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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 كتاب األدب
 

وقيل الوقوف مع املستحسنات ,  , وقيل األخذ مبكارم األخالق وفعال,األدب استعمال ما حيمد قوال 
مأخوذ من املأدبة , وهي الدعوة إىل الطعام  وقيل : هو تعظيم من فوقك والرفق مبن دونك , وقيل : إنه

 ., مسي بذلك ألنه يدعى إليه
  

 صلى الله عليه وسلم في الحلم وأخالق النبي  باب 
 قال حدثين  عكرمة يعين ابن عمار  حدثنا  عمر بن يونس  حدثنا  خملد بن خالد الشعريي  حدثنا  

  أنس  قال قال   إسحق يعين ابن عبد هللا بن أيب طلحة

لناس خلقا فأرسلين يوما حلاجة فقلت وهللا ال أذهب من أحسن ا  صلى هللا عليه وسلم كان رسول هللا 
 قال فخرجت حىت أمر على صبيان وهم صلى هللا عليه وسلم  أمرين به نيب هللا  ويف نفسي أن أذهب ملا

فنظرت إليه وهو  قابض بقفاي من ورائي صلى هللا عليه وسلم  يلعبون يف السوق فإذا رسول هللا 
لقد  وهللا  أنس  هللا قال  اذهب حيث أمرتك قلت نعم أان أذهب اي رسول أنيس  يضحك فقال اي 

لشيء صنعت مل فعلت كذا وكذا وال لشيء تركت  ما علمت قال أو تسع سنني  خدمته سبع سنني 
 .هال فعلت كذا وكذا 

 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود

 ) فقلت وهللا ال أذهب ( 

ظاهره أن أنسا قال له صلى هللا عليه وسلم وعليه محله شراح احلديث ويرد عليه  : دود: قال يف فتح الو 
صلى  خالف أمر النيب صلى هللا عليه وسلم ظاهرا وكيف حلف ابهلل كاذاب , وكيف محله النيب أنه كيف

اإليرادات جبواب  هللا عليه وسلم على الذهاب بعد احللف , وأجاب يف بعض الشروح عن بعض هذه
 مكلف انتهى  صلح جوااب عن الكل فقال إن هذا القول صدر عن أنس يف صغره وهو غريي

 ) فخرجت حىت أمر على صبيان ( 
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 مررت على صبيان وجاء بصيغة املضارع استحضارا لتلك احلالة  : أي فخرجت أذهب إىل أن

 السوق (  ) وهم يلعبون يف

 : حال من صبيان 

 ) فإذا ( 

  : للمفاجأة

 ) قابض ( 

 : أي آخذ 

 ) بقفاي ( 

 املتكلم , والقفا مؤخر العنق  : بفتح ايء

 ) فنظرت إليه ( 

 صلى هللا عليه وسلم  : إىل رسول هللا

 ) وهو يضحك ( 

  : حال من الضمري اجملرور

 ) فقال اي أنيس ( 

 : تصغري أنس 

 ) اذهب ( 

 ويف رواية مسلم أذهبت  :

 سبع سنني أو تسع سنني (  )

 ويف رواية مسلم تسع سنني بغري الشك  , : شك من الراوي

 ) هال فعلت ( 

يقل  الالم ومعناها إذا دخلت على املاضي التوبيخ أو اللوم على ترك الفعل . واملعىن مل : هال بتشديد
مأمورا به مل ال صنعته .  عه وكنترسول هللا صلى هللا عليه وسلم لشيء صنعته مل صنعته وال لشيء مل أصن

 

  . قال املنذري : وأخرجه مسلم وفيه تسع سنني من غري شك
 

  قال  أنس  عن  اثبت  عن  سليمان يعين ابن املغرية  حدثنا  عبد هللا بن مسلمة  حدثنا 

غالم ليس كل أمري كما يشتهي صاحيب وأان  ابملدينة  عشر سنني  صلى هللا عليه وسلم  خدمت النيب 
 .ما قال يل فيها أف قط وما قال يل مل فعلت هذا أو أال فعلت هذا أن أكون عليه 
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 عون المعبود شرح سنن أبي داود

 ) خدمت النيب صلى هللا عليه وسلم عشر سنني ( 

وسلم أقام  لى هللا عليهويف الرواية املتقدمة تسع سنني فمعناه أهنا تسع سنني وأشهر فإن النيب ص :
حيسب الكسر ويف رواية العشر  ابملدينة عشر سنني وخدمه أنس يف أثناء السنة األوىل ففي رواية التسع مل

 حبها سنة كاملة وكالمها صحيح كذا قال النووي 

 ليس كل أمري (  )

 عليه وسلم  : أي ليس كل خدمة من خدمايت اليت خدمت هبا النيب صلى هللا

 ما يشتهي صاحيب ( ) ك

  : أي النيب صلى هللا عليه وسلم

 ) أن يكون ( 

ملا يشتهيه صاحيب , يريد به النيب صلى هللا  : أي أمري عليه أي على ما يشتهي أي مما يكون موافقا
ملا يشتهيه صلى هللا عليه وسلم ومع ذلك مل يقل يف شيء مما  عليه وسلم , بل كان منها ما يكون خمالفا

 اخلدمة وهي عشر سنني كلمة أف قط , وهذا من كمال خلقه اجلميل  الف ما يشتهيه يف مدةخ

 فيها (  ) ما قال يل

 : أي يف مدة خدميت وهي عشر سنني 

 ) أف ( 

 احلافظ : األف كل مستقذر من وسخ كقالمة الظفر وما جيري جمراها , ويقال ذلك لكل : قال

احلركات  تكره الشيء وعند التضجر من الشيء . ويف أف عدة لغاتمستخف به , ويقال أيضا عند 
 لغات كثرية  الثالث بغري تنوين وابلتنوين وهذا كله مع ضم اهلمزة والتشديد . قال وفيها

 ) أم ( 

  : بفتح اهلمزة وسكون امليم مبعىن أو

 ) أال ( 

 نذري . امل : بفتح اهلمزة والتشديد مبعىن هال . واحلديث سكت عنه

 

 حيدث قال قال  أابه  مسع  أنه حممد بن هالل  حدثنا  أبو عامر  حدثنا  هارون بن عبد هللا  حدثنا 
  وهو حيدثنا  أبو هريرة 

فإذا قام قمنا قياما حىت نراه قد دخل  جيلس معنا يف اجمللس حيدثنا صلى هللا عليه وسلم  كان النيب 
بردائه فحمر رقبته  فجبذه  فنظران إىل أعرايب قد أدركه  أزواجه فحدثنا يوما فقمنا حني قام بعض بيوت
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 وكان رداء خشنا فالتفت فقال له األعرايب امحل يل على بعريي هذين فإنك ال حتمل يل أبو هريرة  قال 

وأستغفر هللا ال وأستغفر  غفر هللا الال وأست صلى هللا عليه وسلم  من مالك وال من مال أبيك فقال النيب 
 فكل ذلك يقول له األعرايب وهللا ال  جبذتين  اليت  جبذتك  من  تقيدين  هللا ال أمحل لك حىت 

دعا رجال فقال له امحل له على بعرييه هذين على بعري شعريا وعلى  فذكر احلديث قال مث أقيدكها 
 فقال انصرفوا على بركة هللا تعاىلإلينا  اآلخر مترا مث التفت

 عون المعبود شرح سنن أبي داود

 فإذا قام قمنا (  )

 له مقبال فكيف يقومون له مدبرا  : أي النفضاض اجمللس ال للتعظيم ألهنم ما كانوا يقومون

 ) قياما ( 

  : أي وقوفا ممتدا

 ) حىت نراه قد دخل بعض بيوت أزواجه ( 

رجاء أن يظهر له حاجة إىل أحد معهم أو يعرض له رجوع إىل اجللوس معهم ,  ينتظرون: ولعلهم كانوا 
 تفرقوا ومل يقعدوا لعدم حالوة اجللوس بعده صلى هللا عليه وسلم  فإذا أيسوا

  () فجبذه

 : أي جذبه 

 ) بردائه ( 

  : أي ردائه صلى هللا عليه وسلم

 ) فحمر ( 

هتذيب أخالقهم . وقيل لعله كان من  عادة جفاة العرب وخشونتهم وعدم : من التحمري , وهذا من
 املؤلفة وهلذا قال ما قال 

  ( ) فالتفت

 : أي النيب صلى هللا عليه وسلم إىل األعرايب : 

 هللا عليه وسلم ال (  ) فقال النيب صلى

 : أي ال أمحل لك من مايل 

  () وأستغفر هللا

 على خالف ذلك .  : أي إن كان األمر

وهذا من حسن العبارة ألن حذف الواو يوهم نفي االستغفار وقال  : قال السيوطي يف مرقاة الصعود
أيب بكر الصديق أنه دخل السوق فقال لبياع أتبيع هذا الثوب فقال ال عافاك  الفخر الرازي : روي عن

 له أبو بكر لو علمتم قل ال وعافاك هللا .  هللا قال
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يوهم كونه دعاء عليه وعند ذكر الواو ال يبقى ذلك االحتمال  من لطائف النحو ألنه عند حذفهاوهذا 
 انتهى 

 تقيدين (  ) حىت

 : من اإلقادة 

 أقيدكها (  ) فكل ذلك يقول له األعرايب وهللا ال

النسائي بعد قوله وال  يعفو البتة. ويف رواية : أي اجلبذة وكأنه أراد لكمال كرمه صلى هللا عليه وسلم أنه
عليه وسلم " ال وأستغفر هللا ال أمحل لك حىت تقيدين مما  من مال أبيك فقال رسول هللا صلى هللا

األعرايب ال وهللا ال أقيدك , فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذلك ثالث  جبذت برقبيت , فقال
 ذلك يقول ال وهللا ال أقيدك "  مرات كل

 .(  ) فذكر احلديث

إلينا رسول  النسائي ما حذفه املؤلف ففيه " فلما مسعت قول األعرايب أقبلنا إليه سراعا فالتفت وقد ذكر
 حىت آذن له "  هللا صلى هللا عليه وسلم . فقال عزمت على من مسع كالمي أن ال يربح مقامه

 ) مث دعا ( 

كمال خلقه صلى هللا عليه وسلم وحلمه   ويف احلديث بيان . : أي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 وصفحه . 

النيب  وأخرجه النسائي , وقال الدارقطين تفرد به حممد بن هالل عن أبيه عن أيب هريرة عن : قال املنذري
فقال ثقة وقال مرة  صلى هللا عليه وسلم . وسئل اإلمام أمحد عن حممد بن هالل عن أبيه عن أيب هريرة

حممد بن هالل قال صاحل وأبوه ليس  قال ال أعرفه . وسئل أبو حامت الرازي عن ليس به أبس قيل أبوه
 . ابملشهور

 

 تعليقات احلافظ ابن قيم اجلوزية

أنس قال " كنت أمشي مع  قال الشيخ ابن القيم رمحه هللا : وقد أخرجاه يف الصحيحني من حديث
فأدركه أعرايب , فجبذه بردائه جبذة شديدة ,  , النيب صلى هللا عليه وسلم وعليه برد جنراين غليظ احلاشية

عليه وسلم , وقد أثرت هبا حاشية الرداء من شدة جبذته , مث  فنظرت إىل صفحة عاتق النيب صلى هللا
 . "إليه , فضحك , مث أمر له بعطاءمال هللا الذي عندك فالتفت  قال : اي حممد , مر يل من

  صلى هللا عليه وسلم قال " ليس الشديد ابلصرعة , إمناعن أيب هريرة أن رسول هللا ويف الصحيحني

 الشديد الذي ميلك نفسه عند الغضب " . 

قال للنيب : أوصين قال : ال تغضب , فردد مرارا , قال : ال  ويف الصحيحني عن أيب هريرة " أن رجال
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 تغضب " . 

 خبري " .  ال " احلياء ال أييت إالالصحيحني عن عمران بن حصني عن النيب صلى هللا عليه وسلم ق ويف

 من اإلميان " .  وفيهما عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال " احلياء شعبة

وسلم أشد حياء من العذراء يف  ويف الصحيحني عن أيب سعيد قال " كان رسول هللا صلى هللا عليه
  . " خدرها , فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه يف وجهه

 وزاد الرتمذي " وإن هللا يبغض الفاحش البذيء " . 

النواس بن مسعان قال " سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الرب واإلمث ؟  ويف صحيح مسلم عن
  . " الرب : حسن اخللق , واإلمث ما حاك يف نفسك , وكرهت أن يطلع عليه الناس : قال

يدخل الناس النار ؟ فقال  يب صلى هللا عليه وسلم سئل عن أكثر ماوروى الرتمذي عن أيب هريرة " أن الن
 : الفم والفرج " وقال : حديث حسن صحيح . 

خريكم  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " أكمل املؤمنني إمياان أحسنهم خلقا , وخياركم : وعنه قال
 لنسائهم " رواه الرتمذي وقال حسن صحيح . 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : " إن من أحبكم إيل وأقربكم مين  عن جابر أن ويف الرتمذي أيضا
 القيامة أحاسنكم أخالقا , وإن أبغضكم إيل وأبعدكم مين جملسا الثراثرون واملتشدقون جملسا يوم

كربون " قال قال املت , واملتفيهقون قالوا اي رسول هللا , قد علمنا الثراثرون واملتشدقون , فما املتفيهقون
 الرتمذي : حديث حسن . 

واملتشدق املتطاول على الناس بكالمه الذي يتكلم فيه مبلء فيه  , والثراثر هو الكثري الكالم بتكلف
 وتعظيما لكالمه , واملتفيهق . أصله من الفهق وهو االمتالء , وهو الذي ميأل فمه تفاصحا وتفخما

هللا بن املبارك "  إظهارا لفضله على غريه , قال الرتمذي قال عبدابلكالم , ويتوسع فيه تكثرا وارتفاعا و 
  . " حسن اخللق طالقة الوجه , وبذل املعروف , وكف األذى

يكون منك يوجب  وقال غريه " حسن اخللق قسمان أحدمها مع هللا عز وجل , وهو أن يعلم أن كل ما
إليه سائرا إليه بني مطالعة وشهود  را له معتذراعذرا , وكل ما أييت من هللا يوجب شكرا , فال تزال شاك

 عيب نفسك وأعمالك . 

 اخللق مع الناس .  والقسم الثاين : حسن

 وفعال .  ومجاعة أمران : بذل املعروف قوال وفعال , وكف األذى قوال

علم فألنه وصحة اإلسالم أما ال وهذا إمنا يقوم على أركان مخسة : العلم واجلود والصرب وطيب العود
 ويتحلى به ويرتك هذا ويتخلى عنه .  يعرف معاين األخالق وسفسافها , فيمكنه أن يتصف هبذا

 لذلك إذا أراده منها .  وأما اجلود فسماحة نفسه وبذهلا وانقيادها

 أبعبائها مل يتهيأ له .  وأما الصرب فألنه إن مل يصرب على احتمال ذلك والقيام
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منقادة سهلة القياد , وسريعة االستجابة لداعي  أن يكون هللا تعاىل خلقه على طبيعةوأما طيب العود : ف
 اخلريات . 

 طبيعة حجرية صلبة قاسية , ال تلني وال تنقاد , وطبيعة مائية هوائية سريعة االنقياد : والطبائع ثالثة

والثانية ال حتفظ ,   تقبلمستجيبة لكل داع كالغصن أي نسيم مر يعصفه وهااتن منحرفتان . األوىل : ال
بصالبتها , وتدرك حقائق األمور  وطبيعة قد مجعت اللني والصالبة والصفاء , فهي تقبل بلينها وحتفظ

 خلق صحيح .  بصفائها , فهذه الطبيعة الكاملة اليت ينشأ عنها كل

ه وتصديقه حبسب قوة إميان وأما صحة اإلسالم : فهو مجاع ذلك , واملصحح لكل خلق حسن , فإنه
 االتصاف به , وهللا املوفق املعني .  ابجلزاء . وحسن موعود هللا وثوابه يسهل عليه حتمل ذلك . له

 

 في الوقار باب 
املصباح : الوقار احللم والرزانة وهو  بفتح الواو . يف القاموس : الوقار كسحاب الرزانة انتهى , ويف

 . العظمة , أيضا ووقر وقرا من ابب وعد جلس بوقار انتهى مصدر وقر ابلضم مثل مجل مجاال , والوقار

 

 عبد هللا بن عباس  حدثه حدثنا   أابه أن  قابوس بن أيب ظبيان  حدثنا  زهري  حدثنا  النفيلي  حدثنا 

جزء من   واالقتصاد حل الصا والسمت  الصاحل  اهلدي  إن  قال  هللا عليه وسلم  صلى أن نيب هللا 
 مخسة وعشرين جزءا من النبوة

 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) إن اهلدي الصاحل ( 

 املهملة أي الطريقة الصاحلة  : بفتح اهلاء وسكون الدال

 ) والسمت الصاحل ( 

حسن  نقاد . ويف النهاية أياملهملة وسكون امليم هو حسن اهليئة واملنظر وأصله الطريق امل : بفتح السني
 هيئته ومنظره يف الدين وليس من احلسن واجلمال انتهى 

  ( ) واالقتصاد

 ميكن الدوام عليه  : أي سلوك القصد يف األمور القولية والفعلية والدخول فيها برفق على سبيل

 ) جزء من مخسة وعشرين جزءا من النبوة ( 

احلديث أن  عاىل أنبياءه فاقتدوا هبم فيها واتبعوهم عليها وليس معىنهذه اخلصال منحها هللا ت أي إن
النبوة غري مكتسبة ابألسباب  النبوة تتجزأ أو ال أن من مجع هذه اخلصال كان فيه جزء من النبوة , فإن

عباده , وقد ختمت مبحمد صلى هللا عليه وسلم .  وإمنا هي كرامة من هللا تعاىل ملن أراد إكرامه هبا من
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وهو أن من اجتمعت له هذه اخلصال تلقته الناس ابلتعظيم  وقال العلقمي : وقد حيتمل وجها آخر
هللا عز وجل لباس التقوى الذي تلبسه أنبياؤه , فكأهنا جزء من النبوة كذا يف  والتبجيل والتوقري وألبسه

 املنري للعزيزي .  السراج

جزءا ويف رواية أخرى له جزء من سبعني جزءا  وأربعني وقال السيوطي : ويف رواية الطرباين جزء من مخسة
وكذلك مسته , وأصل السمت الطريق املنقاد واالقتصاد سلوك  قال اخلطايب : هدي الرجل حاله ومذهبه

برفق وعلى سبيل ميكن الدوام عليه , يريد أن هذه اخلالل من مشائل  القصد يف األمر والدخول فيه
 ة من خصائلهم وأهنا جزء من أجزاء خصائلهم فاقتدوا هبم فيها واتبعوهماخلصال املعدود األنبياء ومن

 عليها انتهى . 

اجلنيب كويف ال حيتج حبديثه , وجنب  قال املنذري : يف إسناده قابوس بن أيب ظبيان حصني بن جندب
 ابء موحدة .  بطن من مذحج وهو بفتح اجليم وسكون النون وبعدها

آخر احلروف مفتوحة وبعد األلف  جمة وكسرها وبعدها ابء بواحدة ساكنة وايءوظبيان بفتح الظاء املع
  . نون

 
 من كظم غيظا باب 

  . قال يف النهاية : كظم الغيظ جترعه واحتمال سببه والصرب عليه

 
سهل بن  عن  أيب مرحوم  عن  ابن أيب أيوب  سعيد يعين عن  ابن وهب  حدثنا  ابن السرح  حدثنا  

  أبيه  عن  معاذ 

على أن ينفذه دعاه هللا عز وجل  من كظم غيظا وهو قادر قال  صلى هللا عليه وسلم  أن رسول هللا 
 احلور العني ما شاء  على رءوس اخلالئق يوم القيامة حىت خيريه هللا من

عبد الرمحن  حدثنا  عقبة بن مكرم  حدثنا  يمون الرمحن بن م عبد أيب مرحوم  اسم  أبو داود  قال 
 رجل  عن  سويد بن وهب  عن  حممد بن عجالن  عن  بشر يعين ابن منصور  عن  يعين ابن مهدي 

 وسلم صلى هللا عليه  قال رسول هللا  قال  أبيه  عن  صلى هللا عليه وسلم  أصحاب النيب  من أبناء 
 قال  قصة دعاه هللا زاد ومن ترك لبس ثوب مجال وهو يقدر عليه  حنوه قال مأله هللا أمنا وإمياان مل يذكر

 امللك  تعاىل توجه هللا اتج زوج هلل  ومن  حلة الكرامة  كساه هللا  تواضعا  أحسبه قال بشر 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ا ( ) من كظم غيظ

  : أي اجرتع غضبا كامنا فيه

 ) أن ينفذه ( 
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 : من التنفيذ واإلنفاذ أي ميضيه 

 هللا يوم القيامة على رءوس اخلالئق (  ) دعاه

وتباهى به , ويقال يف حقه هذا الذي صدرت منه هذه اخلصلة  : أي شهره بني الناس وأثىن عليه
 العظيمة 

 خيريه (  ) حىت

 ريا أي جيعله خم

 ) من أي احلور العني شاء ( 

  . أي يف أخذ أيهن , وهو كناية عن إدخاله اجلنة املنيعة وإيصاله الدرجة الرفيعة :

هللا تعاىل بقوله }  قال الطييب : وإمنا محد الكظم ألنه قهر للنفس األمارة ابلسوء , ولذلك مدحهم
 والكاظمني الغيظ والعافني عن الناس { . 

وأخرجه الرتمذي وابن ماجه , وقال الرتمذي حسن غريب هذا آخر كالمه وسهل بن  : نذريقال امل
 أنس اجلهين ضعيف , والذي روى عنه هذا احلديث أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون الليثي معاذ بن

 موالهم املصري وال حيتج حبديثه . 

 ) حدثنا عقبة بن مكرم ( 

  مبضمومة وسكون كاف وفتح راء :

 ) حنوه ( 

  : أي حنو احلديث املذكور

 ) قال مأله هللا أمنا وإمياان مل يذكر قصة دعاه هللا ( 

 مأله أمنا وإمياان مكان دعاه هللا إخل  : أي قال

 ) ثوب مجال ( 

  : أي زينة

 ) قال بشر ( 

 : يعين ابن منصور 

 ) أحسبه ( 

 أي حممد بن عجالن  :

 ( ) تواضعا 

أن حممد بن عجالن قال بعد قوله وهو يقدر عليه لفظ تواضعا  : وهو مفعول له لرتك أي أحسب وأظن
 ولكن ال أجزمه 
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 كساه هللا حلة الكرامة (  )

  : أي أكرمه هللا وألبسه من ثياب اجلنة

 ) ومن زوج ( 

 : مفعوله حمذوف أي من حيتاج إىل الزواج 

 هلل (  )

أعطى هلل اثنني من األشياء ويف املشكاة  ء ملرضاته , وقيل من زوج كرميته هلل تعاىل , وقيل من: أي ابتغا
يف املرقاة أي أبن ينزل عن درجته فيتزوج من هي أدىن مرتبة  : " من تزوج هلل " بزايدة التاء . قال القاري

 أو أراد ابلتزوج صيانة دينه وحفظ نسله  .منه ابتغاء ملرضاة ربه

 جه هللا ( ) تو 

  . الواو أي ألبسه وهو كناية عن إجالله وتوقريه أو أعطي اتجا ومملكة يف اجلنة : بتشديد

  . قال املنذري : فيه رواية جمهول

 
احلارث بن  عن  إبراهيم التيمي  عن  األعمش  عن  أبو معاوية  حدثنا  أبو بكر بن أيب شيبة  حدثنا 
  قال  عبد هللا   عن سويد 

الذي ال يصرعه الرجال قال ال ولكنه  ما تعدون الصرعة فيكم قالوا صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 
 الذي ميلك نفسه عند الغضب

 عون المعبود شرح سنن أبي داود

 ) ما تعدون الصرعة ( 

 صرع الناس . الراء على وزن مهزة وملزة من ي : بضم الصاد املهملة وفتح

وفتح الراء الذي يصرع الناس كثريا بقوته واهلاء للمبالغة يف الصفة .  قال العلقمي : بضم الصاد املهملة
 الصاد وسكون الراء ابلعكس وهو من يصرعه غريه كثريا انتهى  والصرعة بضم

  ( ) قالوا

 : أي الصحابة رضي هللا عنهم 

  )ضب) ولكنه الذي ميلك نفسه عند الغ

 منه .  : أي عند ثورانه فيقهر نفسه ويكظم غضبه . قال املنذري : وأخرجه مسلم أمت
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 ما يقال عند الغضب  باب  
 
عبد الرمحن  عن  عبد امللك بن عمري  عن  جرير بن عبد احلميد  حدثنا  يوسف بن موسى  حدثنا  

  قال  معاذ بن جبل  عن  بن أيب ليلى 

فغضب أحدمها غضبا شديدا حىت خيل إيل أن أنفه  صلى هللا عليه وسلم  استب رجالن عند النيب 
إين ألعلم كلمة لو قاهلا لذهب عنه ما جيده من  هللا عليه وسلم  صلى يتمزع من شدة غضبه فقال النيب 

 معاذ  من الشيطان الرجيم قال فجعل  اللهم إين أعوذ بك اي رسول هللا قال يقول  الغضب فقال ما هي

 وجعل يزداد غضبا  وحمك  أيمره فأىب 
 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) استب رجالن ( 

  : أي سب أحدمها اآلخر

 ) حىت خيل ( 

 : بصيغة اجملهول من التخييل 

  ( ) إيل

 : بتشديد التحتية 

 ) أن أنفه يتمزع ( 

 ويتقطع , واملزعة هي القطعة من الشيء قاله اخلطايب  يتشقق: أي 

  () فقال ما هي

 : أي قال معاذ ما تلك الكلمة 

 ) فجعل معاذ أيمره ( 

 أي الرجل الغضبان بقول تلك الكلمة  :

 ) وحمك ( 

ب الغضب أن ابب علم ومنع أي جل يف اخلصومة . ويف احلديث أنه ينبغي لصاح : ابحلاء املهملة من
 أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم , وأنه سبب لزوال الغضب .  : يستعيذ فيقول

 وأخرجه الرتمذي والنسائي وقال الرتمذي هذا حديث مرسل عبد الرمحن بن أيب ليلى مل : قال املنذري

ن الرمح يسمع من معاذ بن جبل مات معاذ يف خالفة عمر بن اخلطاب , وقتل عمر بن اخلطاب وعبد
ما يدل على أن  بن أيب ليلى غالم ابن ست سنني , وما قاله الرتمذي ظاهر جدا فإن البخاري ذكر
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يف الطاعون سنة مثاين عشرة  مولد عبد الرمحن سنة سبع عشرة , وذكر غري واحد أن معاذ بن جبل تويف
ليلى عن أيب بن  رواية عبد الرمحن بن أيب  وقيل سنة سبع عشرة . وقد أخرج النسائي هذا احلديث من

  . كعب وهذا متصل

 
 أيب حرب بن أيب األسود  عن  داود بن أيب هند  حدثنا  أبو معاوية  حدثنا  أمحد بن حنبل  حدثنا  

  قال  أيب ذر  عن 

نه غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب ع إذا قال لنا  صلى هللا عليه وسلم  إن رسول هللا 
 الغضب وإال فليضطجع 

 أاب ذر  بعث  عليه وسلم  صلى هللا أن النيب  بكر  عن  داود  عن  خالد  عن  وهب بن بقية  حدثنا 
 احلديثني  وهذا أصح أبو داود  قال  هبذا احلديث 

 
 

 ) فإن ذهب عنه الغضب ( 

 : أي فبها 

 وإال فليضطجع (  )

يف هذا املعىن واملضطجع ممنوع منهما فيشبه  : قال اخلطايب : القائم متهيئ للحركة والبطش والقاعد دونه
أمره ابلقعود واالضطجاع لئال يبدر منه يف حال قيامه وقعوده  أن يكون النيب صلى هللا عليه وسلم إمنا

 . بو داود بعد احلديث اآليتنذري وأبعد انتهى . واحلديث تكلم عليه امل ابدرة يندم عليها يف ما

 داود (  ) عن

 : هو ابن أيب هند 

 ) بعث أاب ذر ( 

 من حاجاته مث قال له  : أي حلاجة

 ) هبذا احلديث ( 

 : أي املذكور 

 وهذا أصح احلديثني (  )

 حنبل .  : يعين أن حديث وهب بن بقية أصح من حديث أمحد بن

أيب األسود عن عمه عن أيب ذر  ملرسل أصح , وقال غريه إمنا يروي أبو حرب بنقال املنذري : يريد أن ا
 وال حيفظ له مساع من أيب ذر انتهى . 
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ورواه  , يف األطراف : إمنا يروي أبو حرب عن عمه عن أيب ذر وال حيفظ له مساع عن أيب ذر وقال املزي
  . عن أيب األسود انتهىعبد هللا بن أمحد بن حنبل عن أبيه إبسناده , ورواه فيه 

