أَناخ عمر ابن رأَيت: قَالَ الْأَصفَرِ، مروانَ عن ذَكْوانَ،

 عن نهِي إِنما« بلَى: قَالَ  هذَا؟ عن نهِي قَد أَلَيس الرحمنِ، عبد أَبا يا: فَقُلْت إِلَيها، يبولُ
كي ذَلاِء، فكَانَ فَإِذَا الْفَض كنيب نيبو لَةبٌء الْقيش كرتسفَلَا ي أْسب«.   

من طريق صفوان عن ) ١/١٥٤(، واحلاكم )٢٢(الدارقطين من طريق أيب داود، وأخرجه ) ١/٩٢(رجه البيهقي أخ
  .احلسن عن مروان به

وقد حسنه احلازمي يف االعتبار .  وصفوان ثقة من رجال مسلم ، واحلسن من رجال البخاري، ومروان من رجاهلما
   ". به أسب ال سنده"  ) :١/١٩٩" ( الفتح" يف احلافظ وقال

*****************  
*********** 

***** 

  
ابب ةصخي الرف كذَل  

                                                                                                                                          
= 

  ] ٨١٥٦: اإلصابة. [روى له أصحاب السنن
: التقريب. [جمهول: ماجه، قال احلافظ ، روى له أبو داود وابنثعلبة بين موىل الوليد، امسه قيل ، زيد أبو: هو )١(

٨١٠٩[  
  ).١/٢٤٦(ضعفه به احلافظ ابن حجر يف الفتح  )٢(
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 يحيى بنِ محمد عن سعيد، بنِ يحيى عن مالك، عن مسلَمةَ، بن اللَّه عبد حدثَنا - ١٢
 ظَهـرِ  علَى ارتقَيت لَقَد: قَالَ عمر، بنِ اللَّه عبد عن حبانَ، بنِ واسعِ عمه عن حبانَ، بنِ

،تيالْب »تأَيولَ فَرسر لَّى اللَّهاُهللا ص هلَيع لَّمسلَى ونِ عيتقْبِلَ  لَبِنـتسم  ـتيسِ  بقْـدالْم 
هتاجحل« .  

عن حيىي بن سعيد عن حممد بـن  ) ٢٣(أ من طرق مالك وهو يف املوط )٢٣(، والنسائي )١٤٥(أخرجه البخاري 
  حيىي بن حبان،
من طرق عن ) ٣٢٢(، وابن ماجه )١١(، والترمذي )٢٦٦(، ومسلم )٣١٠٢)(١٤٩)(١٤٨(وأخرجه البخاري 

  .حممد بن حيىي بن حبان عن عمه واسع عن ابن عمر به
 محمـد  سمعت: قَالَ أَبِي، حدثَنا جرِيرٍ، بن وهب حدثَنا بشارٍ، بن محمد حدثَنا - ١٣
نب ،اقحثُ إِسدحي نانَ عنِ أَبحٍ، بالص نع ،داهجم نابِرِ عنِ جب دبع ،ى«: قَالَ اللَّههن 
بِين لَّى اللَّهاُهللا ص هلَيع لَّمسقْبِلَ أَنْ وتسلَةَ نبلٍ، الْقوبِب أَيفَرهلَ تأَنْ قَب ضقْبامٍ يا بِعقْبِلُهتسي« .

بسنده ومتنه سواء وهذا إسناد حسن حممد بن إسحاق بن يسار صدوق  )٣٢٥(، وابن ماجه )٩(أخرجه الترمذي 
  .غَرِيب حسن حديثٌ: وقد قال الترمذي  .مدلس وقد صرح بالتحديث

________________________________________  
أن النهي كان خمصوصا، وهو الذي يؤيده : ، حاصله)ذَلك عن نهِي إِنما: (هقول

، احلقيقي، كما عرفت املراد به معناه ]ب/  ٣[ نأل، )١())إذا أتيتم الغائط: ((حديث
، فلعله مبين على أنه فهم أن اخل... ، فكنا ننحرف )٢(وهو يف الفضاء، وأما قول أيب أيوب

  .ص احلكم بالفضاءتترام، فال خيعلة النهي هو االح
  

ويؤيده ظاهر حديث سلمان، ففيه اآليت مييل إىل النسخ،  )٣(وظاهر كالم جابر
                                                 

  ).٩(يقصد احلديث السابق برقم  )١(
 أيوب أبو ، غنم بن عوف عبد بن عمرو ابن:  يقال و ، عوف عبد بن ثعلبة بن كليب بن زيد بن خالد :هو )٢(

  ]٢١٦٨: اإلصابة. [الستة، صحايب جليل، روى له اخلزرجى ياألنصار
 و الرمحن، عبد أبو يقال و اهللا عبد أبو ،يالسلم اخلزرجى ياألنصار حرام بن عمرو بن اهللا عبد بن جابر :هو )٣(

= 
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 ىف، إذ ال يصليال قبلة يف الكن: أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، إال أن يقال �انا 
  .، واهللا تعاىل أعلم)١(وي عن الشعيبفيها، كما ر

*****************  
***********  
***** 

 

ابب فكَي فكَشالت دنع ةاجالْح  
 أَنَّ«: عمر ابنِ عنِ رجلٍ، عن الْأَعمشِ، عنِ وكيع، حدثَنا حربٍ، بن زهير حدثَنا - ١٤

بِيلَّى الناُهللا ص هلَيع لَّمسإِذَا كَانَ و ادةً أَراجلَا ح فَعري ثَوهى بتح وندي نضِ مقَالَ.  »الْأَر 
 - ضعيف وهو - مالك بنِ أَنسِ عن الْأَعمشِ، عنِ حربٍ، بن السلَامِ عبد رواه: داود أَبو
 السلَامِ عبد أَخبرنا عون، بن عمرو حدثَنا الْوليد، بن أَحمد حدثَنا: الرملي عيسى أَبو قَالَ
بِه.   

والرجل املبهم جاء ) ١٤(وعلقه الترمذي بعد حديث أنس رقم من طريق أيب داود ) ١/١٥٦(أخرجه البيهقي 
   .أنه القاسم بن حممد وعليه يكون اإلسناد صحيحا )١/١٥٦( مصرحا به عند البيهقي

________________________________________  
. )١(مساه بعض الرواة القاسم بن حممد: )٢(، قال الضياء املقدسي)رجلٍ عن: (لهقو

                                                                                                                                          
= 

  ]١٠٢٨: اإلصابة. [، صحايب جليل، روى له الستةاملدين حممد أبو يقال
 عمـرو  أبـو  ،الشعيب ،اهللا عبد بن حيلشرا ابن وقيل شراحيل، بن اهللا عبد ابن وقيل شراحيل، بن عامر :هو )١(

  .]٣٠٩٢: التقريب[ .فاضل فقيه مشهور ثقة: ، روى له الستة، قال احلافظالكويف
حـديث   الصحارِي دونَ وإِباحته الْكَنِيف، في ذَلك في الرخصة باب -وكالمه عند ابن ماجة كتب الطهارة     

 عنِ نافعٍ، عن الْحناط، عيسى عن موسى، بن اللَّه عبيد حدثَنا: قَالَ يحيى بن مدمح حدثَنا: قال) ٣٢٣(رقم 
: فَقَـالَ  للشعبِي، ذَلك فَقُلْت عيسى، قَالَ"  الْقبلَة مستقْبِلَ كَنِيفه، في: � اللَّه رسولَ رأَيت: " قَالَ عمر، ابنِ

قدص ناب ،رمع قدصو وةَ أَبريرا هلُ أَمةَ، أَبِي قَوريري«: فَقَالَ هاِء، فرحقْبِلِ لَا الصتسلَةَ، يبلَا الْقا وهبِردتسي« 
  . شئْت ثُحي فيه استقْبِلْ قبلَةٌ، فيه لَيس الْكَنِيف فَإِنَّ عمر، ابنِ قَولُ وأَما

 الواحد عبد بن حممد اهللا عبد أبو الدين، ضياء السلف، بقية احلجة، اود، احملقق، القدوة، احلافظ، اإلمام،: هو )٢(
 ،يالصـاحل  الدمشـقي،  مث اجلمـاعيلي،  املقدسي، السعدي، منصور بن إمساعيل بن الرمحن عبد بن أمحد بن

  ]٢٣/١٢٦لسري ا[ .الواسعة والرحلة التصانيف صاحب احلنبلي،
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  .ذلكك )٣( ))سنن البيهقي((يف  )٢(هو قال السيوطي
  .، وحيتمل أن يكون للثوب�، الظاهر أن الضمري للنيب )يدنو حتى: (قوله
حافظ من ثقة  ؛ ألنه)٤(د السالمبع، ليس مراده تضعيف )ضعيف وهو: (قوله

مل يسمع  )٦(؛ ألن األعمش)٥(، بل تضعيف طريق من قال عن أنس))الصحيحني((رجال 
   .مرسل: )٨(، ولذلك قال الترمذي)٧(من أنس

                                                                                                                                          
= 
 أحـد  املـدين  ، الرمحن عبد أبو يقال و حممد أبو ، يالتيم يالقرش الصديق بكر أىب بن حممد بن القاسم: هو )١(

  ]  ٥٤٨٩: التقريب. [ثقة: فقهاء املدينة، روى له الستة، وقال احلافظ
  ).م(سقط من األصل واملثبت من  )٢(
: قال البيهقي) ٤١٦(حديث رقم  -التكشف عند احلاجة  باب كيف -كتاب الطهارة الكربى سنن البيهقي )٣(

 من مسلم بن حممد بن اهللا عبد ثنا اإلمساعيلي، بكر أبو أنا اخلسروجردي، اهللا عبد بن علي احلسن أبو وأخربنا
 بـن  القاسم عن األعمش، ثنا وكيع، ثنا جليل، شيخ املصيصي، رجاء أيب بن حممد بن أمحد ثنا كتابه، أصل

 حىت ثيابه يرفع وال تنحى، احلاجة أراد إذا"  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان«: قال عمر، ناب عن حممد،
  .»األرض من يدنو

ثقة حافظ له : ، روى له الستة قال احلافظالكويف بكر أبو ،ياملالئ يالنهد سلم بن حرب بن السالم عبد: هو )٤(
  ]. ٤٠٦٧: التقريب[مناكري 

 النجـار  بن عدى بن غنم بن عامر بن جندب بن حرام بن زيد بن ضمضم بن لنضرا بن مالك بن أنس: هو )٥(
  ] ٢٧٧: اإلصابة. [ ، صحايب جليل من املكثرين روى له الستةاملدين محزة أبو ، يالنجار ياألنصار

 ثقة: روى له الستة، قال احلافظ. األعمش الكويف حممد أبو ، موالهم يالكاهل ياألسد مهران بن سليمان: هو )٦(
  ] ٢٦١٥: التقريب.  [يدلس لكنه ورع، بالقراءات، عارف حافظ

 إمنا أنس عن حيمل مل األعمش: أبيه عن ، املديين ابن على بن اهللا عبد قال): ١٢/٨٣(قال املزي يف التهذيب  )٧(
 روى مـا  كل: معني بن حيىي وقال . أنس عن وأبان الرقاشى يزيد من مسعها وإمنا يصلى، ورآه خيضب، رآه

  .  منه يسمع مل أنه إال مالك بن أنس رأى قد: املنادى بن احلسني أبو وقال .مرسل فهو أنس عن األعمش
  ) . ١٤(سنن الترمذي حتت حديث رقم  )٨(

  :وقد رواه عن األعمش عن أنس غري عبد السالم ثالثة أنفس وهم
  ).١٣(ر األحكام ، والطوسي يف خمتص)٧٥٤٩(حممد بن ربيعة، رواه من طريقه البزار يف مسنده  -
  ).١٤٣٣(أبو حيىي عبد احلميد احلماين، رواه من طريقه الطرباين يف األوسط  -

= 
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*****************  
*********** 

***** 
 

ابب ةياهالْكَلَامِ كَر دنع ةاجالْح  
 عمارٍ، بن عكْرِمةُ حدثَنا مهدي، ابن حدثَنا ميسرةَ، نِب عمر بن اللَّه عبيد حدثَنا -  ١٥
نى عيحنِ يريٍ، أَبِي بكَث نلَالِ عنِ هاضٍ، بيثَنِي: قَالَ عدو حأَب ،يدعقَالَ س :تعمس 

 عن كَاشفَينِ الْغائطَ يضرِبان الرجلَان رجيخ لَا«: يقُولُ وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اللَّه رسولَ
 يسنِده لَم هذَا: داود أَبو قَالَ ، »ذَلك علَى يمقُت وجلَّ عز اللَّه فَإِنَّ يتحدثَان، عورتهِما

  . عمارٍ بن عكْرِمةُ إِلَّا

 من طريق عكرمة بن عمار عن حيىي به، )١١٣١٠(وأمحد  ،)٣٤٢(اجه وابن م ،)٣٧(أخرجه النسائي يف الكربى 
 كثري أىب بن حيىي تفرد جمهول،: قال احلافظوهذا إسناد ضعيف، هالل بن عياض هذا صوابه عياض بن هالل وقد 

  . اضطراب كثري أىب بن حيىي عن روايته يف: ، وعكرمة ابن عمار قال احلافظعنه بالرواية
________________________________________  

  .ال خيرجا للغائط يأ يبكسر اجليم؛ ألنه  ،)الرجلَان يخرج لَا: ()١(قوله
، من ضرب األرض أو الغائط أو اخلالء إذا أتى اخلالء، )الْغائطَ يضرِبان: (وقوله

و حمققة مقدرة من يضربان أ ل حاليق :)كَاشفَينِ(إذا سافر، و: ضرب يف األرض: ويقال
  .ثانحدمن يت

كون أحوالًا مترادفة أو متداخلة، كما حيتمل تيضربان وما بعده، حيتمل أن : لتق
 ه، على أن تعريف)٢(نب معىن أن يكون يضربان صفة للرجالاألقرل، لكن ئما ذكره القا

، ]٥: معةاجل[ } أَسفَارا يحملُ الْحمارِ كَمثَلِ {: قالوا يف قوله تعاىل للعهد الذهين كما

                                                                                                                                          
= 

 ). ٢٤٢٦(وعمرو بن عبد الغفار، ذكره الدارقطين يف العلل  -
  .وقال الدارقطين واحلديث غري ثابت عن األعمش

  ).م(سقط من األصل واملثبت من  )١(
  ).م(ن باإلفراد واملثبت م) للرجل(يف األصل  )٢(
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  .وكذا يتحدثان
ه حالًا مقدرة من يضربان يفيد مشول لُع، حال عن يتحدثان، وج)كَاشفَينِ(: وقوله

  .مثة، فتأمل ياحلاجة ويتحدثان يف الطريق، مع أنه ال النهي ما إذا خرجا لقضاء 
بقي  .يتحدثان كاشفني، ال إىل نفس اخلروج، وهو ظاهر: ي راجع إىل قولهمث النه

ع حتدث كل من املتخليني باآلخر، وال يلزم منه منع حتدث ناحلديث يدل على مأن 
متخليا، وال دخل فيه على كون [ ممدار املنع كون املتكلّ: املتخلي مطلقًا، إال أن يقال

معه يف احلديث متخليا من جهة أنه ال  )١(]ملَّاملتكَتخليا، وإمنا جاء فرض مم معه لَّاملتكَ
  .لي يف ذلك املوضع إال مثلهحيضر مع املتخ

  .، واهللا تعاىل أعلم)٢(عند اجلماع كراهة التحدث: ويؤخذ من احلديث
*****************  

*********** 
***** 

 

ابلِ  بجيف الردري لَامالس وهولُ وب٣( ي(
 

 عنِ سفْيانَ، عن سعد، بن عمر دثَناح: قَالَا شيبةَ أَبِي ابنا بكْرِ وأَبو عثْمانُ، حدثَنا -  ١٦
اكحنِ الضانَ، بثْمع نعٍ، عافنِ ننِ عاب ،رمقَالَ ع :»رلٌ مجلَى رع بِيلَّى الناُهللا ص هلَيع 

                                                 
  ).م(سقط من  )١(
ليس يف احلديث ما يدل على ذلك فهو باق على اإلباحة إال إذا كان املقصود النهي عن احلديث عن كشف  )٢(

  .العورة وهذا حممل بعيد
حبذف اهلمزة، ) يرد: (هكذا يف أكثر النسخ، ويف بعضها) باب أيرد الرجل السالم وهو يبول؟: (قال النووي )٣(

 ١٣٤اإلجياز صـ). ال يرد(هل يرد؟ وحذف حرف االستفهام، ويف بعها : يف شرح اخلطايب، وتقديرهوذا هو 
.  

 – صيدا العصرية، املكتبة، أما طبعة حبذف اهلمزة التبويب يف ط مؤسسة الرسالة بتحقيق شعيب األرنؤوط): قلت(
تبويب مؤسسـة الرسـالة ملوافقتـه     ثبتأ وقد .بإثباا بتحقيق حممد حميي الدين عبد احلميد فتبويبها بريوت
  .    للشرح
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لَّمسو وهولُ، وبي لَّمفَس هلَيع فَلَم دري هلَيو قَالَ »عأَب دداو :وِيرنِ ونِ عاب ،رمع ،رِهغَيو 
   .»السلَام الرجلِ علَى رد ثُم تيمم وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى النبِي أَنَّ«

 نع عثْمانَ، بن الضحاك عنِ سفْيانُ،من طريق ) ٣٧(والنسائي ، )٢٧٢٠)(٩٠(، والترمذي )٣٧٠(أخرجه مسلم 
  . به عمر ابنِ عنِ نافعٍ،
 الْحسنِ، عنِ قَتادةَ، عن سعيد، حدثَنا الْأَعلَى، عبد حدثَنا الْمثَنى، بن محمد حدثَنا -  ١٧
ننِ عيضنِ حرِ بذنانَ، أَبِي الْماسنِ ساجِرِ عهنِ الْمب ،فُذقُن هى أَنا أَتبِيلَّى لناُهللا ص هلَيع 

لَّمسو وهولُ وبي لَّمفَس ،هلَيع فَلَم دري هلَيى عتأَ، حضوت ثُم ذَرتاع هي"  فَقَالَ إِلَيإِن تكَرِه 
  . " طَهارة علَى: قَالَ أَو طُهرٍ علَى إِلَّاتعاىل ذكْره  اللَّه أَذْكُر أَنْ

 قَتادةَ، عن ،سعيدمن طريق ) ٢٠٧٦١)(٢٠٧٦٠)(١٩٠٣٤(، وأمحد )٣٥٠(، وابن ماجة )٣٨(النسائي  أخرجه
 رجال كلهم رجاله صحيح، إسناد وهذا. به قُنفُذ بنِ الْمهاجِرِ عنِ ساسانَ، أَبِي الْمنذرِ بنِ حضينِ عن الْحسنِ، عنِ

  . مسلم أفراد فمن ا؛هذ احلضني غري الشيخني؛
________________________________________  

عنه ، مل يرد احلكم بالرد، بل أراد السؤال )السلَام يرديف الرجلِ  باب: (قوله
هللا يدخل به  باب اخلامت يكون فيه ذكرا: بتقدير أداة االستفهام، وكذا ما سيجيء من قوله

  .أعلم )٢( ]تعاىل[، واهللا فافهم )١(]خلالء؟يدخل به اهل : أراد[اخلالء؛ 
الرد يف ، كأنه اعتذار عن تأخري الرد إىل الوضوء، وإال فترك )إِلَيه اعتذَر ثُم: (قوله

 دىنأ :)٣(تإين كره: حالة البول ال حيتاج إىل االعتذار، وكأن املراد بالكراهة يف قوله
هذه الكراهة  ]٤/أ[ ن اجلواز، ولعل مثلكان لبيا )٤(هانيحأكراهة، وذكر اهللا على كل 

                                                 
  ).م(سقط من  )١(
  ).م(سقط من  )٢(
  ).م(واملثبت من ) كراهة(يف األصل  )٣(
 تعالَى اِهللا ذكْرِ باب -كتاب احليض  –وهو نص حديث أخرجه مسلم ). م(واملثبت من ) أحيان(يف األصل  )٤(

 اهللا يـذكر  الرجل يف باب -كتاب الطهارة  –، وأبو داود )٣٧٣(يث رقم حد – وغَيرِها الْجنابة حالِ في
 املسـلم  دعـوة  أن جاء ما باب -أبواب الدعوات  –، والترمذي )١٨(حديث رقم  -طهر غري على تعاىل

= 
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  .دعت إىل التأخري بسبب أن أصل التأخري حصل بسبب كراهة الرد حالة البول
دليل  فيه: قال اخلطايب. فاعل تعاىل: ، الذكر فيه بالرفع)١()تعاىل ذكره: (وقوله

  .)٢(به الناس بعضهم بعضا اسم من أمساء اهللا تعاىل يعلى أن السالم الذي حيي
وحيتمل  تاج إليه،حتاهللا رقيب عليك، فاتق اهللا، أو حافظ عليك ما : فاملعىن: تقل

أن يراد بذكر اهللا ذكر ما جعله اهللا تعاىل سنة للمسلمني، وحتية هلم، فإن ذلك يقتضي 
  .أعلم )٣(]تعاىل[احترامه، واهللا 

*****************  
*********** 

***** 
 

ابي بلِ فجالر ذْكُراللَّ يالَى هعلَى ترِ عرٍ غَيطُه  
 يعنِي سلَمةَ بنِ خالد عن أَبِيه، عن زائدةَ، أَبِي ابن حدثَنا الْعلَاِء، بن محمد حدثَنا -  ١٨

 وسلَّم علَيه اُهللا ىصلَّ اللَّه رسولُ كَانَ«: قَالَت عائشةَ، عن عروةَ، عن الْبهِي، عنِ الْفَأْفَاَء،
ذْكُري اللَّه زلَّ عجلَى وكُلِّ ع انِهيأَح«.   

وقال الترمذي حديث حسن . عن حممد بن العالء بسنده ومتنه سواء) ٣٣٨٤(، والترمذي )٣٧٣( أخرجه مسلم
  .غريب

  . ده ومتنهعن سويد بن سعيد عن حيىي بن زكريا بن أيب زائدة بسن) ٣٠٢(وأخرجه ابن ماجه 
*****************  

*********** 
***** 

 

                                                                                                                                          
= 

 لَاِء،الْخ علَى وجلَّ عز اللَّه ذكْرِ باب -كتاب الطهارة وسننها  – ماجه، وابن )٣٣٨٤(حديث رقم  مستجابة
 )٢٦٣٧٦ )(٢٥٢٠٠(حديث رقـم   -مسند عائشة  –وأمحد ). ٣٠٢(حديث رقم  – الْخلَاِء في والْخاتمِ

  .وهو احلديث القادم
 كرهت إين«هكذا هي يف طبعة عوامة للسنن خالفا لطبعيت مؤسسة الرسالة، واملكتبة العصرية فقد جاء فيها  )١(

  . »وجل عز اهللا أذكر أن
  ).١٨/  ١( معامل السنن )٢(
  ).م(سقط من  )٣(
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ابمِ باتكُونُ الْخي يهف كْرذ الَى اللَّهعلُ تخدي لَاُء بِهالْخ  
 عنِ جريجٍ، ابنِ عنِ همامٍ، عن الْحنفي، علي أَبِي عن علي، بن نصر حدثَنا -  ١٩

،رِيهالز نسٍ، عكَانَ«: قَالَ أَن بِيلَّى الناُهللا ص هلَيع لَّمسلَ إِذَا وخلَاَء دالْخ عضو هماتخ«، 
 عنِ سعد، بنِ زِياد عن جريجٍ، ابنِ عنِ يعرف، وإِنما منكَر حديثٌ هذَا: داود أَبو قَالَ

،رِيهالز نسٍ، عنَّأَ« أَن بِيلَّى الناُهللا ص هلَيع لَّمسذَ وخا اتماتخ نرِقٍ، مو ثُم أَلْقَاه« 
مهالْوو يهف نامٍ، ممه لَمو وِهرإِلَّا ي اممه ".  

ام من طريق مه )٣٠٣(وابن ماجه  ،)٩٤٧٠(والكربى  ،)٥٢١٣(يف اتىب والنسائي ، )١٧٤٦(أخرجه الترمذي 
  .   عن ابن جريج عن الزهري عن أنس به

  .أَنسٍ عن الزهرِي، عنِ سعد، بنِ زِياد عن جريجٍ، ابنِ عنِ يعرف، وإِنما منكَر حديثٌ هذَا: داود أَبو قَالَ
  .أَعلَم واُهللا محفُوظ، غَير الْحديثُ وهذَا: وقال النسائي

  .اجلمهور ضعفه" :النووي وقال
  

________________________________________  
رواة  )٢(تهحكم بذلك، وإن كان روا: ، قيل)١()منكَر حديثٌ: (قوله

، وحديث من مسع منه )٥(بالبصرة )٤(مسع من ابن جريج )٣(؛ ألن مهاما))الصحيحني((
من رواية مهام، عن ابن جريج،  الشيخان، ولذلك مل خيرج )٦( خيلو عن خللبالبصرة ال

                                                 
: لـه  يقـال  ومقابله ،"املعروف: "له يقال فالراجح الضعف؛ مع املخالفة وقعت وإن "قال احلافظ ابن حجر  )١(

  ٨٦نزهة النظر صـ ""املنكر"
  ).م(واملثبت من ) رواية(يف األصل  )٢(
 سود بن عوذ بين موىل يالبصر ، بكر أبو يقال و ، اهللا عبد أبو ، ياحمللم يالعوذ دينار بن حيىي بن مهام: هو )٣(

  ] ٧٣١٩: التقريب[ .وهم رمبا ثقة: ، روى له الستة، قال احلافظعمرو بن احلجر بن
ي، روى له الستة، املك خالد وأبو الوليد أبو ، موالهم ياألمو يالقرش جريج بن العزيز عبد بن امللك عبد: هو )٤(

  ] ٤١٩٣: التقريب[ .يرسل و يدلس كان و فاضل فقيه ثقة: قال احلافظ
   .٦٤تقدم ا لتعريف ا يف صـ  )٥(
فقد برأ مهام من عهدته بذكر من تابعه، ). ٢/٦٧٧(راجع النكت على مقدمة ابن الصالح للحافظ ابن حجر  )٦(

= 
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، وكثري منهم مال إىل صحة )١(شيئًا، وألنه ظهر له بأمارات أن مهاما وهم يف املنت
  .اهر، واهللا تعاىل أعلمظ: ، وقوهلم)٣(، والترمذي)٢(؛ كابن حباناحلديث

*****************  
*********** 

***** 
 

اباِء بربتاسال نلِ موالْب  
٢٠  - داحثَن ريهز نبٍ، برح ادنهو نب ،رِيا: قَالَا السثَندح ،يعكا وثَندح ،شمالْأَع 
 اُهللا صلَّى اللَّه رسولُ مر: قَالَ عباسٍ، ابنِ عنِ طَاوسٍ، عن يحدثُ مجاهدا، سمعت: قَالَ
هلَيع لَّمسلَى وع رنِ،قَبا"  :فَقَالَ يمهإِن ،انذَّبعا يمو انذَّبعي يا كَبِريٍ، فذَا أَملَا فَكَانَ ه 

زِهنتسي نلِ، موا الْبأَمذَا وي فَكَانَ هشمي ،ةيممبِالن ا ثُمعِسيبٍ دطْبٍ بِعر قَّهنِ، فَشيبِاثْن ثُم 
سلَى غَرذَا عه احا،ولَى دعذَا وا، هداحقَالَ وو :لَّهلَع فَّفخا يمهنا عم ا لَمسبيقَالَ ،" ي 
ادنه :رتتسكَانَ يم زِهنتسي .  