 
أبو وائل القاص  حدثنا  إبراهيم بن خالد  حدثنا  قاال املعىن  واحلسن بن علي  بكر بن خلف  حدثنا  
فقال  فكلمه رجل فأغضبه فقام فتوضأ مث رجع وقد توضأ  حممد السعدي  عروة بن قال دخلنا على  

  قال  عطية  جدي  عن   أيب حدثين 

إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإمنا تطفأ  عليه وسلم  صلى هللا قال رسول هللا 
 ابملاء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ  النار

 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) فكلمه ( 

 : أي عروة بن حممد 

 فأغضبه (  )

 : أي أغضب الرجل عروة 

 ) فقام ( 

  : أي عروة

 ) إن الغضب من الشيطان ( 

 : أي من أثر وسوسته 

 الشيطان خلق (  ) وإن

 : بصيغة اجملهول 

 ) من النار ( 

على أنه  تعاىل } واجلان خلقناه من قبل من انر السموم { وقال } خلقتين من انر { وهذا دليل : قال
 لنور قاله القاري من اجلن ألن املالئكة خلقوا من ا

  ( ) وإمنا تطفأ

 : بصيغة اجملهول مهموزا أي تدفع 

 ) فليتوضأ ( 

 وضوءه للصالة وإن كان على وضوء .  : أي
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ابن قيس ويقال ابن عمرو بن عروة سعدي من بين بكر  قال املنذري : عطية هذا هو ابن سعد ويقال
  . صحبة وكنيته أبو حممد ابلبلقا وله بن هوازن ونزل الشام وكان مولده

 
 في التجاوز في األمر  باب  

 
رضي هللا  عائشة  عن  عروة بن الزبري  عن  شهاب  ابن عن  مالك  عن  عبد هللا بن مسلمة  حدثنا  

  أهنا قالت  عنها 

أيسرمها ما مل يكن إمثا فإن كان إمثا كان اختار  يف أمرين إال صلى هللا عليه وسلم  ما خري رسول هللا 
لنفسه إال أن تنتهك حرمة هللا تعاىل فينتقم هلل  صلى هللا عليه وسلم   أبعد الناس منه وما انتقم رسول هللا

 هبا 
 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) ما خري ( 

  : بصيغة اجملهول من التخيري

 كن إمثا ( ) إال اختار أيسرمها ما مل ي

 ابأليسر واألرفق ما مل يكن حراما أو مكروها .  : فيه استحباب األخذ

ختيريه صلى هللا عليه وسلم هاهنا من هللا تعاىل فيخريه فيما فيه عقوبتان  قال القاضي : وحيتمل أن يكون
االقتصاد وكان  عبادة أوبينه وبني الكفار من القتال وأخذ اجلزية أو يف حق أمته يف اجملاهدة يف ال أو فيما

خريه الكفار واملنافقون , فأما إن   خيتار األيسر يف كل هذا . قال وأما قوهلا ما مل يكن إمثا فيتصور إذا
 االستثناء منقطعا كذا يف شرح مسلم للنووي  كان التخيري من هللا تعاىل أو من املسلمني فيكون

 ) فإن كان ( 

 األمرين  : أي أيسر

 ان ( ) إمثا ك

  : أي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 ) منه ( 

 : أي من أيسرمها الذي يكون إمثا 

 ينتهك حرمة هللا (  ) إال أن

منقطع أي لكن إذا انتهكت حرمة هللا انتصر هلل  : انتهاك حرمة هللا تعاىل ارتكاب ما حرمه واالستثناء
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  . تعاىل وانتقم ممن ارتكب ذلك

  .ري : وأخرجه البخاري ومسلم والرتمذيقال املنذ

 

  قالت  عائشة  عن  عروة  عن  الزهري  عن  معمر  حدثنا  يزيد بن زريع  حدثنا  مسدد  حدثنا 

 خادما وال امرأة قط هللا عليه وسلم  صلى ما ضرب رسول هللا 

 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 إخل ( ) ما ضرب 

والدابة وإن كان مباحا لألدب فرتكه أفضل . قال املنذري : وأخرجه  : فيه أن ضرب الزوجة واخلادم
  . مسلم والنسائي

 

 عن  أبيه  عن  بن عروة  هشام عن  حممد بن عبد الرمحن الطفاوي  حدثنا  يعقوب بن إبراهيم  حدثنا 
  عبد هللا يعين ابن الزبري 

 يف قوله 

  العفو  خذ 

 أن أيخذ العفو من أخالق الناس وسلم  صلى هللا عليه أمر نيب هللا  قال 

 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) يف قوله ( 

  : أي يف تفسري قوله تعاىل

 ) خذ العفو ( 

 عليه وتسفيه رأيهم وضالل سعيهم أمر رسوله صلى هللا : ملا عدد هللا تعاىل من أحوال املشركني ما عدده
يقال أخذت حقي عفوا أي سهال , وهذا نوع من التيسري الذي   , وسلم أبن أيخذ العفو من أخالقهم

صلى هللا عليه وسلم كما ثبت يف الصحيح أنه كان يقول يسروا وال تعسروا  كان أيمر به رسول هللا
 تنفروا .  وبشروا وال

 التفاسري.  ل شيء كذا يف بعضواملراد ابلعفو هنا ضد اجلهد , والعفو التساهل يف ك

 واملساهلة معهم انتهى .  ويف جامع البيان : خذ العفو من أخالق الناس كقبول أعذارهم

الناس وال تستقص عليهم فيستعصوا عليك فتتولد منه  ويف تفسري اخلازن : املعىن اقبل امليسور من أخالق
 العداوة والبغضاء . 
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 من أخالق الناس وأعماهلم من غري جتسس وذلك مثل قبول االعتذارجماهد : يعين خذ العفو  وقال

خذ العفو وأمر  } منهم وترك البحث عن األشياء . وأخرج البخاري عن عبد هللا بن الزبري قال ما نزلت
عليه وسلم أن أيخذ العفو من  ابلعرف { إال يف أخالق الناس . ويف رواية قال أمر هللا نبيه صلى هللا

الصحيحني للحميدي قال أمر هللا نبيه صلى هللا  س وكذا يف جامع األصول. ويف اجلمع بنيأقوال النا
 الناس أو كما قال . انتهى كالم اخلازن .  عليه وسلم أن أيخذ العفو من أقوال

منصور وابن أيب شيبة والبخاري وأبو داود والنسائي والطرباين  ويف الدر املنثور : وأخرج سعيد بن
هللا بن الزبري قال ما نزلت هذه اآلية إال يف أخالق الناس } خذ العفو وأمر  وغريهم عن عبدوالبيهقي 

أخالق  وأعرض عن اجلاهلني { ويف لفظ أمر هللا نبيه صلى هللا عليه وسلم أن أيخذ العفو من ابلعرف
بيه أن أيخذ هللا ن الناس . وأخرج احلاكم وصححه عن ابن عمر يف قوله تعاىل } خذ العفو { قال أمر

 العفو من أخالق الناس انتهى . 

  . البخاري والنسائي قال املنذري : وأخرجه

 

 في حسن العشرة باب 
  . بكسر العني أي املعاشرة

 
 عن  مسلم  عن  األعمش  حدثنا  احلماين  عبد احلميد يعين حدثنا  عثمان بن أيب شيبة  حدثنا  

  قالت  هللا عنها  رضي عائشة   عن مسروق 

إذا بلغه عن الرجل الشيء مل يقل ما ابل فالن يقول ولكن يقول ما  صلى هللا عليه وسلم  كان النيب 
 كذا وكذا  ابل أقوام يقولون

 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) إذا بلغه عن الرجل الشيء ( 

  : أي املكروه

 ل فالن ( ) مل يقل ما اب

 ابمسه  : أي ما حاله وشأنه , يعين مل يصرح

 ) ولكن يقول ما ابل أقوام يقولون كذا وكذا ( 

 املواجهة ابملكروه مع حصول املقصود بدونه.  : احرتازا عن

 مبعناه .  قال املنذري : وأخرجه النسائي
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  أنس  عن  سلم العلوي  حدثنا  زيد  محاد بن حدثنا  عبيد هللا بن عمر بن ميسرة  حدثنا  

هللا عليه  صلى وكان رسول هللا  وعليه أثر صفرة  صلى هللا عليه وسلم  على رسول هللا  أن رجال دخل
 أن يغسل ذا عنه  قلما يواجه رجال يف وجهه بشيء يكرهه فلما خرج قال لو أمرمت هذا وسلم 

على رؤية  عدي بن أرطاة  يبصر يف النجوم وشهد عند  كان علواي  ليس هو  سلم  أبو داود  قال 
 اهلالل فلم جيز شهادته 

 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) أخربان سلم ( 

  : بفتح السني وإسكان الالم

 ) وعليه أثر صفرة ( 

  : أي على جسده أو على ثوبه أثر الزعفران

 ( ) فلما خرج 

 : أي الرجل 

 ) قال ( 

 هللا صلى هللا عليه وسلم  : أي رسول

 ) لو أمرمت ( 

 الصحابة رضي هللا عنهم  : اخلطاب للحاضرين من

 ) هذا ( 

 : أي الرجل 

 ذا (  ) أن يغسل

 : أي األثر 

 ) عنه ( 

  : أي عن جسده أو ثوبه

 ) ليس هو علواي ( 

يبصر يف النجوم أي يبصر يف العلو , ألن النجوم يف  أوالد علي رضي هللا عنه بل كان: أي مل يكن من 
 العلو فنسب إليه 

 جيز شهادته (  ) فلم

  . : بضم التحتية وكسر اجليم أي مل يقبل ابن أرطاة شهادة سلم
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 لتني. بلي قال يف اخلالصة : ضعفه ابن معني , وقال شعبة ذاك الذي يرى اهلالل قبل الناس

  . ال حيتج حبديثه قال املنذري : وأخرجه الرتمذي والنسائي , وسلم هذا هو ابن قيس بصري

 
عن  رجل  عن  احلجاج بن فرافصة  عن  سفيان  حدثنا  أبو أمحد  قال أخربين  نصر بن علي  حدثنا  
بشر  أخربان  عبد الرزاق  حدثنا  حممد بن املتوكل العسقالين  و حدثنا  ح  هريرة  أيب عن  أيب سلمة  

  هريرة  أيب عن  أيب سلمة  عن  حيىي بن أيب كثري  عن  بن رافع 

  لئيم  خب  كرمي والفاجر  غر  املؤمن  وسلم  صلى هللا عليه رفعاه مجيعا قال قال رسول هللا 
 

 شرح سنن أبي داود عون المعبود 

 ) احلجاج بن فرافصة ( 

 وكسر الفاء الثانية بعدها صاد مهملة  : بضم الفاء وفتح الراء

 ) رفعاه ( 

 وحممد بن املتوكل , والضمري املنصوب للحديث يعين روايه مرفوعا  : أي نصر بن علي

  ( ) املؤمن غر

 : بكسر الغني املعجمة وتشديد الراء 

 (  ) كرمي

 موصوف ابلوصفني أي له االغرتار لكرمه  : أي

 ) والفاجر ( 

  : أي الفاسق

 ) خب ( 

ابلفساد , والتخبب إفساد زوجة  : بفتح خاء معجمة وتكسر وتشديد موحدة أي يسعى بني الناس
 الغري أو عبده 

 ) لئيم ( 

 بب لألول وهو نتيجة الثاين , فكالمهاجلوج سيئ اخللق ويف , كل منهما الوصف الثاين س : أي خبيل

 من ابب التذييل والتكميل قاله القاري . 

الكالم أن املؤمن احملمود هو من كان طبعه وشيمته الغرارة وقلة الفطنة  قال اخلطايب يف املعامل : معىن هذا
ن كانت البحث عنه , وأن ذلك ليس منه جهال لكنه كرم وحسن خلق , وأن الفاجر هو م للشر وترك

  . اخلب والدهاء والوغول يف معرفة الشر وليس ذلك منه عقال ولكنه خب ولؤوم انتهى عادته

وهو ضد اخلب , يقال  وقال ابن األثري : املؤمن غر كرمي أي ليس بذي مكر فهو ينخدع النقياده ولينه

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية                                   كتاب األدب           عون المعبود شرح سنن ابي داود           

 

 فىت غر وفتاة غر انتهى . 

حلافظ سراج الدين القزويين على املصابيح وزعم أنه اليت انتقدها ا قال السيوطي : هذا أحد األحاديث
ابن حجر يف رده عليه قد أخرجه احلاكم من طريق عيسى بن يونس عن سفيان  موضوع وقال احلافظ

بن فرافصة عن حيىي بن أيب كثري به موصوال . وقال أسنده املتقدمون من أصحاب  الثوري عن حجاج
بل  , قال ومل حيتج الشيخان ببشر وال حبجاج . قال احلافظ وحجاج قال ابن معني ال أبس به . الثوري

لفقد شرط  احلجاج ضعفه اجلمهور وبشر بن رافع أضعف منه ومع ذلك ال يتجه احلكم عليه ابلوضع
 احلاكم يف ذلك انتهى . 

هذا ضعفه أمحد بن حنبل , وقال ابن معني ال أبس به  وقال احلافظ صالح الدين العالئي بشر بن رافع
منكرا , وأخرجه البيهقي من طريق أيب داود الثانية , فقال عن  , وقال ابن عدي مل أجد له حديثا

بن أيب كثري عن أيب سلمة به فتعني املبهم أنه حيىي بن أيب كثري , وحجاج  حجاج بن فرافصة عن حيىي
 ابن معني ال أبس به , وذكره ابن حبان يف الثقات .  هذا قال فيه

متعبد , وقال أبو زرعة ليس ابلقوي , وتوثيق األولني مقدم على هذا   هو شيخ صاحلوقال أبو حامت
 برواية حجاج هذا املتابعة لبشر بن رافع يف احلديث وخرج به عن الغرابة , فاحلديث الكالم , وحصلت

 بروايتهما ال ينزل عن درجة احلسن انتهى كالم السيوطي ملخصا . 

 مذي وقال غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه . هذا آخر كالمه ويف إسنادهوأخرجه الرت  : قال املنذري

  . بشر بن رافع احلارثي اليمامي وال حيتج حبديثه

 
  قالت  عائشة  عن  عروة  عن  ابن املنكدر  عن  سفيان  حدثنا  مسدد  حدثنا  

قال  مث أو بئس رجل العشرية  فقال بئس ابن العشرية  صلى هللا عليه وسلم  النيب  استأذن رجل على
القول وقد قلت له ما قلت قال  اي رسول هللا ألنت له عائشة  ائذنوا له فلما دخل أالن له القول فقالت 

  فحشه  الناس التقاء  أو تركه  إن شر الناس عند هللا منزلة يوم القيامة من ودعه  
 

 ود شرح سنن أبي داودعون المعب 

 ) استأذن رجل ( 

 : أي طلب اإلذن 

 النيب صلى هللا عليه وسلم (  ) على

 : أي يف الدخول عليه 

 العشرية أو بئس رجل العشرية (  ) بئس ابن

  . : أو للشك من بعض الرواة أي بئس هو من قومه
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 أخا العرب لرجل منهم .  ه العشرية كما يقال ايقال الطييب : العشرية القبيلة أي بئس هذا الرجل من هذ

حينئذ وإن كان قد أظهر اإلسالم , فأراد  قال القاضي : هذا الرجل هو عيينة بن حصن ومل يكن أسلم
ليعرفه الناس وال يغرت به من مل يعرف حاله . قال وكان منه يف  النيب صلى هللا عليه وسلم أن يبني حاله

يه وسلم وبعده ما دل على ضعف إميانه وارتد مع املرتدين وجيء به أسريا إىل أيب عل حياة النيب صلى هللا
 رضي هللا عنه  بكر

 ) مث قال ائذنوا ( 

 اإلذن  : هبمزة ساكنة وصال أي أعطوا

 ) أالن له القول ( 

 : أي قال له قوال لينا 

 ودعه أو تركه الناس (  ) من

 ني واحد : شك من الراوي , ومعىن الفعل

 التقاء فحشه ( )

  . : أي ألجل قبيح قوله وفعله . ويف رواية للبخاري اتقاء شره

اجلور يف احلكم والدعاء  قال القرطيب : يف احلديث جواز غيبة املعلن ابلفسق أو الفحش وحنو ذلك من
 تعاىل . مث قال والفرق املداهنة يف دين هللا إىل البدعة مع جواز مداراهتم اتقاء شرهم ما مل يؤد ذلك إىل

بذل الدنيا لصالح الدنيا أو الدين أو مها معا وهي مباحة ورمبا استحبت  بني املداراة واملداهنة أن املداراة
 الدين لصالح الدنيا , والنيب صلى هللا عليه وسلم إمنا بذل له من دنياه حسن عشرته واملداهنة ترك

حق وفعله معه  بقول فلم يناقض قوله فيه فعله , فإن قوله فيهوالرفق يف مكاملته ومع ذلك فلم ميدحه 
 الباري .  حسن عشرة , فيزول مع هذا التقرير اإلشكال حبمد هللا تعاىل كذا يف فتح

بن حصن بن حذيفة بن بدر  قال املنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والرتمذي . وهذا الرجل هو عيينة
  . خمرمة رضي هللا عنه الزهري والد املسور بن الفزاري , وقيل هو خمرمة بن نوفل

 
رضي هللا  عائشة  عن  أيب سلمة  عن  عمرو  حممد بن عن  محاد  حدثنا  موسى بن إمسعيل  حدثنا  

  عنها 

أخو العشرية  بئس صلى هللا عليه وسلم  فقال النيب  صلى هللا عليه وسلم  أن رجال استأذن على النيب 
وكلمه فلما خرج قلت اي رسول هللا ملا استأذن  عليه وسلم  صلى هللا فلما دخل انبسط إليه رسول هللا 

  املتفحش  الفاحش  إن هللا ال حيب  عائشة  دخل انبسطت إليه فقال اي  قلت بئس أخو العشرية فلما

 عائشة  عن  جماهد  عن  األعمش  عن  شريك  حدثنا  مر أسود بن عا حدثنا  عباس العنربي  حدثنا 
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إن من شرار الناس الذين  عائشة  اي  صلى هللا عليه وسلم  النيب  فقال تعين قالت  يف هذه القصة 
  اتقاء ألسنتهم  يكرمون

 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) انبسط إليه ( 

 وقيل أي جعله قريبا من نفسه كذا يف املرقاة  , له وأالن القول له : أي تبسم

 املتفحش (  ) إن هللا ال حيب الفاحش

هللا عليه وسلم إن استقبال املرء  : قال اخلطايب : أصل الفحش زايدة الشيء على مقداره , يقول صلى
به ويرفق به ويكين يف القول الواجب أن يتأىن  صاحبه بعيوبه إفحاش وهللا ال حيب الفحش , ولكن

الفاحش والفحش يف كالمه وفعاله , واملتفحش الذي يتكلف  : ويوري وال يصرح . وقال يف النهاية
 عنه املنذري .  ذلك ويتعمده . واحلديث سكت

 ) الذين يكرمون ( 

 يكرمهم الناس ويوقروهنم  : بصيغة اجملهول من اإلكرام أي

 ) اتقاء ألسنتهم ( 

 ليكرمون , أي ألجل اتقاء ألسنتهم.  ابلنصب مفعول له: 

جماهدا مل يسمع من عائشة . وأخرج البخاري ومسلم يف  قال املنذري : ذكر حيىي بن سعيد القطان أن
  . صحيحهما حديث جماهد عن عائشة

 
  قال  أنس  عن  اثبت  عن  مبارك  أخربان  أبو قطن  حدثنا  أمحد بن منيع  حدثنا  

 الذي  فينحي رأسه حىت يكون الرجل هو صلى هللا عليه وسلم  أذن رسول هللا  التقم   ما رأيت رجال
   ينحي رأسه وما رأيت رجال أخذ بيده فرتك يده حىت يكون الرجل هو الذي يدع يده

 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

  عليه وسلم ( ) التقم أذن النيب صلى هللا

 وضع فمه على أذنه صلى هللا عليه وسلم للتناجي  : أي

 ) فينحي رأسه ( 

 الضمريان للنيب صلى هللا عليه وسلم .  :

أبو فضالة القرشي العدوي موالهم البصري . قال عفان بن  قال املنذري : يف إسناده مبارك بن فضالة
  . معني والنسائي وحيىي بن مسلم ثقة , وضعفه اإلمام أمحد

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية                                   كتاب األدب           عون المعبود شرح سنن ابي داود           

 

 
 في الحياء باب 

ويف الشرع خلق يبعث على  . ابملد وهو يف اللغة تغري وانكسار يعرتي اإلنسان من خوف ما يعاب به
 احلافظ .  اجتناب القبيح ومينع من التقصري يف حق ذي احلق . كذا قال

 
  ابن عمر  عن  امل بن عبد هللا س عن  ابن شهاب  عن  مالك  عن  القعنيب  حدثنا  

 هللا  وهو يعظ أخاه يف احلياء فقال رسول األنصار  مر على رجل من  هللا عليه وسلم  صلى أن النيب 
 احلياء من اإلميان  دعه فإن  صلى هللا عليه وسلم 

  
 عون المعبود شرح سنن أبي داود

 ) وهو يعظ أخاه يف احلياء ( 

ينهاه عنه ويقبح له فعله ويزجره عن كثرته . وقال احلافظ أي ينصحه أو خيوفه أو  قال النووي : أي :
احلياء  كذا شرحوه واألوىل أن يشرح مبا جاء عند البخاري يف األدب ولفظه يعاتب أخاه يف . يذكره

 يقول إنك لتستحي حىت كأنه يقول قد أضربك 

 ) دعه ( 

 اتركه على حاله  : أي

 ) فإن احلياء من اإلميان ( 

  . : أي من شعبه

الشرع حيتاج إىل قصد  قالوا . إمنا جعل احلياء من اإلميان وإن كان غريزة ألن استعماله على قانون
 واكتساب وعلم . 

  . والرتمذي والنسائي وابن ماجه قال املنذري : وأخرجه البخاري ومسلم

 

  قال  أيب قتادة  عن  سويد  إسحق بن عن  محاد  حدثنا  سليمان بن حرب  حدثنا  

 قال رسول هللا  قال  عمران بن حصني  فحدث  بشري بن كعب  ومث  حصني  عمران بن كنا مع 

جند يف بعض إان  بن كعب  بشري احلياء كله خري فقال  أو قال  احلياء خري كله  صلى هللا عليه وسلم 
 الكالم قال فغضب  بشري  احلديث وأعاد  عمران  الكتب أن منه سكينة ووقارا ومنه ضعفا فأعاد 

وحتدثين عن   صلى هللا عليه وسلم  أراين أحدثك عن رسول هللا  حىت امحرت عيناه وقال أال  عمران 
  إيه إيه  أاب جنيد  كتبك قال قلنا اي 
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 المعبود شرح سنن أبي داودعون  

 ) عن أيب قتادة ( 

البصري . وقيل يف امسه غري ذلك , واألول أشهر رضي هللا عنه . ونذير بضم  : هو متيم بن نذير العدوي
 الذال املعجمة وسكون الياء آخر احلروف وراء مهملة قاله املنذري  النون وفتح

  ( ) ومث

 بشري بن كعب  فتوحة ظرف مكان , ويف رواية مسلم وفينا: بفتح املثلثة وتشديد امليم امل

 ) بشري ( 

 ابلتصغري اتبعي جليل 

 خري كله أو قال احلياء كله خري (  ) احلياء

 : أو للشك . 

محله على العموم ألنه قد يصد صاحبه عن مواجهة من يرتكب املنكرات وحيمله  قال احلافظ : أشكل
 وق . ببعض احلق على اإلخالل

واحلياء الذي ينشأ عنه اإلخالل  , واجلواب : أن املراد ابحلياء يف هذه األحاديث ما يكون شرعيا
عليه حياء ملشاهبته للحياء الشرعي وهو خلق  ابحلقوق ليس حياء شرعيا بل هو عجز ومهانة وإمنا يطلق

 يبعث على ترك القبيح انتهى 

 منه (  ) أن

 تبعيض : أي من احلياء , ومن لل

 ( ) سكينة ووقارا

أبن يوقر غريه ويتوقر هو يف  : قال القرطيب : معىن كالم بشري أن من احلياء ما حيمل صاحبه على الوقار
 الناس فيه من األمور اليت ال تليق بذي املروءة  نفسه , ومنه ما حيمله على أن يسكن عن كثري مما يتحرك

 ) ومنه ضعفا ( 

 ا لغتان أي كاحلياء الذي مينع عن طلب العلم وحنوه بفتح الضاد وضمه :

 عمران (  ) فغضب

النيب صلى هللا عليه وسلم أنه  : وسبب غضبه وإنكاره على بشري لكونه قال ومنه ضعفا بعد مساعه قول
 معرض من يعارض كالم الرسول بكالم غريه  خري كله وقيل إمنا أنكره عليه من حيث إنه ساقه يف

  جنيد ( ) اي أاب

 النون وفتح اجليم وآخره دال مهملة وهو كنية عمران بن حصني  : بضم

  ( ) إيه إيه
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مبنية على الكسر فإذا  : قال يف القاموس : إي بكسر اهلمزة وإسكان اهلاء زجر مبعىن حسبك , وإيه
يد حسبك ما صدر أعلم اي أاب جن وصلت نونت , وأيها ابلنصب والفتح أمر ابلسكوت . واملعىن وهللا

فاسكت وال تزدد غضبا وإنكارا . ويف بعض  منك من الغضب واإلنكار على بشري فإنه منا وال أبس به
 ويف رواية مسلم اي أاب جنيد إنه ال أبس به .  , النسخ إنه إنه أي صادق , ويف بعضها إنه إنه

ريها مما خيالف به هل االستقامة يتهم بنفاق أو زندقة أو بدعة أو غ قال النووي : معناه ليس هو مما
 انتهى . 

  . املنذري : وأخرجه مسلم مبعناه قال

 

  قال  أيب مسعود  عن  ربعي بن حراش  عن  منصور  عن  شعبة  حدثنا  عبد هللا بن مسلمة  حدثنا  

إذا مل تستح فافعل ما  النبوة األوىل  مإن مما أدرك الناس من كال صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 
  شئت 

 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) عن ربعي ( 

  : بكسر أوله وسكون املوحدة

 ) بن حراش ( 

 : بكسر املهملة وآخره معجمة 

 الناس (  ) إن مما أدرك

وجيوز النصب والعائد ضمري الفاعل  أي أهل اجلاهلية , والناس جيوز فيه الرفع والعائد على ما حمذوف
 القول  وأدرك مبعىن بلغ وإذا مل تستحي اسم إن بتأويل هذا

 ) من كالم النبوة األوىل ( 

وقال القاري : من تبعيضية . واملعىن إن من مجلة أخبار أصحاب النبوة  : : قال العزيزي أي نبوة آدم
 األنبياء واملرسلني .  السابقة من

اثبتا واستعماله واجبا منذ زمان النبوة األوىل فإنه ما   يف املعامل : معناه أن احلياء مل يزل أمرهقال اخلطايب
احلياء وبعث عليه وأنه مل ينسخ فيما نسخ من شرائعهم وذلك أنه أمر قد علم  من نيب إال وقد ندب إىل

  ه النسخ والتبديلفضله واتفقت العقول على حسنه وما كانت هذه صفته مل جير علي صوابه وابن

 ) إذا مل تستحي ( 

  : بسكون احلاء وكسر الياء وحذف الثانية للجزم

 ) فاصنع ما شئت ( 
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 : قال يف شرح السنة فيه أقاويل : 

شئت مما  أن معناه اخلرب وإن كان لفظه لفظ األمر كأنه يقول إذا مل مينعك احلياء فعلت ما : أحدها
 بيح وإىل هذا املعىن ذهب أبو عبيد . تدعوك إليه نفسك من الق

وإليه  , أن معناه الوعيد كقوله تعاىل } اعملوا ما شئتم { أي اصنع ما شئت فإن هللا جيازيك : واثنيها
 ذهب أبو العباس . 

فإن كان ذلك مما ال يستحىي منه فافعله , وإن كان  واثلثها : معناه ينبغي أن تنظر إىل ما تريد أن تفعله
 ذهب أبو إسحاق املروزي .  ال يستحىي منه فدعه , وإليهمما 

  . قال املنذري : وأخرجه البخاري وابن ماجه

 

 في حسن الخلق باب 
 عائشة  عن  املطلب  عن  عمرو  عن   يعقوب يعين اإلسكندراين حدثنا  قتيبة بن سعيد  حدثنا  

  قالت  رمحها هللا 

  حبسن خلقه درجة الصائم القائم  إن املؤمن ليدرك يقول  صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا مسعت 
 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود

 ) حبسن خلقه ( 

  : بضم الالم وجيوز سكوهنا

 ) درجة الصائم القائم ( 

العظيم ألن الصائم واملصلي يف  صاحب اخللق احلسن هذا الفضل : أي قائم الليل يف الطاعة وإمنا أعطي
خمالفة حظهما , وأما من حيسن خلقه مع الناس مع تباين طبائعهم وأخالقهم  الليل جياهدان أنفسهما يف

  . نفوسا كثرية فأدرك ما أدركه الصائم القائم فاستواي يف الدرجة بل رمبا زاد فكأنه جياهد

 واحلديث سكت عنه املنذري . 

صحيحه واحلاكم وقال صحيح على شرطهما ولفظه " إن  غيب : ورواه ابن حبان يفوقال يف كتاب الرت 
 الليل وصائم النهار " .  املؤمن ليدرك حبسن اخللق درجات قائم

أيب هريرة قال : قال رسول هللا صلى هللا  ورواه الطرباين يف األوسط وقال صحيح على شرط مسلم عن
  } درجة الصوم والصالة سن خلقهعليه وسلم } إن هللا ليبلغ العبد حب

 
 عن  شعبة  أخربان  ابن كثري  و حدثنا  ح   قاال حدثنا وحفص بن عمر  أبو الوليد الطيالسي  حدثنا  

  أيب الدرداء  عن  أم الدرداء  عن  عطاء الكيخاراين  عن  القاسم بن أيب بزة 
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 امليزان من حسن اخللق  ما من شيء أثقل يف قال  عليه وسلم  صلى هللا عن النيب 

 وهو خال  عطاء بن يعقوب  وهو  أبو داود  قال  الكيخاراين  عطاء قال مسعت  أبو الوليد  قال 
  وكوخاراين  كيخاراين  يقال  انفع  إبراهيم بن

 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود

 بأان شعبة ( ) أن

حديث أيب الدرداء أخرجه أبو داود يف األدب عن أيب الوليد الطيالسي  : : قال املزي يف األطراف
 وحممد بن كثري ثالثتهم عن شعبة عن القاسم بن أيب بزة انتهى  وحفص بن عمر

 أيب بزة (  ) عن القاسم بن

 : بفتح املوحدة وتشديد الزاي 

  ( ) الكيخاراين

 فتح الكاف وسكون التحتانية بعدها خاء معجمة : ب

  () من حسن اخللق

 : أي من ثوابه وصحيفته أو من عينه اجملسد 

  ( ) قال أبو الوليد إخل

القاسم بن أيب بزة قال  : أي ذكر أبو الوليد يف روايته لفظ السماع بني القاسم وعطاء أبن قال عن
  عن كما يف إسناده املذكورمسعت عطاء وأما ابن كثري فذكر لفظ 

 ) قال أبو داود وهو ( 

 : أي عطاء الكيخاراين املذكور . 

  . املنذري : وأخرجه الرتمذي وقال حسن صحيح قال

 
 
 
 
قال  أبو كعب أيوب بن حممد السعدي  قال حدثنا  حممد بن عثمان الدمشقي أبو اجلماهر  حدثنا  

  قال  أيب أمامة  عن  ب احملاريب سليمان بن حبي حدثين 

 وإن كان حمقا املراء  ملن ترك  ربض اجلنة  ببيت يف  زعيم  أان   صلى هللا عليه وسلم قال رسول هللا 

   وببيت يف وسط اجلنة ملن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت يف أعلى اجلنة ملن حسن خلقه
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 أبي داود عون المعبود شرح سنن

 ) أان زعيم ( 

 : أي ضامن وكفيل 

  ( ) ببيت

  : قال اخلطايب : البيت ها هنا القصر يقال هذا بيت فالن أي قصره

 ) يف ربض اجلنة ( 

ابألبنية اليت تكون حول املدن وحتت القالع , كذا يف  : بفتحتني أي ما حوهلا خارجا عنها تشبيها
 النهاية 

  ( ) املراء

  سكت عنه املنذري : أي اجلدال كسرا لنفسه كيال يرفع نفسه على خصمه بظهور فضله . واحلديث
 عن  معبد بن خالد  عن  سفيان  عن  وكيع  قاال حدثنا  وعثمان ابن أيب شيبة  أبو بكر  حدثنا  

  قال  حارثة ابن وهب 

  اجلعظري  وال  اجلواظ  ال يدخل اجلنة  لم صلى هللا عليه وس قال رسول هللا 

  واجلواظ الغليظ الفظ  قال 
 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود

 ) ال يدخل اجلنة اجلواظ ( 

 واو وظاء معجمة  : بفتح جيم وتشديد

 ) وال اجلعظري ( 

 وأييت معنامها يف كالم املنذري وفتح ظاء معجمة فراء فتحتية مشددة  : بفتح جيم وسكون عني مهملة

  ( ) قال

 : أي قال الراوي 

 ) اجلواظ الغليظ الفظ ( 

 الظاء أي سيئ اخللق .  : بتشديد

يف حديثهما اجلعظري . وقد قيل اجلواظ   قال املنذري : وأخرجه البخاري ومسلم بنحوه أمت منه وليس
ع , وقيل القصري البطيء اجلايف القلب , وقيل الفاجر , املنو  كثري اللحم املختال يف مشيه وقيل اجلموع

الفظ الغليظ املتكرب , وقيل هو الذي ال يصدع رأسه , وقيل هو الذي يتمدح  وقيل األكول , واجلعظري
  . ليس عنده وفيه قصر وينفخ مبا
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 في كراهية الرفعة في األمور باب  
  قال  أنس  عن  اثبت  عن  د محا حدثنا  موسى بن إمسعيل  حدثنا  

 له فسابقها فسبقها األعرايب فكأن ذلك شق على  قعود  أعرايب على  ال تسبق فجاء العضباء  كانت 
الدنيا إال  حق على هللا عز وجل أن ال يرفع شيئا من فقال  صلى هللا عليه وسلم  هللا  أصحاب رسول

 وضعه 

قال  صلى هللا عليه وسلم  هبذه القصة عن النيب  أنس  عن   محيد حدثنا  زهري  حدثنا  لنفيلي ا حدثنا 
  هللا عز وجل أن ال يرتفع شيء من الدنيا إال وضعه  إن حقا على 
 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود

 ) كانت العضباء ( 

ممدودا انقة النيب صلى هللا عليه وسلم وهي القصواء أو غريها  املعجمة فموحدة : بفتح املهملة وسكون
األذن .  قال يف النهاية : هو علم هلا من قوهلم انقة عضباء أي مشقوقة األذن ومل تكن مشقوقة . قوالن

 وقال بعضهم إهنا كانت مشقوقة األذن واألول أكثر 

  ( ) ال تسبق

 بصيغة اجملهول أي ال تسبق عنها إبل قط 

  ( ) على قعود له

 بفتح القاف وضم العني . 

يقتعده الرجل للركوب واحلمل وال يكون إال ذكرا وقيل القعود  قال يف النهاية : القعود من الدواب ما
والقعود من اإلبل ما أمكن أن يركب وأدانه أن يكون له سنتان مث هو قعود إىل  , ذكر واألنثى قعودة

  السادسة مث هو مجل السنة

 ) فسبقها األعرايب ( 

 خاصة املغالبة  : أي غلب يف السبق ففيه

 ) فكأن ( 

  : بفتح اهلمزة والنون املشددة املفتوحة

 ) ذلك ( 

 : أي سبقه إايها 

 ) حق على هللا ( 

 أي جرت عادته غالبا  :
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 ) أن ال يرفع شيئا من الدنيا ( 

 الدنيا  : أي من أمر

 عه ( ) إال وض

 : أي حطه وطرحه . 

 وأخرجه البخاري تعليقا .  : قال املنذري

 ) إن حقا على هللا تعاىل ( 

 اثبتا عليه  : أي أمرا

 ) أن ال يرفع ( 

املسابقة ابخليل واإلبل , وفيه التزهيد يف الدنيا لإلرشاد إىل أن كل  : بصيغة اجملهول ويف احلديث جواز
 إال اتضع . يرتفع  شيء منها ال

بيان مكارم الدنيا ] أي قدرها ومنزلتها [  قال املنذري : وأخرجه البخاري والنسائي . وقال بعضهم فيه
صلى هللا عليه وسلم : " إن حقا على هللا أن ال يرفع شيئا إال  عند هللا من اهلوان والضعة , أال ترى قوله

ك املباهاة والفخر مبتاع الدنيا وإن كان ما عند هللا صلى هللا عليه وسلم على تر  وضعه " فنبه بذلك أمته
واحلساب عليه  منزلة الضعف فحق على ذي دين وعقل الزهد فيه وترك الرتفع بنيله ألن املتاع به قليل يف

  . طويل انتهى كالم املنذري

 
 في كراهية التمادح باب 

قال  مهام  عن  إبراهيم  عن  منصور  عن  سفيان  نا حدث وكيع  حدثنا  أبو بكر بن أيب شيبة  حدثنا  
  

يف وجهه وقال قال  فحثا  ترااب  املقداد بن األسود  يف وجهه فأخذ  عثمان  جاء رجل فأثىن على 
  يف وجوههم الرتاب  فاحثوا  املداحني  إذا لقيتم صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا 

 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) فحثا يف وجهه ( 

 الرجل املثين  : أي رمى الرتاب يف وجه

 ) إذا لقيتم املداحني ( 

هم الذين اختذوا مدح الناس عادة وجعلوه بضاعة يستأكلون به املمدوح  : قال اخلطايب : املداحون
يف  يبا له يف أمثاله وحتريضا للناس على االقتداء بهمن مدح الرجل على الفعل احلسن ترغ ويفتنونه , فأما
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 أشباهه , فليس مبداح 

 ) فاحثوا ( 

  . : أي القوا وارموا

احلديث على ظاهره ووافقه  يف القاموس : حثا الرتاب عليه حيثوه وحيثيه حثوا وحثيا , وقد محل املقداد
 طائفة . 

 ملدحهم .  اوقال آخرون : معناه خيبوهم فال تعطوهم شيئ

  . قال املنذري : وأخرجه مسلم والرتمذي وابن ماجه

 
أبيه  عن  عبد الرمحن بن أيب بكرة  عن  احلذاء  خالد عن  أبو شهاب  حدثنا  أمحد بن يونس  حدثنا  
  

قطعت عنق صاحبك ثالث مرات  فقال له  صلى هللا عليه وسلم عند النيب  رجل  أثىن على  رجال  أن 
  أزكيه على هللا  إين أحسبه كما يريد أن يقول وال  إذا مدح أحدكم صاحبه ال حمالة فليقل مث قال 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود

 ) قطعت عنق صاحبك ( 

 عنقه يهلك .  : أي أهلكته , ألن من يقطع

الدنيا ملا يشتبه عليه من حاله  ه , وقد يكون من جهةقال النووي : لكن هالك هذا املمدوح يف دين
 ابإلعجاب 

 ) ثالث مرات ( 

 ذلك ثالث مرات .  : أي قال

وقد جاءت أحاديث كثرية يف  , قال النووي يف شرح مسلم : وردت األحاديث يف النهي عن املدح
 الصحيحني ابملدح يف الوجه . 

نهي حممول على اجملازفة يف املدح والزايدة يف األوصاف أو على من بينهما أن ال قال العلماء ووجه اجلمع
ورسوخ  عليه فتنة من إعجاب وحنوه إذا مسع املدح , وأما من ال خياف عليه ذلك لكمال تقواه خياف

حيصل بذلك مصلحة   عقله ومعرفته فال هني يف مدحه يف وجهه إذا مل يكن فيه جمازفة , بل إن كان
 مستحبا انتهى  زدايد منه أو الدوام عليه أو االقتداء به كانكنشطه للخري أو اال

 ) ال حمالة ( 

 : بفتح امليم أي ال بد 

 فليقل إين أحسبه (  )

 : أي أظنه 
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 ) كما يريد ( 

 املادح  : أي

 ) أن يقول ( 

 : يف حق املمدوح . 

دوح فال يقطع يف حقه بل يقول إين أظنه كذا الذي يريد املادح أن يقول يف حق املم واملعىن أن املدح
  . وكذا

يرى أنه كذلك  ولفظ الشيخني : " إن كان أحدكم مادحا ال حمالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان
 وحسيبه هللا " 

 ) ال أزكيه على هللا تعاىل ( 

 وأظن لوجود ال أقطع على عاقبته وال على ما يف ضمريه ألن ذلك مغيب عين , ولكن أحسب : أي

 الظاهر املقتضي لذلك . 

  . قال املنذري : وأخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه

 
 عن  أيب نضرة  عن  أبو مسلمة سعيد بن يزيد  حدثنا  بشر يعين ابن املفضل  حدثنا  مسدد  حدثنا  

  أيب  قال قال  مطرف 

فقلنا أنت سيدان فقال السيد هللا تبارك  عليه وسلم  صلى هللا  رسول هللا إىل بين عامر  انطلقت يف وفد 
 يستجرينكم  قولوا بقولكم أو بعض قولكم وال  فقال  طوال  وأعظمنا  وتعاىل قلنا وأفضلنا فضال

   الشيطان
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) قال قال أيب ( 

  ري: هو عبد هللا بن الشخ

 ) فقال السيد هللا ( 

 : أي هو احلقيق هبذا االسم . 

اجملازية  القاري : أي الذي ميلك نواصي اخللق ويتوالهم هو هللا سبحانه وهذا ال ينايف سيادته قال
فخر " أي ال أقول افتخارا  اإلضافية املخصوصة ابألفراد اإلنسانية حيث قال : " أان سيد ولد آدم وال

كان يقول " أبو بكر سيدان وأعتق سيدان  نعمة هللا وإال فقد روى البخاري عن جابر أن عمربل حتداث ب
 تواضع . انتهى كالم القاري  يعين بالال " انتهى وهو ابلنسبة إىل بالل

 ) وأفضلنا فضال ( 

 ونصبه على التمييز  : أي مزية ومرتبة
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 ) وأعظمنا طوال ( 

 ى األعداء عل : أي عطاء األحباء وعلوا

 ) فقال قولوا بقولكم ( 

 القول وحنوه  : أي جمموع ما قلتم أو هذا

 ) أو بعض قولكم ( 

من غري حاجة إىل املبالغة هبما . وميكن أن تكون أو مبعىن بل أي  : أي اقتصروا على إحدى الكلمتني
 تم ألجله ودعوا غريكم مما القلتم مبالغة يف التواضع , وقيل قولوا قولكم الذي جئ بل قولوا بعض ما

 يعنيكم 

 ) وال يستجرينكم الشيطان ( 

اجليم وكسر الراء وتشديد التحتية أي كثري اجلري يف طريقه ومتابعة خطواته  : أي ال يتخذنكم جراي بفتح
 من اجلراءة ابهلمزة أي ال جيعلنكم ذوي شجاعة على التكلم مبا ال جيوز .  . وقيل هو

هلم املبالغة  أي ال يغلبنكم فيتخذكم جراي أي رسوال ووكيال , وذلك أهنم كانوا مدحوه فكرهالنهاية  ويف
 يف املدح فنهاهم عنه . 

وال تتكلفوه كأنكم وكالء الشيطان ورسله تنطقون على لسانه كذا  , واملعىن تكلموا مبا حيضركم من القول
  . يف املرقاة

حقيقة هلل عز وجل  هللا عليه وسلم السيد هللا أي السؤدد كله قال السيوطي قال اخلطايب : قوله صلى
سيد ولد آدم ألهنم قوم حديث عهد  وأن اخللق كلهم عبيد هللا وإمنا منعهم أن يدعوه سيدا مع قوله أان

أبسباب الدنيا . وكان هلم رؤساء يعظموهنم وينقادون  ابإلسالم , وكانوا حيسبون أن السيادة ابلنبوة كهي
قولوا بقول أهل دينكم وملتكم وادعوين نبيا ورسوال كما مساين هللا تعاىل يف   وقوله قولوا بقولكم أيألمرهم 

إذ   وال تسموين سيدا كما تسمون رؤساءكم وعظماءكم , وال جتعلوين مثلهم فإين لست كأحدهم كتابه
 ورسوال .  كانوا ليسوا دونكم يف أسباب الدنيا وأان أسودكم ابلنبوة والرسالة فسموين نبيا

واتركوه واقتصدوا فيه بال إفراط أو  وقوله أو بعض قولكم فيه حذف واختصار , ومعناه دعوا بعض قولكم
 دعوا سيدا وقولوا نبيا ورسوال . 

كالم  ال يستجرينكم الشيطان معناه ال يتخذنكم جراي واجلري الوكيل , ويقال األجري انتهى : وقوله
 السيوطي . 

للمخلوق مبقدار ال جيوز انتهى ,  : أي ال يستعملنكم الشيطان فيما يريد من التعظيموقال السندي 
  . أيضا أمحد يف مسنده وحديث عبد هللا بن الشخري إسناده صحيح , وأخرجه

 

 في الرفق  باب  
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 يسرهاأخذ األمر أبحسن الوجوه وأ ابلكسر ضد العنف وهو املداراة مع الرفقاء ولني اجلانب واللطف يف

.  

    

  عبد هللا بن مغفل  عن  احلسن  عن  ومحيد  يونس  عن  محاد  حدثنا  موسى بن إمسعيل  حدثنا  

  ال يعطي على العنف  إن هللا رفيق حيب الرفق ويعطي عليه ما قال  صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا  أن

 داودعون المعبود شرح سنن أبي  

 ) إن هللا رفيق ( 

 اليسر وال يريد هبم العسر , فال يكلفهم فوق طاقتهم  : أي لطيف بعباده يريد هبم

  ( ) ويعطي عليه

 اآلخرة من الثواب اجلزيل  : أي يف الدنيا من الثناء اجلميل ونيل املطالب وتسهيل املقاصد , ويف

 ) ما ال يعطي على العنف ( 

 لقاموس مثلثة العني ضد الرفق . ا : ابلضم ويف

عمرة عن عائشة . ومغفل بضم امليم وفتح الغني  قال املنذري : وأخرجه مسلم يف صحيحه من حديث
  . املعجمة وتشديد الفاء وفتحها والم

 

املقدام بن  عن  شريك  قالوا حدثنا  الصباح البزاز  وحممد بن وأبو بكر ابنا أيب شيبة  عثمان  حدثنا  
  قال  أبيه  عن  شريح 

وإنه  التالع  إىل هذه  يبدو  صلى هللا عليه وسلم   عن البداوة فقالت كان رسول هللا عائشة  سألت 
ن يف الرفق مل يك فإن ارفقي  عائشة  من إبل الصدقة فقال يل اي  حمرمة  فأرسل إيل انقة  أراد البداوة مرة

  يعين مل تركب  يف حديثه حمرمة   ابن الصباح قال  شيء قط إال زانه وال نزع من شيء قط إال شانه 

 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) عن البداوة ( 

 اخلروج إىل البادية واملقام فيها  بفتح الباء وكسرها لغتان أي

 ) يبدو ( 

 : أي خيرج 

 تالع ( إىل هذه ال )

 تلعة  : بكسر التاء أي جماري املاء من فوق إىل أسفل واحدهتا

 ) حمرمة ( 
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 مستعملة يف الركوب  : بضم امليم وتشديد الراء املفتوحة أي غري

 ) مل يكن ( 

 : أي مل يوجد 

  ( ) إال زانه

 : أي زينه وكمله 

 ) وال نزع ( 

 دم يفقد ومل يع بصيغة اجملهول أي مل

 ) إال شانه ( 

 : أي عيبه ونقصه 

 الصباح إخل (  ) قال ابن

 عثمان وأبو بكر مل يذكرا التفسري .  أي ذكر بعد قوله حمرمة تفسريه بقوله يعين مل تركب , وأما

  . كتاب اجلهاد قال املنذري : وأخرجه مسلم وقد تقدم يف

 

عبد  عن  متيم بن سلمة  عن  األعمش  عن  ووكيع  أبو معاوية  حدثنا  أبو بكر بن أيب شيبة  حدثنا  
  قال  جرير  عن  الرمحن بن هالل 

  من حيرم الرفق حيرم اخلري كله  صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 

 
 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) من حيرم ( 

 مرفوعا  وقيل: بصيغة اجملهول جمزوما 

 ) الرفق ( 

 منه .  ابلنصب على أنه مفعول اثن أي من يصر حمروما

  . ويف احلديث فضل الرفق وأنه سبب كل خري واحلديث سكت عنه املنذري

 

عن  سليمان األعمش  حدثنا  عبد الواحد  حدثنا  عفان  حدثنا  احلسن بن حممد بن الصباح  حدثنا  
  أبيه  عن  مصعب بن سعد  عن  وقد مسعتهم يذكرون  األعمش  قال  مالك بن احلارث  

يف كل شيء إال يف عمل  التؤدة  قال  صلى هللا عليه وسلم  وال أعلمه إال عن النيب  األعمش  قال 
  اآلخرة 
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 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 عتهم ( ) قال األعمش وقد مس

 وغريه من أقرانه  أن مالك بن احلارث

 ) يذكرون ( 

 : كلهم هذا احلديث 

 مصعب بن سعد (  ) عن

 : بن أيب وقاص 

 ) عن أبيه ( 

 أيب وقاص .  : سعد بن

فالواسطة بني مالك ومصعب  ومل يذكر األعمش أن مالك بن احلارث وأقرانه عمن يروون هذا احلديث
  غري مذكورة

 ) وال أعلمه ( 

 األعمش ال أعلم احلديث إال رواية عنه صلى هللا عليه وسلم ومرفوعا إليه  : أي قال

 قال التؤدة (  )

 : بضم التاء وفتح اهلمزة أي التأين 

  ( ) يف كل شيء

 : أي من األعمال أي خري 

 ) إال يف عمل اآلخرة ( 

 يف أتخري اخلريات آفات .  : ألن

برفعه . وذكر حممد بن طاهر احلافظ هذا احلديث  قال املنذري : مل يذكر األعمش فيه من حدثه ومل جيزم
وشك انتهى وقال املناوي يف فتح القدير : حديث سعد أخرجه أبو  هبذا اإلسناد وقال يف روايته انقطاع

  . ىيف املستدرك وقال صحيح على شرطهما والبيهقي انته داود يف األدب واحلاكم

 

 في شكر المعروف  باب  
 الناس .  هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة هللا والتقرب إليه واإلحسان إىل

 
  أيب هريرة  عن  حممد بن زايد   عن الربيع بن مسلم  حدثنا  مسلم بن إبراهيم  حدثنا  

  هللا من ال يشكر الناس ال يشكر  قال  هللا عليه وسلم  صلى عن النيب 
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 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) ال يشكر هللا من ال يشكر الناس ( 

وترك  اخلطايب : هذا يتأول على وجهني أحدمها أن من كان من طبعه وعادته كفران نعمة الناس : قال
اآلخر : أن هللا سبحانه  الشكر ملعروفهم كان من عادته كفران نعمة هللا تعاىل وترك الشكر له . والوجه

إحسان الناس ويكفر معروفهم التصال  ال يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد ال يشكر
 أحد األمرين ابآلخر . انتهى . 

  . وأخرجه الرتمذي وقال صحيح : قال املنذري

 

  أنس  عن  اثبت  عن  محاد  حدثنا  موسى بن إمسعيل  حدثنا  

 ال ما دعومت هللا هلم وأثنيتم عليهم  ابألجر كله قال  األنصار   قالوا اي رسول هللا ذهبت املهاجرين  أن 

 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) أن املهاجرين قالوا إخل ( 

  . وأخرجه النسائي : : قال املنذري

 

جابر بن عبد  عن  رجل من قومي  قال حدثين  عمارة بن غزية  دثين ح بشر  حدثنا  مسدد  حدثنا  
  قال  هللا 

فإن مل جيد فليثن به فمن أثىن به  به  فليجز من أعطي عطاء فوجد  صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 
  فقد شكره ومن كتمه فقد كفره

 أبو داود  قال  جابر  عن  شرحبيل  عن  عمارة بن غزية  عن  أيوب حيىي بن  رواه  أبو داود  قال 
 قومي كأهنم كرهوه فلم يسموه  يعين رجال من شرحبيل  وهو 

 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) حدثين رجل ( 

 الرواية اآلتية  : هو شرحبيل كما بينه املؤلف يف

 ) من أعطي ( 

 لبناء للمفعول : اب

  ( ) فوجد

 : أي ما ال يكافئ به 
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 ) فليجز به ( 

 الصنيعة  : مكافأة على

 ) فإن مل جيد ( 

 : أي ما ال يكافئ به 

 به (  ) فليثن

 : أي على املعطي وال جيوز له كتمان نعمته 

  ( ) فقد كفره

 : أي كفر نعمته 

 ) قال أبو داود وهو ( 

 املذكور يف اإلسناد  رجلأي ال

 ) يعين رجال من قومي ( 

  . : هذا بيان مرجع هو

سعد وقد ضعفه غري  قال املنذري : وهو شرحبيل بن سعد األنصاري اخلطمي موالهم املدين كنيته أبو
 . آخر احلروف وفتحها واتء أتنيث واحد من األئمة وغزية بفتح الغني املعجمة وكسر الزاي وتشديد الياء

 

 

  جابر  عن  أيب سفيان  عن  األعمش  عن  جرير  حدثنا  عبد هللا بن اجلراح  حدثنا  

 كفره  فذكره فقد شكره وإن كتمه فقد بالء  أبلي  من  قال  صلى هللا عليه وسلم  عن النيب 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) من أبلي بالء ( 

عطاء , والبالء يستعمل يف اخلري والشر لكن أصله االختبار واحملنة , وأكثر  : بصيغة اجملهول أي أعطي
 يف اخلري : قال هللا تعاىل } بالء حسنا {  ما يستعمل

 ) فذكره فقد شكره ( 

  من آداب النعمة أن يذكر املعطي فإذا ذكره فقد شكره ومع الذكر يشكره ويثين عليه :

 ن كتمه فقد كفره ( ) وإ

 الغطاء .  : أي سرت نعمة العطاء , والكفر يف اللغة

  . واحلديث سكت عنه املنذري

 

 في الجلوس في الطرقات باب  
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  . مجع الطرق بضمتني مجع الطريق

 
عطاء بن  عن  لم زيد يعين ابن أس عن  ابن حممد  عبد العزيز يعين حدثنا  عبد هللا بن مسلمة  حدثنا  

  اخلدري  أيب سعيد عن  يسار 

اي رسول هللا ما بد لنا من  قالوا  إايكم واجللوس ابلطرقات  قال  صلى هللا عليه وسلم  أن رسول هللا 
 حقإن أبيتم فأعطوا الطريق حقه قالوا وما  صلى هللا عليه وسلم  فقال رسول هللا  جمالسنا نتحدث فيها

 املنكر  الطريق اي رسول هللا قال غض البصر وكف األذى ورد السالم واألمر ابملعروف والنهي عن

 عن  سعيد املقربي  عن  عبد الرمحن بن إسحق  حدثنا  بشر يعين ابن املفضل  حدثنا  مسدد  حدثنا 
احلسن بن  حدثنا  وإرشاد السبيل  لقصة قال يف هذه ا هللا عليه وسلم  صلى عن النيب  أيب هريرة 

ابن حجري  عن  سويد  إسحق بن عن  جرير بن حازم  أخربان  ابن املبارك  أخربان  النيسابوري  عيسى
 وتغيثوا  يف هذه القصة قال  هللا عليه وسلم  صلى عن النيب  عمر بن اخلطاب  قال مسعت  العدوي 
  وهتدوا الضال  امللهوف 

 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود

 ) إايكم واجللوس ابلطرقات ( 

 اجللوس فيها  : يعين احذروا عن

 ) ما بد لنا من جمالسنا ( 

 وتشديد الدال مبعىن الفرقة أي ما لنا فراق منها . واملعىن أن الضرورة قد تلجئنا إىل : البد بضم املوحدة

  مندوحة لنا عنه ذلك فال

 ) نتحدث فيها ( 

  : أي حيدث بعضنا بعضا

 ) إن أبيتم ( 

 : أي امتنعتم عن ترك اجللوس ابلطريق 

 البصر (  ) غض

 : أي كفه عن النظر إىل احملرم 

  ( ) وكف األذى

  . : أي االمتناع عما يؤذي املارين . قال املنذري : وأخرجه البخاري ومسلم

 يف هذه القصة ( ) 

 : أي املذكورة يف احلديث السابق 
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 قال (  )

 : أي أبو هريرة مرفوعا زايدة على مروي أيب سعيد 

 السبيل (  ) وإرشاد

 : ابلرفع عطفا على قوله والنهي عن املنكر . 