 )(٣١(، والنسائي )٧٠(والترمذي ، )٢٩٢(، ومسلم )٦٠٥٢)(١٣٧٨()١٣٦١()٢١٨(أخرجه البخاري 
  عمش، عن جماهد، عن طاوس، عن ابن عباس به   من طريق األ) ٣٤٧(وابن ماجه  ،)٢٠٦٩

                                                                                                                                          
= 

  . ومال إىل إعالله بعنعنة ابن جريج
   .أَعلَم واُهللا محفُوظ، غَير ديثُالْح وهذَا: عقب هذا احلديث) ٩٤٧٠(قال النسائي يف السنن الكربى  )١(
 بن معاذ بن حبان بن أمحد بن حبان بن حممد حامت، أبو خراسان، شيخ اود، احلافظ، العالمة، اإلمام،: هو )٢(

 بن مالك بن حنظلة بن دارم بن اهللا عبد بن زيد بن مرة بن يزيد بن سعد بن مرة بن هدية بن سهيد بن معبد
  ]١٦/٩٣السري [ .املشهورة الكتب صاحب البسيت، الدارمي التميمي يممت بن مناة زيد

 اللَّـه  ذكْـر  فيه بِشيٍء الْخلَاَء الْمرِء دخولِ إِجازة نفْيِ علَى الدالِّ الْخبرِ ذكْر -واحلديث عنده يف باب االستطابة 
  ).١٤١٣(حديث رقم 

وقد علـق  ) ١٧٤٦(حديث رقم   اليمنيِ في اخلَاتمِ لُبسِ في جاَء ما ابب -أبواب اللباس  -جامع الترمذي  )٣(
  .غَرِيب صحيح حسن حديثٌ هذَا: عليه قائال
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 ابنِ عنِ مجاهد، عن منصورٍ، عن جرِير، حدثَنا شيبةَ، أَبِي بن عثْمانُ حدثَنا - ٢١ 
 أَبو وقَالَ »بوله نم يستتر لَا كَانَ«: قَالَ بِمعناه، وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى النبِي عنِ عباسٍ،
  . »يستنزِه«: معاوِيةَ

  .عن منصور عن جماهد عن ابن عباس به) ٦٠٥٥)(٢١٦(أخرجه البخاري 
________________________________________  

  .ما يشقهما االحتراز عنه: ؛ أي)كَبِريٍ في يعذَّبان وما: (قوله
من ) يستتر(و : الطهارة، ويف رواية هنا: النزاهة؛ مبعىن، من )يستنزِه لَا: (وقوله

. النخل اجلريدة من: )عِسيبٍال(و. السترة، ومرجعهما إىل أنه ال يتحفظ من البول
  .)١(ز، كما يف رواية البخاريغر: ؛ أي)غَرس(و

  
 عن وهبٍ، بنِ زيد عن الْأَعمش، ناحدثَ زِياد، بن الْواحد عبد حدثَنا مسدد، حدثَنا -  ٢٢
دبنِ عمحنِ الرةَ، بنسقَالَ ح :طَلَقْتا انو أَنرمعو ناصِ، بإِلَى الْع بِيلَّى الناُهللا ص هلَيع 

لَّمسو جرفَخ هعمقَةٌ ورد ثُم رتتا، اسبِه الَ، ثُما بواا: فَقُلْنظُرن هولُ إِلَيبا يولُ كَمبأَةُ، ترالْم 
عمفَس ،كفَقَالَ ذَل :»وا أَلَملَمعا تم يلَق باحنِي صيلَ، بائروا إِسإِذَا كَان مهابلُ أَصوالْب 
 عن: منصور قَالَ: داود أَبو الَقَ ، »قَبرِه في فَعذِّب فَنهاهم منهم، الْبولُ أَصابه ما قَطَعوا

 أَبِي عن: عاصم وقَالَ أَحدهم، جِلْد: قَالَ الْحديث هذَا في موسى، أَبِي عن وائلٍ، أَبِي
  . »أَحدهم جسد«: قَالَ وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى النبِي عنِ موسى أَبِي عن وائلٍ،

من طريق األعمش عن زيد بن وهب عن ) ٣٤٦(، وابن ماجه )٢٦(، والكربى )٣٠(يف اتىب رجه النسائي أخ
  .وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخني سوى مسدد وهو ثقة إمام من جال البخاري .عبد الرمحن بن حسنة به

________________________________________  

                                                 
حـديث رقـم    –باب ما جاء يف غسل البول  –جاءت يف صحيح البخاري يف كتاب الوضوء ) غرز(لفظة  )١(

  ).١٣٦١(حديث رقم  –ريد على القرب باب اجل –، وجاءت أيضا يف كتاب اجلنائز )٢١٨(
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س من جلود ليس فيه تر: ، واملراد)١(فةجفتحتني وقاف احل، ب)درقَةٌ ومعه: (هقول
  .خشب وال عصب

يبول كما تبول : جعلها حائلًا بينه وبني الناس، وقوهلم: ؛ أي)بِها استتر: (وقوله
االستحياء، وكمال املستتر، وفيه حتقري هلذا الفعل، وأنه ال يناسب  )٢(]يف[: املرأة؛ أي

  .ذلك ذكر ي صاحب بين إسرائيلل، و)٣(متضمنا للنهي الرجال، فالالئق تركه، فصار
ف اخالرجل، في )٤( ]هي ذلكن[م عن املعروف يشبه كُهيِنفَ: ؛ أي)فَنهاهم: (وقوله

ذلك إليه، واملطلوب التوبيخ والتهديد على النهي  هيدي إىل العذاب، كما أدى نيؤن أ
  .عن املعروف

*****************  
*********** 

***** 

ابلِ بوا الْبمقَائ  
 مسدد، وحدثَنا ح شعبةُ، حدثَنا: قَالَا إِبراهيم، بن ومسلم عمر، بن حفْص حدثَنا -  ٢٣

 أَتى: قَالَ حذَيفَةَ، عن وائلٍ، أَبِي عن سلَيمانَ، عن حفْصٍ لَفْظُ وهذَا عوانةَ أَبو حدثَنا
 »خفَّيه علَى فَمسح بِماٍء دعا ثُم قَائما، فَبالَ« قَومٍ سباطَةَ وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اللَّه رسولُ

  . عقبِه عند كُنت حتى فَدعانِي أَتباعد فَذَهبت: قَالَ: مسدد قَالَ: داود أَبو قَالَ ،

 عنِ )٣٠٥(، وابن ماجه )٢٨)(٢٦()١٨(، والنسائي )١٣(، والترمذي )٢٧٣(ومسلم  ،)٢٢٤(أخرجه البخاري 
  .به حذَيفَةَ عن وائلٍ، أَبِي عن اَألعمشِ،

                                                 
 وهي احلَجفة الدرقَةُ: غَيره. الْجلُود من تتخذُ درقة الْواحدةُ الترسة، من ضرب: الدرق: درق: "قال ابن منظور )١(

  ). ١٠/٩٥(لسان العرب ". ودراق وأَدراق درق والْجمع عقَب، ولَا خشب فيه لَيس جلُود من ترس
  ). م(سقطت من  )٢(
 يقـوال  ومل املرأة، تستتر كما بالدرقة – السالم عليه - الستتاره"  املرأة تبول كما: " قاال وإمنا: "قال العيين  )٣(

 من الكالم هذا منهما وقع وإمنا األمر، هذا من أبرياء الصحابة واالستخفاف؛ألن االستهزاء بطريق القول هذا
،  ١/٨٨(شرح سنن أيب داود للعيين ". الفعل هذا عن االستفسار بطريق أو التعجب، بطريق وقع أو قصد، غري
٨٩(.  

  ).م(سقطت من  )٤(
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________________________________________  
ضافتها إىل وإ ملقى التراب وحنوه،: ، هي بضم املهملة وموحدة)قَومٍ سباطَةَ: (قوله

، وكانت مباحة، أو إضافة ملك، وكان عاملًا برضاهم، )١(القوم إضافة ختصيص، ال ملك
، ولذلك ذكر العلماء يف بوله قائما وجوها على )٢(البول قاعدا �وكانت عادته 

االحتمال، كمرض مينع القعود، أو يرجى برؤه بالقيام، أو عدم وجود مكان يصلح 
  .للقعود

أراد أن يكون سترا : قال اخلطايب. مؤخر القدم: بفتح فكسر) عقبِه عند: (وقوله
  .)٣(بينه وبني الناس

*****************  
*********** 

***** 
 

ابي بلِ فجولُ الربلِ يي بِاللَّياِء فالْإِن ثُم هعضي هدنع  
 أُميمةَ بِنت حكَيمةَ عن جريجٍ، ابنِ عنِ اج،حج حدثَنا عيسى، بن محمد حدثَنا -  ٢٤
تقَةَ، بِنقَير نا، عها أُمهأَن كَانَ«: قَالَت بِيلنلَّى لاُهللا ص هلَيع لَّمسو حقَد نم انيدع تحت 

،رِيرِهولُ سبي يهلِ فبِاللَّي« .  

عن ابن جريج عن حكيمة بنت أميمة طريق حجاج بن حممد  من) ٣١(، والكربى )٣٢( أخرجه النسائي يف اتىب
   . ال تعرف: وها إسناد ضعيف حكيمة بنت أميمة ذكرها ابن حبان يف الثقات وقال احلافظ. بنت رقيقة عن أمها به

________________________________________  

                                                 
 يكْـنس  وما والْأَوساخ التراب فيه يرمى الَّذي املوضع: والكُناسةُ السباطَةُ): ٢/٣٣٥(قال ابن األثر يف النهاية  )١(

نيلَ. املَنازل مقو يها الكُناسة هها. نفْسيصٍ إضافةُ القَوم إِلَى وإضافتصخلْك؛ لَا تا مهأَنل تاتاً كَانوباحة مم.   
 ما تصدقوه، فال قائما يبول كان وسلم عليه اهللا صلى النيب أن حدثكم من«: قول عائشة هذه العادة يؤكد )٢(

حديث رقم  –باب النهي عن البول قائما  -أبواب الطهارة –الترمذي يف جامعه أخرجه . »قاعدا إال يبول كان
، وابن ماجه يف )٢٩(حديث رقم  –باب البول يف البيت جالسا –كتاب الطهارة  –، والنسائي يف اتىب )١٢(

  ).٣٠٧(حديث رقم –باب يف البول قاعدا  –كتاب الطهارة وسننها  –السنن 
  ).١/٢١(معامل السنن  )٣(
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  .مساء بالتصغري، ضبطت هذه األ)١( )حكَيمةَ عن: (قوله
 :الطوال من النخل، الواحدة: ، بفتح املهملة وسكون مثناة حتتية)دانيع من: (قوله

أن القدح أخذت وصنعت من هذا اجلنس، وال داللة للفظ احلديث على : ، واملرادهدانيع
 املكان الصاحل له،] ب/٤[الوضع، لكن احملوج عادة إىل البول يف القدح يف الليل هو عدم 

وغريه،  )٢( ))أوسط الطرباين((وهو يقتضي الوضع، وقد جاء املنع عن وضع البول يف 
   .فيحمل على طول املكث توفيقًا

*****************  
*********** 

***** 
 

ابعِ باضوي الْمى الَّتهن بِيلَّى الناُهللا ص هلَيع لَّمسنِ ولِ عوا الْبيهف  
٢٥  - ثَندةُ احبيقُت نب ،يدعا سثَنديلُ حاعمإِس نفَرٍ، بعنِ جلَاِء عنِ الْعب دبنِ، عمحالر نع 
،أَبِيه نةَ، أَبِي عريرولَ أَنَّ هسر لَّى اللَّهاُهللا ص هلَيع لَّمسقُوا«: قَالَ ونِ اتينقَالُوا ، »اللَّاع :
  . »ظلِّهِم أَو الناسِ طَرِيقِ في يتخلَّى الَّذي«: قَالَ اللَّه؟ رسولَ يا ناناللَّاع وما

  .بالتشديد" اللعانني"بسنده ومتنه سواء غري أنه قال  )٢٦٩(أخرجه مسلم 
________________________________________  

                                                 
  ]٨٥٦٥: التقريب. [ال تعرف: ، روى عنها أبو داود والنسائي، قال احلافظرقيقة بنت أميمة بنت حكيمة )١(
 بنِ أَحمد بن سلَيمانُ القَاسمِ أَبو املعمرين، علم اِإلسالَمِ، محدثُ اجلَوالُ، الرحالُ، الثِّقَةُ، احلَافظُ، اِإلمام،: وه )٢(

وأَيرٍ بنِ بطَيم ،يماللَّخ ،يامالش ،انِيرالطَّب احباجِمِ صاملَع ١٦/١١٩السري [ .الثَّالَثَة[  
 بن يحيى نا: قَالَ الْبغوِي إِبراهيم بن إِسحاق نا: قَالَ أَحمد حدثَنا -) ٢٠٧٧(واحلديث يف املعجم األوسط برقم  

ادبو عأَب ادبنا: قَالَ ع سوني نأَبِي ب ،اقحإِس نكْرِ عنِ بزٍ باعقَالَ م :تعمس دبع اللَّه نب زِيدثُ، يدحـنِ  يع 
بِيلَّى الناُهللا ص هلَيع لَّمسلَا«: قَالَ و قَعنلٌ يوي بف تي طَسف ،تيكَةَ فَإِنَّ الْبلَائلُ الَ الْمخدا تتيب يهلٌ فوب ،قَعني 
 املنذري فقال احلفاظ، من مجاعة إسناده قوى): ٢٥١٦(وقال األلباين يف الصحيحة . »مغتسلك في تبولَن ولَا
 قـال  وكـذا "  اإلسناد صحيح: وقال واحلاكم، حسن، بإسناد"  األوسط"  يف الطرباين رواه): " ٨٤/  ١(

"  مثـل  منـه  مواطن يف مراجعته بعد"  مستدركه"  يف أره ومل للحاكم، يعزه مل أنه إال) ٢٠٤ / ١( اهليثمي
 ويل احلافظ عن) ١٤/  ١" ( النسائي"  على حاشيته يف السيوطي ونقل".  اللباس"  و" املعرفة"  و"  الطهارة

  .جيد بإسناد"  األوسط"  يف الطرباين رواه"  :قال أنه العراقي الدين
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: وقيل. الداعيني للناس إليه ،لِلفاعن إىل االفعلني اجلالبني للع: ؛ أي)١()اللَّاعنينِ(
يكون صيغة أن : واملراد. ون فاعلهمالعامل: جيوز أن يكون الفاعل مبعىن املفعول، واملعىن

  .الفاعل للنسبة
مها فعل القوم الذي يتخلى بعضهم يف : يتغوط، والتقدير: ؛ أي)يتخلَّى: (وقوله

: )الظل(ـفراد القوم، واملراد بالذي ألفراد إللتقسيم، و )فأو(الطريق، وبعضهم يف الظل، 
ذكره . ما اختذه الناس ظلا هلم مقيلًا أو مناخا، وإال فقد جاء التغوط يف الظل يف األحاديث

  .، واهللا تعاىل أعلم)٢(اخلطايب
  

 أَنَّ أَتم يثُهوحد حفْصٍ، أَبو الْخطَّابِ بن وعمر الرملي، سويد بن إِسحاق حدثَنا -  ٢٦
يدعس نكَمِ، بالْح مثَهدا: قَالَ حنربأَخ عافن نب ،زِيدثَنِي يدةُ حويح نحٍ، بيرا أَنَّ شأَب 
يدعس ،رِييمالْح ثَهدح نع اذعنِ ملٍ، ببولُ قَالَ: قَالَ جسر لَّى اللَّهاُهللا ص هلَيع لَّمسو:  "
  . " والظِّلِّ الطَّرِيقِ، وقَارِعة الْموارِد، في الْبراز: الثَّلَاثَ الْملَاعن اتقُوا

 جبل بن معاذُ عن الْحميرِي، سعيدعن أيب  شريحٍ، بنِ حيوةَ عن يزِيد، بن نافعمن طريق  )٣٢٨(أخرجه ابن ماجه 
  .  مل يسمع من معاذ: جمهول، وقال أبو داود: قال احلافظا إسناد ضعيف أبو سعيد احلمريي وهذ.  به

________________________________________  
لعنة، وهي املواضع اليت ينتفع الناس م: ن، مجعضع اللعامو: ؛ أي)الْملَاعن: (قوله

، وهو أصح من ثالثة، )٣(خلطيببال تاء يف نسخة ا )الثالث(ا، فيلعنون من يضيعها، و
مورد، من ورد املاء : طرق املاء، مجع: ردوا، وامل)٤(كما يف بعض النسخ؛ ألنه عدد املؤنث

                                                 
  ).م(واملثبت من ) الرضني(ألصل تشبه يف ا )١(
 حتت حلاجته � النيب قعد فقد حتته للحاجة القعود حيرم ظل كل وليس" :ونص عبارته) ١/٢٢(معامل السنن  )٢(

  ".هلم ومنزالً للناس ذرى يكون الظل يف ذلك عن النهي ورد وإمنا ظل، حمالة ال وللحايش النخل من حايش
  . بة العصرية، خالفا لطبعيت عوامة ومؤسسة الرسالة، فقد أثبتا التاءوهو ما يوافق طبعة املكت )٣(
ابن األثري يف النهايـة   وهو ما رجحه. مذكر) ملعن(مؤنثة، ال ) ملعنة: (هكذا يرجح املصنف أن مفرد مالعن )٤(

)٤/٢٥٥.(  
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وسطه، وهي من الطريق ما يكون ذات قرع؛ : أعاله، وقيل: حضره، وقارعة الطريق؛ قيل
  .مقروعة بالقدم: أي

*****************  
*********** 

***** 
 

ابي بلِالْ فوي بف محتسالْم  
 قَالَ الرزاقِ، عبد حدثَنا: قَالَا علي، بن والْحسن حنبلٍ، بنِ محمد بن أَحمد حدثَنا -  ٢٧

دما: أَحثَندح ،رمعنِي مربثُ، أَخعقَالَ أَشو نسالْح :نثَ ععنِ أَشب دبع نِ ،اللَّهنِ، عسالْح 
نع دبع نِ اللَّهفَّلٍ، بغولُ قَالَ: قَالَ مسر لَّى اللَّهاُهللا ص هلَيع لَّمسلَا"  :و ولَنبي كُمدي أَحف 

همحتسم ِسلُ ثُمتغي يهقَالَ -.ف دمأَح: أُ ثُمضوتي يهةَ فَإِنَّ - فامع وساسِالْو هنم " .  
من طريق معمر، عن  )٣٠٤(وابن ماجه ، )٣٣(ويف الكربى ، )٣٦(، والنسائي يف اتىب )٢١(أخرجه الترمذي 

وهذا إسناد رجاله ثقات إال أن احلسن وهو البصري مدلس ومل . أشعث، عن احلسن، عن عبد اهللا بن مغفل به
  .ث اآليت فيقوى بهيصرح بسماعه من عبد اهللا بن مغفل، لكن يشهد له احلدي

________________________________________  
من احلميم، وهو املاء احلار الذي  ااملغتسل، أخذ: بفتح احلاء) مستحمه في(: قوله

أن : وغريه، واملقصود ا )١(ساقطة من رواية الترمذي) فيه يغتِسلُ ثُم(يغتسل به، ومجلة 
يغتسل فيه، وأما إذا ترك االغتسال فيه ويريد أن ال يعود إىل النهي ما دام مراده أن 

  .بفتح الواو ):الْوسواس(و. االغتسال فال ي
  

 الْحميرِي حميد عن اللَّه، عبد بنِ داود عن زهير، حدثَنا يونس، بن أَحمد حدثَنا -  ٢٨
وهو ناب دبع محقَالَ نِ،الر :يتلًا لَقجر بحص بِيلَّى الناُهللا ص هلَيع لَّمسا وكَم هبحص 

                                                 
 لَـا  «، بلفظ)٦٨(قم حديث ر –باب كراهية البول يف املاء الراكد  –كتاب الطهارة  -يف  اجلامع  الترمذي )١(

ولَنبي كُمدي أَحمِ املَاِء فائالد أُ ثُمضوتي هنتىب  وبلفظه عند النسائي»  مباب املـاء   –كتاب الطهارة  -يف ا
باب النهي عـن   –فعنده يف كتاب الطهارة وسننها  ماجه يف السنن،، وأما ابن )٥٧(حديث رقم  –الدائم 

  .» الراكد الْماِء في أَحدكُم يبولَن لَا «بلفظ ) ٣٤٤(حديث رقم  –لراكد البول يف املاء ا
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 أَو يومٍ، كُلَّ أَحدنا يمتشطَ أَنْ وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اللَّه رسولُ نهى«: قَالَ هريرةَ، أَبو
  . »مغتسله في يبولَ

من ) ٢٣٥(، والكربى )٥٠٥٤()٢٣٨(يف اتىب أخرجه النسائي ، و)١/٢٩٤( داود أخرجه البيهقي من طريق أيب
  .طريق داود بن عبد اهللا عن محيد احلمريي به

 أنه إال املرسل، مبعىن فهو حدثه، الذي الصحايب يسم مل محيداً أن إال ثقات، رواته احلديث وهذا: البيهقيوقال 
  .قبله املوصولةَ الثابتةَ األحاديثَ تهخمالف لوال جيد، مرسل
 املرسل معىن يف أنه البيهقي ودعوى قوية، حجة على أعلَّه ملن أقف ومل: )١/٣٠٠(" الفتح" يف احلافظ فقال

  .لقيه بأنه التابعي صرح وقد يضر، ال الصحايب إام ألنَّ مردودة،
________________________________________  

تنزيه؛ ألنه يورث تعلق  هي، اللحية أو الرأس ن)يومٍ كُلَّ أَحدنا تشطَيم أَنْ: (قوله
أنه كان  )٢(]على[حممول  )١(اهلمة بالزينة، وما جاء من إكثار تسريح اللحية يف الشمائل

غري )) اإلحياء((، كما يف )٣(»مرتينِ يومٍ كُلَّ لحيته يسرحإنه «: فوق يوم، وحديث
  . تثاب

*****************  
*********** 

***** 
 

ابيِ بهنِ النلِ عوي الْبرِ فحالْج  
 قَتادةَ، عن أَبِي، حدثَنِي هشامٍ، بن معاذُ حدثَنا ميسرةَ، بنِ عمر بن اللَّه عبيد حدثَنا -  ٢٩
نع دبع نِ اللَّهب ،جِسرولَ أَنَّ« سسر لَّى اللَّهاُهللا ص هلَيع لَّمسى وهالَ أَنْ نبي يرِ فحالْج« 

   .الْجِن مساكن إِنها يقَالُ كَانَ: قَالَ الْجحرِ؟ في الْبولِ من يكْره ما: لقَتادةَ قَالُوا ،
                                                 

 :قال مالك بن أنس نع )٣٢( وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ترجل يف جاء ما باب -هو يف مشائل الترمذي  )١(
 ثـوب  ثوبه كأن حىت اع،القن ويكثر حليته، وتسريح ،هرأس دهن يكثر وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان«

   .وإسناده ضعيف، فيه يزيد بن أبان الرقاشي وهو ضعيف. »زيات
  ).م(سقط من  )٢(
 إِال ذَكَره من أَر لَم: وقاال) ١٥(، والشوكاين يف الفوائد اموعة ١٦٠أورد الفتين يف تذكرة املوضوعات صـ )٣(

يالزي الْغاِء فيال اِإلحفَى وخا يم فيه نم يثادي اَألحهلا أصل ال الَّت.  
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 بنِ اِهللا عبد عن قَتادةَ، عن ،هأَبِي عن هشامٍ، بن اذُمعمن طريق ) ٣٠(، والكربى )٣٤( يف اتىب أخرجه النسائي
وهذا إسناد رجاله ثقات وقد أثبت مساع قتادة من عبد اهللا بن سرجس طائفة من أهل العم منهم ابن .  به سرجِسٍ

 احلافظ أفاده فيما كنالس وابن خزمية ابن احلديث هذا صححقد و ،، وأبو زرعة، وأبو حامتيف رواية املديين، وأمحد
  .)١/١٠٦(" احلبري التلخيص" يف حجر ابن

________________________________________  
   .الثقب: احلاء املهملة )١(بضم اجليم وسكون: )الْجحرِ في(

*****************  
*********** 

***** 
 

ابا بقُولُ ملُ يجإِذَا الر جرخ ناخلَلَاِء م  
 عن إِسرائيلُ، حدثَنا الْقَاسمِ، بن هاشم حدثَنا الناقد، محمد بن عمرو حدثَنا -  ٣٠

فوسنِ يةَ، أَبِي بدرب نع ،نِي أَبِيهثَتدةُ حشائع يضر ا، اللَّههنأَنَّ ع بِيلَّى الناُهللا ص هلَيع 
لَّمسإِذَا كَانَ و جرخ نم طائقَالَ الغ :»كانغُفْر«.   

 أَبِي بنِ يوسف عن إِسرائيلُ، من طريق) ٣٠٠(، وابن ماجه )٩٨٢٤( يف الكربى ، والنسائي)٧(أخرجه الترمذي 
يب بردة وثقه وهذا إسناد حسن رجاله رجال الشيخني غري يوسف بن عبد اهللا بن أ. عن عائشة به أَبِيه عن بردةَ،

  .العجلي وذكره ابن حبان يف الثقات
  .إسرائيل حديث من إال نعرفه ال غريب حسن حديث هذا: الترمذي قالو

 وقد فيه، يطعن أحداً جند ومث موسى، أي آل ثقات من بردة أىب بن يوسف فإن صحيح، حديث هذا: احلاكم وقال
  .عنها اهللا رضي عائشة من أبيه مساع ذكر
  .صحيح: ٢/٨٣" اموع" يف النووي وقال

  ________________________________________  
ما من إأسألك غفرانك، أو اغفر يل، غفرانك والغفران، : أي: )غُفْرانك: قَالَ(

ترومن التقصري يف شكر هذه النعمة اجلليلةأ، )٢( ]تلك املدة[ذكر اهللا  ك.  
***************** 

*********** 
**** 

                                                 
  .مكرر يف األصل )١(
  ).ذكر املداة) (م(يف  )٢(
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ابب ةياهكَر سنيِ الذَّكَرِ ممي بِالْياِء فربتاسال  
 يحيى، حدثَنا أَبانُ، حدثَنا: قَالَا إِسماعيلَ، بن وموسى إِبراهيم، بن مسلم حدثَنا -  ٣١
نع دبع نِ اللَّهةَ، أَبِي بادقَت نع ،قَالَ: قَالَ أَبِيه سولُر لَّى اللَّهاُهللا ص هلَيع لَّمسالَ إِذَا«: وب 

كُمدفَلَا أَح سمي هذَكَر ،ينِهمإِذَا بِيى ولَاَء أَتفَلَا الْخ حسمتي ،ينِهمإِذَا بِيو رِبفَلَا ش برشي 
   .»واحدا نفَسا

، والنسائي )١٨٨٩)(١٥(والترمذي، )٢٦٧(، ومسلم )٥٦٣٠)(١٥٤)(١٥٣(أخرجه البخاري 
  .من طريق حيىي بن أيب كثري عن عبد اهللا بن أيب قتادة عن أبيه به) ٣١٠(، وابن ماجه )٤٨)(٤٧)(٢٥)(٢٤(

________________________________________  
  . ، فتح امليم أفصح من ضمها)يمس فَلَا: (قوله
ألنه ؛ نفسٍ برأو ش يف نفسٍ: تحتني؛ أيبف) واحدا نفَسا يشرب فَلَا: (قوله

 ملعدته، وأحسن )١(أخفأنفع لربه،  ةثكذلك أضر للمعدة وأثقل، والشرب يف أنفاس ثال
  .رهشاليف األدب، وأبعد من فعل ذي 

  
 حدثَنِي: الَقَ زائدةَ، أَبِي ابن حدثَنا الْمصيصي، سلَيمانَ بنِ آدم بن محمد حدثَنا -  ٣٢
 وهبٍ بنِ حارِثَةَ عن ومعبد، رافعٍ، بنِ الْمسيبِ عنِ عاصمٍ، عن الْإِفْرِيقي، يعنِي أَيوب أَبو

،ياعزنِي: قَالَ الْخثَتدةُ حفْصح جوز بِيلَّى الناُهللا ص هلَيع ،لَّمسأَنَّ« و بِيالن اُهللا لَّىص هلَيع 
لَّمسلُ كَانَ وعجي هينمي هامطَعل ابِهرشو ،ابِهيثلُ وعجيو الَهما شمى لوس كذَل« .  

 عاصمٍ، عن أَيوب، أَبِيمن طريق  )٧٠٩١(، واحلاكم )٥٢٢٧(وابن حبان  ،)٧٠٦٠()٧٠٤٢(أخرجه أبو يعلى 
وهذا إسناد ضعيف أبو أيوب األفريقي  .به حفْصةُ عن الْخزاعي وهبٍ بنِ حارِثَةَ عن ومعبد، رافعٍ، نِب الْمسيبِ عنِ

 ولَم الْإِسناد صحيح حديثٌ هذَا :وقال احلاكمئ، لكن يشهد له احلديث اآليت بعده، وقد خيط صدوق: قال احلافظ
اهجرخي ".  

  
                                                 

  ).أخلف) (م (يف  )١(
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 عن عروبةَ، أَبِي ابنِ عنِ يونس، بن عيسى حدثَنِي نافعٍ، بن الربِيع توبةَ أَبو ناحدثَ -  ٣٣
 وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اللَّه رسولِ يد كَانت«: قَالَت عائشةَ، عن إِبراهيم، عن معشرٍ، أَبِي

   .»أَذًى من كَانَ وما لخلَائه، الْيسرى يده وكَانت طَعامه،و لطُهورِه الْيمنى
ا إسناد ذوه )٢٦٢٨٥)(٢٦٢٨٤ )(٢٦٢٨٣(أخرجه أمحد ، و)١/١٨٢(من طريق أيب داود أخرجه البيهقي 

  .اإلسناد لكن قد تبني يف احلديث اآليت أن بينهما األسود فبه يتصل .سمع من عائشةيضعيف إبراهيم النخعي مل 
 أَبِي عن سعيد، عن عطَاٍء، بنِ الْوهابِ عبد حدثَنا بزيعٍ، بنِ حاتمِ بن محمد حدثَنا -  ٣٤

   .بِمعناه وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى النبِي عنِ عائشةَ، عن الْأَسود، عنِ إِبراهيم، عن معشرٍ،
عن عبد الوهاب عن سعيد عن أيب معشر عن إبراهيم عن األسود ) ١/١٨٢(، والبيهقي )٢٦٢٨٣(أخرجه أمحد 
  .الطريق املرسل) ١٤/٢٨٥(لكن رجح الدارقطين يف العلل  .وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم.عن عائشة به

________________________________________  
، بكسر امليم وتشديد الصاد، وجيوز فتح امليم مع ختفيف )١()الْمصيصي: (قوله

 )٣()الْمسيبِ(و. بفتح اهلمزة، وهذا غري األفريقي املشهور بالضعف ،)٢()األفريقي(و. الصاد
  .)٥(؛ فإنه بالفتح والكسر)٤(ال غري، خبالف سعيد بن املسيب بفتح الياء

س الثياب؛ بو األوفق مبا قبله، أو للُالثياب ليلبس، وه ذألخ: ؛ أي)وثيابِه: (قوله

                                                 
: التقريب[ .صدوق: ي، روى له أبو داود والنسائي، قال احلافظاملصيص ، اجلهين سليمان بن آدم بن حممد: هو )١(

٥٧١٩[  
 صدوق: ، روى له أبو داود والترمذي، قال احلافظالكويف ياإلفريق أيوب أبو األزرق، على بن اهللا عبد: هو )٢(

  ]٣٤٨٧: التقريب. [خيطئ
، روى له الستة، )املسيب بن العالء والد( األعمى ، الكويف العالء أبو ، يالكاهل ياألسد رافع بن املسيب: هو )٣(

  ]٦٦٧٥: التقريب. [ثقة: قال احلافظ
 أبو ، ياملخزوم يالقرش خمزوم بن عمران بن عائذ بن عمرو بن وهب أىب بن حزن بن املسيب بن سعيد: هو )٤(

 أصـح  مرسالته أن على اتفقوا ،الكبار الفقهاء األثبات العلماء أحد: ، روى له الستة، قال احلافظاملدين حممد
  ] ٢٣٩٦: التقريب. [منه علما أوسع التابعني يف أعلم ال املديين ابن وقال املراسيل

 بـن  علي عن األنوار مطالع صاحب ىوحك املشهور هو هذا الياء بفتح وهو ... املسيب وأما" :قال النووي )٥(
  ).١/١٠٧(شرح مسلم ". يكسروا املدينة وأهل الياء يفتحون العراق أهل قال أنه املديين
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أنه جيعل ميينه ملثل هذه األفعال من األمور : األمين، مث املراد ]أ/٥[ فيه بالشق دأأنه يب: مبعىن
  .أعلم )١( ]تعاىل[املستحسنة شرعا أو عرفًا، واهللا 

***************** 
*********** 

***** 

ابارِ بتتاسي اللَاِء فالْخ  
 الْحصينِ عنِ ثَورٍ، عن يونس، بن عيسى أَخبرنا الرازِي، موسى بن إِبراهيم حدثَنا -  ٣٥

،انِيربالْح نأَبِي ع ،يدعس نةَ، أَبِي عريرنِ هع بِيلَّى الناُهللا ص هلَيع لَّمسنِ«: قَالَ وم 
 فَقَد فَعلَ من فَلْيوتر، استجمر ومن حرج، فَلَا لَا ومن أَحسن، فَقْد فَعلَ من فَلْيوتر، اكْتحلَ
،نسأَح نمفَلَا لَا و ،جرح نما أَكَلَ ولَّلَ فَمخظْ، تلْفا فَلْيمو لَاك انِهسبِل ،علتبفَلْي نلَ مفَع 

فَقَد نسأَح موفَلَا لَا ن ،جرح نمى وطَ أَتائالْغ ،رتتسفَإِنْ فَلْي لَم جِدأَنْ إِلَّا ي عمجا ييبكَث 
نلٍ ممر ،هبِردتسطَانَ فَإِنَّ فَلْييالش بلْعي دقَاعنِي بِمب ،مآد نلَ مفَع فَقَد نسأَح نمفَلَا لَا و 

جرو قَالَ ، »حأَب داود :اهوو رمٍ، أَباصع نرٍ، عقَالَ ثَو :نيصح ،رِييمالْح اهورو دبع 
كلالْم ناحِ، ببالص نرٍ، عو فَقَالَ ثَوأَب يدعس ،ريو قَالَ الْخأَب داوو«: دأَب يدعس ريالْخ وه 

نابِ محأَص بِيلَّ الناُهللا ىص هلَيع لَّمسو« .  

، )٨٨٣٨(، وأمحد )٣٤٩٨ )(٣٣٨()٣٣٧(أخرجه ابن ماجه ، و)١/٣٦(من طريق أيب داود أخرجه البيهقي 
 ضعيف إسنادوهذا . من طريق ثور بن يزيد عن احلصني احلرباين عن أيب سعيد عن أيب هريرة به) ٧١٩٩(واحلاكم 

 هذَا: وقد قال احلاكم. سعيد أبو: ويقال اخلري، سعد أيب جلهالةو -احلرباين مث احلمريي وهو- حصني لضعف
  .يخرجاه ولَم الْإِسناد صحيح حديثٌ

________________________________________  
طن ان، بربنسبة إىل ح: سكون املوحدةبضم احلاء املهملة و )٢()الْحبرانِي: (قوله

  .احلمريي: ريق الثاين؛ أعينمن محري، فوافق ما يف الط
، بإثبات الياء، وهو الصحيح عند بعض، وقد جاء يف )سعيد أَبِي عن: (وقوله

                                                 
  ).م(سقطت من  )١(
  ] ١٣٩٣: التقريب.[جمهول: ظ، روى له أبو داود وابن ماجه، قال احلافاحلرباين يقال و ،ياحلمري حصني: هو )٢(
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  . ، بسكون العني)١(أبو سعد: األصول
)نمو رمجتوقيل. األحجار الصغار لالستنجاء: استعمل اجلمار، وهي: أي ؛)اس :

   .به أو أكفان امليت، واألول أشهرخبر ثيا وأ
، يفيد أن الوتر هو األوىل، وليس بواجب، فما جاء من )حرج فَلَا لَا من(: وقوله

  .األمر بثالث حيمل على الندب، وما جاء من النهي عن التنقيص عنها حيمل على التنزيه
  .خرج من بني أسنانه بعود وحنوهأ: ؛أي))٢(تخلَّلَ ماو: (وقوله
  .فلريم به، وليخرجه من فمه: أيبكسر الفاء؛ ) فَلْيلْفظْ: (وقوله
كل أنه لآل: معناه: قيل. املضغ، وإدارة الشيء يف الفم: ، اللوك))لَاك وما: (وقوله

ما خيرج  )٤(علت، ويب)٣(ستقذاراالأن يلقي ما خيرج من بني أسنانه بعود وحنوه؛ ملا فيه من 
بلسانه، وهو معىن الكه؛ ألنه ال يما بقي : )ما الك(ـراد بر، وحيتمل أن يكون املذَقْست

لق وأخرجه بإدارة لسانه، وأما الذي خيرج احل فقمن آثار الطعام على حلم األسنان، وس
ري غالبا، يل له التغصعود أو باللسان؛ ألنه حيالأخرج بمن بني أسنانه فريميه مطلقًا، سواء 

ن إضاعة املال إذ ال ها ملا فيه مبعد مضغاخل كراهة رمي اللقمة ... الك وحيتمل أن املراد ب
ينا بعد املضغت عادة واستقذار احلاضرين فع.  

  .ومن ال فال حرج، فليتأمل: هذا املعىن ال يناسب قوله: قد يقال: قلت

                                                 
أبو سعد حبذفها، واملشهور أنه تـابعي،  : أبو سعيد بالياء، ويقال: وأما أبو سعيد فاملشهور فيه: "قال النووي )١(

  .١٧٨اإلجياز صـ". وقيل صحايب
ا أبو البخاري، وأبو حامت، وأبو داود، وابن حبان، والبغوي، وابن قانع، وغريهم، أم: أثبت صحبة أيب سعد) قلت(

وفرق الذهيب بينه وبـني أيب  . جمهول: ، وقال احلافظ)٤٩٩(سعيد احلرباين فتابعي، ذكره العجلي يف الثقات 
  . سعد الصحايب

  ).تخلَّلَ فَما(هكذا األصل ولفظ السنن  )٢(
  ). م(واملثبت من ) االستعداد(يف األصل  )٣(
  ). م(واملثبت من ) ويبلغ(يف األصل  )٤(
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  .)١(رملهو ال )كَثيبا( :قوله 
يقصد اإلنسان بالسوء يف تلك املواضع، : أي. إخل...) يلْعب الشيطَانَ فَإِنَّ: (وقوله

  . على النظر إىل سوأته، فليستتر ما أمكن )٢(ارملاويدل 
مقعدة، تطلق على أسفل البدن، وعلى موضع القعود؛ لقضاء : مجع )قَاعدامل( وقيل

  .، وعلى الثاين للظرفيةاحلاجة، وكالمها يصح إرادته، وعلى األول الباء لإللصاق
،  وفةشدها مكجو إذا، يلعب باملقاعد: على األول؛ أي ال بد من اعتبار قيد: قلت

  .فتأمل
***************** 

*********** 
***** 

ابا بى مهني هنى أَنْ عجنتسي بِه  
 ابن يعنِي الْمفَضلُ حدثَنا الْهمدانِي، موهبٍ بنِ اللَّه عبد بنِ خالد بن يزِيد حدثَنا -  ٣٦

 شيبانَ عن أَخبره بيتانَ، بن شييم أَنَّ الْقتبانِي، عباسٍ بنِ عياشِ عن الْمصرِي، فَضالَةَ
،انِيبتةَ إِنَّ: قَالَ الْقلَمسم نب لَّدخلَ ممعتاس عفيور نب لَى ثَابِتفَلِ عضِ، أَسقَالَ الْأَر 

 يرِيد شرِيك كَومِ إِلَى علْقَماَء من أَو علْقَماَء إِلَى شرِيك، كَومِ نم معه فَِسرنا: شيبانُ
لْقَامفَقَالَ ع عفيوا كَانَ إِنْ«: رندي أَحنِ فمولِ زسر لَّى اللَّهاُهللا ص هلَيع لَّمسذُ وأْخلَي ونِض 
يهلَى أَخأَنَّ ع لَه فصالن مام ،منغا يلَنو ،فصإِنْ النا كَانَ وندأَح ريطلَي لُ لَهصالن ،يشالرو 

 الْحياةَ لَعلَّ رويفع يا«: وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اللَّه رسولُ لي قَالَ: قَالَ ثُم »الْقدح وللْآخرِ
 بِرجِيعِ استنجى أَو وترا، تقَلَّد أَو لحيته، عقَد من أَنه الناس فَأَخبِرِ بعدي، بِك ستطُولُ

،ةابد ظْمٍ أَوا فَإِنَّ عدمحلَّى ماُهللا ص هلَيع لَّمسو هنرِيٌء مب« .  

                                                 
  ). م(واملثبت من ) التل(يف األصل  )١(
  ).م(واملثبت من ) احلار(يف األصل  )٢(
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، )٩٢٨٤(ويف الكربى  ،)٥٠٦٧(يف اتىب أخرجه النسائي ، و)١/١٧٨(من طريق أيب داود أخرجه البيهقي 
. به الْقتبانِي شيبانَ عن بيتانَ، بنِ شييم عن الْقتبانِي، عباسٍ بنِ عياشِ عن )١٧٠٠٠)(١٦٩٩٦)(١٦٩٩٥(وأمحد 
 ابن غري عن توثيقُه يؤثر ومل اثنان، عنه روى فقد -القتباين وهو -أمية بن شيبان حال جلهالة ضعيف إسنادوهذا 
  ."التقريب" يف احلافظ وجهله حبان،

________________________________________  
سكون الواو وفتح اهلاء، وحكي كسرها، وبفتح امليم،  ،)١()موهب بنِا: (قوله
  . وهو غريب

  . بسكون امليم ،)الْهمدانِي(و
  . اسم مفعول من التفضيل ،)٢()الْمفَضل(و
  . بفتح الفاء ،)فَضالَةَ(و
  . باملثناة التحتية املشددة والشني املعجمة ،)٣()عياش(و
  . باملوحدة واملهملة ،)عباس بنِا(و
  .بكسر القاف وسكون املثناة من فوق مث باء موحدة ،)الْقتبانِي(و
   .ساكنةبكسر املعجمة وضمها، بعدها مثناة حتتية مفتوحة مث أخرى  ،)٤()شييم(و 
   .تثنية بيتك ):تانبي(و
  . كمحمد :)٥()مخلَّد(و

                                                 
 ،داود أبـو ، روى لـه  الزاهد يالرمل خالد أبو ،اهلمداين موهب بن اهللا عبد بن يزيد بن خالد بن يزيد: هو )١(

  ]٧٧٠٨: التقريب. [ثقة عابد: ، قال احلافظماجه ابنو ،النسائيو
ي، روى له السـتة، فـال   القاض ياملصر معاوية أبو ،القتباين الرعيين مثامة بن عبيد بن فضالة بن املفضل: هو )٢(

  ]٦٨٥٨: التقريب. [ثقة فاضل عابد أخطأ ابن سعد يف تضعيفه: احلافظ
ي، روى له البخاري املصر ، الرمحن عبد أبو يقال و الرحيم عبد أبو ، ياحلمري القتباين عباس بن ياشع: هو )٣(

  ]٥٢٦٩: التقريب. [ثقة: قال احلافظيف جزء القراءة واخلمسة، 
. ثقـة : سائي، قـال احلـافظ  ي، روى له أبو داود،والترمذي، والناملصر البلوى القتباين بيتان بن شييم: هو )٤(

  ]٢٨٤١: التقريب[
 النجار بن مازن بن ثعلبة بن احلارث بن حبيب بن صخر بن ثعلبة ابن املعجمة، وسكون أوله، بفتح :خملدهو  )٥(

= 
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  .بضم أوله وكسر الفاء ،)١()رويفع(و
: وقيل. )٢(من مصر ]ب/٥[ هو الوجه البحري: قيل :)الْأَرضِ أَسفَلِ علَى: (قوله

  .حيتمل أن يكون املراد به املغرب، فإن والية رويفع هناك مشهور، ال يف الوجه البحري
  .بفتحها اسم موضع وأبضم الكاف  ،)٣()شرِيك مِوكَ من: (وقوله
موضع يف أسفل : العني وسكون الالم وقاف ومد بفتح ،)٤()علْقَماء إِلَى: (وقوله

  .ديار مصر
  . ةخمففة من الثقيل ،)كَان إِنْ: (قوله

  .البعري املهزول: بكسر النون وسكون الضاد املعجمة ،)ضونِال(و
  .)٥(حيصل له يف القسمة: بفتح النون؛ أي ،)صلُالن لَه لَيطري(: وقوله

                                                                                                                                          
= 

  ]٧٨٦٠: اإلصابة. [صحايب جليل، روى له أبو داود، رياألنصا
 وىل ،مصر سكن(  املدين ياألنصار مناة زيد بن عمرو بن حارثة بن عدى بن السكن بن ثابت بن رويفع: هو )١(

. ، صحايب جليل، روى له البخاري يف األدب، وأبو داود، والترمـذي،  والنسـائي  )ا مات و برقة، إمرة
   ] ٢٧٠٥: اإلصابة[

 بـن  عمرو فتوح من وهي السالم، عليه نوح، بن حام بن مصرامي بن مبصر مصر مسيت: قال ياقوت احلموي )٢(
  ).٥/١٣٧(معجم البلدان . عنه اهللا رضي اخلطاب، بن عمر أيام يف العاص

 عبد بن مسي بن شريك فيه أنفذ العاص بن عمرو كان اإلسكندرية قرب: شريك كوم: "قال ياقوت احلموي )٣(
 مقدمـة  على كان وسلّم، عليه اهللا صلّى اهللا، رسول على قدموا الذين مراد وفد أحد الغطيفي حرز بن يغوث
 بـه  فاعتصـم  الكـوم  هذا إىل فلجأ أصحابه على فخافهم املوضع ذا الروم عليه فكثرت مصر وفتح عمرو

معجم البلـدان  ". بذلك كشري كوم فسمي فاستغرهم منه قريبا وكان العاص بن عمرو أدركه حىت ودافعهم
)٤/٤٩٥.(  

  ١٨٧اإلجياز صـ". قال ابن يونس وكوم شريك هذا يف طريق اإلسكندرية: "قال النووي
. "رويفـع  حديث يف ذكر له مصر أسفل يف موضع: علقماء كوم ويقال علقام وكوم : "قال ياقوت احلموي )٤(

   ).٤/٤٩٥(معجم البلدان 
يقتسمون قسمة حمققة، ويبالغون يف استوائها، حىت أن السهم الواحد يقتسمه مراده أم كانوا : "قال النووي )٥(

  .  ١٨٧اإلجياز صـ . وهي خشبة السهم –بكسر القاف  –الرجالن فيحصل ألحدمها نصله وريشه، ولآلخر قدحه 
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خشب السهم قبل أن يراش : بكسر القاف وسكون الدال املهملة ،)الْقدح(و 
   .ويركب نصله
كانوا : وقيل. هو معاجلتها حىت تنعقد وتتجعد: قيل :)لحيته عقَد من: (وقوله

  .لها؛ كفعل األعاجمفتهو : وقيل. ساهلابإر روامفأُيعقدوا يف احلروب؛ تكربا وعجبا، 
ما  املراد به: قيل. س أو مطلق احلبلقووتر ال: هو بفتحتني :)وترا تقَلَّد أَو: (وقوله

كانوا يعلقونه عليهم من العا بتلك األوتار، ويرون  ذوا تعصم من والتمائم اليت يشدوأ
لئال ختتنق اخليل ا : وقيل. علقوا امن جهة األجراس اليت ي: وقيل. والعني )١(اآلفات

  .)٢(شدة الركض دعن
  

 بِهذَا أَخبره بيتانَ، بن شييم أَنَّ عياشٍ، عن مفَضلٌ، حدثَنا خالد، بن يزِيد حدثَنا -  ٣٧
يثدا، الْحضأَي نمٍ أَبِي عالس ،انِيشيالْج نع دباللَّ عنِ هرٍو، بمع ذْكُري كذَل وهو هعم 

 أَبو قَالَ ، »جبلٍ علَى بِالْفسطَاط أَلْيونَ حصن«: داود أَبو قَالَ أَلْيونَ، بابِ بِحصنِ مرابِطٌ
داود :»وهانُ وبيش نةَ بيى أُمكْنا يفَةَ أَبذَيح« .  

ئ ثقة أيضا هان بن سفيانسناد صحيح عياش ثقة من رجال مسلم، وشييم ثقة، وأبو سامل هو وهذا إخترجيه كسابقه 
    .، وقيل أن له صحبةمن رجال مسلم

________________________________________  
  .بفتح اجليم، بعدها مثناة حتتية ،))٣(الْجيشانِي: (قوله

اسم مدينة مصر قدميا، فلما : التحتيةبفتح اهلمزة وسكون الالم وضم  ،)أَلْيونَ(و 

                                                 
  ).من األوفات) (م(يف  )١(
  ١٩١اإلجياز للنووي صـ  )٢(
 بـن  سعد بن عمرو بن جرب بن هانئ بن سفيان: وهو .سنن أيب داودواملثبت من ) اجليشان( )م(و يف األصل )٣(

. يقـال لـه صـحبة   : ، روى له مسلم، وأبو داود، والنسائي، قال احلافظاجليشاين سامل أبو ، ياملصر ذاخر
  ]٢٤٥٥: التقريب[
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   .فتحها املسلمون مسوها الفسطاط
مصر بالضم أو الكسر مدينة فيها جمتمع الناس، واملراد هاهنا مدنية  )الْفسطَاط(و

   .)١(دواجلبل هو املسمى اآلن بالرص
  

 بن زكَرِيا حدثَنا عبادةَ، نب روح حدثَنا حنبلٍ، بنِ محمد بن أَحمد حدثَنا -  ٣٨
،اقحا إِسثَندو حرِ، أَبيبالز هأَن عمس ابِرج نب دبع ،قُولُ اللَّها«: يانهولُ نسر لَّى اللَّهاُهللا ص 

هلَيع لَّمسأَنْ و منِستظْمٍ حبِع رٍ أَوعب« .  

  . عن روح عن زكريا عن أيب الزبري عن جابر به )١٤٦٩٩( ، وأمحد)٢٦٣(أخرجه مسلم 
________________________________________  

بتقدمي التاء على امليم،  )٢(، بتقدمي امليم على التاء، ويف مسلم)حِستنم أَنْ: (قوله
  .)٣(كما يف بعض النسخ

عرة بفتحتني أو بسكون ب: ، بفتحتني، أو بسكون الثاين، واحدا)بعرٍ أَو: (وقوله
  .الثاين أيضا
  

 عمرٍو أَبِي بنِ يحيى عن عياشٍ، ابن حدثَنا الْحمصي، شريحٍ بن حيوةُ حدثَنا -  ٣٩
،انِيبيالس نع دبع نِ اللَّهب ،يلَميالد نع دبع نِ اللَّهب ،ودعسقَالَ م :مقَد فْدو لَى الْجِنع 

 روثَة أَو بِعظْمٍ يستنجوا أَنْ أُمتك انه :محمد يا: فَقَالُوا وسلَّم، علَيه اُهللا صلَّى اللَّه رسولِ

                                                 
  ). م(واملثبت من ) الرصو(يف األصل  )١(
  ٦تقدمت ترمجته صـ  )٢(

  ).٢٦٣(حديث رقم  –باب االستطابة  –رة كتاب الطها –واحلديث يف صحيحه 
والذي . وهو يوافق منت السنن طبعة دار القبلة حتقيق حممد عوامة -رمحه اهللا -هكذا بتقدمي امليم قول الشارح )٣(

يف طبعة مؤسسة الرسالة حتقيق األرنؤوط وطبعة املكتبة العصرية حتقيق حمي الدين عبد احلميد بتقـدمي التـاء   
)حسمتن .(  
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أَو ،ةممفَإِنَّ ح الَى اللَّهعلَ تعا جا لَنيهقًا، فى«: قَالَ رِزهولُ فَنسر اللَّه اُهللا لَّىص هلَيع لَّمسو 
نع كذَل«.   

   . إسناده شامي غري قوي: ، وقال البيهقي)١٨٠(، والبغوي )١/١٠٩(البيهقي  أخرجه من طريق أيب داود
  .وقال هذا إسناد شامي ليس بثابت. من طريق إمساعيل بن عياش به): ١٤٩(وأخرجه الدارقطين 

________________________________________  
  .الفحم: بضم وفتح امليمني، هي ،)حممة أَو: (قوله

 
***************** 

*********** 
***** 

اباِء بجنتاسال ةارجبِالْح  
 الرحمنِ، عبد بن يعقُوب حدثَنا: قَالَا سعيد، بن وقُتيبةُ منصورٍ، بن سعيد حدثَنا -  ٤٠
نازِمٍ، أَبِي عح نمِ علسنِ مب ،طقُر نةَ، عورع نةَ، عشائولَ أَنَّ عسر لَّى اللَّهاُهللا ص هلَيع 

لَّمسإِذَا«: قَالَ و بذَه كُمدإِلَى أَح ،طائالْغ بذْهفَلْي هعم ارٍ بِثَلَاثَةجأَح يبطتسي ،بِهِن 
  . »عنه زِئتج فَإِنها

من طريق أيب حازم عن مسلم ) ٢٥٠١٢)(٢٤٧٧١(، وأمحد )٤٢(، ويف  الكربى )٤٤(أخرجه النسائي يف اتىب 
  .وهذا إسناد ضعيف مسلم بن قرط ذكره ابن حبان يف الثقات وقال خيطئ .بن قرط عن عروة عن عائشة به

 عن عروةَ، بنِ هشامِ عن معاوِيةَ، أَبو حدثَنا لي،النفَي محمد بن اللَّه عبد حدثَنا -  ٤١
 اللَّه رسولُ سئلَ: قَالَ ثَابِت، بنِ خزيمةَ عن خزيمةَ، بنِ عمارةَ عن خزيمةَ، بنِ عمرِو
 أَبو قَالَ ،»رجِيع فيها لَيس أَحجارٍ لَاثَةبِثَ«: فَقَالَ الاستطَابة، عنِ وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى
داوكَذَا: د اهوو رةَ، أَبامأُس نابرٍ، ويمن نامٍ عشنِي هعي نةَ ابورع .  

 بنِ عمرِو عن عروةَ، بنِ هشامِمن طريق  )٢١٨٧٢)(٢١٨٦١)(٢١٨٥٦(، وأمحد )٣١٥(أخرجه ابن ماجه 
ميزةَ،خ نةَ عارمنِ عةَ، بميزخ نةَ عميزنِ خب وهذا إسناد ضعيف عمرو بن خزمية ذكره ابن حبان يف . به ثَابِت

 واحلديث: عند ذكر ترمجته ) ٣/٢٥٨(وقد قال الذهيب يف امليزان . الثقات ومل يرو عنه سوى هشام بن عروة
  .يقصد حديثنا هذا. اإلسناد مضطرب

________________________________________  
يف باب  خذتكفي عن ذلك اآل: ؛ أي جزاءمن اإل )عنه تجزِئ فَإِنها: (قوله
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  .، وال حاجة له معها إىل املاءاالستنجاء
 

***************** 
*********** 

***** 

اباِء بربتاسال  
 يحيى بن اللَّه عبد حدثَنا: قَالَا الْمقْرِئ، هشامٍ نب وخلَف سعيد، بن قُتيبةُ حدثَنا -  ٤٢

،أَموا ح التثَندحو ورمع نب ،نوا: قَالَ عنربو أَخأَب قُوبعي ،أَموالت نع دبع نِ اللَّهأَبِي ب 
 خلْفَه عمر فَقَام وسلَّم، علَيه اُهللا صلَّى اللَّه رسولُ بالَ: قَالَت عائشةَ، عن أُمه، عن ملَيكَةَ،
 كُلَّما أُمرت ما«: قَالَ بِه، تتوضأُ ماٌء هذَا: فَقَالَ ،»عمر يا هذَا ما«: فَقَالَ ماٍء، من بِكُوزٍ
لْتأَ، أَنْ بضوأَت لَوو لْتل فَعتةً كَاننس«.   

من طريق عبد اهللا بن حيىي عن عبد اهللا بن أيب مليكة عن أمه عن  )٢٤٦٤٣(، وأمحد )٣٢٧(أخرجه ابن ماجه 
  . ضعيف: وهذا إسناد ضعيف عبد اهللا بن حيىي قال احلافظ. عائشة به

________________________________________  
لو واظبت على الوضوء بعد  :معناه: ، قيل)سنةً )١(كَانتل فَعلْت ولَو: (قوله

  .احلدث؛ لكان طريقة واجبة
نة هو املراد بالس: فتأنيث ضمري كانت لتأنيث اخلرب، وحيتمل أن يقال: قلت

لسنة الفقهاء؛ إذ الوجوب مبجرد املواظبة يف حمل أاملندوب املؤكد، كما هو املشهور على 
  .النظر

***************** 
*********** 

***** 

ابي باِءا فجنتاساِء لبِالْم  
 عطَاِء عن الْحذَّاَء، يعنِي خالد عن الْواسطي، يعنِي خالد عن بقيةَ، بن وهب حدثَنا -  ٤٣
 حائطًا، لَدخ وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اللَّه رسولَ أَنَّ« مالك، بنِ أَنسِ عن ميمونةَ، أَبِي بنِ

                                                 
  . وهو املوافق ملطبوعات السنن وبه يستقيم السياق) م(واملثبت من ) وكانت(يف األصل  )١(
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هعمو غُلَام هعأَةٌ، ميضم وها ونرغا أَصهعضفَو دنع ،ةردى السفَقَض ،هتاجح جرا فَخنلَيع 
قَدى وجنتاِء اسبِالْم«.   

  . عن عطاء بنايب ميمونة عن أنس من طريق خالد الواسطي عن خالد احلذاء به) ٢٧٠(أخرجه مسلم 
من طريق شعبة عن عطاء بن ) ٤٥(، والنسائي )٢٧١(، ومسلم )٥٠٠)(١٥٢)(١٥١)(١٥٠(وأخرجه البخاري 

  .  أيب ميمونة، عن أنس به
________________________________________  

  .يتوضأ منها )١(مطهرة: بكسر امليم والقصر، وقد متد) ميضأَةٌ: (قوله
  

 عن الْحارِث، بنِ يونس عن هشامٍ، بن معاوِيةُ أَخبرنا علَاِء،الْ بن محمد حدثَنا -  ٤٤
يماهرنِ إِبةَ، أَبِي بونميم نحٍ، أَبِي عالص نةَ، أَبِي عريرنِ هع بِيلَّى الناُهللا ص هلَيع ،لَّمسو 

 كَانوا«: قَالَ ،"} يتطَهروا أَنْ يحبونَ رِجالٌ فيه{: قُباٍء أَهلِ في الْآيةُ هذه نزلَت"  :قَالَ
   .»الْآيةُ هذه فيهِم فَنزلَت بِالْماِء، يستنجونَ

من طريق معاوية ) ٣٥٧(، وابن ماجة )٣١٠٠(الترمذي  أخرجه، و)١/١٧٠(من طريق أيب داود أخرجه البيهقي 
: وهذا إسناد ضعيف يونس بن احلارث قال احلافظ. يم عن أيب صاحل عن أيب هريرة بهعن يونس عن إبراهبن هشام 

  . جمهول احلال: ضعيف، وشيخه إبراهيم بن أيب ميمونة، قال احلافظ
 التلخيص" يف احلافظو ،)٢/٩٩" ( اموع" يف وقال النووي".  الوجه هذا من غريب حديث"  :الترمذي قالقد و
  ". فضعي إسناده :")١/٥٢٥"(

________________________________________  
  .، بضم القاف واملد، وحكي قصره، يذكر ويؤنث، ويصرف ومينع)٢()قُباٍء: (قوله

***************** 
*********** 

                                                 
  ). مطهراة) (م(يف  )١(
 عـوف  بن عمرو بين مساكن وهي ا القرية عرفت هناك بئر اسم وأصله: بالضم :قُبا: "قال ياقوت احلموي )٢(

 القاصد يسار على املدينة من ميلني على قرية يوه ...يصرف وال ويصرف ويقصر ميد واو وألفه األنصار، من
 وـا  عذبـة  ومياه وآبار حسن وفضاء رصيف قدامه عامر التقوى مسجد وهناك كثري بنيان أثر ا مكة إىل

  ).٤/٣٠٢(معجم البلدان ". دمه العوام يتطوع الضرار مسجد
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***** 

ابلِ بجالر لُكدي هدضِ يى إِذَا بِالْأَرجنتاس  
 ح - لَفْظُه وهذَا - شرِيك حدثَنا عامرٍ، بن أَسود حدثَنا ،خالد بن إِبراهيم حدثَنا -  ٤٥

 بنِ إِبراهيم عن شرِيك، عن وكيع، حدثَنا الْمخرمي، يعنِي اللَّه عبد بن محمد وحدثَنا
 أَتى إِذَا وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى النبِي كَانَ«: قَالَ هريرةَ، أَبِي عن زرعةَ، أَبِي عن جرِيرٍ،
 ثُم«: وكيعٍ حديث في: داود أَبو قَالَ ،»فَاستنجى ركْوة أَو تورٍ في بِماٍء أَتيته الْخلَاَء،

حسم هدلَى يضِ، عالْأَر ثُم هتياٍء أَتبِإِن رأَفَ آخضوو قَالَ ،»تأَب داويثُ: ددحو دونِ الْأَسب 
  . أَتم عامرٍ

 بنِ زرعةَ أَبِي عن جرِيرٍ، بنِ إِبراهيم عن شرِيك، عن ،وكيعمن طريق  )٣٥٨(، وابن ماجه )٥٠(أخرجه النسائي 
 ئخيط صدوق: ناد ضعيف شريك بن عبد اهللا القاضي قال احلافظوهذا إس. به هريرةَ أَبِي عن جرِيرٍ، بنِ عمرِو
  .كثريا

________________________________________  
  .من صفر أو حجارة ):تورٍ: (قوله

للشك، أو ) أَو(صغري من جلد يشرب فيه، وكلمة  )١(]إناء[): ركْوة أَو: (وقوله
  .وةللتقسيم على األحيان، فتارة بتور، وتارة برك

***************** 
*********** 

***** 

ابب اكوالس  
 هريرةَ، أَبِي عن الْأَعرجِ، عنِ الزناد، أَبِي عن سفْيانَ، عن سعيد، بن قُتيبةُ حدثَنا -  ٤٦

،هفَعرلَا«: قَالَ يأَنْ لَو قلَى أَشع ،نِنيمؤالْم مهترريِ لَأَمأْخاِء، بِتشالْع اكوبِالسو دنكُلِّ ع 
لَاةص« .  

، وابن ماجه )٣٠٣٤(النسائي يف الكربى ، و)٢٥٢(إسناده صحيح على شرط الشيخني، وقد أخرجه مسلم 
  .لكن بدون ذكر العشاء .من طريق سفيان عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة به) ٦٩٠(

________________________________________  
                                                 

  ). م(سقطت من  )١(



 112

  .)١(، وينقله عنه�إىل النيب : ؛ أي)يرفَعه: (قوله
 )٣(]أن أشق[ ]أ/٦[ لوال خوف أن أشق، أو كراهة )٢(]أي[ ):أَشق أَنْ لَولَا: (قوله

املشقة هاهنا، : فال يرد أن لوال المتناع الثاين لوجود األول، وال وجود لألول؛ أعين
  .فتأمل

، ويؤيده ما يف )٤(إجياب، وإال فأمر الندب موجودأمر ، )أَمرتهملَ: (واملراد بقوله
  .)٥())رضت عليهم السواكفل: ((رواية أمحد
  

 عن إِسحاق، بن محمد حدثَنا يونس، بن عيسى أَخبرنا موسى، بن إِبراهيم حدثَنا -  ٤٧
دمحنِ مب يماهرإِب الت،يمي نةَ أَبِي علَمنِ سب دبنِ، عمحالر نع دينِ زب دالخ ،نِيهالْج 

 لَأَمرتهم أُمتي، علَى أَشق أَنْ لَولَا«: يقُولُ وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اللَّه رسولَ سمعت: قَالَ
اكوبِالس دنكُلِّ ع لَاةو الَقَ ،»صةَ أَبلَمس :تأَيا فَرديز سلجي يف ،جِدسإِنَّ الْمو اكوالس 

نم أُذُنِه عضوالْقَلَمِ م نم بِ، أُذُنا الْكَاتفَكُلَّم إِلَى قَام لَاةالص اكتاس.   

                                                 
 قوله، من: حكما أو تصرحيا، وسلم عليه اهللا صلى النيب إىل ينتهي أن إما: اإلسناد مث: "ابن حجر قال احلافظ )١(

 املوقـوف، : والثـاين  املرفوع،: فاألول... : التابعي إىل أو....: كذلك الصحايب إىل أو، تقريره أو فعله، أو
  . ٢٧٨نزهة النظر صـ . املقطوع: والثالث

  ). م(سقطت من األصل واملثبت من  )٢(
  ). م(سقط من  )٣(
 عـن  يخالفُونَ الَّذين فَلْيحذَرِ{: تعاىل قوله الوجوب ودليل صارفة، لقرينة إال الوجوب على يدل ارد ألمرا )٤(

رِهأَنْ أَم مهيبصةٌ تنتف أَو مهيبصي ذَابع يمتركه على ترتب ملا للوجوب األمر يكن مل فلو ] .٦٣: النور[} أَل 
" صـالة  كـل  مع بالسواك ألمرم أميت على أشق أن لوال: "والسالم الصالة عليه وقال. أليم عذاب أو فتنة
  ١٠٨صـ احلديث أهل منهج على الفقه أصول نم .عليهم يشق ال حىت يأمرهم فلم...