 حجري (  ) عن ابن

 : بضم احلاء املهملة وفتح اجليم وسكون التحتية 

 قصة قال ( ال ) يف هذه

 على أيب هريرة أيضا . قاله القاري  : أي عمر مرفوعا زايدة على اخلدري , وهو الظاهر املتبادر أو

 ) وتغيثوا امللهوف ( 

يستغيث ويتحسر  اإلغاثة ابلغني املعجمة والثاء املثلثة مبعىن اإلعانة . وامللهوف املظلوم املضطر : من
 على املصدر  وحذف النون بتقدير أن ألنه عطف

  ( ) وهتدوا الضال

  . : بفتح التاء أي ترشدوه إىل الطريق , وإرشاد السبيل أعم من هداية الضال

املهملة وفتح اجليم  قال املنذري : ابن حجري العدوي جمهول . ويقال فيه ابن حجرية وهو بضم احلاء
  . ثوتكون الياء آخر احلروف وبعدها راء مهملة مفتوحة واتء أتني

سويد وال رواه عن جرير  وقال البزار : هذا احلديث ال يعلم من أسنده إال جرير بن حازم عن إسحاق بن
  . إسحاق بن سويد مرسال مسندا إال ابن املبارك . وروى هذا احلديث محاد بن زيد عن

 
 قال حدثنا  ابن عيسى  قال  مروان  حدثنا  قاال وكثري بن عبيد  حممد بن عيسى بن الطباع  حدثنا  

  قال  أنس  عن  محيد 

اي رسول هللا إن يل إليك حاجة فقال هلا اي أم  فقالت صلى هللا عليه وسلم  جاءت امرأة إىل رسول هللا 
صلى هللا  شئت حىت أجلس إليك قال فجلست فجلس النيب  السكك  اجلسي يف أي نواحي  فالن 
 حاجتها  إليها حىت قضت وسلم  عليه

عثمان بن أيب  حدثنا  أنس  عن  محيد  عن  كثري  و قال  حىت قضت حاجتها  ابن عيسى  يذكر  مل 
 أن امرأة كان يف عقلها أنس  عن  اثبت  عن  محاد بن سلمة  أخربان   يزيد بن هارون حدثنا  شيبة 

  مبعناه شيء 
 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود

 ) يف أي نواحي السكك ( 
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 وهي الزقاق أي يف أي جوانبها  : بكسر ففتح مجع سكة

 ) وقال كثري عن محيد عن أنس ( 

غاية تواضعه  وأما حممد بن عيسى فقال أخربان محيد عن أنس كما يف اإلسناد املذكور . ويف احلديث :
 سلم . قال املنذري : وأخرجه الرتمذي . صلى هللا عليه و 

 يف عقلها شيء (  ) كان

شفقته صلى هللا عليه وسلم ورعاية جانبها أو  أي من الفتور والنقصان , بيان للواقع وإشارة إىل سبب
 اللمعات  إىل علة جرأهتا على ذلك القول , كذا يف

 ) مبعناه ( 

  . وأخرجه مسلم : ري: أي مبعىن احلديث السابق , قال املنذ

 
 
 
 
 

 في سعة المجلس  باب  
أيب  عن  عبد الرمحن بن أيب عمرة األنصاري  عن  عبد الرمحن بن أيب املوال  حدثنا  القعنيب  حدثنا  

  قال  سعيد اخلدري 

 اجملالس أوسعها  خري يقول  صلى هللا عليه وسلم  مسعت رسول هللا 

  عمرة األنصاري  عبد الرمحن بن عمرو بن أيب هو  أبو داود  قال 
 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود

 ) خري اجملالس أوسعها ( 

 ألن غريه قد حيصل منه الضرر  : أي ابلنسبة ألهلها

 عمرة (  ) قال أبو داود هو عبد الرمحن بن عمرو بن أيب

  . ىل جده . واحلديث سكت عنه املنذري: ففي اإلسناد املذكور نسب إ

 
 في الجلوس بين الظل والشمس باب  
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مسع  من  قال حدثين  حممد بن املنكدر  عن  سفيان  قاال حدثنا  وخملد بن خالد  ابن السرح  حدثنا  
  يقول  أاب هريرة  

عنه  فقلص  يف الفيء  خملد  وقال  أحدكم يف الشمس  إذا كان صلى هللا عليه وسلم  أبو القاسم  قال 
  الشمس وبعضه يف الظل فليقم  الظل وصار بعضه يف

 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود

 ) وقال خملد يف الفيء ( 

  : أي مكان يف الشمس

 ) فقلص ( 

 : أي ارتفع 

 ) فليقم ( 

آخر يكون كله ظال أو مشسا ألن اإلنسان إذا قعد ذلك املقعد فسد  منه إىل مكان : أي فليتحول
الشارع أبنه  الختالف حال البدن من املؤثرين املتضادين كذا قيل . واألوىل أن يعلل مبا علله مزاجه

  . جملس الشيطان . قال املنذري : فيه رواية جمهول

  
  أبيه  عن  قيس  حدثين  قال إمسعيل  عن  حيىي  حدثنا  مسدد  حدثنا  

  خيطب فقام يف الشمس فأمر به فحول إىل الظل  هللا عليه وسلم  صلى أنه جاء ورسول هللا 
 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود

 ) حدثين قيس ( 

 : هو ابن أيب حازم 

 عن أبيه (  )

 هللا عنهما  لبجلي رضي: وهو عبد عوف بن احلرث وقيل عوف بن عبد احلارث ا

 ) أنه ( 

 : أي أاب حازم 

 هللا عليه وسلم (  ) ورسول هللا صلى

 : الواو للحال . 

داود الطيالسي حدثنا شعبة عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب  ويف أسد الغابة من رواية أيب
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 يف الشمس فأمره أو فأومأ إليه أن ادنرسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيطب فرأى أيب  حازم قال : كان

  . إىل الظل انتهى . قال املنذري : يف اسم والد قيس بن أيب حازم خالف مشهور

 
 التحلق  في  باب  

  . أي اجللوس حلقة حلقة

 
 عن  بن طرفة متيم  عن  املسيب بن رافع  حدثين  قال األعمش  عن  حيىي  حدثنا  مسدد  حدثنا  

  قال  جابر بن مسرة 

  عزين  فقال مايل أراكم  حلق  املسجد وهم  صلى هللا عليه وسلم  دخل رسول هللا 

  كأنه حيب اجلماعة  قال  هبذا  األعمش  عن  ابن فضيل   عن واصل بن عبد األعلى  حدثنا 
 

 ودعون المعبود شرح سنن أبي دا

 ) متيم بن طرفة ( 

 : بفتحات 

  ( ) وهم حلق

مستديرون كحلقة الباب وغريه  : بكسر حاء وفتح الم مجع احللقة مثل القصعة وهي اجلماعة من الناس
 . قاله يف اجملمع 

  ( ) فقال ما يل أراكم عزين

جيمعكم جملس واحد . وواحدة  : بكسر العني والزاي أي متفرقني قال اخلطايب : : يريد فرقا خمتلفني ال
أيضا ثبات وهي اجلماعات املتميزة بعضها  العزين عزة , يقال عزة وعزون كما يقال ثبة وثبون , ويقال

 من بعض انتهى . 

مجع عزة وهي احللقة اجملتمعة من الناس , وأصلها عزوة فحذفت الواو ومجعت مجع  ويف النهاية : عزين
 بني وبرين يف مجع ثبة وبرة انتهى . على غري قياس , كث السالمة

مسلم مبعناه وأمت منه انتهى . وقال املزي يف األطراف حديث " خرج علينا فرآان  قال املنذري : وأخرجه
 ويف لفظ " دخل وهم حلق فقال ما يل أراكم عزين " أخرجه مسلم يف الصالة وأبو داود يف " حلقا

  . سائي مل يذكره أبو القاسم انتهىاألدب والنسائي يف التفسري , وحديث الن

 
  قال  جابر بن مسرة  عن  مساك  أخربهم عن  شريكا  أن  وهناد  حممد بن جعفر الوركاين  حدثنا  

  ينتهي  جلس أحدان حيث  صلى هللا عليه وسلم  إذا أتينا النيب  كنا
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 عون المعبود شرح سنن أبي داود

 أحدان حيث ينتهي ( ) جلس 

املنذري : وأخرجه الرتمذي والنسائي , وقال الرتمذي : حسن غريب هذا آخر كالمه  : أي يصل . قال
  . إسناده شريك بن عبد هللا القاضي وفيه مقال . ويف

 

 في الجلوس وسط الحلقة باب  
  . بسكون السني والم احللقة

 
  حذيفة  عن  أبو جملز  قال حدثين  قتادة  حدثنا  أابن  ا حدثن موسى بن إمسعيل  حدثنا  

  لعن من جلس وسط احللقة  صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا  أن
 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود

 ) لعن من جلس وسط احللقة ( 

 قعد وسطها وال يقعد حيث ينتهي بههذا يتأول فيمن أييت حلقة قوم فيتخطى رقاهبم وي : : قال اخلطايب

بعضهم عن  اجمللس فلعن لألذى وقد يكون يف ذلك أنه إذا قعد وسط احللقة حال بني الوجوه فحجب
 بعض فيتضررون مبكانه ومبقعده هناك وهللا أعلم . 

  . وأخرجه الرتمذي وقال : حسن صحيح : قال املنذري

 
 في الرجل يقوم للرجل من مجلسه  باب  

 أيب بردة  موىل آل  أيب عبد هللا  عن  ربه بن سعيد  عبد عن  شعبة  حدثنا  مسلم بن إبراهيم  حدثنا  
  قال  احلسن  سعيد بن أيب عن 

صلى هللا عليه  رجل من جملسه فأىب أن جيلس فيه وقال إن النيب  يف شهادة فقام له أبو بكرة  جاءان 
  أن ميسح الرجل يده بثوب من مل يكسه  صلى هللا عليه وسلم  وهنى النيب  هنى عن ذا لم وس
 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) جاءان أبو بكرة ( 

  : أي الثقفي صحايب جليل

 ) يف شهادة ( 
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 : أي ألداء شهادة كانت عنده 

 رجل من جملسه (  ) فقام له

 و فيه : أي ليجلس ه

 ) فأىب ( 

 بكرة  : أي أبو

 ) فيه ( 

 : أي يف ذلك اجمللس 

  ( ) هنى عن ذا

 : أي أن يقوم أحد ليجلس غريه يف جملسه ذكره الطييب . 

 واألظهر أن يكون إشارة إىل اجللوس يف موضع يقوم منه أحد  : وقال القاري

 يده (  ) أن ميسح الرجل

 ة بطعام مثال : أي إذا كانت ملوث

  ( ) بثوب من مل يكسه

منه النهي عن التصرف  : بفتح الياء وضم السني أي بثوب شخص مل يلبسه ذلك الرجل الثوب . واملراد
 يف مال الغري والتحكم على من ال والية له عليه . 

 عن اجمللسأن صاحب الثوب إذا كان راضيا جيوز له ذلك , وكذلك إذا علم أن الشخص قام  والظاهر

من قوله  بطيب خاطره فال أبس جبلوسه , كما يستفاد من قوله تعاىل } تفسحوا يف اجملالس { وكذا
بصاحبها إال إذا أذن  سبحانه } وإذا قيل انشزوا فانشزوا { ومما يدل عليه حديث صدر الدابة أحق

 وأمثال ذلك كثري يف الفروع . 

 . ه وغريمها ممن ألبسه الثوبح الرجل يده بثوب ابنه أو غالمال أبس أن ميس ويف احلديث داللة على أنه

نعلم له طريقا إال  املنذري : قال أبو بكر البزار , وهذا احلديث ال نعلم أحدا يرويه إال أبو بكرة وال قال
يروى موىل قريش وإمنا ذكران ما فيه ألنه ال  هذا الطريق , وال نعلم أحدا مسى هذا الرجل يعين أاب عبد هللا

اللفظ إال من هذا الوجه . هذا آخر كالمه . وقال فيه موىل  عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هبذا
أيب بردة . وقال أبو أمحد الكرابيسي : موىل أيب موسى األشعري . وإذا قيل  قريش ووقع هنا موىل آلل

موسى  ة إما أن يكون أخا أيبآل أيب بردة وموىل أيب موسى األشعري فهو الصحيح ألن أاب برد فيه موىل
أن يكون الوالء اجنر  أو ولد أيب موسى , وأمنا كان فهو صحيح , فإذا قيل فيه موىل قريش فال يصح إال

املقدسي هذا احلديث . وقال رواه أبو  إليه وهللا عز وجل أعلم . وذكر احلافظ أبو الفضل حممد بن طاهر
 معروف .  ريعبد هللا موىل آلل أيب بردة عن سعيد وهو غ
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قال  عقيل بن طلحة  عن  شعبة  عن  حدثهم حممد بن جعفر  أن  عثمان بن أيب شيبة  حدثنا  
  قال  ابن عمر  عن  أاب اخلصيب  مسعت 

فقام له رجل من جملسه فذهب ليجلس فيه فنهاه رسول  صلى هللا عليه وسلم  جاء رجل إىل رسول هللا 
  صلى هللا عليه وسلم  هللا 

  زايد بن عبد الرمحن  امسه  أبو اخلصيب  أبو داود  قال 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) عن عقيل ( 

  : بفتح العني وكسر القاف

 ) مسعت أاب اخلصيب ( 

 احلافظ  بفتح اخلاء املعجمة على وزن عظيم قاله

 ) فقام له ( 

  ي للرجل اجلائي ليجلس هو يف مكانه: أ

 ) فنهاه النيب صلى هللا عليه وسلم ( 

اجمللس . وأخرج البخاري يف الصحيح من طريق سفيان الثوري عن عبيد هللا  : أي عن اجللوس يف ذلك
 ابن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه هنى أن يقام الرجل من جملسه وجيلس فيه آخر عن انفع عن

جيلس فيه "  وأخرجه البخاري يف األدب املفرد بلفظ " وكان ابن عمر إذا قام له رجل من جملسه مل .
 وكذا أخرجه مسلم من رواية سامل بن عبد هللا بن عمر عن أبيه . 

والنهى , وقيل  ابن بطال : اختلف يف النهي فقيل لألدب وإال فالذي جيب للعامل أن يليه أهل الفهم قال
واحتجوا حبديث أخرجه مسلم عن  , ظاهره وال جيوز ملن سبق إىل جملس مباح أن يقام منه: هو على 

فهو أحق به " قالوا فلما كان أحق به بعد رجوعه  أيب هريرة رفعه " إذا قام أحدكم من جملسه مث رجع إليه
علم ابملراد منه ذلك بفعل ابن عمر املذكور فإنه راوي احلديث وهو أ ثبت أنه حقه قبل أن يقوم . ويتأيد

املفهم : هذا احلديث يدل على صحة القول بوجوب اختصاص اجلالس مبوضعه إىل  . وقال القرطيب يف
 وما احتج به من محله على األدب لكونه ليس ملكا له ال قبل وال بعد ليس حبجة ألان أن يقوم منه

غريه عليه  نفعته فال يزامحهنسلم أنه غري ملك له لكن خيتص به إىل أن يفرغ غرضه فصار كأنه ملك م
 انتهى . كذا يف فتح الباري وأطال احلافظ الكالم فيه 

 . داود أبو اخلصيب إخل (  ) قال أبو

وكسر الصاد املهملة وسكون الياء آخر احلروف وبعدها ابء  قال املنذري : وهو بفتح اخلاء املعجمة
 بواحدة . 
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 تعليقات احلافظ ابن قيم اجلوزية

حديث محاد بن زيد عن أيوب عن  شيخ مشس الدين ابن القيم رمحه هللا : وقد أخرج الرتمذي منقال ال
ال يقيم أحدكم أخاه من جملسه , مث جيلس  " انفع عن ابن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال

 جيلس " قال هذا حديث حسن صحيح .  فيه , قال : وكان الرجل يقوم البن عمر فما

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يقام الرجل من  ابن عمر هذا يف الصحيحني , ولفظه " هنى وحديث
 وتوسعوا " .  جملسه , وجيلس فيه , ولكن تفسحوا

ال يقيم أحدكم أخاه يوم  " ويف صحيح مسلم عن جابر قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
  . " افسحوا اجلمعة مث خيالفه إىل مقعده , ولكن ليقل

 
 من يؤمر أن يجالس  باب  

 
  قال  أنس  عن   قتادة عن  أابن  حدثنا  مسلم بن إبراهيم  حدثنا  

رحيها طيب وطعمها  األترجة  مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن مثل  وسلم  صلى هللا عليه قال رسول هللا 
يقرأ  قرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب وال ريح هلا ومثل الفاجر الذياملؤمن الذي ال ي طيب ومثل

كمثل احلنظلة طعمها مر  القرآن كمثل الرحيانة رحيها طيب وطعمها مر ومثل الفاجر الذي ال يقرأ القرآن
منه شيء أصابك من رحيه ومثل  وال ريح هلا ومثل اجلليس الصاحل كمثل صاحب املسك إن مل يصبك

 أصابك من دخانه  سواده  إن مل يصبك من  الكري  ء كمثل صاحب جليس السو 

أنس  عن  قتادة  عن  شعبة  حدثنا  أيب  حدثنا  ابن معاذ  حدثنا  و ح  حيىي  حدثنا  مسدد  حدثنا 
ابن  وزاد  وطعمها مر  ألول إىل قولههبذا الكالم ا صلى هللا عليه وسلم  عن النيب  أيب موسى  عن  

عبد هللا بن  حدثنا  وساق بقية احلديث  وكنا نتحدث أن مثل جليس الصاحل أنس  قال قال  معاذ 
صلى هللا  عن النيب  أنس بن مالك  عن  شبيل بن عزرة  عن   سعيد بن عامر حدثنا  الصباح العطار 

  مثل اجلليس الصاحل فذكر حنوه  ال ق عليه وسلم 
 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود

 ) مثل األترجة ( 

اجليم وقد ختفف مثر معروف يقال هلا ترنج جامع لطيب الطعم والرائحة  : بضم اهلمزة والراء وتشديد
 واحنطاط شأن ومنافع كثرية . واملقصود بضرب املثل بيان علو شأن املؤمن وارتفاع عمله وحسن اللون

 الفاجر وإحباط عمله 
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 ) ومثل جليس السوء ( 

  : بفتح السني ويضم

 ) كمثل صاحب الكري ( 

املبين من الطني فكور كذا يف القاموس أي كمثل انفخه . ويف  : بكسر الكاف زق ينفخ فيه احلداد وأما
هنا تنفع يف الدنيا واآلخرة , وإىل يف صحبة الصلحاء والعلماء وجمالستهم فإ احلديث إرشاد إىل الرغبة

 عن صحبة األشرار والفساق فإهنا تضر دينا ودنيا .  االجتناب

 النسائي .  قال املنذري : وأخرجه

 ) هبذا الكالم األول ( 

  : أي املذكور يف احلديث السابق

 ) وساق بقية احلديث ( 

 : أي إىل قوله أصابك من دخانه . 

  . وأخرجه البخاري ومسلم والرتمذي والنسائي وابن ماجه وليس فيه كالم أنس املنذري : قال

 ) عن شبيل ( 

 : ابلتصغري 

 ) بن عزرة ( 

 العني املهملة بعدها زاي ساكنة مث راء  : بفتح

  ( ) قال مثل اجلليس الصاحل فذكر حنوه

  . : واحلديث سكت عنه املنذري

 
الوليد بن  عن  سامل بن غيالن  عن  حيوة بن شريح  عن  ابن املبارك  أخربان  ن عمرو بن عو  حدثنا  

  أيب سعيد  عن  أيب اهليثم  عن  أو  أيب سعيد  عن  قيس 

  ال تصاحب إال مؤمنا وال أيكل طعامك إال تقي  قال  صلى هللا عليه وسلم  عن النيب 
 

 بود شرح سنن أبي داودعون المع

 ) ال تصاحب إال مؤمنا ( 

 املراد النهي عن مصاحبة الكفار واملنافقني ألن مصاحبتهم مضرة يف الدين , فاملراد : أي كامال , أو

 ابملؤمن جنس املؤمنني 

 ) وال أيكل طعامك إال تقي ( 

 احب الطعام , فاملعىن ال تطعمواألكل وإن نسب إىل التقي ففي احلقيقة مسند إىل ص . : أي متورع
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 طعامك إال تقيا . 

وذلك أن هللا سبحانه قال } ويطعمون  , قال اخلطايب : إمنا جاء هذا يف طعام الدعوة دون طعام احلاجة
أن أسراءهم كانوا كفارا غري مؤمنني وال أتقياء , وإمنا  الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسريا { ومعلوم

ليس بتقي وزجر عن خمالطته ومؤاكلته , فإن املطاعمة توقع األلفة  من صحبة من حذر عليه السالم
  . واملودة يف القلوب

  . قال املنذري : وأخرجه الرتمذي وقال إمنا نعرفه من هذا الوجه

 
موسى بن   قال حدثين زهري بن حممد  قاال حدثنا  وأبو داود  أبو عامر  حدثنا  ابن بشار  حدثنا  

  أيب هريرة  عن  وردان 

  خيالل  فلينظر أحدكم من  خليله   الرجل على دين قال  صلى هللا عليه وسلم  أن النيب 
 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) الرجل ( 

 : يعين اإلنسان 

 خليله (  ) على دين

 أي على عادة صاحبه وطريقته وسريته 

  ( ) فلينظر

 : أي يتأمل ويتدبر 

 ) من خيالل ( 

 خاهلل ومن ال جتنبه فإن الطباع سراقة .  : فمن رضي دينه وخلقه

حسن غريب . هذا آخر كالمه . ويف إسناده موسى بن وردان وقد  قال املنذري : وأخرجه الرتمذي وقال
  . احلديث اإلرسالال أبس به ورجح بعضهم يف هذا  ضعفه بعضهم , وقال بعضهم

 
يزيد يعين ابن  عن  جعفر يعين ابن برقان  حدثنا  أيب  حدثنا  هارون بن زيد بن أيب الزرقاء  حدثنا  

  أيب هريرة  عن  األصم 

  منها اختلف  تناكر  منها ائتلف وما  تعارف  فما  جمندة  األرواح جنود  يرفعه قال 
 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود

 ) األرواح ( 
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 : أي أرواح اإلنسان 

 جنود (  )

 : مجع جند أي مجوع 

 ) جمندة ( 

 املشددة أي جمتمعة متقابلة أو خمتلطة , منها حزب هللا ومنها حزب الشيطان  : بفتح النون

 فما تعارف منها (  )

 تعرف بعضها من بعض قبل حلوهلا يف األبدان  التناكر ضده أي فما: التعارف جراين املعرفة بني اثنني و 

 ) ائتلف ( 

 بينهما األلفة والرأفة حال اجتماعهما ابألجساد يف الدنيا  : أي حصل

  ( ) وما تناكر منها

 : أي يف عامل األرواح 

 ) اختلف ( 

 األشباح .  : أي يف عامل

أنواع خمتلفة وأما تعارفها فهو ألمر  واح جنود جمندة " مجوع جمتمعة أوقال النووي : معىن قوله " األر 
جعلها هللا عليها وتناسبها يف شيمها . وقيل ألهنا خلقت  جعلها هللا عليه وقيل إهنا موافقة صفاهتا اليت

 فمن وافق بشيمه ألفه ومن ابعده انفره وخالفه .  جمتمعة مث فرقت يف أجسادها

هو ما خلقها هللا عليه من السعادة أو الشقاوة يف املبتدأ وكانت األرواح  ه : آتلفهاوقال اخلطايب وغري 
 متقابلني , فإذا تالقت األجساد يف الدنيا ائتلفت واختلفت حبسب ما خلقت عليه فيميل قسمني

 األخيار إىل األخيار واألشرار إىل األشرار انتهى . 

  . سهيل بن أيب صاحل عن أيب هريرةأيضا من حديث  قال املنذري : وأخرجه مسلم

 
 المراء  في كراهية  باب  

  . بكسر امليم اجلدال

 
أيب  عن  أيب بردة  جده  عن  بريد بن عبد هللا   حدثنا أبو أسامة  حدثنا  عثمان بن أيب شيبة  حدثنا  

  قال  موسى 

بشروا وال تنفروا  أصحابه يف بعض أمره قال  إذا بعث أحدا من وسلم صلى هللا عليه  كان رسول هللا 
  ويسروا وال تعسروا 
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 عون المعبود شرح سنن أبي داود

 ) يف بعض أمره ( 

  : أي من أمر احلكومة

 ) بشروا ( 

 للتوبة من املعاصي وعفوه ومغفرته  أي الناس بقبول هللا الطاعات وإاثبته عليها وتوفيقه

 ) وال تنفروا ( 

بذنوهبم  املكسورة أي ال ختوفوهم ابملبالغة يف إنذارهم حىت جتعلوهم قانطني من رمحة هللا : بتشديد الفاء
 وأوزارهم 

 ) ويسروا ( 

 الزكاة ابللطف هبم  : أي سهلوا عليهم األمور من أخذ

 ) وال تعسروا ( 

جيب عليهم أو أحسن منه أو بتتبع عوراهتم وجتسس حاالهتم أتخذوا أكثر مما  : أي ابلصعوبة عليهم أبن
 . 

  . املنذري : وأخرجه مسلم قال

 
قائد  عن  جماهد  عن  إبراهيم بن املهاجر  حدثين  قال سفيان  عن  حيىي  حدثنا  مسدد  حدثنا  

  قال   السائب عن  السائب 

 صلى هللا عليه وسلم  ويذكروين فقال رسول هللا  يثنون علي  فجعلوا  عليه وسلم صلى هللا أتيت النيب 
 وال  تداري  به قلت صدقت أبيب أنت وأمي كنت شريكي فنعم الشريك كنت ال  يعين أان أعلمكم 

   متاري
 عون المعبود شرح سنن أبي داود

 ) فجعلوا يثنون ( 

  ثناء: بضم التحتية من اإل

 ) يعين به ( 

 : أي ابلسائب 

  ( ) أبيب أنت وأمي

تقديره أنت مفدى أبيب  : قال يف النهاية : الباء متعلقة مبحذوف قيل هو اسم فيكون ما بعده مرفوعا
هذا املقدر ختفيفا لكثرة  وأمي , وقيل هو فعل وما بعده منصوب أي فديتك أبيب وأمي , وحذف
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 اطب به انتهى االستعمال وعلم املخ

 متاري (  ) ال تداري وال

ومنه قوله تعاىل } فادارأمت فيها { يصفه  : قال اخلطايب : يريد ال ختالف وال متانع , وأصل الدرء الدفع
 املعاملة وقوله ال متاري يريد املراء واخلصومة انتهى .  صلى هللا عليه وسلم حبسن اخللق والسهولة يف

السائب بن أيب السائب وامسه ضيفي والد عبد هللا بن السائب روى له أبو  : ابةقال احلافظ يف اإلص
واسطة ,  والنسائي من طريق جماهد عن قائد السائب عن السائب وقيل عن جماهد عن السائب بال داود

يل اي جماهد  وروى ابن أيب شيبة من طريق يونس بن خباب عن جماهد كنت أقود ابلسائب فيقول
 فإذا قلت نعم صلى الظهر انتهى .  أدلكت الشمس

 وأخرجه النسائي وابن ماجه . والسائب هذا قد ذكر بعضهم أنه قتل كافرا يوم بدر قتله : وقال املنذري

وهذا هو  الزبري بن العوام , وذكر بعضهم أن ال صحبة ألبيه وذكر بعضهم أنه أسلم وحسن إسالمه
اختلف يف إسناده  حابة رضي هللا عنهم . وهذا احلديثاملعول عليه وقد ذكره غري واحد يف كتب الص

منهم من جيعله للسائب بن أيب  , اختالفا كثريا وذكره أبو عمر النمري أن هذا احلديث مضطرب جدا
اضطراب ال يقوم به حجة . والسائب بن أيب  السائب , ومنهم من جيعله لعبد هللا بن السائب , وهذا

  . السائب من املؤلفة قلوهبم

 
 الهدي في الكالم  باب  

  . اهلدي بفتح اهلاء وسكون الدال السرية والطريقة الصاحلة

 
 عن  حممد بن إسحق  عن  يعين ابن سلمة  حممد قال حدثين  عبد العزيز بن حيىي احلراين  حدثنا  

  قال  أبيه  عن   بن سالم يوسف بن عبد هللا عن  العزيز  عمر بن عبد عن  يعقوب بن عتبة 

  إىل السماء  طرفه   إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع صلى هللا عليه وسلم  كان رسول هللا 
 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود

 ) يكثر ( 

 : من اإلكثار 

 طرفه (  ) أن يرفع

 : بسكون الراء أي نظره 

 ) إىل السماء ( 

 ارا ملا يوحى إليه وشوقا إىل املأل األعلى . انتظ :
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 حممد بن إسحاق وقد تقدم االختالف فيه . وسالم بفتح املهملة وختفيف الالم قال املنذري : يف إسناده

.  