وإسناده ضعيف، فيه ) ١٨٣٦(حديث رقم  – املطلب عبد بن العباس بن متام مسند -أخرجه أمحد يف مسنده  )٥(
  .جمهول : قول ابن السكن أنه) ٨٢٩(نقل احلافظ يف اللسان : وامسه الصيقل ادالزر علي أبو
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راهيم عن أيب سلمة عن زيد من طريق حممد بن إسحاق عن حممد بن إب) ١٧٠٣٢(، وأمحد )٢٣(أخرجه الترمذي 
  .صحيح حسن حديثٌ: وقال الترمذي. وهذا إسناد حسن حلال حممد بن إسحاق. بن خالد به

________________________________________  
  .، بالنصب على الظرف، وهو خرب إن)الْقَلَمِ موضع: (قوله

  
 إِسحاق، بن محمد حدثَنا خالد، بن أَحمد حدثَنا ي،الطَّائ عوف بن محمد حدثَنا -  ٤٨
نع دمحنِ مى بيحنِ يانَ، ببح نع دبع نِ اللَّهب دبع نِ اللَّهب ،رمقَالَ ع :قُلْت :تأَيأَر 
وتينِ ضاب رمكُلِّ عل لَاةا، صرطَاه رغَيرٍ، وطَاه م؟ عفَقَالَ ذَاك :نِيهثَتداُء حمأَس تبِن ديز 
 علَيه اُهللا صلَّى اللَّه رسولَ أَنَّ« حدثَها عامرٍ، أَبِي بنِ حنظَلَةَ بن اللَّه عبد أَنَّ الْخطَّابِ، بنِ

لَّمسو روِء أُمضكُلِّ بِالْول ،لَاةا صرطَاه رغَيرٍ، وا طَاهفَلَم قش كذَل ،هلَيع رأُم اكوكُلِّ بِالسل 
لَاةفَكَانَ ،»ص ناب رمى عرأَنَّ ي ةً، بِهلَا فَكَانَ قُو عدوَء يضكُلِّ الْول لَاةو قَالَ صأَب داود :

يماهرإِب نب دعس ،اهور نع دمحنِ مب ،اقحقَالَ إِس ديبع اللَّه نب دبع اللَّه .  
 يحيى بنِ محمد عن إِسحاق، بن محمدمن طريق ) ٥٥٦( واحلاكم ،)١٥( خزمية وابن ،)٢١٩٦٠(أخرجه أمحد 

  . به عمر بنِ اللَّه عبد بنِ اللَّه عبد عن حبانَ، بنِ
 اسم يف إسحاق ابن على اختلف قد لكن. ثقات اإلسناد رجال وباقي ،إسحاق ابن أجل من حسن إسنادوهذا 
  .ثقة فكالمها يضر، وال سيأيت، كما ومكرباً مصغراً فروي عمر، بن اهللا عبد بن اهللا عبيد

________________________________________  
توضي، : كذا يف مجيع النسخ: وطي، قال السي))١(عمرابنِ  ضيتو أَرأَيت: (قوله

  .)٢(، بضم الضاد وبعدها مهزة تكتب على واوؤتوض: بكسر الضاد وبالياء، وصوابه

                                                 
، صحايب جليل روى له الستة املدين ياملك الرمحن عبد أبو العدوى، يالقرش اخلطاب بن عمر بن اهللا عبد: هو )١(

   ] ٦٦٢٨: اإلصابة. [وهو من املكثرين
كما يف الشـرح  ) توضي(ويف ط الرسالة . من منت السنن وهو على ما ذكر السيوطي يف ط املكتبة العصرية )٢(

قال النووي رمحه ) أ(توضؤ، وقد جاء يف هامش نسخة : كذا يف األصول اخلطية، والصواب: وعلق حمققه قائال
توضؤ، بضم الضاد وبعدها مهزة، تكتـب  : توضي، بكسر الضاد وبالياء، وصوابه: كذا يف مجيع النسخ: اهللا

= 
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: عما بعن جاره، وما استفهامية، مث حذف ألفها؛ أي: ، أصله)ذَاك عم: (وقوله
  ذلك؟ )١(]يف[عن أي سبب 

***************** 
*********** 

***** 

ابب فكَي تسياك  
 بنِ غَيلَانَ عن زيد، بن حماد حدثَنا: قَالَا الْعتكي، داود بن وسلَيمانُ مسدد، حدثَنا -  ٤٩

 موسلَّ علَيه اُهللا صلَّى اللَّه رسولَ أَتينا«: قَالَ مسدد: قَالَ أَبِيه عن بردةَ، أَبِي عن جرِيرٍ،
لُهمحتسن هتأَيفَر اكتسلَى يع انِهسو قَالَ »لأَب داوقَالَ: دانُ وملَيقَالَ: س: لْتخلَى دع بِيالن 

 إِه«: يقُولُ وهو لسانِه، طَرف علَى السواك وضع وقَد يستاك، وهو وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى
  . اختصرته ولَكني طَوِيلًا حديثًا فَكَانَ: مسدد قَالَ: داود أَبو قَالَ. يتهوع :يعنِي »هإِ

من طريق محاد بن زيد عن ) ٣(، والكربى )٣(، والنسائي يف اتىب )٢٥٤(، ومسلم )٢٤٤(أخرجه البخاري 
  . غيالن بن جرير عن أيب بردة عن أبيه به

________________________________________  
  .نطلب منه ما نركب عليه يف غزوة تبوك: ؛ أي)نستحملُه(: قوله
اتفقوا على سكون اهلاء، واختلفوا يف اهلمزة بني فتح وكسر وضم، ، )إه إه: (قوله

  .أعلم )٢(]تعاىل[واهللا 
كذا يف رواية : ال النوويق. القيء: يتقيأ، واهلواع: ؛ أي)يتهوع :يعنِي: (وقوله

ت كصوت املتقيئ؛ له صو: أي. )٤( )كأنه يتهوع(: )٣(والصواب رواية البخاري. املصنف

                                                                                                                                          
= 

  ٢١٩اإلجياز للنووي صـ  .وعلق عليها عوامة يف نسخته وكذا أثبتها. واواً
  ). م(سقطت من  )١(
  ). م(سقطت من  )٢(
  ). ٢٤٤(حديث رقم  –باب السواك  –كتاب الوضوء  –أخرجه البخاري يف صحيحه  )٣(
  . بتصرف ٢٢٢اإلجياز صـ  )٤(
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  .حىت أوصل أقصى احللق، واستوعب مجيع الفم غبال )١(]أنه[ أي
***************** 

*********** 
***** 

ابي بلِ فجالر اكتسي اكبِِسو رِهغَي  
٥٠  - ثَنداح دمحم نى، بيسا عثَندةُ حسبنع نب دبع ،داحالْو نامِ عشنِ هةَ، بورع نع 
،أَبِيه نةَ، عشائع ولُ كَانَ«: قَالَتسر لَّى اللَّهاُهللا ص هلَيع لَّمسو نتسي هدنعو ،لَانجر 

 ،»أَكْبرهما السواك أَعط كَبر أَنْ ، السواك فَضلِ في إِلَيه يوحفَأُ خرِ،الْآ من أَكْبر أَحدهما
 أَهلُ بِه تفَرد مما هذَا«: الْأَعرابِي ابن هو سعيد أَبو لَنا قَالَ: حزمٍ ابن هو أَحمد قَالَ

ةيندالْم« .  

 ثقات رجاله صحيح سند وهذا. ن طريق عنبسة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بهم) ٨٢(أخرجه البزار 
وقال  ثقتان ومها الواحد، عبد بن عنبسة وشيخه ،-الطباع نجِيح ابن وهو -عيسى بن حممد غري الشيخني؛ رجال
  ." حسن إسناده" : )١/٣٨١"( التلخيص" ويف ،)١/٢٨٤" ( الفتح" احلافظ

  

 الْمقْدامِ عنِ مسعرٍ، عن يونس، بن عيسى أَخبرنا الرازِي، موسى بن براهيمإِ حدثَنا -  ٥١
 علَيه اُهللا صلَّى اللَّه رسولُ يبدأُ كَانَ شيٍء بِأَي لعائشةَ: قُلْت: قَالَ أَبِيه، عن شريحٍ، بنِ

لَّمسلَ إِذَا وخد تي؟به قَالَت :»اكوبِالس« .  

 شريحٍ، بنِ الْمقْدامِ طريقِمن  )٢٩٠(، وابن ماجه )٨(، والكربى )٨(، والنسائي يف اتىب )٢٥٣(أخرجه مسلم 
نع عن عائشة به أَبِيه.  

***************** 
*********** 

***** 

ابلِ بغَس اكوالس  

                                                 
  ). م(سقطت من األصل واملثبت من  )١(
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 بن عنبسةُ حدثَنا الْأَنصارِي، اللَّه عبد بن محمد حدثَنا بشارٍ، بن محمد حدثَنا -  ٥٢
يدعس يالْكُوف ،باسثَنِي الْحدح ،ريكَث نةَ، عشائا عهأَن كَانَ«: قَالَت بِين لَّى اللَّهاُهللا ص 
هلَيع لَّمسو ،اكتسي يطعنِيفَي اكوالس ،أَغِْسلَهأُ لدفَأَب بِه ،اكتفَأَس ثُم أَغِْسلُه هفَعأَدو هإِلَي« .  

رضيع عائشة روى  -هو بن عبيد التيمي  -وهذا إسناد حسن، كثري  )١/٦٤(من طريق أيب داود أخرجه البيهقي 
  .  عنه مجع وذكره ابن حبان يف الثقات وال يعلم فيه جرح

________________________________________  
، بتشديد نيستاك، ويدلك أسنانه بالسواك، مأخوذ من الس: ؛ أي)يستن: (قوله

  .النون
أي يف فضل : )٢(قال النووي. إخل...) السواك فَضلِ في )١(إِلَيه يوحفَأُ: (وقوله

  .ألكربلآداب السواك أن نعطيه 
الكالم على  )٤(بقاءإ، واألقرب )٣(ةب غري ظاهرادآلإضافة الفضل إىل ا: قلت
يتضمن بيان فضل  )٥(ألكربلعطاء اإلان فضل السواك؛ وذلك ألن األمر بيف بي: ظاهره؛ أي

اهللا حىت خيتص به األكرب واألشراف،  السواك، ويدل على أنه شيء له فضل كبري عند
  .أعلم )٦(]تعاىل[ الوحي ألجله، واهللا أنزلو

*****************  
*********** 

***** 

ابب اكوالس نم ةطْرالْف  

                                                 
 فَأَوحى(الرسالة ففيهما  بعةعوامة، أما طبعة املكتبة العصرية، وط بعةوافق طوهو ي) وحي إليهفأُ(هكذا الشرح  )١(

اللَّه هبزيادة لفظ اجلاللة) إِلَي.  
  ٢٢٥اإلجياز صـ )٢(
  ). م(واملثبت من ) ظاهر(يف األصل  )٣(
  ). م(واملثبت من ) بقاء(يف األصل  )٤(
  ) م(واملثبت من ) بإعطاء األكرب(يف األصل  )٥(
  ). م(طت من سق )٦(
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 بنِ مصعبِ عن زائدةَ، أَبِي بنِ زكَرِيا عن وكيع، حدثَنا معنيٍ، بن يحيى حدثَنا -  ٥٣
 اُهللا صلَّى اللَّه رسولُ قَالَ: قَالَت عائشةَ، عن الزبيرِ، ابنِ عنِ حبِيبٍ، بنِ طَلْقِ عن شيبةَ،
هلَيع لَّمسو » رشع نم ةطْرالْف :ارِبِ، قَصفَاُء الشإِعو ،ةياللِّح ،اكوالسو اقشنتاسالو 

 يعنِي - الْماِء وانتقَاص الْعانة، وحلْق الْإِبِط، ونتف الْبراجِمِ، وغَسلُ الْأَظْفَارِ، وقَص بِالْماِء،
 تكُونَ أَنْ إِلَّا الْعاشرةَ ونِسيت: مصعب قَالَ: زكَرِيا قَالَ ،» -  بِالْماِء الاستنجاَء

  . »الْمضمضةَ«

، )٥٠٤٠(، والنسائي )٢٧٥٧(والترمذي ، )٢٦١(أخرجه مسلم ، و)١/٨٨(من طريق أيب داود أخرجه البيهقي 
 عبد عن حبِيبٍ، بنِ طَلْقِ عن شيبةَ، بنِ مصعبِ عن زائدةَ، أَبِي بنِ زكَرِيا عن وكيع،من طريق ) ٢٩٣(ماجه  وابن
نِ اللَّهرِ، بيبالز نةَ عشائبه ع.  

________________________________________  
من الدين، أو من السنة القدمية اليت اختارها األنبياء  :؛ أي)الْفطْرة من عشر: (قوله

أكثر : وقال اخلطايب. عليهم السالم، واتفقت عليها الشرائع، فكأا أمر جبلي فطروا عليها
رنا أن ممن سنن األنبياء الذين أُإن هذه اخلصال : ؛ أي)١(العلماء على تفسريها بالسنة

، وقد )٢( إبراهيم ا، كما روي عن ابن عباساهللا ىتدي م، وهي الكلمات اليت ابتلنق
: النحل[ }حنِيفًا إِبراهيم ملَّةَ اتبِع أَن إِلَيك أَوحينا ثُم {: أمرنا مبتابعته خصوصا يف قوله

ال ينفي الزيادة؛ إذ ال مفهوم للعدد، مث عشر مبتدأ بتقدير  )٣())مخس: ((، ورواية]١٢٣

                                                 
  .  بتصرف) ١/٣١(معامل السنن  )١(
 عـم  ابـن ( املدين العباس أبو ياهلامش يالقرش مناف عبد بن هاشم بن املطلب عبد بن عباس بن اهللا عبد: هو )٢(

  ] ٤٧٩٩: اإلصابة. [حرب األمة وترمجان القرآن، روى له الستة. )عليه اهللا صلى اهللا رسول
، وباب تقلـيم  )٥٨٨٩(حديث رقم  –باب قص الشارب  –كتاب اللباس  – يف الصحيح أخرجه البخاري )٣(

حديث رقم  –باب اخلتان بعد الكرب ونتف اإلبط  –، ويف كتاب االستئذان )٥٨٩١(حديث رقم  –األظفار 
يف   ، وأبو داود)٢٥٧(حديث رقم  –باب خصال الفطرة  –كتاب الطهارة  – يف الصحيح ، ومسلم)٦٢٩٧(

أبـواب   – يف اجلامع ، والترمذي)٤١٩٨(حديث رقم  –باب يف أخذ الشارب  –جل كتاب التر -السنن 
 –كتاب الطهـارة   -يف ا تىب  ، والنسائي)٢٧٥٦(حديث رقم  –باب ما جاء يف تقليم األظفار  –األدب 

= 
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  .وصفة، وما بعده خربأر، واجلار وارور خرب له عشر خصال أو خصال عش
 على الشفة، والقص بتقطعه، والشارب الشعر النا: ؛ أي)الشارِبِ قَص: (وقوله

، وجاء يف )٢(، وهو خمتار مالك)١(نص عليه احلافظ ابن حجر. هو األكثر يف األحاديث
القص : ربيطقال ال. صالهو االستئ حفاء، وهو خمتار أكثر العلماء، واإلحفاءبعضها اإل
أخذ البعض واإلحفاء على أخذ الكل، وكالمها ثابت، فيتخري فيما  ]ب/٦[ يدل على

مث السيوطي يف حاشية الكتاب، وقال ملا فيه من  )٤(، ورجح قوله احلافظ ابن حجر)٣(شاء
  .اجلمع بني األحاديث

تعيني بل فيه إبطال األحاديث؛ ألن أحاديث القص تدل على : قد يقال: قلت
بني  يدل على تعيني اإلحفاء، فالتخيري إبطال، للكل والتوفيق القص، ال غري، واإلحفاء

فاء على معىن ح، فالظاهر أن حيمل اإل)٥(أحدمها على ااز غري مستبعداألحاديث حبمل 
القص؛ ألن مالكًا كان أعلم بسنة أهل املدينة، وكان يراعيها جدا، فالظاهر أنه عين القص 

القص هو املختار، وأيضا هو الوارد يف أكثر : تهم، وكأنه هلذا قال النوويبسن
                                                                                                                                          

= 
حـديث  –، وباب نتف اإلبط )١٠(حديث رقم  -، وباب تقليم األظفار )٩(حديث رقم  –باب االختتان 

، وباب ذكر الفطرة )٥٠٤٤)(٥٠٤٣(حديث رقم  -باب من سنن الفطرة  –، ويف كتاب الزينة )١١(رقم 
حـديث رقـم    -باب الفطرة  –كتاب الطهارة وسننها  – ماجه يف السنن، وابن )٥٢٢٥(حديث رقم  -
 يف ، وأمحد)٣(حديث رقم  –باب ما جاء يف السنة يف الفطرة  –كتاب اللباس  – يف املوطأ ، ومالك)٢٩٢(

  ). ١٠٣٣٨)(٩٣٢١)(٧٨١٣)(٧٢٦١)(٧١٣٩(حديث رقم  –مسند أيب هريرة  – املسند
  ). ١٠/٣٤٦(فتح الباري  )١(
 املبالغة باحلديث واملراد مثلة عندي الشارب إحفاء مالك عن القاسم بنا وقال "وفيه ): ١٠/٣٤٧(فتح الباري  )٢(

 يوجـع  أن أرى فقال شاربه حيفي عمن مالكا سألت أشهب وقال الشفتني حرف يبدو حىت الشارب أخذ يف
  ". الناس يف ظهرت بدعة هذه شاربه حيلق ملن وقال ضربا

  )١٠/٣٤٧(فتح الباري  )٣(
  )١٠/٣٤٧(فتح الباري  )٤(
  ). غري بعيد) ( م(يف  )٥(
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   .، واهللا تعاىل أعلم)١(األحاديث
  .ريهافإرساهلا وتو: ؛ أي)اللِّحية وإِعفَاُء: (وقوله
اليت جتتمع فيها تنظيف املواضع : معناه: ، قال اخلطايب)الْبراجِمِ وغَسلُ: (وقوله

  .)٢(العقد اليت تكون على ظهور األصابع: اجمالوسخ، وأصل الرب
يف والتنوير أخذ شعره باألصابع، وهل يكفي احللق : ؛ أي)الْإِبِط ونتف: (وقوله

باس األخبرة عند اإلبط بالنتف؛ ألنه حمل الرائحة الكريهة باحت صوميكن أن خي ؟)٣(السنة
الشافعي كان حيلق املزين  روي أن. املسام، والنتف يضعف أصول الشعر، واحللق يقويها

  .)٤(السنة النتف، لكين ال أقدر عليه: إبطه، ويقول
بالقاف والصاد املهملة على املشهور أي انتقاص البول ) الْماِء وانتقَاص( :وقوله
  . وقيل هو بالفاء والضاد املعجمة أي نضح املاء على الذكر بغسل املذاكري

  
 بنِ علي عن حماد، حدثَنا: قَالَا شبِيبٍ، بن وداود ماعيلَ،إِس بن موسى حدثَنا -  ٥٤

،ديز نةَ علَمنِ سب دمحنِ مارِ بمنِ عرٍ، باسى،: قَالَ يوسم نع ،قَالَ أَبِيهو داود :نع 
 الْمضمضةَ، الْفطْرة من إِنَّ«: قَالَ وسلَّم لَيهع اُهللا صلَّى اللَّه رسولَ أَنَّ ياسرٍ، بنِ عمارِ

اقشنتاسالو«، فَذَكَر هوحن لَمو ذْكُرفَاَء يإِع ،ةياللِّح ادزانَ« وتالْخقَالَ ،»و :»احضتانالو« 
لَمذْكُرِ وي قَاصتاِء اننِي -  الْمعاَء يجنتاسال.  
. من طريق محاد عن علي بن زيد عن سلمة بن حممد عن عمار به )١٨٣٢٧(، وأمحد )٢٩٤(جه ابن ماجه أخر

 مل سلمة ألن منقطع، إنه مث عمار، بن حممد بن وسلمة جدعان، بن زيد بن علي لضعف ضعيف، إسناد وهذا
                                                 

 حيفه وال الشفة طرف يبدو حىت يقص أنه فاملختار يقصه ما حد وأما : "ونص عبارته) ٣/١٤٩(شرح مسلم  )١(
  ". أعلم واهللا الشفتني على طال ما أحفوا فمعناها الشوارب أحفوا روايات وأما صلهأ من

  . بتصرف) ١/٣١(معامل السنن  )٢(
".  وبالنورة باحللق أيضا وحيصل عليه قوي ملن النتف فيه واألفضل باالتفاق فسنة اإلبط نتف أما: "قال النووي )٣(

  ).  ٣/١٤٩(شرح صحيح مسلم 
  ). ٣/١٤٩(للنووي  شرح صحيح مسلم )٤(



 120

 يف حبان ابن قالو مرسل، جده عن حديثه أن معني ابن عن" التهذيب" يف احلافظ نقل قدف عمار من يسمع
  .يره ومل ياسر، بن عمار جده عن يروي احلديث، منكر: )١/٣٣٧(" اروحني"
  

 فيها وذَكَر ،»الرأْسِ في كُلُّها خمس«: وقَالَ عباسٍ، ابنِ عنِ نحوه، وروِي: داود أَبو قَالَ
»قالْفَر«، لَمو ذْكُرفَاَء يإِع ةي١(اللِّح( .  

 بنِ بكْرِ وعن ومجاهد، حبِيبٍ، بنِ طَلْقِ عن حماد، حديث نحو وروِي: داود أَبو قَالَ
دبع اللَّه ،نِيزالْم ملُهقَو لَموا وذْكُرفَاَء يإِع ةي٢(اللِّح(.  
 النبِي عنِ هريرةَ، أَبِي عن سلَمةَ، أَبِي عن مريم، أَبِي بنِ اللَّه عبد بنِ محمد حديث وفي
   .)٣(»اللِّحية وإِعفَاُء«: فيه وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى
نعو يماهرإِب ،يعخالن هوحن ذَكَرفَاَء«: وإِع ،ةيانَ اللِّحتالْخ٤(»و(.   

________________________________________  
، وقال النووي يف )٥(هو االستنجاء باملاء: ، قال اخلطايب)والانتضاح: (قولهو

  .)٦(ح الفرج مباء قليل بعد الوضوء؛ لنفي الوسواسنضهو )): شرح مسلم((
ميينا ومشالًا،  تهصيان أن يقسم شعر: هو بفتح فسكون ،)الْفَرق فيها ذَكَر: (وقوله

   .)٧(الوسط من الناحيتنيفيظهر 
***************** 

*********** 
                                                 

  .}موقوف صحيح{ -رمحه اهللا  –قال األلباين  )١(
  .}موقوف عن طلق صحيح{ -رمحه اهللا  –قال األلباين  )٢(
  .}صحيح{ -رمحه اهللا  –قال األلباين  )٣(
  .}موقوف صحيح{ -رمحه اهللا  –قال األلباين  )٤(
  ). ١/٦٣(معامل السنن  )٥(
  .للجمهورونسبه ) ٣/١٥٠(شرح صحيح مسلم  )٦(
شرح صحيح ". أعلم واهللا أفضل الفرق وأن والفرق السدل جواز املختار الصحيح أن واحلاصل: "قال النووي )٧(

  ).١٥/٩٠(مسلم 
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***** 

ابب اكوالس نمل قَام نلِ ماللَّي  
 عن وائلٍ، أَبِي عن وحصينٍ، منصورٍ، عن سفْيانُ، حدثَنا كَثريٍ، بن محمد حدثَنا -  ٥٥

  . »بِالسواك فَاه يشوص اللَّيلِ من قَام إِذَا كَانَ وسلَّم علَيه اُهللا لَّىص اللَّه رسولَ أَنَّ« حذَيفَةَ،

  .بسنده ومتنه سواء) ٨٨٩(أخرجه البخاري 
من طريق ) ٢٥٥(، ومسلم )١١٣٦(والبخاري ، من طريق منصور )٢٥٥(، ومسلم )٢٤٥(وأخرجه البخاري 

  .كالمها عن أيب وائل عن حذيفة بهحصني 
________________________________________  

  .يغسل: وقيل. يدلك أسنانه، وينقها: أي: وزن يقولب، هو )فَاه يشوص: (قوله
  

 بنِ زرارةَ عن حكيمٍ، بن بهز أَخبرنا حماد، حدثَنا إِسماعيلَ، بن موسى حدثَنا -  ٥٦
 لَه يوضع كَانَ وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى النبِي أَنَّ« عائشةَ، عن هشامٍ، بنِ سعد عن أَوفَى،

وُءهضو ،اكُهوسفَإِذَا و قَام نلِ ملَّى اللَّيخت ثُم اكتاس« .  

ريق زرارة من ط )١٢٣٩()٤٤٨(، والنسائي يف الكربى مطوالً بإسقاط سعد بن هشام )١٣٤٦(أخرجه املصنف 
  .صدوق: وهذا إسناد حسن ز بن حكيم قال احلافظ يف التقريب. بن أوىف عن سعد بن هشام عن عائشة به

  
 عائشةَ، عن محمد، أُم عن زيد، بنِ علي عن همام، حدثَنا كَثريٍ، بن محمد حدثَنا -  ٥٧

 أَنْ قَبلَ تسوك إِلَّا فَيستيقظُ نهارٍ، ولَا لَيلٍ من يرقُد لَا كَانَ وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى النبِي أَنَّ«
  . »يتوضأَ

 ضـعيف،  إسناد وهذا. به عائشةَ عن محمد، أُم عن زيد، بنِ علي عن همام،من طريق ) ٢٤٩٠٠(أخرجه أمحد 
: ويقـال  أمينة، امسها: ويقال - جدعان بن زيد امرأة حممد أم وجهالة - جدعان ابن وهو - زيد بن علي لضعف

  .الشيخني رجال ثقات اإلسناد رجال وبقية - أمية
  

 ،ثَابِت أَبِي بنِ حبِيبِ عن حصين، أَخبرنا هشيم، حدثَنا عيسى، بن محمد حدثَنا -  ٥٨
نع دمحنِ مب يلنِ عب دبع نِ اللَّهاسٍ، ببع نع ،أَبِيه نع هدج دبع نِ اللَّهاسٍ، ببقَالَ ع :» 
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لَةً بِتلَي دنع بِيلَّى الناُهللا ص هلَيع لَّمسا وقَظَ فَلَميتاس نم ،هامنى مأَت هورذَ طَهفَأَخ اكَهوس 
،اكتفَاس لَا ثُمت هذه اتي إِنَّ{: الْآيلْقِ فخ اتومضِ، السالْأَرو لَافتاخلِ وارِ اللَّيهالنو 

اتي لَآيأُولابِ لى }الْأَلْبتح بأَنْ قَار متخةَ يورالس - ا أَوهمتخ - أَ ثُمضوى تلَّ فَأَتصماه 
 رجع ثُم ذَلك، مثْلَ فَفَعلَ استيقَظَ ثُم اللَّه، شاَء ما فَنام فراشه إِلَى رجع ثُم ركْعتينِ، فَصلَّى

 فَفَعلَ قَظَاستي ثُم فَنام، فراشه إِلَى رجع ثُم ذَلك، مثْلَ فَفَعلَ استيقَظَ ثُم فَنام، فراشه إِلَى
 فُضيلٍ، ابن رواه: داود أَبو قَالَ ،» أَوتر ثُم ركْعتينِ، ويصلِّي يستاك ذَلك، كُلُّ ذَلك مثْل
ننٍ، عيصقَالَ ح :كوسأَ، فَتضوتو وهقُولُ وي إِنَّ{«: يلْقِ فخ اتومضِ السالْأَرو{« 

  . السورةَ تمخ حتى

 محمد عن ثَابِت، أَبِي بنِ حبِيبِمن طريق  )٣٥٤١(، وأمحد )١٣٤٦ )(٤٠٣()٤٠٢(أخرجه النسائي يف الكربى 
  .مسلم شرط على صحيح إسناد وهذا .به جده عن أَبِيه، عن عباسٍ، بنِ اِهللا عبد بنِ علي بنِ

________________________________________  
  . ء الوضوءما: ، بفتح الواو)وضوُءه لَه يوضع: (قوله

  .حاجته ىقض: ؛ أي)تخلَّى: (وقوله
***************** 

*********** 
***** 

ابضِ بوِء فَرضالْو  
 عنِ أَبِيه، عن الْمليحِ، أَبِي عن قَتادةَ، عن شعبةُ، حدثَنا إِبراهيم، بن مسلم حدثَنا - ٥٩ 

بِيلَّى الناُهللا ص هلَيع ،لَّمسلُ لَا«: قَالَ وقْبي اللَّه زلَّ عجقَةً ودص نلَا غُلُولٍ، ملَاةً ورِ صيبِغ 
  . »طُهورٍ

 )(٢٠٧٠٨(د ، وأمح)٢٧١(، وابن ماجه )٢٣١٥(والكربى  ،)٢٥٣٤)(١٣٩(يف اتىب  أخرجه النسائي
  .وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخني .به أَبِيه عن الْمليحِ، أَبِي عن قَتادةَ،من طريق ) ٢٠٧١٤

 ________________________________________  
 )ابضِ بوِء فَرضاملفروض من الوضوء، فاإلضافة بيانية، أو الوضوء : ؛ أي)الْو

  .هاافة الصفة إىل املوصوف عند من جيوزاملفروض، فاإلضافة من إض
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مطلق : فية، واملراداخليانة يف خ هصلأ، بضم الغني املعجمة، )غُلُولٍ من: (قوله
  .وثوابه عليه، فعدم القبول أن ال يثيبه عليه )١(]به[اخليانة واحلرام، وقبول اهللا العمل رضاه 

هو املراد هاهنا، وبفتحها اسم ، بضم الطاء، فعل التطهر، و)طُهورٍ بِغيرِ: (وقوله
، فهاهنا جيوز الوجهان، )٣(على الفعل واملاء )٢(بإطالقبالفتح : وقيل. للماء أو التراب

إذ البد  ؛هورطصالة ملتبسة بشيء مغاير لل ]أ/٧[ هور، وليس املعىنطبال أي واملعىن 
هور، طهور ضد الطلر الشروط، إال أن يراد مبغاير اهور، كسائطملالبسة الصالة مبا يغاير ال

وهو احلدث، وغرض املصنف أن احلديث يدل على افتراض الوضوء للصالة، ونوقش بأن 
هور، وال طة بال الالداللة على املطلوب يتوقف على داللة احلديث على انتفاء صحة الص

له عليه، بل على انتفاء القبول، والقبول أخص من الصحة، وال يلزم من انتفاء  داللة
د ب، ولذا ورد انتفاء القبول يف موضع مع ثبوت الصحة لصالة الع)٤(فاء األعماألخص انت

 األصل يف عدم القبول هو عدم الصحة، وهو يكفي يف املطلوب، إال: يقال ، وقد)٥(بقاآل
سوى عدم الصحة، وال دليل هاهنا، واهللا  )٦(آخرإذا دل دليل على أن عدم القبول ألمر 

  .أعلم )٧(]تعاىل[
  

                                                 
  ).م(سقطت من  )١(
  ). م(واملثبت من ) يطلق(يف األصل  )٢(
الذي يتوضأ به، قـال   اسم للفعل، وبالفتح اسم للماء: الوضوء بالضم: قال مجهور أهل اللغة: "قال النووي )٣(

وغريه الضـم  ) املطالع(هو بالفتح فيهما، وال يعرف الضم، وحكى صاحب : كثريون من أئمة اللغة املتقدمني
  .٢٥١اإلجياز صـ ". فيهما، وهو شاذ

  ). ٣/٢٣(شرح خمتصر الروضة للطويف  )٤(
  . ١٩٩للعالئي صـ  الفساد يقتضي النهي أن يف املراد حتقيق )٥(
  . وهو األنسب للسياق) م(واملثبت من ) أخرى( يف األصل )٦(
  ). ك(سقطت من  )٧(
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٦٠  - داحثَن دمأَح نلٍ، ببنا حثَندح دباقِ، عزا الرنربأَخ ،رمعم نامِ عمنِ هب ،هبنم نع 
 إِذَا أَحدكُم صلَاةَ اللَّه يقْبلُ لَا«: وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اللَّه رسولُ قَالَ: قَالَ هريرةَ، أَبِي

  . »يتوضأَ حتى أَحدثَ،

 همامِ عن معمر،عن  الرزاقِ، عبدمن طريق  )٧٦(، والترمذي )٢٢٥(، ومسلم )٦٩٥٤)(١٣٥(أخرجه البخاري 
    .به هريرةَ أَبِي عن منبه، بنِ

________________________________________  

 يلزم قبول ما صلي حالة احلدث ، ليس غاية لعدم القبول حىت)حىت يتوضأ(: قوله
  .ما صلى احملدث إىل أن يتوضأ غري مقبول: ة؛ أيصالللإذا توضأ باملفهوم، بل غاية 

  
 محمد عن عقيلٍ، ابنِ عنِ سفْيانَ، عن وكيع، حدثَنا شيبةَ، أَبِي بن عثْمانُ حدثَنا -  ٦١
 مفْتاح«: وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اللَّه رسولُ قَالَ: قَالَ عنه، اللَّه رضي يعل عن الْحنفية، ابنِ

لَاةالص ،ورا الطُّههرِميحتو ،كْبِريا التيلُهلحتو يملسالت« .  

 عبد عن سفْيانُ،من طريق ) ٢٧٥(، وابن ماجه )٣(وأخرجه الترمذي بسنده ومتنه سواء ) ٦١٨(أخرجه املصنف 
نِ اللَّهب دمحنِ ميلٍ، بقع نع دمحنِ ماب ،ةيفنالْح نع يلقال وهذا إسناد ضعيف عبد اهللا بن حممد بن عقيل . به ع

  ).٢/٣٢٢(وابن حجر يف الفتح ) ٣/٢٨٩(واحلديث صححه النووي يف اموع  .لني حديثه يف صدوق: احلافظ
________________________________________  

، الظاهر أن املراد الفعل، فهو بضم الطاء أو الفتح، )الطُّهور الصلَاة مفْتاح: (قوله
ألن املاء أو التراب؛ : جيوز الفتح على أن املراد اآللة؛ أي: وقيل. ز الفتح يف الفعلوِإن ج

  .و غري مناسب ملا بعدهوه: قلت .الفعل ال يتأتى إال باآللة
: ؛ أي)تحليلُها(حترمي ما حرم فيها من األفعال، وكذا : ؛ أي)وتحرِميها: (وقوله

حتليل ما حل خارجها من األفعال، فاإلضافة ألدىن مالبسة، وليست إضافة إىل املفعول 
ر؛ مبعىن الفاعل احملرم واحمللل، على إطالق املصد: لفساد املعىن، واملراد بالتحرمي والتحليل

جمازا، مث اعتبار التكبري والتسليم حمرما، وحملل جماز، وإال فاحملرم واحمللل هو اهللا، واهللا تعاىل 
  .أعلم
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***************** 
*********** 

***** 

ابلِ بجالر ددجوَء يضالْو نرِ مغَي ثدح  
 وحدثَنا ح الْمقْرِئ، يزِيد بن اللَّه عبد حدثَنا ارِسٍ،فَ بنِ يحيى بن محمد حدثَنا -  ٦٢

،ددسا مثَندى حيسع نب ،سونا: قَالَا يثَندح دبنِ عمحالر نب ادو قَالَ زِيأَب داوا: دأَنو 
يثدحنِ لى ابيحي قَنأَت نع ،فقَالَ غُطَيو مدمح :نأَبِي ع فغُطَي ،يذَلقَالَ الْه :تكُن 

دنع دبع نِ اللَّهب ،رما عفَلَم يودرِ نأَ بِالظُّهضولَّى، تا فَصفَلَم يودرِ نصأَ، بِالْعضوت فَقُلْت 
،ولُ كَانَ: فَقَالَ لَهسر لَّى اللَّهاُهللا ص هلَيلَّ عسوقُولُ مي :»نأَ مضولَى ترٍ عطُه بكَت اللَّه لَه 

رشع اتنسو قَالَ ،»حأَب داوذَا: دهيثُ ودح ددسم وهو مأَت.   
 ذَليالْه غُطَيف أَبِي عن زِياد، بن الرحمنِ عبدمن طريق  )٦١(وأورده الترمذي معلقا  )٥١٢(ماجه ابن أخرجه 

 يف ضعيف: وهذا إسناد ضعيف عبد الرمحن بن زياد األفريقي قال احلافظ يف التقريب. به عمر بن اللَّه عبدعن 
  .جمهول: وأبو غطيف اهلذيل قال احلافظ. حفظه

________________________________________  

، أنا ضمري املتكلم،  )أَتقَن )٢(حيىي ابنِ لحديث أَنا )١(]و[: داود أَبو قَالَ: (قوله
  .)٣(أتقن مين حلديث مسدد: واملراد؛ أي
  .مع طهر: أي: )٤(]قيل[، )طُهرٍ علَى: (قوله
على هر تشبيها لثبوته على وصف الطهر بثبوت الراكب طثابت على  وأ: قلت

                                                 
  .وهو ما يوافق مطبوعات السنن) م(واملثبت من  األصلسقطت من  )١(
، احلـافظ  اإلمام النيسابوري اهللا عبد أبو ،يالذهل ذؤيب بن فارس بن خالد بن اهللا عبد بن حيىي بن حممد: هو )٢(

    ]٦٣٨٧: التقريب. [جليل حافظ ثقة: وقال احلافظى له البخاري وأصحاب السنن، رو
 العزيز عبد بن امللك عبد امسه ويقال ،يالبصر احلسن أبو ،ياألسد مستورد بن مسربل بن مسرهد بن مسدد )٣(

: التقريـب . [حـافظ  ثقـة : قال احلافظ، ، روى له البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائيلقب ومسدد
٦٥٩٨ [  

  .)م(سقطت من  )٤(
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: تعاىل يف قولهاملستعملة يف الثاين لألول، كما قالوا  )على( ةلفظ )١(واستعارةمركوبه، 
}كلَى أُولَئى عدأعلم )٢(]تعاىل[، واهللا ]٥: البقرة[ }ه.  

***************** 
*********** 

***** 

ابا بم سجناَء يالْم  
: قَالُوا وغَيرهم، علي، بن والْحسن شيبةَ، أَبِي بن وعثْمانُ الْعلَاِء، بن محمد حدثَنا -  ٦٣

 بنِ اللَّه عبد عن الزبيرِ، بنِ جعفَرِ بنِ محمد عن كَثريٍ، بنِ الْوليد عنِ أُسامةَ، أَبو حدثَنا
دبع نِ اللَّهب ،رمع نع ،لَ: قَالَ أَبِيهئولُ سسر لَّى اللَّهاُهللا ص هلَيع لَّمسنِ واِء عا الْممو هوبني 
نم ابواعِ، الدبالسلَّى فَقَالَ واُهللا ص هلَيع لَّمساُء كَانَ إِذَا«: ونِ الْميقُلَّت لِ لَممحي 

 عن: علي بن والْحسن عثْمانُ، وقَالَ الْعلَاِء، ابن لَفْظُ وهذَا: داود أَبو قَالَ ،»الْخبثَ
حمدنِ مب ادبنِ عفَرٍ، بعو قَالَ جأَب داود :وهو ابوالص .  

 بنِ اللَّه عبد بنِ اللَّه عبد عن جعفَرٍ، بنِ محمد عن كَثريٍ، بنِ الْوليد عنِ أُسامةَ، أَبِيمن طريق ) ٥٢(أخرجه النسائي 
،رمع نع إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني وهذابه ،  أَبِيه .  

  
 يعنِي يزِيد حدثَنا كَاملٍ، أَبو وحدثَنا ح حماد، حدثَنا إِسماعيلَ، بن موسى حدثَنا -  ٦٤
نعٍ، ابيرز نع دمحنِ مب ،اقحإِس نع دمحنِ مفَرٍ، بعو قَالَ جلٍ أَبكَام: نرِ ابيبالز :نع 

ديبع نِ اللَّهب دبع نِ اللَّهب ،رمع نع ،ولَ أَنَّ أَبِيهسر لَّى اللَّهاُهللا ص هلَيع لَّمسلَ وئنِ سع 
  . معناه فَذَكَر الْفَلَاة في يكُونُ الْماِء

 اللَّه عبيد عن الزبيرِ، بنِ جعفَرِ بنِ محمدمن طريق ) ٥١٧(، وابن ماجه )٣٢٨(، والنسائي )٦٧(أخرجه الترمذي 
. فجعلوه عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عمر به". مل ينجسه شئ"ولفظ ابن ماجه . به أَبِيه عن عمر، بنِ اللَّه عبد بنِ

  .وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني
  

                                                 
  ). م(واملثبت من ) وإسناده(يف األصل  )١(
  ). م(سقطت من  )٢(
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 اللَّه عبيد عن الْمنذرِ، بن عاصم أَخبرنا حماد، حدثَنا إِسماعيلَ، بن موسى حدثَنا -  ٦٥
 إِذَا«: قَالَ وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اللَّه رسولَ أَنَّ أَبِي، حدثَنِي: قَالَ عمر، بنِ اللَّه عبد بنِ

  . عاصمٍ عن وقَفَه، زيد بن حماد: داود أَبو قَالَ ،»ينجس لَا فَإِنه نِقُلَّتي الْماُء كَانَ

 عن عمر، بنِ اللَّه عبد بنِ اللَّه عبيد عن الْمنذرِ، بنِ عاصمِ عن سلَمةَ، بن حمادمن طريق ) ٥١٨(أخرجه ابن ماجه 
صدوق، وقال : وهذا إسناد حسن، رجاله رجال مسلم غري عاصم بن املنذر قال أبو زرعة". أو ثالث"وزاد .به أَبِيه

سئل ابن معني عن طريق محاد بن سلمة فقال إسنادها ): ١/١٨(قال احلافظ يف التلخيص  . صاحل احلديث: أبو حامت
  .جيد

________________________________________  

  .به نزلييأتيه و: ؛ أي)ينوبه وما(: قوله
، )٢(بقالل هجر :عن ابن جريج بسند مرسل )١(، زاد عبد الرزاق)قُلَّتينِ: (وقوله

، فاندفع ما )٣(وقد رأيت قالل هجر، فالقلة تسع قربتني أو قربتني وشيئًا: قال ابن جريج
   .يتوهم من اجلهالة

ال أنه يضعف عن نفسه،  يدفعه عن: ، بفتحتني؛ أي)الْخبثَ يحملِ لَم: (وقوله
ما بلغ من املاء قلتني وبني ما دونه، وإمنا ورد هذا  )٤(]بني[محله فينجس؛ إذ ال فرق إذن 

، ويؤكد جس، وبني الذي مل يتنجسنوالتحديد بني املقدار الذي يت] ب/٧[لفصل مورد ا
 )٦(امةغري أيب أس طريق )٥(نفاملصحها، وذكر س، بضم اجليم وفتال ينج: املطلوب رواية

                                                 
، روى له الستة، وقال الصنعاين بكر أبو ، اليماين ، موالهم ياحلمري نافع بن مهام بن الرزاق عبدمام اإل: هو )١(

  ] ٤٠٦٤: التقريب. [يتشيع وكان فتغري، عمره آخر يف عمى شهري مصنف حافظ ثقة: احلافظ
حديث رقـم   – ذلك يف جاء وما شيء ينجسه ال املاء باب -عبد الرزاق يف مصنفه كتاب الطهارة أخرجه  )٢(

  .الفرق قدر القلتني: بكر أبو قال »هجر قالل أا زعموا«: جريج ابن قال: قال) ٢٥٩(
  ). ١٢٥٠(حتت حديث رقم ) ١/٣٩٨(السنن الكربى للبيهقي  )٣(
  ).م(سقطت من  )٤(
  ).املصنف(هو اختصار اعتاده الشارح لكلمة و) املص(يف األصل  )٥(
 ثبت ثقة: روى له الستة، قال احلافظ. بكنيته مشهور أسامة أبو الكويف موالهم القرشي أسامة ابن محاد: هو )٦(

  ]١٤٨٧: التقريب. [غريه كتب من حيدث بأخرة كان و ، دلس رمبا



 128

، وأبو أسامة عن عبد -بالتصغري[ -بن عبد اهللا )١(إشارة إىل أن غريه رواه عن عبيد اهللا
، وأجيب )٤(يف سنده اضطراب: ، ولذلك قال بعضهم-بالتكبري -)٣(]بن عبد اهللا )٢(اهللا

  .أعلم )٦(]تعاىل[، واهللا )٥(ماعن أبيهبأما ابنا عبد اهللا بن عمر، فيجوز أما روياه 
*****************  

*********** 
***** 

ابا باَء مي جةَ بِئْرِ فاعضب  
: قَالُوا الْأَنبارِي، سلَيمانَ بن ومحمد علي، بن والْحسن الْعلَاِء، بن محمد حدثَنا -  ٦٦

 بنِ اللَّه عبد بنِ اللَّه عبيد عن كَعبٍ، بنِ حمدم عن كَثريٍ، بنِ الْوليد عنِ أُسامةَ، أَبو حدثَنا
: وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اللَّه لرسولِ قيلَ أَنه الْخدرِي، سعيد أَبِي عن خديجٍ، بنِ رافعِ

 رسولُ فَقَالَ والنتن؟ الْكلَابِ ولَحم لْحيضا فيها يطْرح بِئْر وهي بضاعةَ بِئْرِ من أَنتوضأُ
لَّى اللَّهاُهللا ص هلَيع لَّمساُء«: والْم ورلَا طَه هسجنٌء ييو قَالَ ،»شأَب داوقَالَ: دو مهضعب 
دبنِ عمحالر نعٍ بافر.  

. حسن حديثٌ هذَا: وقال الترمذي .ق أيب أسامة ذا اإلسناد بهمن طري) ٣٢٦(، والنسائي )٦٦(أخرجه الترمذي 
  .واحلديث صححه أمحد، وابن معني، وابن حزم

وخالد . من طريق خالد بن أيب نوف، عن سليط بن أيوب، عن ابن أيب سعيد، عن أبيه به) ٣٢٧(وأخرجه النسائي 
  .وسليط جمهوالن

ن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أيب سعيد من طريق عبد الرمح) ٥١٩(وأخرجه ابن ماجه 
          .   وعبد الرمحن بن زيد ضعيف جداً. بنحوه

                                                 
: روى له الستة، قال احلافظ. بكر أبو ، املدين دوىالع يالقرش اخلطاب بن عمر بن اهللا عبد بن اهللا عبيد: هو )١(

  ]٤٣١٠: التقريب. [ثقة
: روى له الستة، قال احلافظ. عبد الرمحن أبو العدوى، يالقرش اخلطاب بن عمر بن اهللا عبد بن اهللا عبد: هو )٢(

  ]٣٤١٧: التقريب. [ثقة
  ). م(ما بني املعقوفني سقط من  )٣(
   ).١/٤٠٤(والبدر املنري البن امللقن ) ١/٢١(بد اهلادي راجع تنقيح التحقيق البن ع )٤(
  .واملثبت هو املوافق للسياق) أبيه): (م(يف األصل و )٥(
  ).م(سقط من  )٦(
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________________________________________  

املتكلم مع الغري،  وأغة اخلطاب، ي، على ص)بضاعةَ بِئْرِ من أَنتوضأُ: (قوله
، )١(ملعجمة، وأجيز كسر الباء، وحكي بالصاد املهملةبضم الباء والضاد ا )اعةضب(و
ط بفتحتني بِن، ضتيض والندم احلَ ق اليت ميسح اراخل: بكسر احلاء وفتح الياء )ضياحل(و
تنزيه املياه وصوا عن النجاسات، فال يتوهم : ل عادة الناس دائما يف اإلسالم واجلاهليةيق

ة املاء عز، ذلك مع كانوا عمدا يفعلون -نزههموهم أطهر الناس وأ -)٢(بةأن الصحا
، وإمنا كان ذلك من أجل أن هذه البئر كانت يف األرض املنخفضة، وكانت السيول فيهم

ذلك، وجيوز أن يكون  يكانت الريح تلق: وقيل. حتمل األقذار من الطرق وتلقيها فيها
  .)٣(يفعلون ذلكجيوز أن املنافقني كانوا : وقيل. السيل والريح تلقيان مجيعا

، من يقول بتنجس القليل بوقوع النجاسة، حيمل املاء على )طَهور الْماُء: (وقوله
  .حمل اخلطاب، وهو بئر بضاعة نةالكثري بقري

ما دام ال يغريه، وأما إذا غريه فكأنه أخرجه عن : ؛ أي)شيٌء ينجسه لَا(: وقوله
فة املاء، واملغري كأنه ليس مباء، واهللا لكوا ص يةكونه ماء، فما بقي على الطهور

  .أعلم )٤(]تعاىل[
  

 محمد حدثَنا: قَالَا الْحرانِيان، يحيى بن الْعزِيزِ وعبد شعيبٍ، أَبِي بن أَحمد حدثَنا -  ٦٧
نةَ، بلَمس نع دمحنِ مب ،اقحإِس نع يطلنِ سب ،وبأَي نع ديبع نِ اللَّهب دبنِ عمحنِ الرب 

 اُهللا صلَّى اللَّه رسولَ سمعت: قَالَ الْخدرِي، سعيد أَبِي عن الْعدوِي، ثُم الْأَنصارِي رافعٍ
                                                 

  ). ١/١٣٤(النهاية البن األثري  )١(
 لـى ع ومات به، مؤمنا وسلم عليه اللَّه صلّى النيب لقي من: الصحايب:  الصحايب هو:  قال احلافظ ابن حجر )٢(

  ).١/١٥٨(اإلصابة . اإلسالم
  بتصرف ) ١/٣٧(معامل السنن  )٣(
  ) م(سقطت من  )٤(
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هلَيع لَّمسو وهقَالُ وي لَه :هقَى إِنتسي لَك نةَ، بِئْرِ ماعضب يهو لْقَى بِئْرا ييهف وملُح 
 الْماَء إِنَّ«: وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اللَّه رسولُ فَقَالَ الناسِ؟ وعذر والْمحايِض الْكلَابِ،

ورلَا طَه هسجنٌء ييو قَالَ ،»شأَب داوت: دعمةَ سبيقُت نب ،يدعقَالَ س :أَلْتس مبِئْرِ قَي 
 دونَ: قَالَ نقَص، فَإِذَا: قُلْت الْعانة، إِلَى الْماُء فيها يكُونُ ما أَكْثَر: قَالَ عمقها؟ عن بضاعةَ
،ةروو قَالَ الْعأَب داود " :ترقَدا وأَن ةَ بِئْراعضي بائبِرِد هتددم هلَيا،ع ثُم هتعفَإِذَا ذَر 
 عما بِناؤها غُير هلْ إِلَيه، فَأَدخلَنِي الْبستان باب لي فَتح الَّذي وسأَلْت أَذْرعٍ، ستةُ عرضها
ت؟ كَانهلَيلَا،: قَالَ ع تأَيرا ويهاًء فم ريغتم ناللَّو " .  

   . جمهول: ، وسليط بن أيوبكسابقه خترجيهو) ١١٨١٥(أخرجه أمحد 
________________________________________  

يضا بكسر عذرة، وهي الغائط، وضبط أ: ، بفتح فكسر، مجع)الناسِ وعذر: (قوله
   .)١(ففتح وضم العني تصحيف

من زعم أا كانت الرد على  )٢(]به[ يريد. إخل...) سمعت: داود أَبو قَالَ: (وقوله
  .، واهللا تعاىل أعلم)٣(عينا جارية يف البساتني

***************** 
*********** 

***** 

اباِء بلَا الْم نِبجي  
 عباسٍ، ابنِ عنِ عكْرِمةَ، عن سماك، حدثَنا الْأَحوصِ، أَبو حدثَنا مسدد، حدثَنا -  ٦٨
 علَيه اُهللا صلَّى النبِي فَجاَء جفْنة، في وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى النبِي أَزواجِ بعض لَاغْتس: قَالَ

                                                 
  ". أفنية الدور: ومسي بذلك ألم كانوا يلقونه يف العذرات، وهي: "قال  ٢٩٤اإلجياز للنووي صـ  )١(
  ). م(سقطت من األصل واملثبت من  )٢(
قال : هذه الفائدة فقال) ص(محه اهللا على حاشية نسخته كتب احلافظ ابن حجر ر: "قال حمقق طبعة دار القبلة )٣(

وسأله  –حدثنا موسى بن هارون، مسعت أبا سلمة منصور بن سلمة اخلزاعي )): الدالئل((قاسم بن ثابت يف 
  ". كم سعتها؟ فوصف حنوا من هذه اآلبار اليت حتفر يف الطرق، من أوسعها: أمحد بن حنبل عن بئر بضاعة
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لَّمسأَ وضوتيا لهنم ِسلَ، أَوتغي فَقَالَت :ا لَهولَ يسر ،ي اللَّهإِن تا؟ كُنبنولُ فَقَالَ جسر اللَّه 
   .»يجنِب لَا الْماَء إِنَّ«: وسلَّم علَيه اُهللا ىصلَّ

وهذا إسناد ضعيف الضطراب رواية مساك عن ) ٣٧٠(وابن ماجه  ،)٣٢٥(، والنسائي )٦٥(أخرجه الترمذي 
  .صحيح حسن حديثٌ هذَا: قال الترمذيعكرمة، ولكن له شواهد وقد 

________________________________________  

  .قصعة كبرية: بفتح فسكون؛ أي، )جفْنة في: (قوله
ال ينجس باستعمال  )١(]ينصر[:كـ وأمن أجنب،  ،)يجنِب لَا الْماَء: (وقوله

  .، حبيث ال حيل استعماله)٢(اجلنب منه، وال يظهر فيه أثر جنابته
***************** 

*********** 
***** 

ابلِ بوي الْباِء فالْم الرداك  
 أَبِي عن محمد، عن هشامٍ، حديث في زائدةُ، حدثَنا يونس، بن أَحمد حدثَنا -  ٦٩

 يغتِسلُ ثُم الدائمِ الْماِء في أَحدكُم يبولَن لَا«: قَالَ وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى النبِي عنِ هريرةَ،
نمه«.   

  من طريق هشام عن حممد عن أيب هريرة به  )٢٨٢(أخرجه مسلم 
  .من طرق عن ابن سريين عن أيب هريرة به) ٤٠٠)(٥٨)(٥٧(وأخرجه النسائي 

من طرق ) ٣٩٩)(٣٩٨)(٣٩٧)(٢٢١(، والنسائي )٦٨(، والترمذي )٢٨٢(، ومسلم )٢٣٩(وأخرجه البخاري 
  ". همث يتوضأ في"ولفظ الترمذي . عن أيب هريرة به

  
 عن يحدثُ، أَبِي سمعت: قَالَ عجلَانَ، بنِ محمد عن يحيى، حدثَنا مسدد، حدثَنا -  ٧٠
 الدائمِ، الْماِء في أَحدكُم يبولَن لَا«: وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اللَّه رسولُ قَالَ: قَالَ هريرةَ، أَبِي
ِسلُ لَاوتغي يهف نم ةابنالْج« .  

                                                 
  ).٦٩(يف كال األصلني واملثبت من سنن أيب داود طبعة دار القبلة حتت حديث غري واضحة  )١(
  ). جنابة) (م(يف  )٢(
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وهذا إسناد . مقتصرا على شطره األول، من طريق ابن عجالن عن أبيه عن أيب هريرة به )٢٤٤(أخرجه ابن ماجه 
  .حسن حممد بن عجالن وأبوه ال بأس ما

________________________________________  

)اباِء بالْم داكهو املراد بالدائم يف احلديثاجلاري، و غري: أي )١()الر.  
: موضع عطفًا على زمهج )٢(بالرفع، وجوز ابن مالك ، هو)منه يغتِسلُ ثُم: (قوله

الواو(حكم  )مث( عطاءإب منه ، ونصبه بإضمارال يبولن(، ورمينع اجلمع،  بأن النصب د
أن : غتسال وحده، والظاهرالبول وحده، وهو ممنوع، وبأن اجلزم يقتضي منع االفيجوز 

 )من( مث يغتسل منه بكلمة: روايةال يف  )٣()يف(بكلمة مث يغتسل فيه : هذا الكالم يف رواية
أنه على رواية من روى بالرفع : فرادا وال مجعا، والظاهرإع ال نماالغتسال منه ال يفإن . 

   ؟ال وحنوهااغتس ]أ/٨[ أنه بعد ذلك حيتاج إىل استعمالهلبيان أنه كيف يبول فيه، مع 
الرواية الثانية يف الكتاب ظاهرة يف منع االغتسال وحده فيه، واهللا  )٤(]نعم[

  .أعلم )٥(]تعاىل[
وإما  ،دهوبناء، على أنه االغتسال املع اتفاقيما إ: ، ختصيصه)الْجنابة من: (قوله
  .أعلم )٦(]تعاىل[ال خيلو عن جناسة حقيقة، واهللا  ألن اجلنب

*****************  
*********** 

*****  
                                                 

 باب(على عبارة ) عوامة، والرسالة، واملكتبة العصرية(هكذا يف الشرح وقد اتفقت املطبوعات الثالث للسنن  )١(
  ..وهو تبويب اإلجياز للنووي ننوهو الذي أثبته يف منت الس) الراكد الْماِء في الْبولِ

 الْجيـاينّ،  الطّائي، اهللا عبد أبو  .مالك بن اللَّه عبد بن اللَّه عبد بن الدين، محمد مجال األوحد، العلّامة: هو )٢(
،افعيالش ،ويح٥٠/١٠٨تاريخ اإلسالم . [دمشق نزيل صاحب األلفية، الن [  

  .  »يغتسل فيه«: عند ابن األعرايب» يغتسل منه«: لقبلةيف حاشية طبعة دار ا )٣(
  ). م(سقطت من األصل واملثبت من  )٤(
  ). م(سقطت من  )٥(
  ). م(سقطت من  )٦(
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ابوِء بضرِ الْوؤالْكَلْبِ بِس  
 أَبِي عن محمد، عن هشامٍ، حديث في زائدةُ، حدثَنا يونس، بن أَحمد حدثَنا -  ٧١

 أَنْ الْكَلْب، فيه ولَغَ إِذَا أَحدكُم ناِءإِ طُهور«: قَالَ وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى النبِي عنِ هريرةَ،
 بن وحبِيب أَيوب، قَالَ وكَذَلك: داود أَبو قَالَ ،»بِترابٍ أُولَاهن مرارٍ، سبع يغسلَ

هِيدالش :نع دمحم.   
من طريق أيوب، كالمها عـن  ) ٣٣٩(والنسائي ) ٩١(من طريق هشام، وأخرجه الترمذي  )٢٧٩(أخرجه مسلم 

  . ن أيب هريرة بهعابن سريين 
  . من طرق عن أيب هريرة به) ٣٩٤(، وابن ماجه )٦٣(، والنسائي )٢٧٩(، ومسلم )٩١(وأخرجه البخاري 

  
 عبيد، بن محمد وحدثَنا ح سلَيمانَ، ابن يعنِي الْمعتمر حدثَنا مسدد، حدثَنا ح -  ٧٢

 يرفَعاه ولَم بِمعناه، هريرةَ أَبِي عن محمد، عن أَيوب، عن جميعا زيد، بن حماد حدثَنا
ادزإِذَا«: ولَغَ وو ة غُِسلَ الْهِررم«.   