 
يقول  يف املسجد  شيخا  قال مسعت  مسعر  عن  حممد بن بشر  حدثنا  حممد بن العالء  حدثنا  

   يقول جابر بن عبد هللا  مسعت 

  ترسيل  أو   ترتيل صلى هللا عليه وسلم  كان يف كالم رسول هللا 
 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود

 ) ترتيل ( 

 واحلركات حبيث يتمكن السامع من عدها  : أي أتن ومتهل مع تبيني احلروف

 ) أو ترسيل ( 

  . لرتتيل والرتسيل واحد , ويف بعض النسخ ابلواو فهو عطف تفسريالراوي . ومعىن ا : شك من

  . قال املنذري : الراوي عن جابر جمهول

 
 الزهري  عن  أسامة  عن  سفيان  عن  وكيع  حدثنا  قاال أيب شيبة  ابنا  وأبو بكر  عثمان  حدثنا  

  قالت  ها هللا رمح عائشة   عن عروة  عن 

  يفهمه كل من مسعه  فصال  كالما  صلى هللا عليه وسلم  كان كالم رسول هللا 
 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود

 ) كالما فصال ( 

  . : أي مفصوال بني أجزائه وواضحا

  . واحلديث سكت عنه املنذري

 
أيب  عن  أيب سلمة  عن  الزهري  عن  قرة  عن   األوزاعي عن  الوليد  قال زعم  أبو توبة  حدثنا  

  قال  هريرة 

  أجذم  ابحلمد هلل فهو  فيه  كل كالم ال يبدأ صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 

 صلى هللا عن النيب  الزهري  عن   وسعيد بن عبد العزيز وشعيب  وعقيل  يونس  رواه  أبو داود  قال 

  مرسال  عليه وسلم 
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 عون المعبود شرح سنن أبي داود

 ) كل كالم ( 

 ابل " قال يف النهاية : أمر ذو ابل أي شريف حيتفل به ويهتم  : ويف رواية ابن ماجه " كل أمر ذي

  ( ) فهو

 : أي ذلك الكالم 

 ) أجذم ( 

املنقطع األبرت الذي ال نظام له . وفسره أبو عبيد فقال األجذم املقطوع اليد   : معناه: قال اخلطايب
  . ويف رواية ابن ماجه : أقطع أي مقطوع الربكة على وجه املبالغة أي أقطع من كل مقطوع . انتهى

أخرجه النسائي مرسال و  قال املنذري : قال فيه زعم الوليد عن األوزاعي وذكر أن مجاعة رووه عن الزهري
وهو ابن عبد الرمحن بن حيوئيل  مسندا ومرسال وأخرجه ابن ماجه . وقال فيه أقطع ويف إسناده قرة

 اإلمام أمحد : منكر احلديث .  املعافري املصري كنيته أبو حممد ويقال أبو حيوئيل قال
 

 تعليقات احلافظ ابن قيم اجلوزية

يبدأ فيه حبمد هللا فهو أجذم " مث   حديث " كل كالم المث ذكر الشيخ مشس الدين ابن القيم رمحه هللا
 قال : وأخرجه ابن حبان يف صحيحه . 

هللا له  الرتمذي عن أنس عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال " ما أكرم شاب شيخا بشيبة إال قيض ويف
 من يكرمه عند سنه " قال هذا حديث غريب . 

 
 في الخطبة  باب  

 عن  عاصم بن كليب  حدثنا  الواحد بن زايد  عبد قاال حدثنا  وموسى بن إمسعيل  مسدد  حدثنا  
  أيب هريرة  عن  أبيه 

  اجلذماء  فيها تشهد فهي كاليد  كل خطبة ليس قال  صلى هللا عليه وسلم  عن النيب 
 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود

 ) كل خطبة ( 

 اخلاء , وهي التزوج والظاهر هو األول  : بضم اخلاء , وقال القاري بكسر

 ) ليس فيها تشهد ( 

أي محد  رواية شهادة , وأراد الشهادتني من إطالق اجلزء على الكل قاله املناوي . وقال القاري : ويف
هللا وأشهد أن حممدا  إالوثناء على هللا . ونقل عن التوربشيت أن أصل التشهد قولك أشهد أن ال إله 
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 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

  ( ) فهي كاليد اجلذماء

اجلذماء من اجلذام وهو داء  : أي املقطوعة اليت ال فائدة فيها لصاحبها . واجلذم سرعة القطع , وقيل
 معروف تنفر عنه الطباع . 

 الرتمذي وقال حسن غريب . انتهى .  قال املنذري : وأخرجه

األمور احلسنة أن يقول : بسم هللا الرمحن الرحيم ملا رواه أبو هريرة  فائدة : اعلم أن السنة يف ابتداء مجيع
الرمحن  عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال : " كل أمر ذي ابل ال يبدأ فيه ببسم هللا رضي هللا عنه

املواضع اليت ثبت  بسم هللا إال يفالرحيم أقطع " وهو حديث حسن كما ستقف عليه وال يقتصر على 
فالسنة يف هذه املواضع االقتصار على  , فيها عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم االقتصار على بسم هللا

 يف التسمية على أربعة أقسام .  لفظ بسم هللا . والتفصيل أن األحاديث الواردة

ث علي رضي هللا عنه مرفوعا " إذا وقعت يف ورطة اتما كحدي األول : ما وقع فيه بسم هللا الرمحن الرحيم
رواه ابن السين يف عمل اليوم والليلة . وكحديث عثمان بن عفان رضي  " فقل بسم هللا الرمحن الرحيم

 مرضت فكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعوذين فعوذين يوما فقال بسم هللا الرمحن " هللا عنه قال

وكحديث أيب هريرة  , الصمد الذي مل يلد ومل يولد " احلديث رواه ابن السينالرحيم أعيذك ابهلل األحد 
سعيد بن أيب هالل عن نعيم اجملمر  الذي رواه النسائي وابن خزمية والسراج وابن حبان وغريهم من طريق

 . الرحيم مث قرأ أبم القرآن حىت بلغ وال الضالني  قال " صليت وراء أيب هريرة فقرأ بسم هللا الرمحن

احلديث ويف آخره " إين ألشبهكم صالة برسول هللا صلى هللا عليه وسلم  " فقال آمني وقال الناس آمني
 يف الفتح .  " ذكره احلافظ

كحديث عبد الرمحن بن جبري أنه  , والقسم الثاين : ما وقع فيه لفظ بسم هللا فقط من غري زايدة عليه
أنه كان يسمع النيب صلى هللا عليه وسلم إذا قرب  مثاين سنني حدثه رجل خدم النيب صلى هللا عليه وسلم

من طعامه قال " اللهم أطعمت وسقيت " احلديث رواه ابن السين .  إليه طعاما يقول بسم هللا فإذا فرغ
إبسناد حسن . وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لربيبه عمر بن أيب سلمة "  قال النووي يف األذكار

تقل  وكل بيمينك " احلديث رواه مسلم . وقال صلى هللا عليه وسلم ألسامة بن عمري " ال هللا قل بسم
يصغر حىت  هكذا ) أي تعس الشيطان ( : فإنه يتعاظم حىت يكون كالبيت ولكن قل بسم هللا فإنه

ثري رمحه كذا يف تفسري ابن ك . يكون كالذاببة " رواه النسائي يف اليوم والليلة , وابن مردويه يف تفسريه
 هللا . 

زايدة معه غري لفظ الرمحن الرحيم كحديث ابن عمر رضي هللا  والقسم الثالث : ما وقع فيه بسم هللا مع
 مواتكم يف القرب فقولوا بسم هللا وعلى ملة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " رواه عنه مرفوعا " إذا وضعتم

 يف الكبري أمحد يف مسنده وابن حبان يف صحيحه والطرباين 
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والبيهقي يف السنن . وكحديث عثمان رضي هللا عنه مرفوعا " ما من عبد يقول يف  واحلاكم يف املستدرك
احلديث  " يوم ومساء كل ليلة بسم هللا الذي ال يضر مع امسه شيء يف األرض وال يف السماء صباح كل

إذا أراد أن أييت أهله  لو أن أحدكم رواه الرتمذي وابن ماجه وأبو داود . وكحديث ابن عباس مرفوعا "
 احلديث رواه الشيخان .  " قال بسم هللا اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا

عليه وسلم بكبشني أملحني أقرنني  وكحديث أنس رضي هللا عنه قال " ضحى رسول هللا صلى هللا
ويقول بسم هللا وهللا أكرب " رواه الشيخان  صفاحهما ذحبهما بيده ومسى وكرب قال رأيته واضعا قدمه على

 . 

 فيه ذكر اسم هللا من غري تصريح بلفظ بسم هللا الرمحن الرحيم وال بلفظ بسم هللا والقسم الرابع : ما وقع

رواه أبو  كحديث عائشة رضي هللا عنها مرفوعا " إذا أكل أحدكم طعاما فليذكر اسم هللا " احلديث
 داود والرتمذي . 

صلى هللا عليه وسلم : " ال صالة ملن ال وضوء له  حديث أيب هريرة رضي هللا عنه قال قال رسول هللاوك
رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه والدارقطين وابن السكن  " وال وضوء ملن مل يذكر اسم هللا عليه

 احلافظ .  واحلاكم والبيهقي قاله

ابهلل من الشيطان واذكروا اسم هللا  يق احلمر ابلليل فتعوذواوكحديث جابر " إذا مسعتم نباح الكالب وهن
املفرد وأبو داود يف سننه وابن حبان يف صحيحه  عليها " رواه أمحد يف مسنده والبخاري يف األدب

 األحاديث .  واحلاكم يف املستدرك وغري ذلك من

ببسم هللا الرمحن الرحيم بتمامه ال  لففي املواضع اليت ثبت فيها عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم القو 
يف تلك املواضع على بسم هللا أو على بسم هللا الرمحن ال  حيصل السنة إال بقوله اتما وكامال , وإن اقتصر

  . حيصل السنة البتة

فاملسنون يف تلك املواضع  ويف املواضع اليت ثبت فيها االقتصار على لفظ بسم هللا من غري زايدة عليه
هللا عليه وسلم ألن هذه املواضع داخلة  بفعل النيب صلى هللا عليه وسلم والتكميل بقوله صلى القصر

 ذي ابل ال يبدأ فيه ببسم هللا الرمحن الرحيم أقطع " .  حتت عموم قوله صلى هللا عليه وسلم : " كل أمر

دعا , وكيف يكون قوله هذه املواضع بسم هللا الرمحن الرحيم اتما وكامال مبت فكيف يكون من قال يف
 يكون سنة قوليا .  بدعة بل

عند األكل بسم هللا الرمحن الرحيم كامال  ويف االختيارات العلمية يف اختيارات الشيخ ابن تيمية ويقول
 فإنه أكمل خبالف الذبح انتهى . 

أن يقتصر على  ون فيهااملواضع اليت ورد فيها بسم هللا مع زايدة عليه غري لفظ الرمحن الرحيم فاملسن وأما
الزايدة لفظ الرمحن الرحيم , ألن  بسم هللا مع تلك الزايدة , وليس ألحد أن يزيد بني بسم هللا وبني تلك

واحد ومل يثبت جواز زايدة بني كلمات دعاء النيب  جمموع بسم هللا وتلك الزايدة دعاء واحد أو ذكر
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 عند الذبح بسم هللا الرمحن الرحيم وهللا أكرب .  ألحد أن يقول صلى هللا عليه وسلم وذكره فال جيوز

فاألفضل أن  اليت جاء فيها ذكر اسم هللا من غري تصريح ببسم هللا الرمحن الرحيم أو ببسم هللا وأما املواضع
 يقول فيها بسم هللا الرمحن الرحيم بتمامه من ثالثة وجوه : 

القول ببسم هللا  لرمحن الرحيم بتمامه كان حمرزا ما ورد يفأنه إذا أتى يف هذه املواضع ببسم هللا ا : األول
 الرمحن الرحيم بتمامه من الفضيلة . 

 قال بسم هللا الرمحن الرحيم بتمامه فقد أتى مبا هو املراد من ذكر اسم هللا بيقني والوجه الثاين : أنه إذا

اسم هللا لكن فيه  فال شك أنه أتى بذكروأما إذا أتى ببسم هللا فقط أو بلفظ آخر مثال ابلرب أو ابخلالق 
الرحيم بتمامه وكماله كما هو املعهود  احتمال أن يكون املراد من ذكر اسم هللا هو القول ببسم هللا الرمحن

 يف كثري من املواضع . 

 معموم قوله صلى هللا عليه وسلم " كل أمر ذي ابل ال يبدأ فيه ببسم هللا الرمحن الرحي : والوجه الثالث
 أقطع " وهو حديث حسن . 

ماجه ومسند أيب عوانة والتزويج املخرج على  قال النووي يف األذكار : وروينا يف سنن أيب داود وابن
هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال " كل  صحيح مسلم رمحهم هللا عن أيب هريرة رضي

 رواية " حبمد هللا " ويف رواية " ابحلمد فهو أقطع " ويف ابحلمد هلل أقطع " ويف أمر ذي ابل ال يبدأ فيه

يبدأ فيه ببسم هللا  رواية " كل كالم ال يبدأ فيه ابحلمد هلل فهو أجذم " ويف رواية " كل أمر ذي ابل ال
للحافظ عبد القادر الرهاوي وهو  الرمحن الرحيم أقطع " روينا هذه األلفاظ كلها يف كتاب األربعني

ورواية املوصول جيدة اإلسناد , وإذا روي  , قد روي موصوال كما ذكران وروي مرسالحديث حسن , و 
مجهور العلماء ألهنا زايدة ثقة وهي مقبولة عند اجلماهري  احلديث موصوال ومرسال فاحلكم لالتصال عند

 انتهى . 

 ن رسول هللا صلىصحيح مسلم : وإمنا بدأ ابحلمد هلل حلديث أيب هريرة رضي هللا عنه أ وقال يف شرح

حبمد هللا " ويف رواية "  " هللا عليه وسلم قال " كل أمر ذي ابل ال يبدأ ابحلمد هلل فهو أقطع " ويف رواية
فيه بذكر هللا تعاىل " ويف رواية " ببسم هللا  ابحلمد فهو أقطع " ويف رواية " أجذم " ويف رواية " ال يبدأ

ألربعني للحافظ عبد القادر الرهاوي بسماعنا من صاحبه ا الرمحن الرحيم " روينا كل هذه يف كتاب
سامل األنباري عنه ورويناه فيه أيضا من رواية كعب بن مالك الصحايب  الشيخ أيب حممد عبد الرمحن بن

 , واملشهور رواية أيب هريرة وهذا احلديث حسن رواه أبو داود وابن ماجه يف سننهما , رضي هللا عنه

إسنادها جيد انتهى  به عمل اليوم والليلة , وروي موصوال ومرسال , ورواية املوصولورواه النسائي يف كتا
 . 

اقتداء ابلكتاب العزيز وعمال حبديث " كل أمر  ويف فتح اجمليد شرح كتاب التوحيد ابتدأ كتابه ابلبسملة
 .  الرحيم فهو أقطع " أخرجه ابن حبان من طريقني ذي ابل ال يبدأ فيه ببسم هللا الرمحن
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وأليب داود وابن ماجه " كل ذي ابل ال يبدأ فيه ابحلمد هلل أو  . قال ابن الصالح : واحلديث حسن
 وألمحد " كل أمر ذي ابل ال يفتتح بذكر هللا فهو أبرت وأقطع " انتهى .  " ابحلمد فهو أقطع

بتمامه ,  الرمحن الرحيمأن هذه الوجوه تدل على أن يف هذه املواضع األفضل أن يقول بسم هللا  فاحلاصل
يف األذكار : من أهم ما  وإن قال بسم هللا فقط فقد ذكر اسم هللا بال شبهة وكفاه , ولذلك قال النووي

األفضل أن يقول بسم هللا الرمحن الرحيم , فإن  ينبغي أن يعرف صفة التسمية وقدر اجملزئ منها فاعلم أن
ذا اجلنب واحلائض وغريمها انتهى . وأما تعقب احلافظ وسواء يف ه , قال بسم هللا كفاه وحصلت السنة

النووي هذا يف فتح الباري بقوله : وأما قول النووي يف أدب األكل من األذكار  بن حجر على كالم
بسم هللا كفاه  التسمية من أهم ما ينبغي معرفته واألفضل أن يقول بسم هللا الرمحن الرحيم , فإن قال صفة

فمتعقب , كيف وقد رأيت وجوها  . ر ملا ادعاه من األفضلية دليال خاصا انتهىوحصلت السنة , فلم أ
  . ثالثة لألفضلية . هذا عندي وهللا تعاىل أعلم

 
 في تنزيل الناس منازلهم  باب  

 
ب بن أيب حبي عن  سفيان  أخربهم عن  اليمان  حيىي بن أن  وابن أيب خلف  حيىي بن إمسعيل  حدثنا  

  شبيب  ميمون بن أيب عن  اثبت 

رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل فقيل هلا يف ذلك  مر هبا سائل فأعطته كسرة ومر هبا عائشة  أن 
 أنزلوا الناس منازهلم  عليه وسلم  صلى هللا فقالت قال رسول هللا 

  عائشة  مل يدرك  ميمون  أبو داود  ال ق خمتصر   حيىي وحديث  أبو داود  قال 
 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود

 ) فأعطته كسرة ( 

 وحنوه  : بكسر أوله أي قطعة من خبز

 ) فقيل هلا ( 

 : أي لعائشة 

  ( ) يف ذلك

طيت األول كسرة بينهما حيث أع : أي املذكور من صنيعها ابملارين هبا . واملعىن قيل لعائشة مل فرقت
 وأقعدت الثاين أطعمته 

  ( ) أنزلوا الناس منازهلم

 أي عاملوا كل أحد مبا يالئم منصبه يف الدين والعلم والشرف . 
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بعضهم على  العزيزي : واملراد ابحلديث احلض على مراعاة مقادير الناس ومراتبهم ومناصبهم وتفضيل قال
 من احلقوق .  بعض يف اجملالس ويف القيام وغري ذلك

 . ميمون مل يدرك عائشة (  ) قال أبو داود

ميمون بن أيب شبيب عن عائشة متصل قال ال . انتهى كالم  قال املنذري : وقيل أليب حامت الرازي
 املنذري . 

يف مقدمة شرح صحيح مسلم يف فصل التعليق : وأما قول مسلم يف خطبة كتابه وقد ذكر  وقال النووي
منازهلم " فهذا  رضي هللا عنها أهنا قالت " أمران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن ننزل الناس عائشة عن

احتج به وأورده إيراد األصول  ابلنظر إىل أن لفظه ليس جازما ال يقتضي حكمه بصحته وابلنظر إىل أنه
احلافظ يف كتابه  احلاكم أبو عبد هللا  ال إيراد الشواهد يقتضي حكمه بصحته , ومع ذلك فقد حكم

يف سننه إبسناده منفردا به , وذكر أن الراوي له عن  كتاب معرفة علوم احلديث بصحته وأخرجه أبو داود
يدركها . قال الشيخ ابن الصالح وفيما قاله أبو داود نظر , فإنه كويف  عائشة ميمون بن أيب شبيب ومل

 شة , وعند مسلم التعاصر مع إمكان التالقياملغرية بن شعبة , ومات املغرية قبل عائ متقدم قد أدرك

اجلزم بعدم إدراكه  كاف يف ثبوت اإلدراك , فلو ورد عن ميمون أنه قال مل ألق عائشة استقام أليب داود
 وهيهات ذلك انتهى . 

البزار يف مسنده وقال هذا احلديث ال يعلم عن النيب صلى هللا  قال النووي : وحديث عائشة هذا قد رواه
  . الوجه , وقد روي عن عائشة من غري هذا الوجه موقوفا انتهى وسلم إال من هذا عليه

 
زايد  عن  عوف بن أيب مجيلة  أخربان  محران  عبد هللا بن حدثنا  إسحق بن إبراهيم الصواف  حدثنا  

  قال  أيب موسى األشعري  عن  أيب كنانة  عن  بن خمراق 

 إن من إجالل هللا إكرام ذي الشيبة املسلم وحامل القرآن غري  هللا عليه وسلم  صلى سول هللا قال ر 

  املقسط  عنه وإكرام ذي السلطان  واجلايف  فيه  الغايل 
 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود

 ) أخربان عبد هللا بن محران ( 

 املهملة  : بضم احلاء

 خمراق ( ) عن زايد بن 

  : بكسر امليم وسكون اخلاء املعجمة

 ) إن من إجالل هللا ( 

 : أي تبجيله وتعظيمه 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية                                   كتاب األدب           عون المعبود شرح سنن ابي داود           

 

 الشيبة املسلم (  ) إكرام ذي

والرفق به والشفقة عليه وحنو ذلك , كل هذا  : أي تعظيم الشيخ الكبري يف اإلسالم بتوقريه يف اجملالس
  من كمال تعظيم هللا حلرمته عند هللا

 ) وحامل القرآن ( 

ملشاق كثرية تزيد على األمحال الثقيلة قاله العزيزي . وقال  أي وإكرام حافظه ومساه حامال له ملا حيمل
 قارئه وحافظه ومفسره  القاري : أي وإكرام

 ) غري الغايل ( 

 ابجلر 

  ( ) فيه

 أي يف القرآن . 

احلد يف العمل به وتتبع ما خفي منه واشتبه عليه من  ملتجاوزوالغلو التشديد وجماوزة احلد , يعين غري ا
 حروفه قاله العزيزي  معانيه ويف حدود قراءته وخمارج

 ) واجلايف عنه ( 

 املعرض عن تالوته وإحكام قراءته وإتقان معانيه والعمل مبا فيه .  أي وغري املتباعد عنه

  . يف القراءة حبيث مينعه عن تدبر املعىناملبالغة يف التجويد أو اإلسراع  وقيل الغلو

يف النهاية : ومنه  واجلفاء أن يرتكه بعد ما علمه ال سيما إذا كان نسيه فإنه عد من الكبائر , قال
عن تالوته أبن ترتكوا قراءته وتشتغلوا  احلديث " اقرءوا القرآن وال جتفوا عنه " أي تعاهدوه وال تبعدوا

ال مينعك عن العمل واشتغل ابلعمل حبيث ال مينعك عن  ل اشتغل ابلعلم حبيثبتفسريه وأتويله ولذا قي
اإلفراط والتفريط مذموم , واحملمود هو الوسط العدل املطابق حلاله  العلم , وحاصله أن كال من طريف

 وسلم يف مجيع األقوال واألفعال , كذا يف املرقاة شرح املشكاة  صلى هللا عليه

 ن املقسط ( السلطا ) وإكرام ذي

 : بضم امليم أي العادل . 

  . هذا هو القرشي ذكر غري واحد أنه مسع من أيب موسى قال املنذري : أبو كنانة

 
 في الرجل يجلس بين الرجلين بغير إذنهما  باب  

عمرو بن  عن  ر األحول عام حدثنا  محاد  حدثنا  قاال املعىن  وأمحد بن عبدة  حممد بن عبيد  حدثنا  
  جده  عن  أبيه  عن  ابن عبدة  قال  شعيب 

  ال جيلس بني رجلني إال إبذهنما  قال  عليه وسلم  صلى هللا أن رسول هللا 
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 عون المعبود شرح سنن أبي داود

 ) ال جيلس بني رجلني إال إبذهنما ( 

العلقمي   جيلس ابلتحتية وضبط يف بعضها ابلقلم بفتح التحتية . وقالمجيع النسخ احلاضرة ال : كذا يف
 : بضم أوله ابلبناء للمجهول . 

  . ويف املشكاة : ال جتلس ابملثناة

  . واحلديث قال املنذري , وأشار إليه الرتمذي

 
عمرو بن  عن  بن زيد الليثي  أسامة قال أخربين  ابن وهب  أخربان  سليمان بن داود املهري  حدثنا  

  عبد هللا بن عمرو  عن  أبيه  عن  شعيب 

  ال حيل لرجل أن يفرق بني اثنني إال إبذهنما  قال   صلى هللا عليه وسلم عن رسول هللا 
 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود

 ) ال حيل لرجل أن يفرق ( 

  : بتشديد الراء

 ني ( ) بني اثن

 : أبن جيلس بينهما 

  ( ) إال إبذهنما

 جبلوسه بينهما .  : ألنه قد يكون بينهما حمبة ومودة وجراين سر وأمانة فيشق عليهما التفريق

يف االحتجاج حبديث عمرو بن  قال املنذري : وأخرجه الرتمذي وقال حسن , وقد تقدم االختالف
  . شعيب

 
 في جلوس الرجل  باب  

 عن  إسحق بن حممد األنصاري  قال حدثين  عبد هللا بن إبراهيم  حدثنا  سلمة بن شبيب  حدثنا  
كان  صلى هللا عليه وسلم  أن رسول هللا  أيب سعيد اخلدري  جده  عن  أبيه  عن  ربيح بن عبد الرمحن 

  احتىب بيده  إذا جلس  

  منكر احلديث  شيخ  إبراهيم  عبد هللا بن اود أبو د قال 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود

 ) عن ربيح ( 
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 : ابلتصغري 

  ( ) احتىب بيده

عوضا عن مجعهما بثوب ,  : زاد البزار " ونصب ركبتيه " أي مجع ساقيه إىل بطنه مع ظهره بيديه
 كما يف حديث كذا يف السراج املنري  ان ينتظر الصالةفاالحتباء ابليدين غري منهي عنه إال إذا ك

 . منكر احلديث (  ) قال أبو داود عبد هللا بن إبراهيم شيخ

بن أيب سعيد اخلدري , قال اإلمام أمحد : ربيح  قال املنذري : ويف إسناده أيضا ربيح بن عبد الرمحن
  . ليس مبعروف

 
 عبد هللا بن حسان العنربي  قاال حدثنا  وموسى بن إمسعيل  مر حفص بن ع حدثنا  أمحد بن حنبل  

 قيلة بنت وكانتا ربيبيت  حرملة  بنت  موسى  قال  عليبة  ابنتا   ودحيبة صفية  جداتي  قال حدثتين 

  أهنا أخربهتما  وكانت جدة أبيهما  خمرمة 

 صلى هللا عليه وسلم  فلما رأيت رسول هللا  القرفصاء  قاعد  وهو  عليه وسلم  صلى هللا النيب  أهنا رأت
  الفرق  من   أرعدت يف اجللسة  املتخشع  موسى  وقال  املختشع 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود

 ) صفية ودحيبة ( 

 ية املهملتني وسكون التحتان : بضم الدال وفتح احلاء

 ) ابنتا عليبة ( 

  : ابلتصغري

 ) قال موسى بنت حرملة ( 

 بنت حرملة فنسبها إىل أبيها حرملة وهو ابن عبد هللا العنربي  : أي قال موسى يف روايته ابنتا عليبة

  ( ) وكانتا

 : أي صفية ودحيبة 

 ) قيلة ( 

  : بفتح القاف وسكون الياء

 ) وكانت ( 

 لة : أي قي

 ) جدة أبيهما ( 

 التثنية لصفية ودحيبة  : ضمري
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 ) أهنا ( 

 : أي قيلة 

 القرفصاء (  ) وهو قاعد

 وفتحها ممدودا .  : ابلنصب على أنه مفعول مطلق بضم القاف وسكون الراء وضم الفاء

 يه انتهى . الذي حيتيب بيد قال اخلطايب : هو جلسة احملتيب وليس هو احملتيب بثوبه ولكنه

والقرفصاء ابلضم , والقرفصاء بضم القاف والراء  , ويف القاموس القرفصى مثلثة القاف والفاء مقصورة
ويلصق فخذيه ببطنه وحيتيب بيديه يضعهما على ساقيه أو جيلس على  على االتباع أن جيلس على أليتيه

 بطنه بفخذيه ويتأبط كفيه انتهى  ركبتيه منكبا ويلصق

 تشع وقال موسى املتخشع ( ) املخ

أنه حال على  األول من ابب االفتعال والثاين من ابب التفعل أي اخلاشع اخلاضع املتواضع , والظاهر :
  وأرسلها العراك ومل يذدها  جماوزة الكوفيني يف قول لبيد : 

لرسول هللا  ل إنه صفةأن أتويل البصريني قد أييت هنا أيضا أبنه معرفة موضوعة موضع النكرة , وقي مع
 صلى هللا عليه وسلم 

 ) أرعدت ( 

 أخذتين الرعدة واالضطراب واحلركة  : بصيغة اجملهول أي

 ) من الفرق ( 

 أجل اخلوف واملعىن هبته مع خضوعه وخشوعه .  : بفتحتني أي من

ن . هذا آخر كالمه . ال نعرفه إال من حديث عبد هللا بن حسا قال املنذري : وأخرجه الرتمذي وقال
أبو احلسد متيمي غنوي حديثه يف البصريني ودحيبة بضم الدال وفتح احلاء  وعبد هللا بن حسان كنيته

املهملة  وسكون الياء آخر احلروف وبعدها ابء بواحدة مفتوحة واتء أتنيث . وعليبة بضم العني املهملتني
وقد مر طرف من هذا  . دة مفتوحة واتء أتنيثوفتح الالم وسكون الياء آخر احلروف وبعدها ابء بواح

بنت خمرمة , وقد شرح حديثها  احلديث يف كتاب اخلراج وهو حديث طويل وذكر أبو عمر النمري قيلة
  . أهل العلم ابلغريب , وهو حديث حسن

 
 في الجلسة المكروهة  باب  

 عن  إبراهيم بن ميسرة  عن  ابن جريج  نا حدث عيسى بن يونس  حدثنا  علي بن حبر  حدثنا      
  قال  الشريد بن سويد  أبيه  عن  عمرو بن الشريد 
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يدي اليسرى خلف ظهري  وأان جالس هكذا وقد وضعت  عليه وسلم  صلى هللا مر يب رسول هللا 
  فقال أتقعد قعدة املغضوب عليهم  يدي  ألية واتكأت على 

 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود

 ) وأان جالس هكذا ( 

  : املشار إليه مفسر بقوله

 ) وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي ( 

 اليمىن واأللية بفتح اهلمزة اللحمة اليت يف أصل اإلهبام  : أي

 قعدة املغضوب عليهم (  ) فقال : أتقعد

 وع واهليئة . : القعدة ابلكسر للن

 واملراد ابملغضوب عليهم اليهود .  : قال الطييب

عليهم ههنا حمل حبث . وتتوقف صحته على أن يكون هذا  قال القاري يف كوهنم هم املراد من املغضوب
ابملغضوب عليهم أعم من الكفار والفجار املتكربين املتجربين ممن تظهر آاثر  شعارهم , واألظهر أن يراد

 والكرب عليهم من قعودهم ومشيهم وحنومها , نعم ورد يف حديث صحيح أن املغضوب عليهم يف العجب

 سورة الفاحتة هم اليهود انتهى . 

  . واحلديث سكت عنه املنذري

 

 بعد العشاء  السمر  النهي عن  باب  
لسمر لون ضوء القمر وأصل ا , السمر بفتحتني من املسامرة احلديث ابلليل , وبسكون امليم مصدر

  . ألهنم كانوا يتحدثون فيه

  قال  أيب برزة  عن  أبو املنهال   قال حدثين عوف  عن  حيىي  حدثنا  مسدد  حدثنا  

  ينهى عن النوم قبلها واحلديث بعدها  صلى هللا عليه وسلم   كان رسول هللا
 دعون المعبود شرح سنن أبي داو 

 ) ينهى عن النوم قبلها ( 

 ملا فيه من خوف فوت اجلماعة  : أي قبل صالة العشاء

 ) واحلديث بعدها ( 

  . بعدها , ألنه يؤدي إىل اإلكثار , فيؤدي إىل تفويت قيام الليل بل صالة الصبح أيضا : أي احملادثة

والنسائي بنحوه يف أثناء  البخاري ومسلمقال املنذري : وأخرجه البخاري والرتمذي وابن ماجه , وأخرجه 
 ت.حديث أيب برزة الطويل يف املواقي
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 في الرجل يجلس متربعا  باب  

اليمىن إىل جانب يساره واليسرى  هو أن يقعد على وركيه وميد ركبته اليمىن إىل جانب ميينه وقدمه
  . ابلعكس

 

عن  مساك بن حرب  عن  سفيان الثوري  حدثنا  داود احلفري أبو  حدثنا  عثمان بن أيب شيبة  حدثنا  
  قال  جابر بن مسرة  

  يف جملسه حىت تطلع الشمس حسناء  إذا صلى الفجر تربع صلى هللا عليه وسلم  كان النيب 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) تربع يف جملسه ( 

  ه: أي جلس مربعا واستمر علي

 ) حىت تطلع الشمس حسناء ( 

نقية بيضاء زائلة عنها الصفرة اليت تتخيل عند الطلوع , ويف  : على وزنه فعالء حال من الشمس أي
 وابلتنوين فهو مفعول مطلق أي طلوعا ظاهرا بينا .  بعض النسخ حسنا بفتحتني

  . والرتمذي والنسائي قال املنذري : وأخرجه مسلم

 

 التناجي  ي ف باب  
عيسى  حدثنا  مسدد  و حدثنا  ح  األعمش   عن أبو معاوية  حدثنا  أبو بكر بن أيب شيبة  حدثنا  

  قال  عبد هللا  عن  شقيق يعين ابن سلمة   عن األعمش  عن  بن يونس 

  اثنان دون الثالث فإن ذلك حيزنه جي ينت ال  صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا  قال

قال  قال  ابن عمر  عن  أيب صاحل  عن  األعمش  حدثنا  عيسى بن يونس  حدثنا  مسدد  حدثنا 
  ال يضرك  فأربعة قال  البن عمر  فقلت  أبو صاحل  قال   مثله صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) ال ينتجي اثنان ( 

 يقال انتجى القوم وتناجوا أي سار بعضهم بعضا  , : أي ال يتكلما ابلسر

 ) دون صاحبهما ( 

 أي جماوزين عنه , غري مشاركني له  :

 ) فإن ذلك ( 

  : أي التناجي
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 ) حيزنه ( 

 : بضم أوله وكسر اثلثه . 

 البخاري ومسلم والرتمذي وابن ماجه .  ذري : وأخرجهقال املن

 ) فقلت البن عمر فأربعة ( 

دون اثنني فأجاب ابن  أي التناجي املنهي عنه هو إذا كانوا ثالثة , فأما إذا كانوا أربعة ويتناجى اثنان :
 عمر بقوله 

 ) ال يضرك ( 

 الثالث ابلرابع .  : أي الستئناس

اثلث , وكذا ثالثة وأكثرهم حبضرة واحد  هذه األحاديث النهي عن تناجي اثنني حبضرة قال النووي : يف
 دون واحد منهم إال أن أيذن .  وهو هني حترمي , فيحرم على اجلماعة املناجاة

ومجاهري العلماء أن النهي عام يف كل األزمان ويف  ومذهب ابن عمر رضي هللا عنه ومالك وأصحابنا
 أربعة فتناجى اثنان دون اثنني فال أبس ابإلمجاع .  وأما إذا كانوااحلضر والسفر , 

  . البخاري ومسلم من حديث انفع عن ابن عمر بنحوه قال املنذري : وأخرجه

 
 إذا قام الرجل من مجلس ثم رجع باب  

  قال  أيب صاحل  سهيل بن عن  محاد  حدثنا  موسى بن إمسعيل  حدثنا  

صلى هللا عليه  عن النيب  أيب هريرة  عن  أيب  فحدث  رجع  كنت عند أيب جالسا وعنده غالم فقام مث
  إذا قام الرجل من جملس مث رجع إليه فهو أحق به  قال  وسلم 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 

 ) وعنده ( 

 : أي عند أيب 

  ( ) فقام

 : أي الغالم 

 ) إذا قام الرجل من جملس إخل ( 

 النووي ما ملخصه إن هذا احلديث فيمن جلس يف موضع من املسجد أو غريه لصالة مثال مث : قال

رجع فهو أحق به  فارقه ليعود أبن فارقه ليتوضأ أو يقضي شغال يسريا مث يعود مل يبطل اختصاصه بل إذا
ويرتك له فيه سجادة وحنوها أم ال ,  بني أن يقوم منه يف تلك الصالة وله أن يقيم من قعد فيه وال فرق
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تلك الصالة وحدها دون غريها انتهى . قال املنذري :  فهذا أحق به يف احلالني , وإمنا يكون أحق به يف
  . وأخرجه مسلم وابن ماجه

 

  قال  كعب اإلايدي  عن  متام بن جنيح  عن  مبشر احلليب  حدثنا  إبراهيم بن موسى الرازي  حدثنا  

إذا جلس  عليه وسلم  صلى هللا كان رسول هللا  أبو الدرداء  فقال  أيب الدرداء  أختلف إىل  كنت
  فيعرف ذلك أصحابه فيثبتون  عليه  أو بعض ما يكون وجلسنا حوله فقام فأراد الرجوع نزع نعليه 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) أخربان مبشر ( 

  : بكسر الشني املعجمة الثقيلة

 ) كنت أختلف إىل أيب الدرداء ( 

 ابلفارسية امد وشدداشنت  : أي أتردد إليه , واالختالف

 ) فقام ( 

 : عطف على جلس 

 نعليه (  ) نزع

 : خلعهما وتركهما هناك وهو جواب الشرط 

 عليه (  ) أو بعض ما يكون

 ي من رداء أو عمامة أو غريمها : أ

  ( ) فيعرف ذلك

 : أي إرادة رجوعه 

 ) فيثبتون ( 

 يتفرقون عنه .  : أي يف مكاهنم وال

 وقيل مولده مبلطية وسكن حلبا .  , قال املنذري : يف إسناده متام بن جنيح األسدي , وقيل إنه دمشقي

 الطاء خمففة بلد كثري الفواكه شديد الربد [ .  ون] قال يف القاموس : بفتح امليم والالم وسك

ابن عدي غري ثقة وعامة ما يرويه ال يتابعه الثقات عليه , وقال أبو حامت  قال حيىي بن معني ثقة , وقال
 احلديث ذاهب , وقال ابن حبان منكر احلديث جدا يروي أشياء موضوعة من الثقات كأنه الرازي منكر

  . عليه أحاديث هذا من مجلتها املتعمد هلا , وانتقد

 
 كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه وال يذكر الله  باب  
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أيب  عن  أبيه  عن  سهيل بن أيب صاحل  عن  زكراي  إمسعيل بن حدثنا  حممد بن الصباح البزاز  حدثنا  
  قال  هريرة 

من جملس ال يذكرون هللا فيه إال قاموا عن مثل  ما من قوم يقومون صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 
  جيفة محار وكان هلم حسرة 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود

 ) إال قاموا عن مثل جيفة محار ( 

 الننت والقذارة . وذلك ملا خيوضون من الكالم يف أعراض الناس وغري ذلك  : أي مثلها يف

 وكان (  )

 ذلك اجمللس : أي 

 ) هلم ( 

 عليهم  : ويف بعض النسخ

 ) حسرة ( 

 يف جملسهم ذلك من ذكر هللا تعاىل .  : يوم القيامة أي ندامة الزمة هلم ألجل ما فرطوا

  . قال املنذري : وأخرجه النسائي

 

  أيب هريرة  عن  املقربي  سعيد عن  عجالن  ابن عن  الليث  حدثنا  قتيبة بن سعيد  حدثنا  

 ترة  عليه من هللا  من قعد مقعدا مل يذكر هللا فيه كانت أنه قال  صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا  عن
   ترة ومن اضطجع مضجعا ال يذكر هللا فيه كانت عليه من هللا 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود    

 رة ( ) كانت عليه من هللا ت

 حسرة ونقصاان وهو منصوب على اخلربية وضمري كانت راجعة إىل القعدة .  : على وزن عدة أي

عدة انتهى .  اخلطايب : أصل الرتة النقص ومعناها ههنا التبعة يقال وترت الرجل ترة على وزن وعدته قال
 

 .  انتهى ويف النهاية مرة أي نقصاان واهلاء فيه عوض من الواو احملذوفة

  . قال املنذري : وأخرجه النسائي . ويف إسناده حممد بن عجالن وفيه مقال

 

 في كفارة المجلس  باب  
 حدثه أن  سعيد بن أيب هالل  أن  عمرو  قال أخربين  ابن وهب  حدثنا  أمحد بن صاحل  حدثنا  

  أنه قال   بن عمرو بن العاص عبد هللا عن  حدثه سعيد بن أيب سعيد املقربي 
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خري  يتكلم هبن أحد يف جملسه عند قيامه ثالث مرات إال كفر هبن عنه وال يقوهلن يف جملس كلمات ال
وحبمدك ال إله إال  سبحانك اللهم وجملس ذكر إال ختم له هبن عليه كما خيتم ابخلامت على الصحيفة 

 أنت أستغفرك وأتوب إليك 

 عبد الرمحن بن أيب بنحو ذلك  و حدثين  عمرو  قال قال  ابن وهب  حدثنا  محد بن صاحل أ حدثنا 

  مثله  صلى هللا عليه وسلم  عن النيب  أيب هريرة  عن  املقربي  عن  عمرو 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) عند قيامه ( 

 : أي من ذلك اجمللس 

  كفر ( إال )

 : ابلبناء للمفعول 

 ) هبن ( 

 الكلمات  : أي بسبب تلك

 ) عنه ( 

 : أي ما وقع فيه من اللغو 

  ( ) إال ختم

 : بصيغة اجملهول 

 ) له ( 

 : أي للمتكلم 

  ( ) عليه

 والذكر  : أي على اخلري . واملعىن أن تلك الكلمات تكون موجبة ألحكام ذلك اخلري

 ) سبحانك اللهم إخل ( 

 املنذري .  : بدل من كلمات واحلديث سكت عنه

 ) حنو ذلك ( 

والنسائي من حديث سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة  : قال املنذري : وقد أخرجه الرتمذي
حسن صحيح غريب من هذا الوجه ال يعرف من حديث سهيل إال من  رضي هللا عنه وقال الرتمذي

  . ا الوجههذ
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 أخربهم عن  عبدة بن سليمان  أن  املعىن  وعثمان بن أيب شيبة  حممد بن حامت اجلرجرائي  حدثنا  
  قال  أيب برزة األسلمي  عن  أيب العالية  عن  هاشم  أيب عن  احلجاج بن دينار 

سبحانك اللهم  أن يقوم من اجمللس  إذا أراد أبخرة  يقول  صلى هللا عليه وسلم  كان رسول هللا 
إليك فقال رجل اي رسول هللا إنك لتقول قوال ما   وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب

  يكون يف اجمللس  كنت تقوله فيما مضى فقال كفارة ملا
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) يقول أبخرة ( 

 آخر جلوسه أو يف آخر عمره  مزة واخلاء أي يف: بفتح اهل

 ) فيما مضى ( 

  : أي من مدة عمرك

 ) كفارة ( 

 : أي هذا القول كفارة 

  ( ) ملا يكون يف اجمللس

 : أي من اللغو . 

 قال املنذري : وأخرجه النسائي . 

 تعليقات احلافظ ابن قيم اجلوزية

 ذكرها أبو داود يف كفارة اجمللس .  رمحه هللا : هذه ثالثة أحاديث قال الشيخ مشس الدين ابن القيم

  . فأما حديث عبد هللا بن عمرو فموقوف عليه

أيب هريرة قال  وأما حديث أيب هريرة فهو معروف مبوسى بن عقبة عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن
وله علة فاحشة , حدثين  , الصحيح احلاكم أبو عبد هللا : هذا حديث من أتمله مل يشك أنه من شرط

بن احلجاج وجاء إىل حممد بن  أبو نصر الوراق قال : مسعت أاب أمحد القصار يقول : مسعت مسلم
رجليك اي أستاذ األستاذين , وطبيب احلديث  إمساعيل البخاري فقبل بني عينيه وقال : دعين حىت أقبل

د احلراين أخربان ابن جريج عن موسى بن عقبة عن بن يزي يف علله : حدثنا حممد بن سالم حدثنا خملد
 النيب صلى هللا عليه وسلم يف كفارة اجمللس , فما علته .  سهيل عن أبيه عن أيب هريرة عن

هذا حديث مليح , وال أعلم يف الدنيا يف هذا الباب غري هذا احلديث , إال أنه  : قال حممد بن إمساعيل
  . حدثنا وهيب حدثنا سهيل عن عوف بن عبد هللا من قوله حدثنا به موسى بن إمساعيل معلول

  . قال حممد بن إمساعيل : هذا أوىل , فإنه ال يذكر ملوسى بن عقبة مساع من سهيل
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رواه عن عثمان بن  , وأما احلديث الذي رواه أبو داود من حديث أيب برزة األسلمي : فإسناده حسن
هاشم عن أيب العالية عن أيب  ن عن احلجاج بن دينار عن أيبأيب شيبة , وأخرجه عن عبدة بن سليما

هاشم : هو الرماين , من رجال الصحيحني .  برزة , واحلجاج بن دينار صدوق , وثقه غري واحد , وأبو
 

عن ابن اهلاد , عن حيىي بن سعيد عن زرارة عن عائشة قالت "  ويف الباب حديث عائشة , رواه الليث
هللا عليه وسلم يقوم من جملس إال قال : ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك  صلىما كان رسول هللا 

حني يقوم  اي رسول هللا ما أكثر ما تقول هؤالء الكلمات إذا قمت ؟ فقال : إنه ال يقوهلن أحد : فقلت
 .  صحيح اإلسناد : من جملسه إال غفر له ما كان يف ذلك اجمللس " رواه احلاكم يف املستدرك وقال

 عنه .  ورواه النسائي عن حممد بن عبد هللا بن عبد احلكم عن شعبة

الليث عن حيىي عن حممد بن  وهلذا احلديث أيضا علة , وهي أن قتيبة خالف شعيبا فيه , فقال : عن
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا قام  عبد الرمحن األنصاري عن رجل من أهل الشام عن عائشة " كان

وساق احلديث " ذكره  -وحبمدك , ال إله إال أنت  لس يكثر من أن يقول : سبحانك اللهممن جم
عمران عن عروة عن عائشة " أن رسول هللا صلى هللا عليه  النسائي . ورواه من حديث خالد بن أيب

صلى صالة تكلم بكلمات . فسألت عائشة عن الكلمات ؟ فقالت :  وسلم كان إذا جلس جملسا , أو
عليهن إىل يوم القيامة , وإن تكلم بغري ذلك كان كفارة له : سبحانك اللهم  لم خبري , كان طابعاإن تك

 ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك " رواه عن أيب بكر بن إسحاق حدثنا أبو سلمة , وحبمدك

 اخلزاعي عن خالد به . 

ن عائشة قالت " ما جلس رسول هللا أيضا ع ورواه الطرباين يف الكبري من حديث خالد بن أيب عمران
قرآان , وال صلى إال ختم ذلك بكلمات قال نعم , من قال  صلى هللا عليه وسلم جملسا قط , وال تال

اخلري , ومن قال شرا كن له كفارة : سبحانك اللهم وحبمدك ال إله إال  خريا ختم له طابع على ذلك
 وأتوب إليك " .  أنت أستغفرك

 
 فع الحديث من المجلس في ر باب  

  . أي نقل احلديث إىل الغري

 
 ونسبه لنا  أبو داود  قال  الوليد  عن  إسرائيل   عن الفراييب  حدثنا  حممد بن حيىي بن فارس  حدثنا  

 عن   يد ابن أيب هشامالول قال  يف هذا احلديث  إسرائيل  عن  حسني ابن حممد   عن زهري بن حرب 
  قال  عبد هللا بن مسعود  عن  زيد بن زائد 
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أحد شيئا فإين أحب أن أخرج  ال يبلغين أحد من أصحايب عن صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 
  إليكم وأان سليم الصدر 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) ونسبه لنا زهري بن حرب ( 

 حرب الوليد إىل أبيه أيب هشام وهذا مقول املؤلف  عين نسب زهري بن: ي

 ) قال ( 

 زهري بن حرب  : أي

 ) الوليد بن أيب هشام ( 

 زهري بن حرب  : هذا بيان لقوله نسبه لنا

 ) ال يبلغين ( 

  : بتشديد الالم وخيفف أي ال يوصلين

 ) عن أحد ( 

 : أي عن قبل أحد 

 (  ) شيئا

 مما أكرهه وأغضب عليه  : أي

 ) فإين أحب أن أخرج إليكم ( 

 وأالقيكم  : أي من البيت

 ) وأان سليم الصدر ( 

  . : أي من مساويكم مجلة حالية

وقلبه راض عن أصحابه من  قال ابن امللك : واملعىن أنه صلى هللا عليه وسلم يتمىن أن خيرج من الدنيا
 البشرية انتهى .  منهم , وهذا تعليم لألمة أو من مقتضياتغري سخط على أحد 

آخر كالمه , ويف إسناده الوليد بن أيب  قال املنذري : وأخرجه الرتمذي وقال غريب من هذا الوجه . هذا
  . هشام . قال أبو حامت الرازي : ليس ابملشهور

 
 في الحذر من الناس  باب  

قال  إبراهيم بن سعد  حدثنا  سيار املؤدب  نوح بن يزيد بن حدثنا  فارس  حممد بن حيىي بن حدثنا  
  قال  أبيه  عن  عبد هللا بن عمرو بن الفغواء اخلزاعي  عن  بن معمر  عيسى عن  ابن إسحق  حدثنيه 

مبكة  قريش  يقسمه يف  أيب سفيان  ىل يبعثين مبال إ وقد أراد أن صلى هللا عليه وسلم  دعاين رسول هللا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية                                   كتاب األدب           عون المعبود شرح سنن ابي داود           

 

فقال بلغين أنك تريد اخلروج  عمرو بن أمية الضمري  صاحبا قال فجاءين  بعد الفتح فقال التمس 
قلت  صلى هللا عليه وسلم  صاحبا قال قلت أجل قال فأان لك صاحب قال فجئت رسول هللا  وتلتمس

بالد قومه فاحذره فإنه  إذا هبطت قال  عمرو بن أمية الضمري  ت قد وجدت صاحبا قال فقال من قل
 قال إين أريد حاجة إىل قومي  ابألبواء  كنت  وال أتمنه فخرجنا حىت إذا البكري  قد قال القائل أخوك 

فشددت على بعريي  صلى هللا عليه وسلم  ذكرت قول النيب  وىل  فلما  يل قلت راشدا فتلبث  بودان 
فسبقته  وأوضعت  قال  رهط  يف  يعارضين  إذا هو  ابألصافر  حىت إذا كنت  أوضعه   حىت خرجت

 قلت أجل ومضينا حىت قدمنا  فلما رآين قد فته انصرفوا وجاءين فقال كانت يل إىل قومي حاجة قال
  أيب سفيان  فدفعت املال إىل  مكة 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) عن عبد هللا بن عمرو بن الفغواء ( 

 , الفاء وسكون الغني املعجمة واملد هكذا يف أكثر النسخ , وكذا ضبطه احلافظ يف اإلصابة : بفتح

 وهكذا يف التقريب وهو الصحيح . 

 اخلالصة .  ويف بعض النسخ ابلعني املهملة وهكذا يف

فيه عبد هللا بن عمرو بن الفغواء   أيضا أمحد يف مسنده من طريق نوح بن يزيد مثله فقالواحلديث أخرجه 
بن يزيد , فقال فيه عبد هللا بن عمرو بن الفغواء  كما عند املؤلف , وهكذا رواه حيىي بن معني عن نوح

  . : أخرجه ابن عبد الرب يف االستيعاب

فقال فيه عبد هللا  مد بن إسحاق عن عيسى بن معمروأما عمر بن شبة والبغوي فأخرجاه من طريق حم
 بن علقمة بن الفغواء عن أبيه فذكر احلديث . 

 اإلصابة : علقمة بن الفغواء اخلزاعي قال ابن حبان وابن الكليب له صحبة مث ساق هذا قال احلافظ يف

عبد هللا بن  قال عناحلديث من روايته مث قال وهو عند أيب داود وغريه من طريق ابن إسحاق , لكن 
 عمرو بن الفغواء عن أبيه ولعلقمة حديث آخر . 

بن الفغواء هو أخو علقمة : قال ابن السكن له صحبة . وأخرج له أبو داود حديثا  وقال يف ترمجة عمرو
 يف ترمجة أخيه علقمة انتهى .  تقدم

 

 ) يقسمه يف قريش مبكة ( 

أيب سفيان  صابة بعثين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبال إىلعمر بن شبة والبغوي كما يف اإل : ولفظ
 بن حرب يف فقراء قريش وهم مشركون يتألفهم 

  ( ) ألتمس صاحبا

 : أي رفيقا ألجل السفر 
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 ) إذا هبطت ( 

  : أي نزلت

 ) بالد قومه ( 

 : الضمري لعمرو بن أمية . 

هللا عليه وسلم فقال يل دونه اي علقمة إذا بلغت بالد بين فذكرت ذلك للنيب صلى  : ولفظ ابن شبة
 فكن من أخيك من حذر , فإين قد مسعت قول القائل أخوك البكري ال أتمنه  ضمرة

 فاحذره (  )

أمية ومل أيمن منه من أن خيرب  : أي خفه يشبه أن يكون النيب صلى هللا عليه وسلم خاف من عمرو بن
املال فيقطعون الطريق وجيادلون عمرو بن الفغواء  رو بن الفغواء ويشريهم أبخذقومه ابملال الذي مع عم

والظلم , ولعل هذا اخلوف من عمرو بن أمية وعدم الطمأنينة عليه   ويغلبونه وأيخذون املال عنه ابلقهر
 مث صار بعد ذلك من خيار الصحابة وأجالئهم وهللا أعلم  كان يف أول اإلسالم

 ) فإنه ( 

 الشأن  أي :

 ) أخوك البكري ( 

 شقيقك احذره  : بكسر الباء أول ولد األبوين أي أخوك

 ) فال أتمنه ( 

والبكري نعته واخلرب حمذوف تقديره خياف منه , والقصد التحذير  : فضال عن األجنيب , فأخوك مبتدأ
 كذا يف السراج املنري .  من الناس حىت األقرب

واستعمال سوء الظن وأن ذلك إذا كان على  ل مشهور للعرب وفيه إثبات احلذروقال اخلطايب : هذا مث
 صاحبه انتهى .  وجه طلب السالمة من شر الناس مل أيمث به

أحد من الناس ألن النية قد تتبدل  واحلاصل أنه ال ينبغي أن يعتمد حق االعتماد يف السفر على كل
ال بد لكل عابري سبيل أن يراعى حاله وحيفظ متاعه  , بل أبدىن أحوال وتتغري أبقل شيء فال يعترب هبا

  . وال يتكل على غريه

 

 ) فخرجنا حىت إذا كنت ابألبواء ( 

واملد جبل بني مكة واملدينة وعنده بلد ينسب إليه كذا يف النهاية . ويف  : بفتح اهلمزة وسكون الباء
املدينة ثالثة  دينة بينها وبني اجلحفة مما يلياالطالع : األبواء قرية من أعمال الفرع من امل مراصد

  وعشرون ميال , وقيل جبل عن ميني املصعد إىل مكة من املدينة انتهى

 ) قال ( 
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 : أي عمرو بن أمية 

  ( ) إين أريد حاجة إىل قومي

  : والظاهر أن عمرا ليس له حاجة إىل قومه إال إخباره لقومه ابملال

 ) بودان ( 

 اجلحفة  تح الواو وتشديد الدال قرية جامعة قريبا من: بف

 ) فتلبث ( 

 : أي متكث وتقف 

  ( ) قلت راشدا

إصابة الصواب انتهى  : أي سر راشدا . قال يف املصباح الرشد الصالح وهو خالف الغي والضالل وهو
 

 ) فلما وىل ( 

 إىل قومه  : أي أدبر عمرو بن أمية وذهب

 ول النيب صلى هللا عليه وسلم ( ) ذكرت ق

 بالد قومه فاحذره  : أي إذا هبطت

 ) فشددت على بعريي ( 

 على بعريي . قال يف لسان العرب شد يف العدو شدا , واشتد أسرع وعدا  : أي أسرعت السري راكبا

 خرجت (  ) حىت

 : أي من األبواء 

 ) أوضعه ( 

 إليضاع أي أسرع البعري وأمحله على العدو . قال يف لسان العرب : وضعاملتكلم من ا : بصيغة املضارع

 البعري إذا عدا وأوضعته إذا محلته عليه . 

السري , واجلملة حال من ضمري خرجت أي حىت خرجت من  وقال اخلطايب : اإليضاع اإلسراع يف
 على العدو  األبواء مسرعا بعريي وحامال إايه

 ر ( ) حىت إذا كنت ابألصاف

األصافر مجع أصفر ثنااي سلكها النيب صلى هللا عليه وسلم يف طريقه إىل  : : قال يف مراصد االطالع
 األصافر جبال جمموعة تسمى هبذا انتهى  بدر , وقيل

 ) إذا ( 

  : للمفاجأة
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 ) هو ( 

 : أي عمرو بن أمية 

 ) يعارضين ( 

يف  شيء معارضة قابله , وفالن يعارضين أي يباريين . وقاليف لسان العرب : عارض الشيء ابل : قال
 منتهى األرب : ابراه مباراة برابري ونربد منود ابوي دركاري . 