والصحيح ): ٢/٧٠(يف معرفة السنن واآلثار قال البيهقي  .صحيح حسن حديثٌ هذَا: وقال) ٩١(أخرجه الترمذي 
  . أن حديث أيب هريرة يف ولوغ الكلب مرفوع، ويف ولوغ اهلرة موقوف

  

 حدثَه، سريِين، بن محمد أَنَّ قَتادةُ، حدثَنا أَبانُ، حدثَنا إِسماعيلَ، بن موسى حدثَنا -  ٧٣
نةَ، أَبِي عريرأَنَّ ه بِين لَّى اللَّهاُهللا ص هلَيع لَّمسلَغَ إِذَا«: قَالَ وو ي الْكَلْباِء، فالْإِن فَاغِْسلُوه 

عبس ،اترةُ مابِعابِ السرو قَالَ ،»بِالتأَب داوا: دأَمو وحٍ، أَبالو صأَبزِينٍ، ور ،جرالْأَعو 
ثَابِتو ،فنالْأَح واممه نب ،هبنو مأَبو يدالس دبنِ عمحالر هوور نةَ، أَبِي عريره لَمو 
   .التراب يذْكُروا

. "أوالهن بالتراب: "بلفظ. من طريق سعيد بن أيب عروبة، عن قتادة ذا اإلسناد) ٦٨(أخرجه النسائي يف الكربى 
رواية أوالهن أرجح من حيث األكثرية، واألحفظية، ومن حيث املعىن أيضا، ألن ): ١/٢٧٦(قال احلافظ يف الفتح 

    .   تتريب األخرية حيتاج إىل غسلة أخرى لتنظيفه
________________________________________  

، بضم الطاء، ومقتضاه أن الولوغ ينجس اإلناء، )أَحدكُم إِناِء طُهور: قال: (قوله
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يعتذر  )١(]بالسبع[ومن مل يأخذ شرب بطرف لسانه، : بفتح الالم فيهما؛ أييلغ  )ولغ(و
الث مرات، وعمل ثكان يفيت ب - وهو راوي احلديث -منسوخ؛ ألن أبا هريرة بأنه

  .)٢(مرويه من أمارات النسخالراوي خبالف 
  

 أَبو حدثَنا شعبةَ، عن سعيد، بن يحيى حدثَنا حنبلٍ، بنِ محمد بن أَحمد حدثَنا -  ٧٤
 الْكلَابِ، بِقَتلِ أَمر وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اللَّه رسولَ أَنَّ مغفَّلٍ، ابنِ عنِ مطَرف، عن التياحِ،

ا«: قَالَ ثُمم ما لَهلَهو«، صخي فَركَلْبِ ف ،ديي الصفمِا كَلْبِ ونقَالَ لْغلَغَ إِذَا«: وو 
ي الْكَلْباِء فالْإِن فَاغِْسلُوه عبارٍ، سرةُ منالثَّامو وهفِّرابِ عرو قَالَ ،»بِالتأَب داوكَذَا: دهقَالَ و 

نفَّلٍ ابغم.   
ــلم  ــه مس ــتىب )١٥٧٣)(٢٨٠(أخرج ــائي يف ا ــربى )٣٣٧(، والنس ــن ما)٧٠(، ويف الك ــه ، اب ج

  . وعند بعضهم اقتصر عن شطره األول .من طريق شعبه ذا اإلسناد) ٣٢٠١)(٣٢٠٠)(٣٦٥(
________________________________________  

ليس بني الفريقني أمر : للكالب؛ أي: للناس وهلا؛ أي: ؛ أي)لَهم ما: (قوله
  .)٣(يقتضي القتل

                                                 
  . ليست يف األصول وا يستقيم املعىن )١(
 قدموا حيث املالكية، وبعض احلنفية، جلمهور خالفا خبالفه، الراوي عمل يضر وال: "قال بدر الدين الزركشي )٢(

 اجلبار عبد قال وقد. إياه ملخالفته الكلب، ولوغ يف هريرة أيب خبرب التسبيع يوجبوا مل ولذلك روايته، على رأيه
 ذهب الذي ذلك أراد - السالم عليه - أنه بالضرورة علم أنه إال وجه وتأويله ملذهبه يكن مل إن: احلسني وأبو
 وجب قياس أو لنص إليه صار قد يكون أن جوزنا بل ذلك، يعلم مل وإن. إليه املصري وجب اخلرب ذلك من إليه

 وجـب  مأخذه على نطلع ومل ذلك يقتض مل وإن إليه، املصري وجب إليه ذهب ما اقتضى فإن ذلك، يف النظر
 على يدل احلديث وظاهر الراوي، مذهب يف ال الرسول، كالم يف هي إمنا احلجة ألن اخلرب؛ ظاهر إىل املصري
البحر احمليط يف أصول  ."الراوي مذهب إىل االلتفات وعدم إليه املصري فوجب الراوي، إليه ذهب ام غري معىن

  ).٢٥٦،  ٦/٢٥٥( ]خبالفه الراوي بعمل احلديث رد مسألة[الفقه 
فيه تصريح جبواز النسخ وأن قتل الكالب منسوخ، وكان أمر بقتلها مث نسخ إال األسود، مث ى : "قال النووي )٣(

  .    ٣٢١اإلجياز صـ . األسود أيضا، واستقر احلكم أنه ال يقتل منها إال العقور والكَلب عن قتل
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من التعفري، وهو  )١(]أمر[ :)هووعفر(، بالنصب على الظرفية، )والثَّامنةُ: (وقوله
 )٢(إنه عد التعفري يف إحدى: يف التراب، ومن مل يقل بالزيادة على السبع يقول غالتمري

  .)٣(الغسالت غسلة ثامنة
***************** 

*********** 
*****  

ابرِ بؤس ةالْهِر  
 أَبِي بنِ اللَّه عبد بنِ إِسحاق عن مالك، عن ي،الْقَعنبِ مسلَمةَ بن اللَّه عبد حدثَنا -  ٧٥

 تحت وكَانت -  مالك بنِ كَعبِ بِنت كَبشةَ عن رِفَاعةَ، بنِ عبيد بِنت حميدةَ عن طَلْحةَ،
 فَأَصغى منه، فَشرِبت هرةٌ فَجاَءت ضوًءا،و لَه فَسكَبت دخلَ قَتادةَ، أَبا أَنَّ - قَتادةَ أَبِي ابنِ
: فَقُلْت أَخي؟ ابنةَ يا أَتعجبِني: فَقَالَ إِلَيه، أَنظُر فَرآنِي: كَبشةُ قَالَت شرِبت، حتى الْإِناَء لَها

،معولَ إِنَّ: فَقَالَ نسر لَّى اللَّهاُهللا ص هلَيع لَّمسا«: قَالَ وهإِن تسسٍ، لَيجا بِنهإِن نم 
نيافالطَّو كُملَيع افَاتالطَّوو« .  

وقال ) ٣٦٧(، وابن ماجه )٦٣(ويف الكربى ، )٦٨( يف اتىب ، والنسائي)٩٢(ومن طريقه الترمذي ) ١٣(املوطأ 
  .قيلي، والدارقطين، والبيهقي، والنوويوصححه البخاري، والع. صحيح حسن حديثٌ هذَا: الترمذي

  
 التمارِ، دينارٍ بنِ صالحِ بنِ داود عن الْعزِيزِ، عبد حدثَنا مسلَمةَ، بن اللَّه عبد حدثَنا -  ٧٦
نع ،ها أَنَّ أُمهلَاتوا مهلَتسأَر ةرِيسةَ إِلَى بِهشائع يضاللَّ را، ههنا عهتدجلِّي، فَوصت 

تارفَأَش ا، أَنْ إِلَييهعض اَءتةٌ، فَجره ا، فَأَكَلَتهنا مفَلَم فَترصان أَكَلَت نثُ ميح 
ةُ، أَكَلَتالْهِر ولَ إِنَّ: فَقَالَتسر لَّى اللَّهاُهللا ص هلَيع لَّمسا«: قَالَ وهلَ إِنتسسٍ يجا بِنمإِن 

يه نم نيافالطَّو كُملَيع«، قَدو تأَيولَ رسر لَّى اللَّهاُهللا ص هلَيع لَّمسأُ وضوتا يهلبِفَض .  
                                                 

  ). م(سقطت من األصل واملثبت من  )١(
  ). أحد): (م(يف  )٢(
سبع مرات إحداهن مباء وتراب، : وهو مذهب سائر العلماء، وتأولوا هذه الرواية على أن املراد: "قال النووي )٣(

  .    ٣٢٠اإلجياز صـ . سلتني، فتصري مثانيا، وصاروا إىل هذا التأويل للجمع بني الرواياتفتكون هذه كغ
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أم داود بن صاحل ترمجها . وهذا إسناد ضعيف )١٧٨١(من طريق أيب داود أخرجه البيهقي يف معرفة السنن واآلثار 
  .وللمرفوع شواهد. ومل يذكر روى عنها غري ابنها ومل يذكر فيها جرحا وال تعديال) ٣٥/٣٩٣(ملزي يف التهذيب ا

________________________________________  

  .وء بفتح الواوض، والوبتص: بتاء التأنيث الساكنة؛ أي) فَسكَبت: (قوله
  .، وشرعت فيهربِأرادت الش: ؛ أي)منه فَشرِبت: (وقوله
  .مالأ: ؛ أي)فَأَصغى: (وقوله
جنس الشيء بالكسر، فلذلك مل : ، بفتحتني، مصدر)بِنجسٍ لَيست إِنها: (وقوله

س، بكسر اجليم وفتحها، ولو جعل املذكور يف احلديث صفة جن: يؤنث، والصفة منه
  .ليست بنجس ما تلغ فيه: حيتاج التذكري إىل التأويل؛ أي

إشارة إىل علة احلكم بطهارا، وهي أا كثرية . إخل...) الطَّوافني من إِنها: (هوقول
نه أسيجئ ففي احلكم بنجاستها حرج، وهو مدفوع، وظاهر هذا احلديث وما الدخول، 

 �إن استعمال النيب : ال كراهة يف سؤرها، وعليه العامة، ومن قال بالكراهة فلعله يقول
أن )) جممع البحار((غريه ال دليل فيه، وذكر يف  اجلواز، واستعمال السؤر كان لبيان

  .أعلم )٢(]تعاىل[، واهللا )١(بالوضوء بسؤر اهلرة سأبال : أصحاب أيب حنيفة خالفوه، وقالوا
***************** 

*********** 
*****  

ابوِء بضلِ الْووِء بِفَضضو أَةرالْم  
 عنِ إِبراهيم، عن منصور، حدثَنِي سفْيانَ، عن يحيى، حدثَنا مسدد، حدثَنا -  ٧٧

،دوالْأَس نةَ، عشائع قَالَت :»تِسلُ كُنا أَغْتولُ أَنسرو لَّى اللَّهاُهللا ص هلَيع لَّمسو ناٍء مإِن 
،داحو نحنو انبنج« .  

                                                 
 الصالة عليه النيب ألن مكروه غري أنه اهللا رمحه يوسف أيب وعن"  مكروه طاهر اهلرة وسؤر: ""املرغيناينقال  )١(

  ). ١/٢٦(للمرغيناين  بدايةال شرح يف اهلداية". به يتوضأ مث منه فتشرب اإلناء هلا يصغي كان والسالم
  ). م(سقطت من  )٢(
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من طريق سفيان، عن إبراهيم ، عـن   )٢٢٩(ويف الكربى  ،)٢٣٥(يف اتىب ، والنسائي )٢٩٩(أخرجه البخاري 
  . األسود، عن عائشة به

________________________________________  

، )١(يغتسل أولًا مث عائشة �، هذا ال مينع أن يكون النيب )واحد إِناٍء من: (قوله
  .)٢(فاالستدالل به ضعيف جدا

  
 ابنِ عنِ زيد، بنِ أُسامةَ عن وكيع، حدثَنا النفَيلي، محمد بن اللَّه عبد حدثَنا -  ٧٨

 وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اللَّه رسولِ ويد يدي اختلَفَت«: قَالَت الْجهنِية، صبيةَ أُم عن خربوذَ،
  . »واحد إِناٍء من الْوضوِء في

وهذا إسناد حسن أسامة بن زيد قال احلـافظ يف   .من طريق أسامة بن زيد ذا اإلسناد) ٣٨٢(أخرجه ابن ماجه 
  .  صدوق يهم: التقريب

________________________________________  

  .ملشددة وضم املوحدة، بفتح اخلاء املعجمة وضمها وفتح الراء ا)٣()خربوذَ: (قوله
على وضوئهما معا، ومثله ال يسمى فضلًا هذا يدل . إخل...) يدي اختلَفَت: (قوله

ة بأن أل فضل املرااالستدالل مبين على أنه قد يؤدي إىل استعمألحدمها قبل فراغه، فلعل 
، )٥(صبية )٤(]أم[معا، مث هذا اللفظ من قول  ائنوعا ملا توضالفضل ممفرغت قبل، فلو كان 

                                                 
 املؤمنني، أم: ، روى هلا الستة وقال احلافظاهللا عبد أم التيمية، الصديق:  بكر أىب بنت عائشةأم املؤمنني : هي )١(

  ]١١٤٦١: اإلصابة. [خدجية إال وسلم عليه اهللا صلى النيب أزواج وأفضل ،امطلق النساء أفقه
ويف هذه األحاديث جواز اغتسال الرجل واملرأة ووضوؤمها مجيعا من اإلناء الواحد يف حالـة  : "قال النووي )٢(

  . ٣٣٨اإلجياز صـ  ."واحدة من جنابة وغريها، وهذا جممع عليه
، اجلهنية صبية أم موىل خربوذ، ابن له يقال ،املدين النعمان، بن سامل ويقال النعمان، أبو ، سرج بن سامل: هو )٣(

  ] ٢١٧٤: التقريب. [ثقة: بخاري يف األدب، وأبو داود وابن ماجه، قال احلافظروى له ال
  ). م(سقطت من  )٤(
، )مكيـث  بن رافع بن احلارث بن خارجة جدة( ثامر أو قيس بنت خولة امسها يقال ، اجلهنية صبية أم: هي )٥(

  ]١٢١١٠: اإلصابة. [صحابية جليلة، روى له البخاري يف األدب، وأبو داود وابن ماجه
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  .)١(ولعله كان قبل احلجاب
  

 مسلَمةَ، بن اللَّه عبد وحدثَنا ح نافعٍ، عن أَيوب، عن حماد، حدثَنا مسدد، حدثَنا -  ٧٩
نع ،كالم نعٍ، عافنِ ننِ عاب ،رمالُ كَانَ«: قَالَ عجاُء الرسالنئُ وضوتي ونَيف انمولِ زسر 
لَّى اللَّهاُهللا ص هلَيع لَّمسقَالَ ،»و ددسم: »ناِء مالْإِن داحا الْويعمج« .  

  )٣٨١(، وابن ماجه )٣٤٢)(٧١(، النسائي )١٩٣(، ومن طريقه البخاري )١٥(املوطأ 
________________________________________  

، تقرير االستدالل أن هذا قد يؤدي إىل فراغ املرأة )والنساُء جالُالر كَانَ: (قوله
، فلو كان ممنوعا ملا فعلوا هذا الفعل، واهللا فضلالاستعمال ، فيؤدي إىل )٢(قبل الرجل

  .أعلم )٣(]تعاىل[
بل هي الزوجات : وقيل. احلجاب ]ب/٨[ لبق :ليواجتماع الرجال والنساء ق

  .واحملارم
  

 عمر، بنِ اللَّه عبد عن نافع، حدثَنِي اللَّه، عبيد عن يحيى، حدثَنا مسدد، ناحدثَ -  ٨٠
 واحد، إِناٍء من وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اللَّه رسولِ عهد علَى والنساُء نحن نتوضأُ كُنا«: قَالَ

  . »يديناأَ فيه ندلي

   .ورجاله رجال الشيخني .من طريق عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر به) ٢٠٥(، وابن خزمية )٥٧٩٩(أمحد  أخرجه
________________________________________  

: قيل. إذا أرسلتها، وجيوز أن يكون من التفعيل: دليت الدلوأ، من )ندلي: (قوله
  .واألول أفصح

                                                 
  . ٣٣٨اإلجياز صـ  )١(
  .  باجلمع) الرجال): (م(يف  )٢(
  ). م(سقطت من  )٣(
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*****************  
*********** 

***** 

ابيِ بهالن نع ك١(ذَل(   
 مسدد، وحدثَنا ح اللَّه، عبد بنِ داود عن زهير، حدثَنا يونس، بن أَحمد حدثَنا -  ٨١

 صحب رجلًا لَقيت: قَالَ ميرِي،الْح حميد عن اللَّه، عبد بنِ داود عن عوانةَ، أَبو حدثَنا
بِيلَّى الناُهللا ص هلَيع لَّمسو عبأَر ،نِنيا سكَم هبحو صةَ، أَبريرى«: قَالَ ههولُ نسر اللَّه 
 زاد ،»الْمرأَة بِفَضلِ الرجلُ ِسلَيغت أَو الرجلِ، بِفَضلِ الْمرأَةُ تغتِسلَ أَنْ وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى

ددسرِفَا«: متغلْيا ويعمج«.   
وهذا إسـناد   الْحميرِي حميد عن اللَّه، عبد بنِ داود عن عوانةَ، أَيبمن طريق  )٢٣٥(أخرجه النسائي يف الكربى 

  .اهللا وهو ثقة صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري داود بن عبد
  

 عن عاصمٍ، عن شعبةُ، حدثَنا الطَّيالِسي، يعنِي داود أَبو حدثَنا بشارٍ، ابن حدثَنا -  ٨٢
 أَنْ نهى وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى النبِي أَنَّ« الْأَقْرع، وهو عمرٍو بنِ الْحكَمِ عنِ حاجِبٍ، أَبِي

  . »الْمرأَة طَهورِ بِفَضلِ الرجلُ يتوضأَ

من طريق أيب داود عن شعبة عن عاصم عـن أيب  ) ٣٧٣(، وابن ماجه )٣٤٣(، والنسائي )٦٤(أخرجه الترمذي 
 بـن  سـوادة  وهـو  -حاجب أيب غري الشيخني رجال ثقات رجالهوهذا إسناد  .حاجب عن احلكم بن عمرو به

  ).٧(واحلديث صححه احلافظ يف بلوغ املرام . ثقة وهو السنن، أصحاب له روى فقد -عاصم
________________________________________  

املراد بالفضل املستعمل يف األعضاء، : قيل. إخل...) بِفَضلِ الْمرأَةُ تغتِسلَ أَنْ: (قوله
رأى بعضهم أن معارض هذا بل النهي حممول على التنزيه، وقد : وقيل. ال الباقي يف اإلناء

  .)١(، واهللا تعاىل أعلم)٣(إنه ضعيف: ، وأما احلديث الثاين فقالوا)٢(احلديث أقوى
                                                 

 عوامة، والرسالة،(وهذه الترمجة اتفقت عليها املطبوعات الثالث للسنن . أي عن الوضوء بفضل وضوء املرأة )١(
  ).واملكتبة العصرية

  . ث األربعة السابقة على هذا احلديثيقصد أحاديث جواز الوضوء بفضل وضوء املرأة، ومنها األحادي )٢(
 قـال  "اجلمهـور  وخالفـه "  حسن"  إنه -يقصد حديث احلكم  -األول يف الترمذي وقال : "قال النووي )٣(

= 
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***************** 
*********** 

***** 

ابوِء بضاِء الْورِ بِمحالْب  
 سلَمةَ، بنِ سعيد عن يمٍ،سلَ بنِ صفْوانَ عن مالك، عن مسلَمةَ، بن اللَّه عبد حدثَنا -  ٨٣
ننِ آلِ مقِ، ابرةَ أَنَّ الْأَزريغالْم نةَ أَبِي بدرب - وهو ننِي مب دبارِ عالد - ،هربأَخ هأَن عمس 
 نركَب إِنا اللَّه رسولَ يا: الَفَقَ وسلَّم، علَيه اُهللا صلَّى النبِي رجلٌ سأَلَ: يقُولُ هريرةَ، أَبا

،رحلُ الْبمحنا ونعيلَ مالْقَل ناِء، ما فَإِنْ الْمأْنضوت ا، بِهنشطأُ عضوتاِء أَفَنرِ؟ بِمحفَقَالَ الْب 
  . »ميتته الْحلُّ ماؤه الطَّهور هو«: وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اللَّه رسولُ

 بـن  صـفوان  طريق من )٣٢٤٦()٣٨٦( ماجه وابن ،)٤٣٥٠)(٣٣٢)(٥٩(والنسائي  ،)٦٩( الترمذيأخرجه 
 هـذَا : وقال الترمـذي . به هريرة أيب عن بردة أيب بن املغرية عن األزرق، بين آل من سلمة بن سعيد عن سليم،
ة، وابن حبان، وابن املنذر، واخلطايب، والطحاوي، واحلديث صححه البخاري، وابن خزمي. صحيح حسن حديثٌ

  .     وابن منده، واحلاكم
________________________________________  

، زيادة يف اجلواب؛ إلمتام اإلفادة؛ ألن القوم الراكبني يف البحر )ميتته الْحلُّ: (قوله
  .)٢(يحتاجون إىل معرفة حكم امليتة أيضاس

*****************  

                                                                                                                                          
= 

  ). ٤٩٨(خالصة األحكام ". بصحيح ليس احلكم حديث: البخاري
 ما بفضل التطهري عن وقع اإمن النهي أن األقرع حديث ثبت أن احلديثني بني اجلمع وجه كان : "قال اخلطايب )١(

 وفيه اإلناء، يف تسئره الذي الفضل دون به التطهر عند أعضائها عن وفضل سال ما وهو املاء من املرأة تستعمله
 دون االستحباب على ذلك يف النهي جيعل من الناس ومن. به الوضوء جيوز ال املستعمل املاء أن رأى ملن حجة

 كانت فإذا حائضا أو جنبا كانت إذا هو إمنا املرأة، وضوء فضل عن النهي إىل يذهب عمر ابن وكان اإلجياب،
  ). ١/٤٢(معامل السنن ". به بأس فال طاهرا

أن املفيت إذا سئل عن شئ، وعلم أن بالسائل حاجة إىل أمر آخر : ومنها: "قال النووي يف فوائد هذا احلديث )٢(
اه، ألنه سأل عن ماء البحر فأجيب مبائه وحكم ميتته، ألم متعلق باملسالة، يستحب له أن يذكره له ويعلمه إي

". حيتاجون إىل الطعام كاملاء، وإذا جهلوا كونه مطهرا فجهالتهم حل ميتته أوىل وا نظائر كثرية يف األحاديث
   ٣٥٣،  ٣٥٢اإلجياز صـ 
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*********** 
***** 

ابوِء بضالْو بِيذبِالن  
 عن فَزارةَ، أَبِي عن شرِيك، حدثَنا: قَالَا الْعتكي، داود بن وسلَيمانُ هناد، حدثَنا -  ٨٤
 ما«: الْجِن لَيلَةَ لَه قَالَ وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى النبِي أَنَّ مسعود، بنِ اللَّه عبد عن زيد، أَبِي
 سلَيمانُ: وقَالَ: داود أَبو قَالَ ،»طَهور وماٌء طَيبةٌ تمرةٌ«: قَالَ ،نبِيذٌ: قَالَ ،»إِداوتك؟ في
نب ،داود نأَبِي ع ،ديز أَو ،ديقَالَ كَذَا ز ،رِيكش لَمذْكُ وير ادنلَةَ هلَي الْجِن.   

 عند مجهولٌ رجلٌ زيد وأَبو: قال الترمذي ،من طريقني عن أيب فزارة) ٣٨٤(، وابن ماجه )٨٨(أخرجه الترمذي 
  .احلَديث هذَا غَير رِوايةٌ لَه تعرف لَا احلَديث أَهلِ

  

: قَالَ علْقَمةَ، عن عامرٍ، عن داود، عن وهيب، حدثَنا إِسماعيلَ، بن موسى حدثَنا -  ٨٥
قُلْت دبعل نِ اللَّهب ودعسم :نكَانَ م كُمنم عولِ مسر لَّى اللَّهاُهللا ص هلَيع لَّمسلَةَ و؟، لَيالْجِن 
  . »أَحد منا معه كَانَ ما«: فَقَالَ

  .به علْقَمةَ عن الشعبِي، عن داود،من طريق ) ٣٢٥٨(، والترمذي )٤٥٠(مسلم أخرجه 
  

 ابنِ عنِ منصورٍ، بن بِشر حدثَنا الرحمنِ، عبد حدثَنا بشارٍ، بن محمد حدثَنا -  ٨٦
  . »منه إِلَي أَعجب التيمم إِنَّ«: وقَالَ والنبِيذ، لَّبنِبِال الْوضوَء كَرِه أَنه عطَاٍء، عن جريجٍ،

  .وهذا إسناد صحيح رجاله رجال مسلم) ١/١٤(ق أيب داود أخرجه البيهقي يمن طر
  

 أَبا سأَلْت: قَالَ خلْدةَ، أَبو حدثَنا الرحمنِ، عبد حدثَنا بشارٍ، بن محمد حدثَنا -  ٨٧
،ةيالالْع نلٍ عجر هتابةٌ، أَصابنج سلَيو هدناٌء، عم هدنعبِيذٌ وِسلُ نتغ؟ أَيلَا«: قَالَ بِه« .  

  .وهذا إسناد صحيح رجاله رجال البخاري) ١/١٤(ق أيب داود أخرجه البيهقي يمن طر
________________________________________  
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، )٢(أبو زيد جمهول: ، قالوا))١(مسعود بنِ اللَّه عبد عن زيد، أَبِي عن(: قوله
، )٤(، وأشار املصنف إىل أنه معارض بأقوى منه، وهو حديث علقمة)٣(فاحلديث ضعيف

، ]٤٣: النساء[ }فَتيمموا ماًء تجِدوا فَلَم{: لو صح لكان منسوخا بقوله تعاىل: وقد قالوا
  .واهللا تعاىل أعلم

***************** 
*********** 

***** 

ابلِّي بصلُ أَيجالر وه؟ وناقح  
 اللَّه عبد عن أَبِيه، عن عروةَ، بن هشام حدثَنا زهير، حدثَنا يونس، بن أَحمد حدثَنا -  ٨٨
 أَقَام يومٍ ذَات كَانَ فَلَما يؤمهم، وهو الناس، ومعه معتمرا أَو حاجا، خرج أَنه الْأَرقَمِ، بنِ

 رسولَ سمعت فَإِني الْخلَاِء، إِلَى وذَهب أَحدكُم ليتقَدم: قَالَ ثُم الصبحِ، صلَاةَ الصلَاةَ،
لَّى اللَّهاُهللا ص لَيعه ،لَّمسقُولُ وإِذَا«: ي ادأَر كُمدأَنْ أَح بذْهلَاَء يالْخ تقَاملَاةُ، والص 

 ضمرةَ، وأَبو إِسحاق، بن وشعيب خالد، بن وهيب روى: داود أَبو قَالَ ،»بِالْخلَاِء فَلْيبدأْ
 أَرقَم بنِ اللَّه عبد عن حدثَه، رجلٍ عن أَبِيه، عن روةَ،ع بنِ هشامِ عن الْحديثَ هذَا

الْأَكْثَرو ينالَّذ ،هوور نامٍ، عشا: قَالُوا هقَالَ كَم ريهز .  

 عنمن طرق عن ) ٦١٦(، وابن ماجه )٩٢٧(، ويف الكربى )٨٥٢(، النسائي يف اتىب )١٤٢(أخرجه الترمذي 
  .وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات. به أَرقَم بن اللَّه عبد عن أَبِيه، عن عروةَ، بنِ هشامِ

________________________________________  

                                                 
: اإلصابة. [يل روى له الستة، صحايب جلالرمحن عبد أبو ، اهلذيل حبيب بن غافل بن مسعود بن اهللا عبد: هو )١(

٤٩٧٠[  
، روى له أبو داود، والترمذي، وابـن  زايد أبو وقيل زائد، أبو يلقو ،الكويف ياملخزوم يالقرش زيد أبو: هو )٢(

   ]٨١٠٨: التقريب[جمهول : ماجه، قال احلافظ
ابذا للحديث الثاين أمجع احلفاظ على أنه ضعيف وينضم إىل ضعفه من حيث اإلسناد، كونه من: "قال النووي )٣(

  ٣٦٠اإلجياز صـ ". الصحيح
، روى الكويف شبل أبو ، يالنخع مالك بن اهللا عبد بن قيس بن علقمة: وهو احلديث الذي يليه، وعلقمة هو  )٤(

  ] ٤٦٨١: التقريب. [ثقة ثبت: وقال احلافظله الستة، 
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)ابلِّي بصلُ )١(َيجالر وهو ناقللبول، وكذا الغائط )٢(سباح: أي) ح.  
وقد قامت، وحيتمل العطف على : قدير قد؛ أيل بت، حا)الصلَاةُ وقَامت(: قوله

  .أراد )٣(مجلة
  

 حدثَنا: قَالُوا الْمعنى عيسى بن ومحمد ومسدد، حنبلٍ، بنِ محمد بن أَحمد حدثَنا -  ٨٩
: حديثه في عيسى ابن قَالَ - مدمح بن اللَّه عبد حدثَنا حزرةَ، أَبِي عن سعيد، بن يحيى

نكْرٍ أَبِي ابب - فَقُوا ثُمو اتمِ أَخنِ الْقَاسب دمحا: قَالَ -  مكُن دنةَ عشائا، فَجِيَء عهامبِطَع 
فَقَام ملِّي، الْقَاسصي فَقَالَت :تعمولَ سسر لَّى اللَّهاُهللا ص هلَيع ولَّمقُولُ سلَّى لَا«: يصي 

ةرضامِ، بِحلَا الطَّعو وهو هعافدي ثَانبالْأَخ« .  