 إذا وصلت ابألصافر فإذا عمرو بن أمية موجود حال كونه يقابلين ويباريين ليقطع الطريق واملعىن حىت

 وأيخذ املال الذي معي 

 ) يف رهط ( 

 يف رهط .  فاعل يعارض أي كائنا: حال من 

وما دون السبعة إىل الثالثة  والرهط عدد جيمع من ثالثة إىل عشرة , وبعض يقول من سبعة إىل عشرة
 امرأة كذا يف اللسان  نفر , وقيل الرهط ما دون العشرة من الرجال ال يكون فيهم

 ) وأوضعت ( 

من عمرو بن الفغواء كان ألجل أن يسبق عمرو بن أمية  وهذا اإليضاع , : أي البعري ومحلته على العدو
وكان شده على بعريه من األبواء لكي خيرج منه وال يالقيه عمرو بن أمية بعد رجوعه  ورهطه وال يلحقوه

 قومه  من

 ) فسبقته ( 

 بن أمية ورهطه ومل جيدوين  : الضمري املنصوب لعمرو بن أمية أي سبقت عمرو

 ) فلما رأى ( 

  : أي عمرو بن أمية

 ) أن قد فته ( 

 : بصيغة املتكلم من فات يفوت 

  ( ) انصرفوا

 : أي رهط عمرو بن أمية . 

 جتاوزت عنهم ويئسوا مما أرادوا رجع رهط عمرو  واملعىن ملا رأى عمرو بن أمية ورهطه أين

  ( ) و ( : لكن عمرو ) جاءين

  : أي مل يرجع بل سار حىت جاءين

  ( ) فقال كانت يل إىل قومي حاجة

قطع الطريق وأخذ املال ولكن  : إمنا قال عمرو بن أمية هذا لئال يطلع عمرو بن الفغواء على ما أراد من
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 وسلم " إذا هبطت بالد قومه فاحذره " .  قد كان هو مطلعا على هذا من قبل لقوله صلى هللا عليه

 ) قلت أجل ( 

إىل قومك حاجة , وإمنا قال هذا على حسب الظاهر وإال فقد كان واقفا على ما لك  : أي نعم كان
 عمرو بن أمية إىل قومه ألجله  ذهب

 ) ومضينا ( 

 : أي سران . 

  . املنذري : يف إسناده حممد بن إسحاق بن يسار وقد تقدم الكالم عليه قال

 
 أيب هريرة  عن  سعيد بن املسيب  عن  الزهري  عن  عقيل  عن  ليث  حدثنا  قتيبة بن سعيد  حدثنا  

 

  جحر واحد مرتني  ال يلدغ املؤمن من أنه قال  صلى هللا عليه وسلم  عن النيب 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) ال يلدغ ( 

 ابلفارسية كزيدن ماروكزدم  : بصيغة اجملهول . واللدغ

 جحر ( ) من 

 ثقب وخرق  : بضم جيم وسكون حاء أي

 ) مرتني ( 

 : أي مرة بعد أخرى . 

 املعامل : هذا يروى على وجهني من اإلعراب أحدمها بضم اللني على اخلرب معناه أن قال اخلطايب يف

يفطن  وهو ال املؤمن املمدوح هو الكيس احلازم الذي ال يؤتى من انحية الغفلة فيخدع مرة بعد أخرى
اآلخرة دون أمر الدنيا . والوجه اآلخر  لذلك وال يشعر به وقد قيل إنه عليه السالم أراد به اخلداع يف أمر

عليه السالم ال خيدعن املؤمن وال يؤتني من انحية الغفلة  أن تكون الرواية بكسر الغني على النهي يقول
هذا قد يصلح أن يكون يف أمر الدنيا يشعر وليكن حذرا مستيقظا , و  فيقع يف مكروه أو شر وهو ال

  . واآلخرة انتهى

عليه وعاهده أن ال  واحلديث ورد حني أسر النيب صلى هللا عليه وسلم أاب غرة الشاعر يوم بدر فمن
واهلجاء مث أسره يوم أحد فسأله املن  حيرض عليه وال يهجوه وأطلقه فلحق بقومه مث رجع إىل التحريض

 فقاله . 

  . ومسلم وابن ماجه ي : وأخرجه البخاريقال املنذر 
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 في هدي الرجل  باب  
واهلدي السرية أي هذا ابب يف سرية  . بفتح الراء املهملة وسكون اجليم مجع راجل وهو خالف الفارس

الراء وضم اجليم ولكن ليس املراد منه ههنا معناه  املاشني على القدمني . وحيتمل أن يكون الرجل بفتح
اإلنسان خالف املرأة , بل املراد منه هو الراجل خالف الفارس , ألن  وف , أعين الذكر من نوعاملعر 

 على الراجل .  الرجل قد يطلق

 آليت هلل حجا حافيا رجال  بدر :  قال يف لسان العرب : قد أييت رجل مبعىن راجل , قال الزبرقان بن
صباح املنري : ويطلق الرجل على الراجل وهو خالف امل وقال يف إن جاوز النخل ميشي وهو مندفع 

 مهم انتهى .  الفارس ومجع الراجل مثل رجل صاحب

 
  قال  أنس  عن  محيد  عن  خالد  أخربان  وهب بن بقية  حدثنا  

  يتوكأ  إذا مشى كأنه  صلى هللا عليه وسلم  كان النيب 
 أبي داودعون المعبود شرح سنن  

 ) كأنه يتوكأ ( 

 كالم العرب يكون مبعىن السعي الشديد , كذا يف السراج املنري .  : قال األزهري : االتكاء يف

  . الودود : أي مييل إىل قدام . واحلديث سكت عنه املنذري وقال يف فتح

 
 قال  أيب الطفيل  عن  عيد اجلريري س حدثنا  عبد األعلى  حدثنا  حسني بن معاذ بن خليف  حدثنا  

 

أبيض مليحا إذا مشى كأمنا يهوي يف  كان قلت كيف رأيته قال  صلى هللا عليه وسلم  رأيت رسول هللا 
  صبوب  
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) كأمنا يهوي يف صبوب ( 

 منخفض .  : أي ينزل يف موضع

اإلنسان من ماء وحنوه , ومن  خصه : إن الصبوب بفتح الصاد اسم ملا يصب علىقال اخلطايب يف مل
األرض فقد خالف القياس ألن ابب فعل  رواه الصبوب بضم الصاد على أنه مجع الصبب وما احندر من

وقد جاء يف أكثر الرواايت كأمنا ميشي يف صبب  , ال جيمع على فعول بل على أفعال كسبب وأسباب
صفته صلى هللا عليه وسلم إذا مشى كأمنا ينحط يف صبب أي يف  انتهى . ويف النهاية : ويفوهو احملفوظ 

كأمنا يهوي من صبوب يروى ابلفتح والضم , فالفتح اسم ملا يصب على  موضع منحدر . ويف رواية
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 وغريه كالطهور والغسول , والضم مجع صبب انتهى .  اإلنسان من ماء

  . والرتمذي بنحوه قال املنذري : وأخرجه مسلم
 
 
 
 

 في الرجل يضع إحدى رجليه على األخرى باب  
 أيب الزبري  عن  محاد  حدثنا  موسى بن إمسعيل   و حدثنا ح  الليث  حدثنا  قتيبة بن سعيد  حدثنا  

  قال  جابر  عن 

 الرجل إحدى رجليه على األخرى  يرفع  قتيبة  وقال  أن يضع  صلى هللا عليه وسلم  هنى رسول هللا 
  ظهره  وهو مستلق على قتيبة  زاد 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) أخربان محاد ( 

 كالمها يرواين عن أيب الزبري  : هو ابن سلمة فحماد والليث

 ) وقال قتيبة يرفع ( 

  : أي مكان يضع

 على ظهره (  ) وهو مستلق

ظهره . قال اخلطايب : إمنا هنى عن ذلك من أجل  . الواو للحال أي حال كونه مضطجعا على
دون السراويالت , والغالب أن أزرهم غري سابغة , واملستلقي إذا  انكشاف العورة إذ كان لباسهم األزر

 ذه والفخذ عورة . األخرى مع ضيق اإلزار مل يسلم أن ينكشف شيء من فخ رفع إحدى رجليه على

اخلربين  كان اإلزار سابغا أو كان البسه عن التكشف متوقيا فال أبس به , وهو وجه اجلمع بني فأما إذا
 أي بني هذا اخلرب واخلرب اآليت . 

 خمتصرا ومطوال .  قال املنذري : وأخرجه مسلم والرتمذي

 تعليقات احلافظ ابن قيم اجلوزية

احلاكم عن األصم عن حممد بن  ن القيم رمحه هللا : وأما احلديث الذي رواهقال الشيخ مشس الدين اب
فليح عن أبيه عن سعيد بن احلارث عن  إسحاق الصغاين عن إبراهيم بن املنذر احلزامي عن حممد بن

جاءه قتادة بن النعمان فجلس فتحدث فثاب إليه  عبيد بن حنني قال " بينما أان جالس يف املسجد إذ
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اخلدري , فإين قد أخربت أنه قد اشتكى , فانطلقنا حىت دخلنا  ال انطلق بنا إىل أيب سعيدأانس مث ق
فوجدانه مستلقيا واضعا رجله اليمىن على اليسرى فسلمنا وجلسنا . فرفع قتادة  على أيب سعيد اخلدري

أوجعتين  أم رجل أيب سعيد اخلدري فقرصها قرصة شديدة . فقال أبو سعيد : سبحان هللا اي ابن يده إىل
أن يفعل مثل هذا  وقال فيه : ال ينبغي ألحد من خلقي -فذكر حديث االستلقاء  -, قال ذلك أردت 

 . " 

 فهذا احلديث له علتان . 

سليمان به , وقد قال عباس الدوري : مسعت حيىي بن معني يقول : فليح بن  إحدامها : انفراد فليح بن
 : رواية عثمان الدارمي : فليح بن سليمان ضعيف . وقال النسائي حيتج حبديثه , وقال يف سليمان ال

 ليس ابلقوي . 

خالفة عمر , وصلى عليه عمر .  والعلة الثانية : أنه حديث منقطع , فإن قتادة بن النعمان مات يف
سنة يف قول الواقدي , وابن بكري ,  وعبيد بن حنني , مات سنة مخس ومائة , وله مخس وسبعون

 أعلم .  روايته عن قتادة بن النعمان منقطعة , وهللافتكون 

 
عباد بن متيم  عن  ابن شهاب  عن  مالك  عن  القعنيب  و حدثنا  ح  مالك  حدثنا  النفيلي  حدثنا  
  عمه  عن  

يف املسجد واضعا إحدى رجليه على  القعنيب  قال  مستلقيا  صلى هللا عليه وسلم  أنه رأى رسول هللا 
 عمر بن اخلطاب  أن  سعيد بن املسيب  عن  ابن شهاب  عن  مالك  عن  القعنيب  حدثنا  األخرى 

  كاان يفعالن ذلك  وعثمان بن عفان 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) عن عمه ( 

 األنصاري املازين  : وهو عبد هللا بن زيد بن عاصم

 ) قال القعنيب يف املسجد ( 

 يقل يف روايته لفظ يف املسجد  : وأما النفيلي فلم

 ) واضعا ( 

مرتادفة , وقد تقدم وجه اجلمع بني هذا احلديث واحلديث السابق , وقد قيل إن  : حال متداخلة أو
 اله ممدودتني إحدامها فوق األخرىالرجلني على األخرى يكون على نوعني , أن تكون رج وضع إحدى

الرجلني ويضع  وال أبس هبذا فإنه ال ينكشف من العورة هبذه اهليئة , وأن يكون انصبا ساق إحدى
 العورة جاز وإال فال .  الرجل األخرى على الركبة املنصوبة , وعلى هذا فإن مل يكن انكشاف

  . ائيقال املنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والرتمذي والنس
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 ) يفعالن ذلك ( 

 االستلقاء .  : املذكور من وضع إحدى الرجلني على األخرى حال

ابن شهاب عن سعيد بن  قال املنذري : وذكره البخاري يف عقب حديث عباد بن متيم فقال وعن
بن املسيب مل يصح مساعه من  املسيب قال كان عمر وعثمان يفعالن ذلك . هذا آخر كالمه وسعيد

  . هللا عليه وسلم ر وأدرك عثمان وال حيفظ له عنه رواية عن رسول هللا صلىعم

 
 في نقل الحديث  باب  

 عبد الرمحن بن عطاء  عن  ابن أيب ذئب  حدثنا  حيىي بن آدم  حدثنا  أبو بكر بن أيب شيبة  حدثنا  
  قال  بن عبد هللا جابر  عن  عتيك  عبد امللك بن جابر بن عن 

  إذا حدث الرجل ابحلديث مث التفت فهي أمانة  صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) إذا حدث الرجل ( 

 : أي عند أحد 

 ابحلديث (  )

 : أي الذي يريد إخفاءه 

 ) مث التفت ( 

  ميينا ومشاال احتياطا : أي

 ) فهي ( 

 خربه , وقيل ألن احلديث مبعىن احلكاية  : أي ذلك احلديث , وأنت ابعتبار

 ) أمانة ( 

حدثه أي حكمه حكم األمانة فال جيوز إضاعتها إبشاعتها . قال ابن رسالن : ألن  : أي عند من
مقام  ن االلتفات قائماإعالم ملن حيدثه أنه خياف أن يسمع حديثه أحد وأنه قد خصه سره , فكا التفاته

 اكتم هذا عين أي خذه عين واكتمه وهو عندك أمانة انتهى . 

أي إذا حدث أحد عندك حبديث مث غاب صار حديثه أمانة عندك وال جيوز إضاعتها ,  وقال : العلقمي
 التفت بغاب والظاهر هو األول .  ففسر

حديث ابن أيب ذئب . هذا آخر كالمه . ويف  نعرفه من قال املنذري : وأخرجه الرتمذي وقال حسن إمنا
قال البخاري عنده مناكري , وقال أبو حامت الرازي شيخ قيل له أدخله  إسناده عبد الرمحن بن عطاء املدين
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الضعفاء قال حيول من ههنا . وقال املوصلي عبد الرمحن بن عطاء عن عبد امللك بن  البخاري يف كتاب
 ال يصح .  جابر

 
 
 
 
ابن أخي  عن  ابن أيب ذئب  قال أخربين   عبد هللا بن انفع قال قرأت على  أمحد بن صاحل   حدثنا 

  قال  عبد هللا  جابر بن عن  جابر بن عبد هللا 

اجملالس ابألمانة إال ثالثة جمالس سفك دم حرام أو فرج حرام أو  صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 
   اع مال بغري حقاقتط

 عون المعبود شرح سنن أبي داود

 ) اجملالس ابألمانة ( 

تتعلق مبحذوف والتقدير حتسن اجملالس أو حسن اجملالس وشرفها أبمانة حاضرها  : قال ابن رسالن الباء
أو  يسمعه يف اجملالس ويقع يف األقوال واألفعال , فكأن املعىن ليكن صاحب اجمللس أمينا ملا ملا حيصل

 يراه انتهى ملخصا 

 ) إال ثالثة جمالس ( 

 هو استثناء منقطع .  : : : قال املناوي

ينبغي للمؤمن إذا رأى أهل جملس على منكر أن  وقال يف املرقاة : أي إحدى الثالثة من اجملالس واملعىن
 انتهى  ال يشيع ما رأى منهم إال ثالثة جمالس

 ) سفك دم ( 

خرب مبتدأ حمذوف تقديره أحدها سفك دم أي جملس  ب على البدل والرفع على أنه: جيوز فيه النص
 إراقة دم 

  ( ) حرام

 : ابجلر صفة دم أي دم حرام سفكه أو دم حمرتم يف الشرع 

 حرام (  ) أو فرج

 : عطف على سفك دم أي وطئه على وجه الزان 

  ( ) بغري حق

مال فالن فال جيوز  لس أريد قتل فالن أو الزان بفالنة أو أخذ: متعلق ابالقتطاع فمن قال يف جم
 للمستمع كتمه بل عليه إفشاؤه دفعا للمفسدة . 
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أبو  ابن أخي جابر جمهول ويف إسناده عبد هللا بن انفع الصائغ موىل بين خمزوم مدين كنيته : قال املنذري
  . حممد وفيه مقال انتهى . وقال املناوي : إسناده حسن

 
 
 
 
 إبراهيم  قال  عمر  عن  أبو أسامة  قاال أخربان  وإبراهيم بن موسى الرازي  حممد بن العالء  حدثنا  

 يقول  أاب سعيد اخلدري  قال مسعت  عبد الرمحن بن سعد  عن  عبد هللا العمري  عمر بن محزة بن هو 

 

 إىل امرأته  يفضي  األمانة عند هللا يوم القيامة الرجل  إن أعظم ه وسلم صلى هللا علي قال رسول هللا 
  ينشر سرها  إليه مث وتفضي 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) إن من أعظم األمانة ( 

 األمانة  : أي من أعظم خيانة

 ) الرجل ( 

  : ابلنصب اسم إن على حذف مضاف أي خيانة الرجل

 ) يفضي إىل امرأته ( 

 : أي يصل إليها ويباشرها 

 ينشر (  ) مث

 : بفتح الياء وضم الشني أي يظهر 

 ) سرها ( 

وبني امرأته  ما جرى بينه وبينها من أمور االستمتاع . واملعىن أن نشر الرجل وإفشاءه ما جرى بينه : أي
 حال االستمتاع هبا من أعظم خيانة األمانة . 

مسلم ويف لفظ ملسلم " إن من شر الناس عند هللا منزلة يوم القيامة الرجل يفضي  املنذري : وأخرجه قال
  . " امرأته وتفضي إليه مث ينشر سرها إىل

 
 القتات  في  باب  

 الفساد .  بفتح القاف وتشديد التاء النمام , والنميمة نقل الكالم على وجه
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 مهام  عن  إبراهيم  عن  األعمش  عن  أبو معاوية  قاال حدثنا  بكر بن أيب شيبة  وأبو مسدد  حدثنا  
   قال حذيفة  عن 

  قتات   ال يدخل اجلنة صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 
   
 
 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) ال يدخل اجلنة ( 

 نظائره  كما يف: أي يف أول وهلة  

 ) قتات ( 

مبعىن . وقيل الفرق بني القتات والنمام أن النمام الذي حيضر  : ووقع يف رواية ملسلم بلفظ " منام " ومها
 والقتات الذي يتسمع من حيث ال يعلم به مث ينقل ما مسعه .  , القصة فينقلها

  . وأخرجه البخاري ومسلم والرتمذي : قال املنذري

 
 في ذي الوجهين  ب با 

  أيب هريرة  عن  األعرج   عن أيب الزاند  عن  سفيان  حدثنا  مسدد  حدثنا  

 من شر الناس ذو الوجهني الذي أييت هؤالء بوجه وهؤالء بوجه  قال  عليه وسلم  صلى هللا أن النيب 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

  هؤالء بوجه وهؤالء بوجه ( ) الذي أييت

 آخر وهو تفسري لذي الوجهني .  : أي

فيظهر هلا أنه منها وخمالف لضدها , وصنيعه نفاق  قال النووي : هو الذي أييت كل طائفة مبا يرضيها
على أسرار الطائفتني وهي مداهنة حمرمة . قال فأما من يقصد  وحمض كذب وخداع وحتيل على االطالع

 فهو حممود انتهى .  الح بني الناسبذلك اإلص

  . عمرو بن جرير عن أيب هريرة قال املنذري : وأخرجه البخاري ومسلم من حديث أيب زرعة بن

 
 عمار  عن  نعيم بن حنظلة  عن  الركني بن الربيع  عن  شريك  حدثنا  أبو بكر بن أيب شيبة  حدثنا  

  قال 

 كان له يوم القيامة لساانن من انر  من كان له وجهان يف الدنيا صلى هللا عليه وسلم   قال رسول هللا
 عون المعبود شرح سنن أبي داود
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 ) عن الركني ( 

 : ابلتصغري 

 له وجهان إخل (  ) من كان

ل له لساانن من وهؤالء بوجه على وجه اإلفساد جع : قال العلقمي : معناه أنه ملا كان أييت هؤالء بوجه
 كل طائفة انتهى .  انر كما كان له يف الدنيا لساانن عند

  . قال املنذري : يف إسناده شريك القاضي وفيه مقال

 
 الغيبة  في  باب  

أيب  ن ع أبيه  عن  العالء  عن  يعين ابن حممد  عبد العزيز حدثنا  عبد هللا بن مسلمة القعنيب  حدثنا  
  هريرة 

أفرأيت إن كان يف أخي ما أقول قال إن   قال ذكرك أخاك مبا يكره قيل الغيبة  أنه قيل اي رسول هللا ما 
 هبته  فيه ما تقول فقد  وإن مل يكن اغتبته  كان فيه ما تقول فقد 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) قيل ( 

 : أي قال بعض الصحابة 

 الغيبة (  ) ما

 : بكسر الغني 

 ) ذكرك ( 

 خطااب عاما  : أي أيها املخاطب

 ) أخاك ( 

 : أي املسلم 

  ( ) مبا يكره

 : أي مبا لو مسعه لكرهه 

 ) أفرأيت ( 

  : أي فأخربين

 ) إن كان يف أخي ( 

 : أي موجودا 

  ( ) ما أقول
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 املتبادر من عموم ذكره مبا يكره  ون حينئذ ذكره هبا أيضا غيبة كما هو: أي من املنقصة . واملعىن أيك

  ( ) فإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته

 : أي ال معىن للغيبة إال هذا وهو أن تكون املنقصة فيه 

 هبته (  ) فقد

يبهت فيه من البهتان وهو كذب عظيم  : بفتح اهلاء املخففة وتشديد التاء على اخلطاب أي قلت عليه
 يقال يف حقه . 

 قال املنذري : وأخرجه مسلم
  . والرتمذي والنسائي 

 عائشة  عن  أيب حذيفة  عن  علي بن األقمر  حدثين  قال سفيان  عن  حيىي  حدثنا  مسدد  حدثنا  
  قالت 

تعين قصرية فقال  مسدد  غري  قال  كذا وكذا  صفية  حسبك من  صلى هللا عليه وسلم  قلت للنيب 
له إنساان فقال ما أحب أين حكيت  وحكيت  قالت  لقد قلت كلمة لو مزجت مباء البحر ملزجته 

 إنساان وأن يل كذا وكذا 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود

 ) حسبك من صفية ( 

  : أي من عيوهبا البدنية

 ) كذا وكذا ( 

 : كناية عن ذكر بعضها 

  ( ) تعين

 : أي تريد عائشة بقوهلا كذا وكذا 

 ) قصرية ( 

 كوهنا قصرية  : أي

 ) فقال ( 

 : أي صلى هللا عليه وسلم 

 مزج (  ) لو

 : بصيغة اجملهول أي لو خلط 

 ) مباء ( 

 فرض جتسيدها وتقدير كوهنا مائعا  : أي على
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 ) البحر ( 

 : أي ماؤه 

 ملزجته (  )

 : أي غلبته وغريته وأفسدته 

 ) قالت ( 

 عائشة  : أي

 ) وحكيت له ( 

 : للنيب صلى هللا عليه وسلم 

 إنساان (  )

 يستعمل يف القبيح احملاكاة  أي فعلت مثل فعله حتقريا له , يقال حكاه وحاكاه , وأكثر ما

 ) فقال ( 

 وسلم   عليه: أي النيب صلى هللا

 ) ما أحب أين حكيت إنساان ( 

أو ما يسرين أن أحاكيه أبن أفعل مثل فعله أو أقول مثل قوله على  , : أي ما يسرين أن أحتدث بعيبه
  وجه التنقيص

 ) وإن يل كذا وكذا ( 

 كثريا على ذلك .  : أي ولو أعطيت كذا وكذا من الدنيا أي شيئا

  . جه الرتمذي وقال حسن صحيح . هذا آخر كالمهقال املنذري . وأخر 

احلروف وبعدها ابء  وأبو حذيفة هو سلمة بن صهيبة بضم الصاد املهملة وفتح اهلاء وسكون الياء آخر
  . بواحدة واتء أتنيت انتهى كالم املنذري

 
 حدثنا  بد هللا بن أيب حسني ع حدثنا  شعيب  حدثنا  أبو اليمان  حدثنا  حممد بن عوف  حدثنا  

  بن زيد  سعيد عن  نوفل بن مساحق 

 يف عرض املسلم بغري حق  االستطالة  الراب  أرىب   إن من قال  صلى هللا عليه وسلم  عن النيب 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) إن من أرىب الراب (  

 رميا حت : أي أكثره وابال وأشده

 ) االستطالة ( 
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 : أي إطالة اللسان 

 املسلم (  ) يف عرض

وإمنا يكون هذا أشدها حترميا ألن  , : أي احتقاره والرتفع عليه , والوقيعة فيه بنحو قذف أو سب
 العرض أعز على النفس من املال 

  ( ) بغري حق

مثل قوله صلى هللا عليه وسلم  األحوال , وذلك: فيه تنبيه على أن العرض رمبا جتوز استباحته يف بعض 
إنه ظامل وإنه متعد وحنو ذلك , ومثله ذكر  " يل الواجد حيل عرضه " فيجوز لصاحب احلق أن يقول فيه

 التحذير .  مساوي اخلاطب واملبتدعة والفسقة على قصد

وعني متعارف , وهو ما الراب ن قال الطييب : أدخل املرض يف جنس املال على سبيل املبالغة , وجعل
وهو استطالة الرجل اللسان يف عرض صاحبه مث  يؤخذ من الزايدة على ماله من املديون , وغري متعارف

  . واحلديث سكت عنه املنذري فضل أحد النوعني على اآلخر . انتهى

 
 العالء بن عبد الرمحن   عن زهري  قال حدثنا  عمرو بن أيب سلمة  حدثنا  جعفر بن مسافر  حدثنا  

  قال  هريرة  أيب عن  أبيه  عن 

املرء يف عرض رجل مسلم بغري حق  استطالة  إن من أكرب الكبائر  صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 
 السبتان ابلسبة  ومن الكبائر

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 (  ) إن من أكرب الكبائر إخل

 من رواية اللؤلئي ولذا مل يذكره املنذري .  : هذا احلديث ليس

 احلديث يف رواية ابن العبد وابن داسة ومل يذكره أبو القاسم انتهى  وقال املزي يف األطراف : هذا

 السبتان ابلسبة (  )

  . عونفأجابه اي خبيث اي مل : أي سبتان عوض سبة واحدة . مثال قال رجل آلخر اي خبيث

 
وعبد  راشد بن سعد  قال حدثين  صفوان  قاال حدثنا  وأبو املغرية  بقية  حدثنا  ابن املصفى  حدثنا  

  قال  أنس بن مالك  عن  الرمحن بن جبري 

وجوههم ملا عرج يب مررت بقوم هلم أظفار من حناس خيمشون  وسلم  صلى هللا عليه قال رسول هللا 
 أعراضهم  يف ويقعون  حلوم الناس  أيكلون  قال هؤالء الذين  جربيل  هؤالء اي  وصدورهم فقلت من

عيسى بن أيب عيسى  حدثنا  أنس  ليس فيه  بقية  عن  حيىي بن عثمان  حدثناه  أبو داود  قال 
 ابن املصفى   كما قال أيب املغرية  عن  السيلحيين 
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 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) ملا عرج يب ( 

  : بصيغة اجملهول أي أسري يب

 ) خيمشون ( 

 كضرب وجهها بظفر جرحت ظاهر البشرة  : بكسر امليم أي خيدشون ففي املصباح مخشت املرأة

 ) أيكلون حلوم الناس ( 

 يغتابون املسلمني .  : أي

النائحات جعلهما جزاء من يغتاب ويفري  : ملا كان مخش الوجه والصدر من صفات النساء قال الطييب
صفات الرجال بل مها من صفات النساء يف أقبح حالة  يف أعراض املسلمني إشعارا أبهنما ليستا من

 املنذري  وأشوه صورة واحلديث سكت عنه

 ) وحدثناه حيىي بن عثمان عن بقية ليس فيه أنس ( 

 الرواية مرسلة .  فهذه: 

 ) السليحيين ( 

ومهملة كذا يف التقريب ويف اتج العروس سليح كجريح قبيلة ابليمن  : بفتح السني املهملة وكسر الالم
 انتهى .  هو سليح بن حلوان

بغداد بينهما مقدار ثالثة  ويف بعض نسخ الكتاب السيلحيين . قال يف املراصد السيلحني قرية قرب
 انتهى  فراسخ

 ) كما قال ابن املصفى ( 

  . أي بذكر أنس , وجعله متصال :

 
 عن  األعمش  عن  أبو بكر بن عياش  حدثنا  األسود بن عامر  حدثنا  عثمان بن أيب شيبة  حدثنا  

  قال  أيب برزة األسلمي  عن  سعيد بن عبد هللا بن جريج 

 تغتابوا  ال  اي معشر من آمن بلسانه ومل يدخل اإلميان قلبه  هللا عليه وسلم  صلى قال رسول هللا 

 عورته يفضحه يف بيته  املسلمني وال تتبعوا عوراهتم فإنه من اتبع عوراهتم يتبع هللا عورته ومن يتبع هللا
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

  ( ميان قلبه) اي معشر من آمن بلسانه ومل يدخل اإل

 : فيه تنبيه على أن غيبة املسلم من شعار املنافق ال املؤمن 

 وال تتبعوا عوراهتم (  )
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 : أي ال جتسسوا عيوهبم ومساويهم 

  ( ) فإنه

 : أي الشأن 

 ) يتبع هللا عورته ( 

 يه بسوء صنيعه املشاكلة أي يكشف عيوبه وهذا يف اآلخرة . وقيل معناه جياز  : ذكره على سبيل

 يفضحه (  )

 : من فضح كمنع أي يكشف مساويه 

 ) يف بيته ( 

 أي ولو كان يف بيته خمفيا من الناس .  :

موىل أيب برزة بصري . قال أبو حامت الرازي . هو جمهول قال  قال املنذري : سعيد بن عبد هللا بن جريج
  . من رواية أيب بكر بن عياشروى عنه إال األعمش  ابن معني : ما مسعت أحدا

 
وقاص بن  عن  مكحول  عن  أبيه  عن  ابن ثوابن  عن  بقية  حدثنا  حيوة بن شريح املصري  حدثنا  

  أنه حدثه   املستورد عن  ربيعة 

هللا يطعمه مثلها من جهنم ومن   فإن أكلة  من أكل برجل مسلم  قال  صلى هللا عليه وسلم  أن النيب 
 يكسوه مثله من جهنم ومن قام برجل مقام مسعة ورايء فإن هللا يقوم به فإن هللا  كسي ثواب برجل مسلم

 مقام مسعة ورايء يوم القيامة 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) من أكل برجل مسلم ( 

 ابألذية عند من يعاديه والوقيعة فيه أو بتعرضه له  : أي بسبب اغتيابه

 ) أكلة ( 

 ابلضم أي لقمة أو ابلفتح أي مرة من األكل  :

 ) من جهنم ( 

 انرها أو من عذاهبا  : أي من

 ) ومن كسي ( 

 : بصيغة اجملهول 

 ثواب برجل مسلم (  )

 : أي بسبب إهانته . 
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عدوه فيتكلم فيه بغري اجلميل ليجيزه عليه  يكون صديقا مث يذهب إىل قال يف النهاية : معناه الرجل
 هللا له فيها انتهى  جبائزة فال يبارك

 ) ومن قام برجل إخل ( 

 ذكروا له معنيني أحدمها أن الباء للتعدية أي أقام رجال مقام مسعة ورايء ووصفه : : قال يف اللمعات

الدنيا فإن هللا  ل أغراض نفسه وحطامابلصالح والتقوى والكرامات وشهره هبا , وجعله وسيلة إىل حتصي
للسببية , وقيل هو أقوى وأنسب أي من  يقوم به أي بعذابه وتشهريه أنه كان كذااب , واثنيهما أن الباء

مقاما يتظاهر فيه ابلصالح والتقوى ليعتقد فيه ويصري  قام بسبب رجل من العظماء من أهل املال واجلاه
 م املرائني ويفضحه ويعذب عذاب املرائني انتهى . مقا إليه املال واجلاه أقامه هللا

برجل حيتمل أن تكون للتعدية وللسببية , فإن كانت للتعدية يكون معناه من أقام  ويف املرقاة : الباء يف
ويعزونه  مقام مسعة ورايء يعين من أظهر رجال ابلصالح والتقوى ليعتقد الناس فيه اعتقادا حسنا رجال

أيمر مالئكته أبن يفعلوا معه  ببه املال واجلاه , فإن هللا يقوم له مقام مسعة ورايء أبنوخيدمونه لينال بس
 مثل فعله ويظهروا أنه كذاب . 