 القاص جماهد بن يعقوب حزرة أيب غري الشيخني رجال ثقات رجاله صحيح،وهذا إسناد ) ٢٤١٦٦(مسند أمحد 
 ابنِ عنِ مجاهد، بنِ يعقُوب عن من طريق حامت بن إمساعيل) ٥٦٠(أخرجه مسلم و ،.ثقة وهو مسلم، رجال فمن
  .به عائشةَ عند والْقَاسم، أَنا تحدثْت: قَالَ عتيقٍ، أَبِي

________________________________________  

  .البول والغائط: ، باملثلثة؛ أي)وهو يدافعه األخبثان: (قوله
  

 بنِ يزِيد عن صالحٍ، بنِ حبِيبِ عن عياشٍ، ابن حدثَنا عيسى، بن محمد حدثَنا -  ٩٠
 علَيه اُهللا صلَّى اللَّه رسولُ قَالَ: قَالَ ثَوبانَ، عن الْمؤذِّن، حي أَبِي عن الْحضرمي، شريحٍ
لَّمسلُّ لَا ثَلَاثٌ« :وحي دأَحأَنْ ل نلَهفْعلَا :ي مؤلٌ يجا رمقَو صخفَي هفْساِء نعبِالد ،مهوند 

                                                 
  .بزيادة اهلمزة) أَيصلِّي) (لعصريةعوامة، والرسالة، واملكتبة ا(هكذا الشرح ويف املطبوعات الثالث  )١(
  ).جالس(يف األصل  )٢(
  ).كلمة): (م(يف  )٣(
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 ولَا دخلَ، فَقَد فَعلَ فَإِنْ يستأْذنَ، أَنْ قَبلَ بيت قَعرِ في ينظُر ولَا خانهم، فَقَد فَعلَ فَإِنْ
   .»يتخفَّف حتى حقن وهو يصلِّي

 حي أَبِي عن شريحٍ، بنِ يزِيد عن صالحٍ، بنِ حبِيبِمن طريق ) ٩٢٣)(٦١٩(، وابن ماجه )٣٥٧(أخرجه الترمذي 
،ذِّنؤالْم نانَ عبذكر  .به ثَووهذا إسناد ضعيف يزيد بن شريح وشيخه أيب حي ذكرمها ابن حبان يف الثقات ومل ي

  . فيهما جرح وال تعديل
  .)١/٩٥" ( الزاد"  يف القيم، ابنو ،) ١٧٨-١/١٧٧" ( الفتاوى"  يف تيمية ابن سالماإل شيخضعفه واحلديث 

  
 بنِ يزِيد عن ثَور، حدثَنا علي، بن أَحمد حدثَنا السلَمي، خالد بن محمود حدثَنا -  ٩١

 وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى النبِي عنِ هريرةَ، أَبِي عن ،الْمؤذِّن حي أَبِي عن الْحضرمي، شريحٍ
 ثُم -  »يتخفَّف حتى حقن وهو يصلِّي أَنْ الْآخرِ والْيومِ بِاللَّه يؤمن لرجلٍ يحلُّ لَا«: قَالَ

اقس هوحلَى نذَا عه لَا«: قَالَ اللَّفْظلُّ وحلٍ يجرل نمؤي مِ بِاللَّهوالْيرِ وأَنْ الْآخ مؤا يمإِلَّا قَو 
،لَا بِإِذْنِهِمو صتخي هفْسن ةوعبِد ،مهونلَ فَإِنْ دفَع فَقَد مهانو قَالَ ،»خأَب داوذَا«: ده نم 

  . »حدأَ فيها يشرِكْهم لَم الشامِ أَهلِ سننِ

 أَبِي عن الْمؤذِّن، حيي أَبِي عن شريحٍ، بنِ يزِيد عن يزِيد، بنِ ثَورِ عن )٣/١٨٥(والبيهقي ) ٥٩٨(أخرجه احلاكم 
  .وإسناده ضعيف كسابقه .به هريرةَ

________________________________________  

هي ما يتضمنه : يان للثالث حبسب املعىن، كأنه قيلب. إخل...) رجلٌ يؤم لَا: (قوله
نعم املعىن . صلييوال : هذه اجلمل الثالث، وهذا حيتمل النهي والنفي، ويؤيد الثاين قوله

  .ال يصلي، على الوجهني: على النهي، فيصح عطف
جواب  )١(لنفي أو النهي، لكنا جواب، ضبط بالنصب على أنه )فَيخص: (وقوله
} فَيموتوا علَيهِم يقْضى لَا{: النهي ال بد أن يكون سببا، كما يف قوله تعاىلالنفي وكذا 

ة هاهنا ، والسببي]٢٦: ص[} اللَّه سبِيلِ عن فَيضلَّك الْهوى تتبِعِ ولَا{: ، وقوله]٣٦: فاطر[

                                                 
  ). لكون): (م(يف  )١(
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  .أعلم )١(]تعاىل[اهرة، فالوجه العطف، واهللا ظغري 
  .حاقن: بفتح فكسر؛ مبعىن ،)حقن وهو: (قوله
هذا إذا كان : وقيل. هذا إذا كان يف بيت الغري: ، قيل ))٢(بِإِذْنِهِم إِلَّا(: قوله

  .)٣(مساويا معهم يف أوصاف اإلمامة
***************** 

*********** 
*****  

ابا بم زِئجي ناِء مي الْموِء فضالْو  
 عائشةَ، عن شيبةَ، بِنت صفيةَ عن قَتادةَ، عن همام، حدثَنا كَثريٍ، بن محمد حدثَنا -  ٩٢

 رواه: داود أَبو قَالَ ،»بِالْمد ويتوضأُ بِالصاعِ، يغتِسلُ كَانَ وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى النبِي أَنَّ«
   .صفيةَ سمعت: الَقَ قَتادةَ، عن أَبانُ،

وهذا إسناد صحيح رجاله . من طريق قتادة عن صفية عن عائشة به )٢٦٨(، وابن ماجه )٣٤٦(أخرجه النسائي 
    .رجال الشيخني

  
 عن زِياد، أَبِي بن يزِيد أَخبرنا هشيم، حدثَنا حنبلٍ، بنِ محمد بن أَحمد حدثَنا -  ٩٣

 يغتِسلُ وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اللَّه رسولُ كَانَ«: قَالَ جابِرٍ، عن الْجعد، أَبِي بنِ سالمِ
  . »بِالْمد ويتوضأُ بِالصاعِ،

  . ضعيف: وهذا إسناده ضعيف يزيد بن أيب زياد قال احلافظ يف التقريب) ١٤٢٥٠(مسند أمحد  
  .متروك: والربيع بن بدر قال احلافظ. من طريق الربيع بن بدر عن أيب الزبري عن جابر به )٢٦٩( أخرجه ابن ماجهو
   

                                                 
  ). م(سقطت من  )١(
  .وهو املوافق للسياق )م(واملثبت من ) بإذنه(يف األصل  )٢(
  .٣٧٣اإلجياز للنووي صـ  )٣(
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 حبِيبٍ عن شعبةُ، حدثَنا جعفَرٍ، بن محمد حدثَنا بشارٍ، بن محمد حدثَنا -  ٩٤
،ارِيصقَالَ الْأَن :تعمس ادبع نيمٍ بمت، نع هتدج يهو ةَ، أُمارمأَنَّ« ع بِيلَّى الناُهللا ص 

هلَيع لَّمسأَ وضوت ياٍء فَأُتبِإِن يهاٌء فم رثُلُثَيِ قَد دالْم« .  

بسنده ومتنه ) ٧٦(، والكربى )٧٤(أخرجه النسائي يف اتىب و) ١/٣٠٢(من طريق أيب داود أخرجه البيهقي 
   .وهذا إسناد صحيح. سواء

________________________________________  

. مكيال معروف: )املد(، و، وهو مكيال يسع أربعة أمداد)بِالصاعِ يغتِسلُ: (قوله
  .مسي بذلك؛ ألنه ميأل كفي اإلنسان إذا مدمها: قيل

  
 عبد عن عيسى، بنِ اللَّه عبد عن شرِيك، ناحدثَ الْبزاز، الصباحِ بن محمد حدثَنا -  ٩٥
نِ اللَّهرٍ، ببج نسٍ، عكَانَ«: قَالَ أَن بِيلَّى الناُهللا ص هلَيع لَّمسأُ وضوتاٍء يبِإِن عسنِ، يطْلَير 

 بنِ جبرِ ابنِ عنِ: قَالَ شرِيك، عن آدم، نب يحيى رواه: داود أَبو قَالَ ،»بِالصاعِ ويغتِسلُ
،يكتقَالَ ع :اهورانُ، وفْيس نع دبع نِ اللَّهى، بيسثَنِي عدح ربج نب دبع ،و قَالَ اللَّهأَب 

داود :اهورةُ، وبعثَنِي: قَالَ شدح دبع اللَّه نب دبع نِ اللَّهرٍ، ببج تعما سسإِلَّا أَن هقَالَ أَن :
: يقُولُ حنبلٍ، بن أَحمد وسمعت: داود أَبو قَالَ رطْلَينِ، يذْكُر ولَم »بِمكُّوك يتوضأُ«
»اعةُ الصسمطَالٍ، خأَر وهو اعص نئْبٍ، أَبِي ابذ وهو اعص بِيلَّى الناُهللا ص هلَيع 

لَّمسو« .  
 إسناد هذاو  .من طريق شريك عن عبد اهللا بن عيسى عن عبد اهللا بن جرب عن أنس به) ٦٠٩(أخرجه الترمذي 

 هذا يف بقوله تفرد وقد احلفظ، سيئ فهو ثقة، كان وإن فهو القاضي، اهللا عبد ابن: وهو -شريك أجل من ضعيف؛
  .املكوك: وهو مبد؛ :رواية ويف. بِمكوك يتوضأ :بلفظ وغريه احلديث هذا يف واملعروف !رطلني: احلديث

 كَانَ«: يقُولُ أَنسا، سمعت: قَالَ جبرٍ، بنِ اِهللا عبد بنِ اِهللا عبد عن ،شعبةمن طريق ) ٣٢٥(وقد أخرج مسلم 
  .»بِمكُّوك ويتوضأُ مكَاكيك سِبِخم يغتِسلُ وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اِهللا رسولُ

________________________________________  

  .، بكسر الراء وفتحها)رطْلَينِ يسع: (قوله
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د، وإن كان ملُا: املراد هاهنا: بفتح امليم وتشديد الكاف، قيل )١()بِمكُّوك: (قوله
  .قد يطلق على الصاع

***************** 
***********  

*****  
ابب افري الْإِساِء فالْم  

 نعامةَ، أَبِي عن الْجريرِي، سعيد حدثَنا حماد، حدثَنا إِسماعيلَ، بن موسى حدثَنا -  ٩٦
 الْجنة يمنيِ عن الْأَبيض، صرالْقَ أَسأَلُك إِني اللَّهم: يقُولُ ابنه سمع مغفَّلٍ، بن اللَّه عبد أَنَّ
 اللَّه رسولَ سمعت فَإِني النارِ، من بِه وتعوذْ الْجنةَ، اللَّه سلِ بني، أَي: فَقَالَ دخلْتها، إِذَا

   .»والدعاِء الطَّهورِ في يعتدونَ قَوم الْأُمة هذه في سيكُونُ إِنه«: يقُولُ وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى
 عن نعامةَ، أَبِي عن الْجريرِي، دسعي عن سلَمةَ بن حمادمن طريق  )١٦٨٠١(، وأمحد )٣٨٦٤(أخرجه ابن ماجه 

دبع نِ اللَّهفَّلٍ بغموع"  يف النوويوصححه . به م٢/١٩١" ( تلخيصال" يف احلافظو ،)٢/١٩٠( ؛" ا(.  
________________________________________  

  . ، من االعتداء، وهو جتاوز احلد)يعتدونَ: (قوله
الفعل، واالعتداء  :، واالعتداء فيه باإلسراف، أو بالضماملاء: -بالفتح -)الطَّهورِ(و

ال حبصول أمر بعيد بالتعمق يف املطلوب والسؤ )٢(]ث، ويف الدعاءفيه بالزيادة على الثال[
  .أعلم )٣(]تعاىل[وقيل غري ذلك، واهللا . ملثله

***************** 
*********** 

*****  
ابي باغِ فبوِء إِسضالْو  

                                                 
صح، وهو املوافق لباقي الـرواة، ومجعـه مكـاكي    صاع، واألول أ: مد، وقيل: املراد به هنا: " قال النووي )١(

   ٣٨٠اإلجياز صـ ". ومكاكيك، وروي بالوجهني
  ). م(ما بني املعقوفني سقطت من  )٢(
  ). م(سقطت من  )٣(
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 عن يساف، بنِ هلَالِ عن منصور، حدثَنا سفْيانَ، عن يحيى، حدثَنا مسدد، حدثَنا -  ٩٧
 قَوما رأَى وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اللَّه رسولَ أَنَّ عمرٍو، بنِ اللَّه عبد عن يى،يح أَبِي

مهقَابأَعو ،لُوحلٌ«: فَقَالَ تيقَابِ ولْأَعل نارِ، موا النبِغوَء أَسضالْو« .  

طريق منصور عن هالل عن أيب حيىي عن عبد اهللا من ) ٤٥٠(، وابن ماجه )١١١(، والنسائي )٢٤١(أخرجه مسلم 
  .بن عمرو به

 ماهك، بنِ يوسف عن بِشرٍ، أَبِي عن عوانةَ، يبأَمن طريق ) ٢٤١(، ومسلم )١٦٣)(٩٦)(٦٠(وأخرجه البخاري 
نع دبنِ اِهللا عرٍو بمبه ع.  

________________________________________  

الفتح أقرب : املشهور بني احملدثني، كسر الياء، وقيل: ، قيل)١()يساف بنِا: (قوله
  .)٢(كالم العرب ]أ/٩[ إىل

  .)٣(يبصر الناظر فيها بياضا مل يصبه املاء: ؛ أي)تلُوح: (قوله
، وعموه جبميع أجزاء الوضوء هأمتو): أَسبِغوا(، كلمة عذاب، ومعىن )ويلٌ: (وقوله

بأعقام  على أنه هددهم لتقصريهم يف الوضوء، ال ألجل جناسة من اإلسباغ، وهذا يدل
  .ما غسلوها، كما زعمه أهل البدعة، نسأل اهللا العفو والعافية

 
***************** 

*********** 
*****  

ابوِء بضي الْوف ةفْرِ آنِيالص  

                                                 
يف، روى له البخاري تعليقـا  الكو احلسن أبو ، موالهم ياألشجع إساف، ابن يقال و يساف، بن هالل: هو )١(

  ] ٧٣٥٢: التقريب. [ةثق: واخلمسة، وقال احلافظ
واألشهر عن أهل ...بكسر اهلمزة) إساف(فتح الياء وكسرها، و: أما يساف ففيه ثالث لغات: "قال النووي )٢(

شـرح  ". باهلمزة، وقد ذكره ابن السكيت وابن قتيبة وغريمها فيما يغريه الناس ويلحنون فيـه ) إساف(اللغة 
  ).  ٣/١٦٤(صحيح مسلم 

  .  ٣٨٣اإلجياز للنووي صـ  )٣(
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 بنِ هشامِ عن لي، صاحب أَخبرنِي حماد، حدثَنا إِسماعيلَ، بن موسى حدثَنا -  ٩٨
 من تورٍ في وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اللَّه ورسولُ أَنا أَغْتِسلُ كُنت«: قَالَت عائشةَ، أَنَّ عروةَ،

هبش« .  
طريق محاد بن سلمة عن  من )٦/٢٥٦(األولياء  نعيم يف حلية ، وأبو)٥٩٣(أخرجه الطرباين يف املعجم الصغري 

وهذا إسناد صحيح رجاله رجال مسلم، فصاحب محاد تبني أنه . شعبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به
  .  شعبة بن احلجاج، وكذلك اتصل االنقطاع بني هشام وعائشة بوجود عروة بن الزبري بينهما على ما سيأيت

 عن سلَمةَ، بنِ حماد عن حدثَهم، منصورٍ بن إِسحاق أَنَّ الْعلَاِء، بن محمد حدثَنا -  ٩٩
 علَيه اُهللا صلَّى النبِي عنِ عنها، اللَّه رضي عائشةَ عن أَبِيه، عن عروةَ، بنِ هشامِ عن رجلٍ،
لَّمسو وِهحبِن .  

  .وإسناده صحيح كما سبق )٦/٢٥٦(األولياء  نعيم يف حلية ، وأبو)٥٩٣(غري أخرجه الطرباين يف املعجم الص
________________________________________  

أن املبهم هاهنا، ويف السند الثاين هو  )١(، علم برواية البيهقي)لي صاحب: (قوله
  .)٢(شعبة

  .مي بذلكنوع من النحاس يشبه الذهب، فس: ، بفتحتني)شبه من: (قوله
  

 عبد حدثَنا: قَالَا حماد، بن وسهلُ الْوليد، أَبو حدثَنا علي، بن الْحسن حدثَنا - ١٠٠
 زيد، بنِ اللَّه عبد عن أَبِيه، عن يحيى، بنِ عمرِو عن سلَمةَ، أَبِي بنِ اللَّه عبد بن الْعزِيزِ

. »فَتوضأَ صفْرٍ من تورٍ في ماًء لَه فَأَخرجنا وسلَّم، علَيه اُهللا صلَّى اللَّه رسولُ جاَءنا«: قَالَ

                                                 
 وغري واخلشب والشبه والنحاس والصفر والزجاج احلجارة من األواين سائر يف التطهر باب -السنن الكربى  )١(

  ).١٢٤(حديث رقم  – ذلك
 موالهم يالعتك الورد بن احلجاج بن شعبةاإلمام الكبري : وشعبة هو). م(واملثبت من ) مالك(يف األصل تشبه  )٢(

: يقول يالثور كان متقن، حافظ ثقة: ي، روى له الستة، قال احلافظالبصر مث يالواسط بسطام أبو ،ياألزد
  ] ٢٧٩٠: التقريب. [احلديث يف املؤمنني أمري هو
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من طريق عبد العزيز بن عبد اهللا بن أيب سلمة عن عمرو بن حيىي عن ) ٤٧١(، وابن ماجه )١٩٧(أخرجه البخاري 
  .أبيه عن عبد اهللا بن زيد به

________________________________________  

  . حناس أصفر: فسكون )١(، بضم أو كسر)صفْرٍ من: (قوله
قد جاء النهي عن استعمال النحاس يف الوضوء، والنهي للتنزيه، واحلديث : قيل

  .لبيان اجلواز، واهللا تعاىل أعلم

                                                 
   ٣٨٥اإلجياز صـ ". والضم أفصح وأشهر: "قال النووي )١(
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��������������������            

عد من يف هذه الدراسة إىل ع  - عز وجل - بفضل اهللا  -توصلتدد من النتائج ي
  :أبرزها

ما لسنن أيب داود من شروح وإن كانت متعددة إال أا مل يطبع منها إال :  أوالً
  .القليل

كالم اإلمام أيب داود يف وصف سننه عليه بعض املؤاخذات ولكن قد يقال :  ثانياً
ت هذا أنه وصف عام ملنهجه يف السنن وليس قواعد قام من خالهلا بالتصنيف وقد يفو

  .الوصف بعض األشياء اليت وقعت على خالفه
معظم أحاديث اجلزء قيد الدراسة كان ضمن أحاديث الصحيحني أو : ثالثاً

أحدمها ويف هذا داللة على اتفاق األمة على تلقي غالب سنن أيب داود بالقبول كما تلقوا 
   . الصحيحني

واحلديثية واللغوية اليت  شرح السندي على بساطته ميتلئ بالنكات الفقهية:  رابعاً
 .قد تفتقر إليها عديد من الشروح األوسع اليت وصلتنا على سنن أيب داود

قلما يعني السندي املصادر اليت ينقل عنها وهذا لعله لقصده اختصار : خامساً
شرح السيوطي وكما يبدو يل أنه كان جمرد تعليقات ميليها السندي على طالبه فلذلك مل 

  . ادر نقلهيكثر من ذكر مص
ال غىن لطالب العلم عن شرح السندي على وجازته لتفرده بكثري من : سادساً

  .الفوائد كما قدمت
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ال ميكن استخراج احلكم الفقهي يف أي مسالة إال جبمع أحاديث الباب : سابعاً
  . حىت ال خيتل احلكم

سنن ال ميكن أن يطبع شرح السندي أو يقدم للقراء إال مصحوبا بأصل ال: ثامناً
  .  وذلك خلفاء إشارته يف غالب األحيان وتعثر معرفة موضع إحالته

على الرغم من أن الشارح حنفي املذهب إال أنه مأل شرحه بالنقل عن : تاسعاً
الشافعية مثل النووي وابن حجر ولعل ذلك العتماده على شرح السيوطي وهو شافعي 

تفاع باألصلني الكتاب والسنة دائما لكن باجلملة فهذا دليل أن املذاهب ال تنفك عن االن
كما يوضح أن األخوة . مما يزيل نزعة التعصب والتقدمي ألراء أئمتهم وإن خالفت السنة

اإلميانية واحلرص على تبليغ دين اهللا هو هدف أهل املذاهب أمجعني وإن اختلفوا يف بعض 
  .الطرق فكل يسعى خلدمة دينه

ة اهلندية كان هلا أثرا بارزا يف إحياء السنن املدرسة احلديثية لشبه القار: عاشراً
والقيام على نشر كتبها والتعليق عليها، وشروح العالمة السندي رمحه اهللا من أبرز ما 

  .أنتجته هذه املدرسة
 

  :التوصياتأهم 
   .البد من إمتام العمل على حتقيق هذا الشرح املاتع الستخراج كنوزه: أوالً
بات العامل عن ما خفي من نسخ خطية أخرى وهي ضرورة البحث يف مكت: ثانياً

  .كثرية هلذا الشرح ملا لذلك من أثر يف دقة التحقيق وسالمة املطبوع من اخلطأ
وإحتاف املكتبة اإلسالمية به  –رمحه اهللا  -البحث عن تراث العاملة السندي : ثالثاً

  .مطبوعا حمققا حتقيقا راقيا
وخصوصا سنن أيب داود فما من الكشف عما خفي من شروح السنة : رابعا

كتاب سطرته أيادي سلفنا الصاحل إال وجيب أن يكون حمل النظر واالهتمام مهما كان 
  .  خمتصرا أو ملخصا
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  الفهارس 

  :وتتضمن
  .السور باملصحففهرسة اآليات القرآنية مرتبا حسب ترتيب  -١
 . فهرسة لألحاديث النبوية مرتبا على حروف املعجم -٢
 .لى حروف املعجمعمرتبا  فهرس لألعالم -٣
  .فهرس لألماكن مرتبا على حروف املعجم -٤
  .على العلوم مرتبافهرس املصادر واملراجع  -٥
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  حسب ترتيب السور  س اآلياتفهر
  
  الصفحة  اسم السورة رقم اآلية  اآلية  م

١ هِمبر نى مدلَى هع ك١١٤  البقرة ٥ أُولَئ  

٢  نم كُمنم داَء أَحج أَوطائ٦٠  النساء ٤٣ الْغ  

  ١٣٠  النساء ٤٣ فَلَم تجِدوا ماًء فَتيمموا ٣

٤ يماهرلَّةَ إِبم بِعات أَن كا إِلَينيحأَو ١٠٦  النحل ١٢٣ ثُم  
  ١٣١ فاطر ٣٦ لَا يقْضى علَيهِم فَيموتوا ٥
  ١٣١ ص ٢٦ لِ اللَّه ولَا تتبِعِ الْهوى فَيضلَّك عن سبِي ٦
  ٧٧ اجلمعة ٥ كَمثَلِ الْحمارِ يحملُ أَسفَارا ٧
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  مرتبة أجبديا فهرس األحاديث
  

  رقم الصفحة  الصحايب  احلديث  م
 ٦٥ جابر خذ اإلداوة وانطلق ١

 ١١٣ أيب هريرة مخس من الفطرة ٢

 ٦٥ جابر فنزلنا منزال بأرض ٣

 ١٠٧ أيب هريرة لفرضت عليهم السواك ٤

 ٢٤ أيب هريرة من سلك طريقا يلتمس فيه علما ٥
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  كما ورد بالرسالة مرتبا أجبديا فهرس األعالم
  :ويتضمن

  فهرس أمساء الصحابة

 م
 رقم الصفحة اسم الصحايب 

1 
 ٦٤ ٤٩ أبو موسى األشعري

2 
 ١٢١ ٣١ أبو هريرة

3 
 ١٢٦ أم صبية اجلهنية

 

4 
 ٧٦ ٥٠ أنس بن مالك

5 
 ٥٧ ٣١ جابر بن عبد اهللا

6 
 ٩٥ رويفع بن ثابت

 

7 
 ٥٠ زيد بن أرقم

٦٦ 

8 
 ٧٥ ٦٨ سلمان الفارسي

9 
 ١٢٥ عائشة بنت أيب بكر الصديق

 

10 
 ١٢٩ عبد اهللا بن مسعود

 

11 
 ٧٣ معقل األسدي

 

12 
 ١٣٥ هالل بن يساف

 

  
  الرواة واألعالمفهرس أمساء 

صفحةرقم ال االسم  م  

 ٤٩ ابن األثري 1

 ٥٧،  ٢٨  ابن األعرايب 2

 ٢٩ ابن القيم 3

 ٥٦،٥٧، ٣١ ابن املبارك 4

 ١١٦، ١١٥، ٨١، ٨٠ ابن جريج 5
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 ٨١، ٢١ ابن حبان 6

 ١٠٥، ٥١ ابن حجر 7

 ١٩ ابن داسة 8

 ١٠٦ ابن عباس 9

 ٦٢ ابن عدي 10

 ٧١،  ٥٠ ابن عيينة 11

 ٤٠ ابن قاسم 12

 ٢٤ ابن كثري 13

 ٤٠ ابن ماجه 14

 ١٢٠ ابن مالك 15

 ٢١ ابن منده 16

 ٧٦، ٥٠ األعمش 17

 ٥٥ األوزاعي 18

 ١٠٤، ٨٢، ٦٦، ٥٠، ٣٩، ٢١ البخاري 19

 ٤٠ البيضاوي 20

 ١٣٥، ٧٥، ٦٤، ٦٢، ٥٠، ٤٩ البيهقي 21

 ٧٨، ٨١، ٧٦، ٦٧، ٥٠، ٣٩، ١٨ الترمذي 22

 ٥٧، ٥٥ الثوري 23

 ٤٣، ٣٨ اجلربيت 24

 ٣٧ اجلربيين 25

 ٦٢، ٤٨ اجلوهري 26

 ٩٧ اجليشاين 27

 ٣١ احلارث األعور 28

 ٣١ احلسن البصري 29

 ٥٦ احلسني بن علي اخلالل 30
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 ٣١ احلكم بن عتيبة 31

 اخلطايب 32

٦٨، ٦٥، ٦٢، ٥٧، ٤٩، ٤٨، ٤٧، ٢٨ ،
١٠٨، ١٠٦، ٨٦،١٠٦، ٧٩ 

 ٨٦، ٥٨، ٥١ اخلطيب  33

 ٣٨ الدمنيت 34

 ١٩ الدواليب 35

 ٤٥ زركليال 36

 ١٩ الساجي 37

 ٤٤ السهارنفوري 38

 ١٠٧، ١٠٣، ٥٧، ٥٤، ٥١، ٥٠، ٤٧ السيوطي 39

 ١٠٨، ٥٧، ٥٥ الشافعي 40

 ٣٦ الشرواين 41

 ٥٧، ٢٦ الشعيب 42

 ٢١ الصاغاين 43

 ٧٥، ٥٠ الضياء املقدسي  44

 ٨٥ الطرباين 45

 ١٠٧، ٥١ الطربي 46

 ٦٨ الطييب 47

 ٤٤ العظيم آبادي 48

 ٤٨ الفريوزآبادي 49

 ٦٦، ٥٠ القاسم بن عوف 50

 ٧٥، ٥٠ القاسم ين حممد 51

 ٤٣، ٣٨ الكتاين 52

 ٤٤ املباركفوري 53

 ٤٣، ٣٨ املرادي 54
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 ٩٠ املسيب بن رافع األسدي 55

 ٩٤ املفضل بن فضالة 56

 ٤٥ امللك فيصل 57

 ٤٠، ٢١، ١٨ النسائي   58

 ٦٦، ٥٠ النضر بن أنس 59

 النووي 60

٦٥، ٦٢، ٥٨، ٥١، ٤٨، ٤٠، ٢٩، ٢١ ،
١٠٩، ١٠٨، ١٠٥، ١٠٤، ٦٨ 

 ٢١ اهلروي 61

 ٦٤ أبو التياح 62

 أبو احلسن السندي 63

٤٩، ٤٨، ٤٧، ٤٥، ٤٤، ٤٣، ٣٩، ٣٤ ،
٥١، ٥٠ 

 ٢٩ أبو العالء 64

 ٥٨ أبو العالء الوازري 65

 ٢١ أبو بكر اخلالل 66

 ١٩ أبو بكر بن أيب داود 67

 ٧٠ عريبأبو بكر بن ال 68

 ٢٢ أبو بكر بن صدقة 69

 ٥٧ أبو حامد الغزايل 70

 ١٢٤، ٥٧ أبو حنيفة 71

 أبو داو د السجستاين 72

٢٨، ٢٧، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٦ ،
٥٨، ٥٧، ٥٤، ٤٨، ٤٥، ٣٩، ٣٠ 

 ١٨ أبو داود الطيالسي 73

 ١٢٩ أبو زيد القرشي 74

 ٧٣ أبو زيد موىل بين ثعلبة 75

 ٩٢ اينأبو سعيد احلرب 76
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 ٢٨ أبو طاهر السلفي 77

 ٢١ أبو عبد اهللا احلاكم 78

 ٢٥، ١٩، ١٦ أبو عبيد اآلجري 79

 ٤٩ أبو عبيد القاسم بن سالم 80

 ١٩ أبو عوانة اإلسفراييين 81

 ٥٧، ٥٦ أبو يوسف القاضي 82

 أمحد بن حنبل 83

٥٥، ٤٤، ٣٩، ٢٨، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ١٧ ،
١٠١ 

 ٢٢ إبراهيم األصبهاين 84

 ٢٨ إبراهيم احلريب 85

 ٣٦، ٣٥ إبراهيم الكوراين 86

 ٢٤ إسحاق بن إبراهيم الفراديسي  87

 ٤٥ إمساعيل البغدادي 88

 ٣٨، ٣٧، ٣٥ إمساعيل العجلوين 89

 ٣٨ إمساعيل بن حممد سعيد صفر 90

 ٩٢ حصني احلمريي 91

 ٨٤ حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة 92

 ١١٦ محاد بن أسامة 93

 ٣١ سلمة محاد بن 94

 ٤٦ رضا كحالة 95

 ٩٠ سعيد بن املسيب 96

 ١٣٦ شعبة بن احلجاج 97

 ٣٦ مشس الدين البابليت 98

 ٩٤ شييم بن بيتان القتباين 99

 ١١٥، ٣١ عبد الرزاق الصنعاين 100
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 ٧٦ عبد السالم بن حرب 10

 ٣٦ عبد اهللا بن سامل البصري 102

 ١١٦ عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر 103

 ٩٠ عبد اهللا بن علي اإلفريقي 104

 ٦٠ عبد اهللا بن مسلمة القعنيب 105

 ١١٦ عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عمر 106

 ٢٣ عفان بن مسلم 107

 ١٣٠ علقمة بن قيس 108

 ١٧ علي بن املديين 109

 ٩٤ عياش بن عباس القتباين 110

 ٦٧، ٦٦، ٥٠ قتادة 111

 ١٨ قتيبة بن سعيد 112

 ١٠٧، ٥٧، ٥٥، ٥١، ٣١، ٢٥ أنسمالك بن  113

 ٣٦، ٣٥ حممد الربزجني 114

 ٩٠ حممد بن آدم املصيصي 115

116 

حممد بن سعيد بن حممد بن 
 ٣٨ جعفر

 ١١٤ حممد بن حيىي الذهلي 117

 ٣٧، ٣٥ حممد حياة السندي 118

 ٩٥ خملد األنصاري 119

 ١١٤ مسدد بن مسرهد 120

 ١٠٩، ٩٧، ٣٩، ٢١ مسلم بن احلجاج 121

 ١٨ مسلم بن إبراهيم الفراهيدي 122

 ٣١ مقسم الضيب 123

 ٤١ مال علي القاري 124
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 ٢١ موسى بن هارون 125

 ٨١، ٨٠ مهام بن حيىي 126

 ٣١ وكيع 127

 ٧٢ ويل الدين العراقي 128

 ٢٣، ١٧ حيىي بن معني 129

 ٩٤ يزيد بن خالد بن موهب 130
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  تبة ترتيبا أجبدياحسب ورودها بالرسالة مر فهرس األماكن
  

 أرقام الصفحات اسم املكان م

1 
 ٨١، ٨٠، ٦٤، ٦٢، ٤٩، ٢٣، ٢٢، ١٧ البصرة 

2 
 ٤٣، ٣٧ البقيع

3 
 ٢٤ احلجاز

4 
 ٢٤ الري

5 
 ٣٥ السند

6 
 ٣٧، ٢٣، ٢٢ الشام

7 
 ٢٤ العراق

8 
 ٩٧ الفسطاط

9 
 ٤٥ القاهرة

1 
 ٧٣ الكعبة

11 
 ٢٣، ٢٢ الكوفة

12 
 ٧٣، ٣٨،٧٢، ٣٦ ،٣٥ املدينة املنورة

13 
 ٩٥ املغرب

14 
 ٤٤ اهلند

15 
 ٩٧ أليون

16 
 ٢٣ بغداد

17 
 ٧٣ بيت املقدس

18 
 ١٠٤ تبوك

19 
 ٣٤ تته

20 
 ٣٥ تستر

21 
 ٢٤ خراسان
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22 
 ٤٥، ٣٧ دمشق

23 
 ٤٤ شبه القارة اهلندية

24 
 ١٠٠ قباء

25 
 ٩٥ كوم شريك

26 
 ٩٥ كوم علقماء

27 
 ٩٧، ٩٦، ٩٥، ٢٤ مصر

28 
 ٥٤، ٤٨، ٣٧ مكة

29 
 ١١٦ هجر
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  المصادر والمراجع
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 أوالً: القرآن الكرمي
 

 ثانياً: كتب احلديث الشريف
، طبعـة دار القبلـة   أليب داود سليمان بن األشعث السجستاين سنن أيب داود - ١

  .بتحقيق حممد عوامة مـ١٩٩٨هـ ١٤١٩الطبعة األوىل 
طبعـة مؤسسـة    ينأليب داود سليمان بن األشعث السجسـتا  سنن أيب داود - ٢

  بتحقيق شعيب األرنؤوط مـ٢٠٠٩هـ ١٤٣٠، الطبعة األوىل الرسالة
بتحقيق حممد حميي الدين عبد  صيدا بريوت، املكتبة العصرية :سنن أيب داود ط - ٣

 احلميد

سنن أيب داود طبعة دار املعارف بتحقيق حممد ناصر الدين األلبـاين وعنايـة    - ٤
 .مشهور حسن آل سلمان

 الرمحن عبد بن اهللا عبد حممد يبأل )الدارمي سنن( بـ روفاملع الدارمي مسند - ٥
 دار: ط ،السـمرقندي  التميمي الدارمي، الصمد عبد بن بهرام بن الفضل بن

 - هـ١٤١٢ األوىل،: الطبعة، السعودية العربية اململكة والتوزيع، للنشر املغين
 .الداراين أسد سليم حسني: تحقيق، ب م٢٠٠٠

 اخلراساين، اخلُسروجِردي موسى بن علي بن احلسني بن محدى ألالكرب لسننا - ٦
 الثالثـة، : الطبعـة ن، لبنا – بريوت العلمية، الكتب دار: ط البيهقي بكر أبو

  .عطا القادر عبد حممد: بتحقيق م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤
 بن حبان بن أمحد بن حبان بن مد، حملحبان ابن صحيح تقريب يف اإلحسان - ٧

 الدين عالء األمري: ترتيب، البسيت الدارمي، حامت، أبو التميمي، معبد، بن معاذ
 ١٤٠٨ األوىل،: الطبعة، بريوت الرسالة، مؤسسة: ، طالفارسي بلبان بن علي
 .األرنؤوط شعيب: حتقيق م ١٩٨٨ - هـ

 بن هالل بن حنبل بن حممد بن أمحد اهللا عبد يبأل حنبل بن أمحد اإلمام مسند - ٨
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، م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢١ األوىل،: الطبعة، الرسالة مؤسسة: ط الشيباين أسد
 بـن  اهللا عبد د: إشراف، وآخرون مرشد، عادل - األرنؤوط شعيب: حتقيق
  .التركي احملسن عبد

 الترمـذي،  الضحاك، بن موسى بن سورة بن عيسى بن مدحمل الترمذي سنن - ٩
: الطبعـة ، مصر – احلليب البايب مصطفى ومطبعة مكتبة شركة: ط عيسى أبو

 ،١ جـ( شاكر حممد أمحد:وتعليق حتقيق، م ١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥ الثانية،
 يف املـدرس  عـوض  عطوة وإبراهيم، )٣ جـ( الباقي عبد فؤاد وحممد، )٢

 .)٥ ،٤ جـ( الشريف األزهر

 إحياء دار: ط القزويين،ابن ماجة  يزيد بن حممد اهللا عبد يببن ماجة ألا سنن -١٠
 .الباقي عبد فؤاد حممد: قاحلليب حتقي البايب عيسى فيصل - العربية الكتب

 عليـه  اهللا صلى اهللا رسول إىل العدل عن العدل بنقل املختصر الصحيح ملسندا -١١
 :، طالنيسـابوري  القشريي احلسن أبو احلجاج بن مسلمأليب احلسني  وسلم

 .الباقي عبد فؤاد حممد: ، حتقيقبريوت – العريب التراث إحياء دار

 الترمذي، الضحاك، بن موسى بن سورة بن عيسى بن مدحمل احملمدية الشمائل -١٢
  .بريوت – العريب التراث إحياء دار: ط ،عيسى أبو

 دار: ، طاملدين األصبحي عامر بن مالك بن أنس بن الكمل مالك اإلمام موطأ -١٣
ـ  ١٤٠٦: لبنان – بريوت العريب، التراث إحياء  صـححه  م ١٩٨٥ - هـ
 .قيالبا عبد فؤاد حممد: عليه وعلق أحاديثه وخرج ورقمه

 شعيب بن أمحد الرمحن عبد يبأل للنسائي الصغرى السنن=  السنن من اتىب -١٤
  حلب - اإلسالمية املطبوعات مكتب: ، طالنسائي اخلراساين، علي بن

 .غدة أبو الفتاح عبد: حتقيق، ١٩٨٦ – ١٤٠٦ الثانية،: الطبعة -١٥

 وسـلم  عليـه  اهللا صلى اهللا رسول أمور من املختصر الصحيح املسند اجلامع -١٦
 طـوق  دار، اجلعفـي  البخاري إمساعيل بن حممدأليب عبد اهللا  وأيامه وسننه
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: الطبعـة  )الباقي عبد فؤاد حممد ترقيم بإضافة السلطانية عن مصورة( النجاة
 .الناصر ناصر بن زهري حممد :حتقيق هـ١٤٢٢ األوىل،

: ط الصنعاين اليماين احلمريي نافع بن مهام بن الرزاق عبد بكر يبأل :املصنف -١٧
 الـرمحن  حبيب: قيق، حت١٤٠٣ الثانية،: الطبعة، بريوت – اإلسالمي املكتب

  .األعظمي

 اهلادي عبد بن أمحد بن حممد الدين شمسل التعليق أحاديث يف التحقيق تنقيح -١٨
 ، األوىل:  الطبعـة ، الريـاض  – السـلف  أضواء:  النشر دار: ، طاحلنبلي
 بن العزيز وعبد اهللا دجا بن حممد بن سامي:  حتقيق، م ٢٠٠٧ - هـ١٤٢٨

  .اخلباين ناصر
 بـن  بكـر  أيب بـن  علي الدين نور احلسن يب، ألالفوائد ومنبع الزوائد جممع -١٩

: ، حتقيقم١٩٩٤ هـ، ١٤١٤ القاهرة القدسي، مكتبة: ، طاهليثمي سليمان
  .القدسي الدين حسام

  
 ثالثاً: كتب شروح األحاديث

، العظيم عون املعبود شرح سنن أيب داود حملمد مشس احلق -١
ذيب سنن أيب داود وإيضاح علله : ومعه حاشية ابن القيم

مد أشرف بن أمري بن علي بن حيدر، أبو عبد ، حملومشكالته
دار الكتب  :طالرمحن، شرف احلق، الصديقي، العظيم آبادي 

  .هـ ١٤١٥الثانية، : الطبعة، بريوت –العلمية 

بن حسن اإلجياز شرح سنن أيب داود للنووي بتحقيق مشهور  - ٢
هــ  ١٤٢٨الدار األثريـة الطبعـة األوىل   :  ، طآل سلمان

 مـ٢٠٠٧

 بـن  محد سليمان يبأل داود أيب سنن شرح وهو السنن، معامل - ٣
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: ، طباخلطـايب  املعروف البسيت اخلطاب بن إبراهيم بن حممد
ـ ١٣٥١ األوىل :طبعـة ، الحلـب  – العلمية املطبعة  - هـ
 .م١٩٣٢

 حممد،) سلطان( بن عليل حاملصابي مشكاة شرح املفاتيح مرقاة - ٤
 الفكـر،  دار: ط القـاري  اهلروي املال الدين نور احلسن أبو

 .م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٢ األوىل،: الطبعة، لبنان – بريوت

 حجـر  بن علي بن محدأل البخاري صحيح شرح الباري فتح - ٥
 بـريوت،  - املعرفـة  دار: ط. الشافعي العسقالين الفضل أبو

 قام،الباقي عبد فؤاد حممد: هوأحاديث وأبوابه كتبه رقم، ١٣٧٩
، اخلطيب الدين حمب: طبعه على وأشرف وصححه بإخراجه

  باز بن اهللا عبد بن العزيز عبد: العالمة تعليقات عليه
 بـن  موسى بن أمحد بن حممود حممد يبأل داود أيب سنن رحش - ٦

 الرشد مكتبة العيين الدين بدر ياحلنف الغيتاىب حسني بن أمحد
: ، حتقيقم ١٩٩٩- هـ ١٤٢٠ األوىل،: الطبعة، الرياض –
 .املصري إبراهيم بن خالد املنذر أبو

 حميـي  زكريـا  يب، ألاحلجاج بن مسلم صحيح شرح املنهاج - ٧
 – العـريب  التراث إحياء ارد: ط النووي شرف بن حيىي الدين

 .١٣٩٢ الثانية،: الطبعة، بريوت
  

 رابعاً: كتب علوم احلديث والتخريج
مكة طبعة املكتب اإلسالمي ط الثالثة سـنة   رسالة أيب داود إىل أهل - ١

 .بتحقيق حممد لطفي الصباغ ١٤٠٥

رسالة أيب داود إىل أهل مكة طبعة مكتب املطبوعات اإلسالمية حبلب  - ٢



 170

 .بتحقيق عبد الفتاح أبو غدة ١٤١٧ط األوىل 

البحر الذي ذخر يف شرح ألفية األثر جلالل الدين السيوطي بتحقيـق   - ٣
 .يسيأنيس أمحد طاهر اإلندون

بتحقيـق علـي    ١٤٠٣فتح املغيث للسخاوي ط دار الكتب العلمية  - ٤
 .حسني علي

 بـن  إبـراهيم  بـن  حممد بن محد سليمان يبإصالح غلط احملدثني أل - ٥
، دمشـق  – للتراث املأمون دار: ط باخلطايب املعروف البسيت اخلطاب
 .الرديين الكرمي عبد علي حممد. د: قيق، حت١٤٠٧ األوىل،: الطبعة

 أبو: اجلامع كتب على رتبهأليب عيسى الترمذي  الكبري رمذيالت علل - ٦
، بـريوت  – العربية النهضة مكتبة ،الكتب عامل: ، طالقاضي طالب
 املعـاطي  أبـو و  ،السامرائي صبحي، بتحقيق ١٤٠٩ األوىل: الطبعة

 .الصعيدي خليل حممودو ،النوري

 بـن ال الكبري الشرح يف الواقعة واآلثار األحاديث ختريج يف املنري البدر - ٧
 املصري الشافعي أمحد بن علي بن عمر حفص أبو الدين سراج امللقن

 ،األوىل: الطبعة، السعودية-الرياض - والتوزيع للنشر اهلجرة دار: ط
 بـن  اهللا وعبـد  الغـيط  أبو مصطفى: ، حتقيقم٢٠٠٤-هـ١٤٢٥
  .كمال بن وياسر سليمان

 بن حممد بن علي بن أمحد الفضل يبأل الصالح ابن كتاب على النكت - ٨
 باجلامعـة  العلمـي  البحـث  عمـادة : ط العسقالين حجر بن أمحد

 األوىل،: الطبعـة  ،السعودية العربية اململكة املنورة، املدينة اإلسالمية،
  .املدخلي عمري هادي بن ربيع: ، حتقيقم١٩٨٤/هـ١٤٠٤

 عبد الدين زين الفضل يبأل )العراقي ألفية=  والتذكرة التبصرة( شرح - ٩
: ، طالعراقي إبراهيم بن بكر أيب بن الرمحن عبد بن احلسني بن الرحيم
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 - هـ ١٤٢٣ األوىل،: الطبعة، لبنان – بريوت العلمية، الكتب دار
  .فحل ياسني ماهر - اهلميم اللطيف عبد: قيقحت م ٢٠٠٢

 عبد بن حممد الدين بدر اهللا عبد يبأل الصالح ابن مقدمة على النكت -١٠
، الريـاض  – السـلف  أضواء: ، طعيالشاف الزركشي ادر بن اهللا

 بـن  العابدين زين. د: قيق، حتم١٩٩٨ - هـ١٤١٩ األوىل،: الطبعة
  .بالفريج حممد

 يف اإلمـامني  بـني  احملاكمة يف األمعن واملورد األبني السنن: الكتاب -١١
 ابـن  الدين حمب اهللا، عبد أبو حممد، بن عمر بن مدحمل املعنعن السند
، املنـورة  املدينـة  - األثرية الغرباء مكتبة: ط السبيت الفهري رشيد
 .املصرايت سامل بن صالح :، حتقيق١٤١٧ األوىل،: الطبعة

 الفضـل  يبأل األثر أهل مصطلح يف الفكر خنبة توضيح يف النظر نزهة -١٢
 سفري مطبعة :ط العسقالين حجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد

 اهللا ضـيف  بن اهللا عبد: حتقيق هـ١٤٢٢ األوىل،: الطبعة، بالرياض
 .الرحيلي

 بن حممد اهللا عبد أبو الدين شمس، لاحلديث مصطلح علم يف املوقظة -١٣
 اإلسـالمية  املطبوعات مكتبة: ، طالذهيب قَايماز بن عثمان بن أمحد
 .غُدة أبو الفتاح عبد حتقيق ،هـ ١٤١٢ الثانية،: الطبعة ،حبلب

بن أمحـد  بكر أمحد بن علي بن ثابت  يب، ألالرحلة يف طلب احلديث -١٤
دار : الناشـر ، نور الدين عتـر : احملقق، بن مهدي اخلطيب البغدادي

 .١٣٩٥األوىل، : الطبعة، بريوت –الكتب العلمية 

عثمان بـن  ، لمعرفة أنواع علوم احلديث، ويعرف مبقدمة ابن الصالح -١٥
نور : احملقق، عمرو، تقي الدين املعروف بابن الصالح عبد الرمحن، أبو

، بريوت –سوريا، دار الفكر املعاصر  -دار الفكر: الناشر، الدين عتر
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 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦: سنة النشر

مد بن إمساعيل بن صالح بن ، حملتوضيح األفكار ملعاين تنقيح األنظار -١٦
حممد احلسين، الكحالين مث الصنعاين، أبو إبراهيم، عز الدين، املعروف 

، بن عويضة أبو عبد الرمحن صالح بن حممد: احملقق، كأسالفه باألمري
األوىل : الطبعـة ، لبنـان  -بـريوت ، دار الكتـب العلميـة  : الناشر

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٧

 خامسا: كتب التاريخ واجلرح والتعديل
يوسف بن عبد الرمحن بن يوسـف، أبـو   لذيب الكمال يف أمساء الرجال  - ١

مؤسسة : ، طاحلجاج، مجال الدين ابن الزكي أيب حممد القضاعي الكليب املزي
بشار عـواد  . د: قيقحت ١٩٨٠ - ١٤٠٠األوىل، : الطبعة، بريوت –الرسالة 
 معروف

الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحـد بـن حجـر     يبألذيب التهذيب  - ٢
الطبعـة األوىل،  : الطبعة، طبعة دائرة املعارف النظامية، اهلندم: ط ،العسقالين

 هـ١٣٢٦

بن أمحد بـن   الفضل أمحد بن علي بن حممد يبأل تقريب التهذيب البن حجر - ٣
 – ١٤٠٦األوىل، : الطبعـة  سـوريا  –دار الرشـيد  : ، طحجر العسقالين

 .حممد عوامة: ، حتقيق١٩٨٦

 .حتقيق شعيب األرنؤوط وأخرين ١٤٠٥سري أعالم النبالء ط مؤسسة الرسالة  - ٤

التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد أليب بكر بن نقطة ط دار الكتب العلميـة   - ٥
 .سف احلوتبتحقيق كمال يو ١٤٠٨

م بتحقيق  ١٩٩٥تاريخ دمشق أليب القاسم بن عساكر ط دار الفكر بريوت  - ٦
 .العمري غرامة بن عمر سعيد أيب الدين حمب

حتقيـق   ١٤١٣طبقات الشافعية الكربى لتاج الدين السبكي ط دار هجـر   - ٧
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 . حممود الطناحي وعبد الفتاح احللو

 .قادر عطافى عبد الطللنووي حتقيق مص واللغات األمساء ذيب - ٨

 بتحقيق زكريا عمريات ١٤١٩تذكرة احلفاظ للذهيب ط دار الكتب العلمية  - ٩

عبد الكرمي بن حممد بن منصور التميمي السمعاين املروزي، أبـو  ، لألنسابا -١٠
 ١٣٨٢األوىل، : الطبعة، جملس دائرة املعارف العثمانية، حيدر آباد: ط ،سعد
 لمي اليماين وغريهعبد الرمحن بن حيىي املع: قيق، حتم ١٩٦٢ -هـ 

 -الكتب العلمية : طأمحد بن عدي اجلرجاين  يبأل الكامل يف ضعفاء الرجال -١١
عادل أمحد عبد : تحقيق، بم١٩٩٧هـ١٤١٨األوىل، : الطبعة، لبنان-بريوت

 .علي حممد معوض-املوجود

 بـن  حممـد  بن علي بن أمحد الفضل يبأل الثامنة املائة أعيان يف الكامنة الدرر -١٢
/ أبـاد  يدرح - العثمانية املعارف دائرة جملس: ، طالعسقالين حجر بن أمحد
  ضان املعيد عبد حممد: ، حتقيقم١٩٧٢/ هـ١٣٩٢ الثانية،: الطبعة، اهلند

 الدين جالل بكر، أيب بن الرمحن عبدل والقاهرة مصر تاريخ يف احملاضرة حسن -١٣
، صـر م – وشركاه احلليب البايب عيسى - العربية الكتب إحياء دار السيوطي

  .إبراهيم الفضل أبو حممد :، حتقيقم ١٩٦٧ - هـ ١٣٨٧ األوىل:  الطبعة

معرفة الثقات من رجال أهل العلم واحلديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبـهم   -١٤
: الناشر: ط الكويف العجلياحلسن أمحد بن عبد اهللا بن صاحل  يب، ألوأخبارهم

، ١٩٨٥ – ١٤٠٥ألوىل، ا: الطبعة، السعودية –املدينة املنورة  -مكتبة الدار 
 .عبد العليم عبد العظيم البستوي: حتقيق

 ،العسقالين حجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل يبأل امليزان سانل -١٥
 هـ١٣٩٠ الثانية،: الطبعة، لبنان – بريوت للمطبوعات األعلمي مؤسسة: ط
 .اهلند – النظامية املعرف دائرة: ، حتيقم١٩٧١/

 بن حممد اهللا عبد أبو الدين شمسل واألعالم املشاهري ياتووف اإلسالم اريخت -١٦
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  بريوت العريب، الكتاب دار، الذهيب قَايماز بن عثمان بن أمحد
 .التدمري السالم عبد عمر: حتقيق م،١٩٩٣ - هـ ١٤١٣ الثانية،: الطبعة -١٧

دار املعرفـة   : طاحلسني ابن أيب يعلى، حممد بن حممـد   يبطبقات احلنابلة أل -١٨
 .حممد حامد الفقي: قيق، حتبريوت

نعيم أمحد بن عبد اهللا بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن  يبأخبار أصبهان أل -١٩
 ١٤١٠األوىل، : الطبعة، بريوت –دار الكتب العلمية : ، طمهران األصبهاين

 .سيد كسروي حسن: ، حتقيقم١٩٩٠-هـ

بن  احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد يب، أليف ذيب األنساباللباب  -٢٠
دار : طعبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين اجلزري، عز الدين ابـن األثـري   

 .بريوت –صادر 

الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشـي   يب، أللبداية والنهايةالبداية والنهاية  -٢١
، ١٤٠٨األوىل : الطبعـة  دار إحياء التراث العريب : ، طالبصري مث الدمشقي

 .رييعلي ش: ، حتقيقم ١٩٨٨ -هـ 

عبد احلي بن أمحد بن حممد ابن العمـاد  ل شذرات الذهب يف أخبار من ذهب -٢٢
: الطبعـة ، بريوت –دار ابن كثري، دمشق : ، طالعكري احلنبلي، أبو الفالح

: خرج أحاديثه، حممود األرناؤوط : ، حتقيقم ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦األوىل، 
 .عبد القادر األرناؤوط

العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن  يب، ألنوفيات األعيان وأنباء أبناء الزما -٢٣
، بـريوت  –دار صادر : ، طإبراهيم بن أيب بكر ابن خلكان الربمكي اإلربلي

 .إحسان عباس: قيقحت

دار : ط ،عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الـدين السـيوطي  ل طبقات احلفاظ -٢٤
 .١٤٠٣األوىل، : الطبعة، بريوت –الكتب العلمية 

عبد اهللا حممد بن سعد بن منيـع اهلـامشي بـالوالء،     يبأل الطبقات الكربى -٢٥
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: الطبعـة ، بريوت –دار صادر  : ، طالبصري، البغدادي املعروف بابن سعد
 .إحسان عباس :، حتقيقم ١٩٦٨األوىل، 

مد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبـد اهللا  ، حمللتاريخ الكبريا -٢٦
حممـد  : طبع حتت مراقبة، الدكن –آباد دائرة املعارف العثمانية، حيدر : ط

 .عبد املعيد خان

مد بن إمساعيل بـن  حمل )مطبوع خطأ باسم التاريخ الصغري(لتاريخ األوسط ا -٢٧
 -مكتبة دار التراث ، دار الوعي : طإبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد اهللا 

 حممود إبـراهيم  :حتقيق ١٩٧٧ – ١٣٩٧األوىل، : الطبعة، القاهرة، حلب 
 .زايد

يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي، أبو يوسـف  ل ملعرفة والتاريخا -٢٨
: قيقحت م ١٩٨١ -هـ ١٤٠١الثانية، : الطبعة، مؤسسة الرسالة، بريوت: ط

 .أكرم ضياء العمري

حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي،  يبأل اجلرح والتعديل -٢٩
 -طبعة جملس دائرة املعـارف العثمانيـة   : ، طاحلنظلي، الرازي ابن أيب حامت

: الطبعـة ، بـريوت  –دار إحياء التراث العريب ، واهلند –حبيدر آباد الدكن 
 .١٩٥٢هـ  ١٢٧١األوىل، 

نعيم أمحد بن عبد اهللا بن أمحـد بـن    يب، ألحلية األولياء وطبقات األصفياء -٣٠
فظة مصـر،  جبوار حما -السعادة : ، طإسحاق بن موسى بن مهران األصبهاين

 .م١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤

بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهـدي اخلطيـب    يبأل ريخ بغدادتا -٣١
هـ ١٤٢٢األوىل، : الطبعة، بريوت –دار الغرب اإلسالمي  : ، طالبغدادي

 الدكتور بشار عواد معروف: قيقحت. م ٢٠٠٢ -

عثمان بن مس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن ، لشالعرب يف خرب من غرب -٣٢
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أبو هـاجر حممـد   : ، حتقيقبريوت –دار الكتب العلمية  :ط ،قَايماز الذهيب
 .السعيد بن بسيوين زغلول

دار : ، طصالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهللا الصفدي، للوايف بالوفياتا -٣٣
ـ ق، حتم٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠:عام النشر، بريوت –إحياء التراث  أمحـد  : قي

 .األرناؤوط وتركي مصطفى

حممـد   يبأل اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمان رآةم -٣٤
دار الكتب  : ، طعفيف الدين عبد اهللا بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي

وضـع  ، م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧األوىل، : الطبعة، لبنان –العلمية، بريوت 
 خليل املنصور: حواشيه

أبو اخلري ابن اجلزري، حممد بـن   شمس الدينل غاية النهاية يف طبقات القراء -٣٥
 .مكتبة ابن تيمية  :طحممد بن يوسف 

يوسف بن تغري بردي بن عبـد اهللا  ل النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة -٣٦
وزارة الثقافـة واإلرشـاد   : ، طالظاهري احلنفي، أبو احملاسن، مجال الـدين 

 .القومي، دار الكتب، مصر

: طن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي عبد الرمحلطبقات املفسرين العشرين  -٣٧
 .علي حممد عمر: قيق، حت١٣٩٦األوىل، : الطبعة، القاهرة –مكتبة وهبة 

شمس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بـن  ، ليزان االعتدال يف نقد الرجالم -٣٨
: الطبعة، لبنان –دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت ، عثمان بن قَايماز الذهيب

 .علي حممد البجاوي: حتقيق، م ١٩٦٣ -هـ  ١٣٨٢األوىل، 

حممد بن مكرم : سحاق إبراهيم بن علي الشريازي هذبهإ يب، ألطبقات الفقهاء -٣٩
، ١٩٧٠األوىل، : الطبعة، لبنان –دار الرائد العريب، بريوت  :، طابن منظور

 .حسان عباسإ: حتقيق

الشـيباين  عمرو خليفة بن خياط بن خليفـة   يب، ألطبقات خليفة بن خياط -٤٠
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: ، طأيب عمران موسى بن زكريا بن حيىي التستري: رواية، العصفري البصري
م  ١٩٩٣= هــ   ١٤١٤: سنة النشر، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

 د سهيل زكار: حتقيق

عمرو خليفة بن خياط بـن خليفـة الشـيباين     يب، ألاريخ خليفة بن خياطت -٤١
، بـريوت ، دمشـق   -سة الرسالة مؤس، دار القلم  : ، طالعصفري البصري

 أكرم ضياء العمري. د: ، حتقيق١٣٩٧الثانية، : الطبعة

مد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن معبد، التميمي، أبـو  ، حمللثقاتا -٤٢
، وزارة املعارف للحكومة العالية اهلندية: طبع بإعانة، حامت، الدارمي، البسيت

، يد خان مدير دائرة املعـارف العثمانيـة  الدكتور حممد عبد املع: حتت مراقبة
األوىل، : الطبعـة ، دائرة املعارف العثمانية حبيدر آباد الـدكن اهلنـد  : الناشر

 .١٩٧٣=   ه ١٣٩٣

احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بـن عبـد    يب، أللكامل يف التاريخا -٤٣
عمر عبد  :الكرمي بن عبد الواحد الشيباين اجلزري، عز الدين ابن األثري حتقيق

األوىل، : الطبعة، لبنان –دار الكتاب العريب، بريوت : الناشر، السالم تدمري
 .م١٩٩٧/ هـ ١٤١٧

عمر بن مظفر بن عمر بن حممد ابن أيب الفوارس، أبـو  ، لاريخ ابن الورديت -٤٤
 -دار الكتب العلمية : الناشر ،حفص، زين الدين ابن الوردي املعري الكندي

 م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧األوىل، : الطبعة، بريوت/ لبنان 

مال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علـي  ، جلاملنتظم يف تاريخ األمم وامللوك -٤٥
، حممد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطـا : احملقق، بن حممد اجلوزي

 م ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢األوىل، : الطبعة، دار الكتب العلمية، بريوت: الناشر

زة بن يوسف بن إبراهيم السـهمي القرشـي   القاسم مح يب، ألتاريخ جرجان -٤٦
 –عامل الكتـب  : الناشر، حتت مراقبة حممد عبد املعيد خان: احملقق، اجلرجاين
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 .م ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧الرابعة : الطبعة، بريوت

، ري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي، خلاألعالم -٤٧
 .م ٢٠٠٢مايو / أيار  -امسة عشر اخل: الطبعة، دار العلم للماليني: الناشر

عمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغين كحالـة  : املؤلف، معجم املؤلفني -٤٨
 .بريوت، دار إحياء التراث العريب بريوت -مكتبة املثىن : الناشر ي،الدمشق

، العباس أمحد بن حسن بن اخلطيب الشهري بابن قنفذ القسنطيين يبالوفيات أل -٤٩
الرابعـة،  : الطبعة، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت: الناشر، عادل نويهض: احملقق

 .١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣

داود  يب، ألسؤاالت أيب عبيد اآلجري أبا داود السجستاين يف اجلرح والتعديل -٥٠
سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بـن شـداد بـن عمـرو األزدي     

ة البحث العلمي عماد: الناشر، حممد علي قاسم العمري: احملقق، السَجِستاين
األوىل، : الطبعـة ، باجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية

 .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣

 سادساً: كتب الفقه وأصوله:
 الدين حميي زكريا يبأل اإلسالم وقواعد السنن مهمات يف األحكام خالصة - ١

:  طبعةال، بريوت – لبنان -  الرسالة مؤسسة: ط ،النووي شرف بن حيىي
 .اجلمل إمساعيل حسني :، حتقيقم١٩٩٧ - هـ١٤١٨ ، األوىل

 :، طالباكستاين قادر غالم بن كريالز احلديث أهل منهج على الفقه أصول نم - ٢
  ٢٠٠٢-هـ١٤٢٣ األوىل الطبعة: الطبعة، اخلراز دار

 الصرصري، الطويف الكرمي بن القوي عبد بن سليمانل الروضة خمتصر شرح - ٣
/  هـ ١٤٠٧ ، األوىل:  الطبعة، الرسالة مؤسسة :، طدينال جنم الربيع، أبو

 .التركي احملسن عبد بن اهللا عبد: ، حتقيقم ١٩٨٧

 بن خليل سعيد أيب الدين صالحل الفساد يقتضي النهي أن يف املراد حتقيق - ٤
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، الكويت – الثقافية الكتب دار :، طالعالئي الدمشقي اهللا عبد بن كيكلدي
 .لسلفييتا حممد إبراهيم. د :حتقيق

 ادر بن اهللا عبد بن حممد الدين بدر اهللا عبد يبأل الفقه أصول يف احمليط البحر - ٥
  م١٩٩٤ - هـ١٤١٤ األوىل،: الطبعة، الكتيب دار: ط ،الزركشي

 اجلليل عبد بن بكر أيب بن عليل) فقه حنفي( املبتدي بداية شرح يف اهلداية - ٦
 - العريب التراث إحياء دار: ، طالدين برهان احلسن أبو املرغيناين، الفرغاين
 .يوسف طالل: ، حتقيقلبنان – بريوت

 
 سابعاً: كتب اللغة واملعاجم والفهارس

١ -  السعادات املبارك بـن األثـري   د الدين أيبالنهاية يف غريب احلديث واألثر 
 يطاهر أمحد الزاو: تحقيقب هـ١٣٩٩بريوت،  -املكتبة العلمية  :طاجلزري 

 .يحممود حممد الطناح -

: ط يد الدين أبو طاهر حممد بـن يعقـوب الفريوزآبـاد    القاموس احمليط - ٢
مكتـب  : تحقيق، بلبنان –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 

 .حممد نعيم العرقسوسي: بإشراف حتقيق التراث يف مؤسسة الرسالة

 هرياجلـو  محـاد  بن إمساعيل نصر يبأل العربية وصحاح اللغة تاج :الصحاح - ٣
ـ  ١٤٠٧ الرابعـة : الطبعة، بريوت – للماليني العلم دار: ط الفارايب  -  هـ
 .عطار الغفور عبد أمحد: تحقيقب م ١٩٨٧

، عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الرومي احلموي  شهاب الدين أيبل عجم البلدانم - ٤
 .م ١٩٩٥الثانية، : الطبعة، دار صادر، بريوت: ط

 منظـور  ابـن  الدين مجال الفضل، أبو ،على بن مكرم بن مدحمل العرب لسان - ٥
 الثالثة: الطبعة، بريوت – صادر دار: الناشر: ط ياإلفريق يالرويفع األنصاري

  .هـ ١٤١٤ -
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مساعيل بن حممد أمني بن مـري  ، إلهدية العارفني أمساء املؤلفني وآثار املصنفني - ٦
يف مطبعتها طبع بعناية وكالة املعارف اجلليلة : الناشر، سليم الباباين البغدادي

دار إحياء التراث العـريب  : أعادت طبعه باألوفست، ١٩٥١البهية استانبول 
 .لبنان –بريوت 

 
 

 
 

 
 

 
 

  