فمعناه أن من قام وأظهر من نفسه الصالح والتقوى ألجل أن يعتقد فيه رجل عظيم  إن كانت للسببية
 كثري املال ليحصل له مال وجاه انتهى .  القدر

  . الوليد وعبد الرمحن بن اثبت بن ثوابن ومها ضعيفان نذري : يف إسناده بقية بنقال امل

 
 عن  زيد بن أسلم  عن  هشام بن سعد  عن  أسباط بن حممد  حدثنا  واصل بن عبد األعلى  حدثنا  

  قال  أيب هريرة  عن  أيب صاحل 

على املسلم حرام ماله وعرضه ودمه حسب امرئ من  كل املسلم وسلم  صلى هللا عليه قال رسول هللا 
 الشر أن حيقر أخاه املسلم 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) حسب امرئ من الشر إخل ( 

خالل الشر ورذائل األخالق احتقار أخيه املسلم واستصغاره . وقوله أن حيقر  : أي حسبه وكافيه من
 القاف قال يف اتج املصادر : احلقر خوارداشنت من حد ضرب واحلقارة حقري شدن منوكسر  بفتح الياء

 حد كرم . 

أخرجه مسلم من حديث أيب  قال املنذري : وأخرجه الرتمذي وقال حسن غريب هذا آخر كالمه , وقد
  . سعيد موىل عامر بن كريز عن أيب هريرة
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 غيبة  من رد عن مسلم  باب  
  . ذب يدفعمعىن ي

 
عبد هللا بن  عن  حيىي بن أيوب  عن  ابن املبارك  حدثنا  عبد هللا بن حممد بن أمساء بن عبيد  حدثنا  

  أبيه  عن  سهل بن معاذ بن أنس اجلهين  عن  بن حيىي املعافري  إمسعيل عن  سليمان 

حيمي حلمه  بعث هللا ملكا  أراه قال  من محى مؤمنا من منافق   قال صلى هللا عليه وسلم  عن النيب 
جهنم حىت  جسر  به حبسه هللا على  شينه  بشيء يريد  يوم القيامة من انر جهنم ومن رمى مسلما

 خيرج مما قال 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) من محى ( 

  : من احلماية أي حرس وحفظ

 منا ( ) مؤ 

 : أي عرضه 

 ) من منافق ( 

ذلك ,  مغتاب , وإمنا مسي منافقا ألنه ال يظهر عيب أخيه عنده ليتدارك بل يظهر عنده خالف : أي
 أو ألنه يظهر النصيحة ويبطن الفضيحة 

 ) حيمي حلمه ( 

 حلم حامي املؤمن  : أي

 ) ومن رمى مسلما ( 

 : أي قذفه 

  ( ) بشيء

 من العيوب  : أي

 ) يريد شينه ( 

 : أي عيبه 

 به (  )

أو احرتاس غريه عنه وحنو  : أي بذلك الشيء , واجلملة حال من الضمري لالحرتاز عمن يريد به زجره

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية                                   كتاب األدب           عون المعبود شرح سنن ابي داود           

 

 ذلك من اجملوزات الشرعية 

  ( ) حبسه هللا

 : أو وقفه 

 ) حىت خيرج مما قال ( 

  . : أي من عهدته

  . ينقى من ذنبه ذلك إبرضاء خصمه أو بشفاعة أو بتعذيبه بقدر ذنبهواملعىن حىت 

سعيد بن يونس  قال املنذري : سهل بن معاذ يكىن أاب أنس مصري ضعيف . وأخرج هذا احلديث أبو
ابن يونس ليس هذا احلديث فيما  يف اتريخ املصريني من رواية عبد هللا بن املبارك عن حيىي بن أيوب وقال

  . أعلم مبصر

 
 أنه مسع  حيىي بن سليم  قال حدثين  الليث  أخربان  ابن أيب مرمي  حدثنا  إسحق بن الصباح  حدثنا  

 يقوالن  وأاب طلحة بن سهل األنصاري  جابر بن عبد هللا  يقول مسعت  إمسعيل بن بشري 

يف موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص  مرئ خيذل امرأ مسلماما من ا صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 
وما من امرئ ينصر مسلما يف موضع ينتقص فيه  فيه من عرضه إال خذله هللا يف موطن حيب فيه نصرته

 هللا يف موطن حيب نصرته  من عرضه وينتهك فيه من حرمته إال نصره

هذا  حيىي بن سليم  أبو داود  قال  وعقبة بن شداد  ر هللا بن عم عبيد هللا بن عبد وحدثنيه  حيىي  قال 
عتبة بن  وقد قيل  بين مغالة  موىل  وإمسعيل بن بشري  صلى هللا عليه وسلم  زيد موىل النيب  ابن هو 

 عقبة  موضع  شداد 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) ما من امرئ خيذل امرأ مسلما ( 

 الذال . قال يف النهاية : اخلذل ترك اإلعانة والنصرة  : خيذل بضم

  ( ) يف موضع ينتهك

 : بصيغة اجملهول أي يتناول مبا ال حيل 

 ) فيه ( 

 يف ذلك املوضع  : أي

 ) حرمته ( 

 : أي احرتامه وبعض إكرامه 

 وينتقص (  )

 تعد : بصيغة اجملهول من االنتقاص وهو الزم وم
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 عرضه (  ) فيه من

 : بكسر العني وهو حمل الذم واملدح من اإلنسان . 

أو  أحد يرتك نصرة مسلم مع وجود القدرة عليه ابلقول أو الفعل عند حضور غيبته أو إهانته واملعىن ليس
 ضربه أو قتله أو حنوها 

 ) حيب ( 

 : أي ذلك اخلاذل 

 فيه (  )

 : أي يف ذلك املوطن 

 ) نصرته ( 

  . سبحانه . وجيوز أن تكون إضافته إىل املفعول وذلك شامل ملواطن الدنيا ومواقف اآلخرة : أي إعانته

 واحلديث سكت عنه املنذري 

 ) قال حيىي ( 

  : هو ابن سليم

 ) وحدثنيه ( 

 شيوخ  : أي احلديث السابق . فاحلديث عند حيىي من ثالثة

 حيىي بن سليم هذا هو ابن زيد (  ) قال أبو داود

 زيد  بن سليم املذكور يف اإلسناد هو حيىي بن سليم بن زيد بن حارثة وسليم أخو أسامة بن : أي حيىي

 ) موىل النيب صلى هللا عليه وسلم ( 

 صفة لزيد 

 وإمساعيل بن بشري (  )

 : أي هذا هو 

 ) موىل بين مغالة ( 

 عجمة وإمساعيل هذا جمهول قاله يف التقريب بفتح امليم وامل :

  ( ) وقد قيل عتبة

 : أي ابملثناة الفوقية بعد العني املهملة مكان عقبة ابلقاف . 

 تعليقات احلافظ ابن قيم اجلوزية

 قال الشيخ مشس الدين ابن القيم رمحه هللا : 

 ا فيه يف موضع احلاجة ليس بغيبة مثل هذاهذا احلديث هنا يريد به : أن ذكر الرجل مب وإدخال أيب داود
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البخاري "  ونظريه ما تقدم من حديث عائشة املتفق عليه " ائذنوا له فبئس أخو العشرية " بوب عليه ,
صلى هللا عليه وسلم " ما  ابب غيبة أهل الفساد والريب " وذكر يف الباب عنها قالت : قال رسول هللا

 ا شيئا " . أظن فالان وفالان يعرفان من دينن

وسلم " أما  الباب حديث فاطمة بنت قيس ملا خطبها معاوية وأبو جهم , فقال النيب صلى هللا عليه ويف
 معاوية : فصعلوك وأما أبو جهم : فال يضع العصا عن عاتقه " . 

 هند للنيب " إن أاب سفيان رجل شحيح " .  وقالت

 رؤ فاجر " . إنه ام " وقال األشعث بن قيس للنيب يف خصمه

خصمه " إنه رجل فاجر ال يبايل ما حلف  وقال احلضرمي بني يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف
  . عليه , وليس يتورع من شيء " رواه مسلم

ال حيب هللا ورسوله : "  وقد رد النيب صلى هللا عليه وسلم غيبة مالك بن الدخشم وقال للقائل إنه منافق
 . ال تقل ذاك " 

قال الرجل فيه عند النيب صلى هللا عليه وسلم " حبسه النظر  ورد معاذ بن جبل غيبة كعب بن مالك ملا
عطفيه فقال معاذ : بئس ما قلت , وهللا اي رسول هللا ما علمنا عليه إال خريا ,  يف برديه , النظر يف

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " واحلديثان متفق عليهما .  فسكت

أيب الدرداء عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال " من رد عن عرض أخيه رد هللا  وقد أخرج الرتمذي عن
 النار يوم القيامة " وقال : هذا حديث حسن .  عن وجهه

 
 غيبة  من ليست له  باب  

اجلريري  حدثنا  أيب  دثين قال ح من كتابه   عبد الصمد بن عبد الوارث أخربان  علي بن نصر  حدثنا  
  جندب  قال حدثنا   أيب عبد هللا اجلشمي عن  

صلى هللا عليه  مث دخل املسجد فصلى خلف رسول هللا  عقلها  مث  راحلته  فأانخ  قال جاء أعرايب 
 مث اندى اللهم ارمحين  فأطلقها مث ركب راحلته  أتى  صلى هللا عليه وسلم  فلما سلم رسول هللا   وسلم

أتقولون هو أضل أم بعريه أمل  هللا عليه وسلم  صلى وال تشرك يف رمحتنا أحدا فقال رسول هللا  وحممدا 
 تسمعوا إىل ما قال قالوا بلى 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) من كتابه ( 

  : أي حدثنا عبد الصمد من كتابه

 خربان اجلريري ( ) أ

  بضم اجليم وفتح الراء وسكون التحتية
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 ) اجلشمي ( 

 : بضم اجليم وفتح املعجمة 

  ( ) أخربان جندب

 : وهو ابن عبد هللا البجلي رضي هللا عنه 

  ( ) فأانخ راحلته

 : أي أبركها 

 ) مث عقلها ( 

 : أي قيدها 

 سلم (  ) فلما

 : أي من الصالة 

 ) أتى ( 

  : أي األعرايب

 ) مث اندى ( 

 أي رفع صوته 

 ) أتقولون ( 

 النهاية أي أتظنون  : يف

 ) هو أضل ( 

 واملراد به اجلهل ألنه ضيق رمحة هللا الواسعة  . : أي أجهل نسب إليه الضاللة

  ( ) أمل تسمعوا إىل ما قال

 هللا عليه وسلم .   حق ذلك األعرايب ما قاله النيب صلى: فيه تنبيه على أنه يستحق أن يقال يف

كتاب الكبائر وقد أخرج الرتمذي  قال املنذري : أبو عبد هللا هو عباد اجلشمي ذكره النسائي يف
فيه الفصل األخري , وأخرجه البخاري ومسلم  والنسائي وابن ماجه حنوا منه عن حديث أيب هريرة وليس

 الطهارة .  وقد تقدم يف من حديث أنس بن مالك ,

 
 اغتابه  الرجل قد  يحل  ما جاء في الرجل  باب  

وهذا الباب مع أحاديثه مل  . ويف نسخة حيلل من التحليل , أي جيعل الرجل املغتاب يف حل من قبله
وقال املزي  اللؤلئي ولذا مل يذكرها املنذري . يوجد إال يف نسختني من النسخ احلاضرة وليست من رواية

ترمجة حممد بن عبد هللا العمي عن اثبت عن أنس حديث :  يف األطراف يف مسند أنس بن مالك يف
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ضمضم أخرجه أبو داود يف األدب عن حممد بن عبيد بن حساب عن  أيعجز أحدكم أن يكون مثل أيب
د الرمحن بن قتادة قوله وعن موسى بن إمساعيل عن محاد عن اثبت عن عب حممد بن ثور عن معمر عن

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال أبو داود , ورواه هاشم بن القاسم عن حممد بن  عجالن قال : قال
أصح  هللا العمي عن اثبت حدثنا أنس عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال أبو داود وحديث محاد عبد

وحديث أيب داود   عليه وسلمرواه شعيب بن بيان عن أيب العوام عن قتادة عن أنس عن النيب صلى هللا
 انتهى .  يف رواية أيب احلسن بن العبد عن أيب داود ومل يذكره أبو القاسم

 
  قال  قتادة  عن  معمر  عن  ابن ثور  حدثنا  حممد بن عبيد  حدثنا  

إذا أصبح قال اللهم إين  كان  ابن عبيد  شك  ضمضم  أو  ضيغم  أيب أيعجز أحدكم أن يكون مثل 
 على عبادك  تصدقت بعرضي  قد 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) اللهم إين قد تصدقت بعرضي على عبادك ( 

  . فلو انتقص أحد منهم من عرضي فليس يل عليه من دعوى االنتصار : أي

 
  قال  عبد الرمحن بن عجالن  عن  اثبت  عن  محاد  حدثنا  موسى بن إمسعيل  حدثنا  

ضمضم  أبو قالوا ومن  أيب ضمضم  أيعجز أحدكم أن يكون مثل  صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 
  ملن شتمين عرضي  قال رجل فيمن كان من قبلكم مبعناه قال  

أنس  قال حدثنا  اثبت  عن  هللا العمي  حممد بن عبد ال عن ق هاشم بن القاسم  رواه  أبو داود  قال 
 أصح  محاد  وحديث  أبو داود  قال  مبعناه  صلى هللا عليه وسلم  عن النيب  
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) عرضي ملن شتمين ( 

  . : أي متصدق ملن شتمين

 
 التجسس  في النهي عن باب  

األمور يف الشر غالبا . وقيل هو  أي يف النهي عنه كما يف نسخة , وهو ابجليم معناه التفتيش عن بواطن
  . البحث عن العورات

 
 ثور  عن  سفيان  عن  الفراييب  قاال حدثنا  وهذا لفظه  وابن عوف  عيسى بن حممد الرملي  حدثنا  

  قال  معاوية  عن  عد راشد بن س عن 
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أو كدت أن  إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدهتم  يقول  صلى هللا عليه وسلم  مسعت رسول هللا 
  تفسدهم 

 من رسول هللا نفعه هللا تعاىل هبا  معاوية  كلمة مسعها  أبو الدرداء   فقال
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 اوية ( ) عن مع

 : أي ابن أيب سفيان 

 إن اتبعت إخل (  )

بذلك , فإنه يؤدي إىل قلة حيائهم عنك  : قال يف فتح الودود : أي إذا حبثت عن معائبهم وجاهرهتم
  فيجرتئون على ارتكاب أمثاهلا جماهرة انتهى

 ) أو كدت إخل ( 

  . : شك من الراوي . واحلديث سكت عنه املنذري

 
شريح بن  عن  ضمضم بن زرعة  حدثنا   إمسعيل بن عياش حدثنا  سعيد بن عمرو احلضرمي  نا حدث 

  وأيب أمامة  واملقدام بن معدي كرب  وعمرو بن األسود  مرة  وكثري بن جبري بن نفري  عن  عبيد 

 يف الناس أفسدهم  الريبة  بتغى إن األمري إذا ا قال  صلى هللا عليه وسلم  عن النيب 
 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود

 ) إن األمري إذا ابتغى الريبة إخل ( 

إذا  ابلكسر أي طلب أن يعاملهم ابلتهمة والظن السوء وجياهرهم بذلك . قال يف النهاية : أي : الريبة
  . هبم ففسدوا انتهىاهتمهم وجاهرهم بسوء الظن فيهم أداهم ذلك إىل ارتكاب ما ظن 

املنذري : يف إسناده  قال املناوي : ومقصود احلديث حث اإلمام على التغافل وعدم تتبع العورات . قال
أبو الصلت مسع معاوية بن أيب  إمساعيل بن عياش وفيه مقال . وشريح بن عبيد حضرمي شامي كنيته

قيل إنه أسلم يف خالفة أيب بكر رضي هللا عنه و  سفيان . وجبري بن نفري أدرك النيب صلى هللا عليه وسلم
ذكره عبدان يف الصحابة وذكر له حديثا عن رسول هللا صلى هللا  وهو معدود يف التابعني . وكثري بن مرة

نص عليه األئمة أنه اتبعي . وعمرو بن األسود عنسي محصي أدرك اجلاهلية  عليه وسلم مرسل , والذي
  عنه وغريه , كنيته أبو عياض ويقال أبو عبد الرمحن واملقدام وأبوبن اخلطاب رضي هللا وروى عن عمر

  . أمامة صحبتهما مشهورة
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  قال  زيد بن وهب  عن  األعمش   عن أبو معاوية  حدثنا  أبو بكر بن أيب شيبة  حدثنا  

ولكن إن  هنينا عن التجسس إان قد   عبد هللا فقيل هذا فالن تقطر حليته مخرا فقال   ابن مسعود أيت 
 يظهر لنا شيء أنخذ به 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) أيت ابن مسعود ( 

 برجل  : بصيغة اجملهول أي أيت

 ) إان قد هنينا ( 

  . بصيغة اجملهول . واحلديث سكت عنه املنذري

 
 في الستر على المسلم  باب  

 كعب بن علقمة  عن  إبراهيم بن نشيط  عن   عبد هللا بن املبارك حدثنا  مسلم بن إبراهيم  حدثنا  
  بن عامر  عقبة عن  أيب اهليثم  عن 

  موءودة  رأى عورة فسرتها كان كمن أحيا  من قال  صلى هللا عليه وسلم  عن النيب 

كعب   عن إبراهيم بن نشيط  قال حدثين  الليث  أخربان  ابن أيب مرمي  ثنا حد حممد بن حيىي  حدثنا 
كان لنا جريان  قال  عقبة بن عامر  كاتب  دخينا  يذكر أنه مسع  أاب اهليثم  أنه مسع  بن علقمة 

نا هؤالء يشربون اخلمر وإين هنيتهم فلم إن جريان لعقبة بن عامر  يشربون اخلمر فنهيتهم فلم ينتهوا فقلت 
أبوا أن  مرة أخرى فقلت إن جرياننا قد عقبة  فقال دعهم مث رجعت إىل  الشرط  هلم  ينتهوا فأان داع

صلى هللا عليه  رسول هللا  قال وحيك دعهم فإين مسعت الشرط  ينتهوا عن شرب اخلمر وأان داع هلم 
يف هذا احلديث  ليث  عن  هاشم بن القاسم  قال  أبو داود  قال  مسلم  ث فذكر معىن حدي وسلم 
 وهتددهم  ال تفعل ولكن عظهم قال 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) من رأى عورة ( 

أي خصلة  فاملعىن من علم عيبا أو أمرا قبيحا يف مسلم , وقال العزيزي . : وهي ما يكره اإلنسان ظهوره
 املؤمن ولو معصية قد انقضت ومل يتجاهر بفعلها  قبيحة من أخيه

  ( ) كان كمن أحىي

 : أي كان ثوابه كثواب من أحىي 

 ) موءودة ( 

قرب  أحدا يريد وأد بنت فمنع أو سعى يف خالصها ولو حبيلة . وقيل أبن رأى حيا مدفوان يف : أبن رأى
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 كيال ميوت . فأخرج ذلك املدفون من القرب  

الساتر دفع عن املستور الفضيحة بني الناس اليت هي كاملوت فكأنه أحياه   قال املناوي : وجه الشبه أن
 عن املوءودة من أخرجها من القرب قبل أن متوت انتهى .  كما دفع املوت

 النسائي .  قال املنذري : وأخرجه

 ) إبراهيم بن نشيط ( 

  ةبفتح النون وكسر املعجم

 ) دخينا ( 

 ابلتصغري 

 ) كان لنا جريان ( 

 بكسر اجليم مجع جار  :

 ) وأان داع هلم الشرط ( 

هي مجع شرطة وشرطي وهم أعوان السلطان لتتبع أحوال الناس وحفظهم وإلقامة  : : قال يف اجملمع
به من  ذ األوامر وما يتعلقوقال يف فتح الودود : الشرط على وزن صرد من نصبه اإلمام لتنفي . احلدود

 حبس وضرب وأخذ مبن يستحقه 

 ) قال وحيك ( 

 ملن ينكر عليه فعله مع ترفق وترحم يف حال الشفقة  : ويح كلمة يقال

  ( ) فذكر معىن حديث مسلم

 : يعين ابن إبراهيم الذي قبل هذا 

 ) ولكن عظهم ( 

 من الوعظ  : أمر

 ) وهتددهم ( 

 قال يف القاموس : هدده خوفه وهللا أعلم .  , النسخ , والظاهر أن يكون هددهم : كذا يف

  . قال املنذري : وأخرجه النسائي

حديث معلول .  قال ابن شاهني : غريب من حديث إبراهيم بن نشيط , وذكر أبو سعيد بن يونس أنه
فروى عنه عن كعب بن علقمة  , رياهذا آخر كالمه . وقد اختلف فيه على إبراهيم بن نشيط اختالفا كث

أيب اهليثم عن دخني عن عقبة كما تقدم  عن أيب اهليثم كثري بن عقبة وروى عنه عن كعب بن علقمة عن
كعب مل يسمع من عقبة , وروى عنه عن كعب  , وروي عنه عن كعب بن علقمة عن عقبة وهو منقطع

  عن عقبة . بن علقمة عن أيب اهليثم كثري عن موىل لعقبة
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 المؤاخاة  باب  
  . أي اختاذ الرجل الرجل أخا يف هللا

  أبيه  عن  سامل  عن  الزهري  عن  عقيل  عن  الليث  حدثنا  قتيبة بن سعيد  حدثنا  

يف حاجة أخيه  نمن كا يسلمه  املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال  قال  صلى هللا عليه وسلم  عن النيب 
يوم القيامة ومن سرت  كرب  من  كربة  فرج هللا عنه هبا  كربة  فإن هللا يف حاجته ومن فرج عن مسلم 

 مسلما سرته هللا يوم القيامة 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) عن سامل ( 

 هللا عنهم  : هو ابن عبد هللا بن عمر رضي

 ) وال يسلمه ( 

ينصره . قال يف النهاية : يقال أسلم فالن فالان إذا ألقاه إىل  : بضم أوله وكسر الالم أي ال خيذله بل
عدوه . وقال بعضهم : اهلمزة فيه للسلب أي ال يزيل سلمه وهو بكسر السني  التهلكة ومل حيمه من

  وفتحها الصلح

 ) من كان يف حاجة أخيه ( 

 أي ساعيا يف قضائها 

  ( ن فرج) وم

 : بتشديد الراء وخيفف أي أزال وكشف 

  ( ) عن مسلم كربة

حيزن هبا ومجعها كرب  : أي من كرب الدنيا . والكربة بضم الكاف فعلة من الكرب وهي اخلصلة اليت
 كان  بضم ففتح والتنوين فيها لألفراد والتحقري أي مها واحدا أي هم

 ) ومن سرت مسلما ( 

عن معائبه , وهذا ابلنسبة إىل من ليس معروفا ابلفساد وإال  عيبه بعدم الغيبة له والذب : أي بدنه أو
الوايل , فإذا رآه يف معصية فينكرها حبسب القدرة وإن عجز يرفعها إىل  فيستحب أن ترفع قصته إىل

 يرتتب عليه مفسدة , كذا قال النووي .  احلاكم إذا مل

وقال الرتمذي حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر ,  , النسائيقال املنذري : وأخرجه الرتمذي و 
  . بعضه مبعناه وأخرجه مسلم من حديث أيب هريرة
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 المستبان  باب  
  . منهما اآلخر بتشديد املوحدة تثنية اسم الفاعل من االفتعال أي اللذان يسب كل

  أيب هريرة  عن  أبيه  عن  العالء  عن  ابن حممد  ينعبد العزيز يع حدثنا  عبد هللا بن مسلمة  حدثنا  

 فعلى البادي منهما ما مل يعتد املظلوم  املستبان ما قاال قال  صلى هللا عليه وسلم  أن رسول هللا 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) املستبان ( 

 وقوله املستبان مبتدأ أول منهما اآلخر .  : املتشامتان اللذان يسب كل

 ) ما قاال ( 

 قوهلما من السب والشتم وهو مبتدأ اثن  : أي إمث

 ) فعلى البادي منهما ( 

اللمعات : أما إمث  خرب املبتدأ الثاين أي على الذي بدأ يف السب ألنه السبب لتلك املخاصمة قال يف :
 السب وظلمه انتهى .  الذي محله علىما قاله البادي فظاهر , وأما إمث اآلخر فلكونه 

 متضمنة للشرط  قال القاري : والفاء إما لكون ما شرطية أو ألهنا موصولة

 ) ما مل يعتد املظلوم ( 

وأفحش منه أما إذا اعتدى كان إمث ما اعتدى عليه والباقي على البادي كذا يف  : أي احلد أبن سبه أكثر
يتعد  احد اآلخر فإمث ما قاال على الذي بدأ يف السب , وهذا إذا ملواحلاصل إذا سب كل و  . اللمعات

 ويتجاوز املظلوم احلد وهللا أعلم . 

  . قال املنذري : وأخرجه مسلم والرتمذي

 
 في التواضع  باب  

 عن  قتادة  ن ع احلجاج  عن  إبراهيم بن طهمان  حدثين  أيب  قال حدثين  أمحد بن حفص  حدثنا  
  أنه قال  عياض بن محار   عن يزيد بن عبد هللا 

أحد على أحد وال  يبغي  إن هللا أوحى إيل أن تواضعوا حىت ال  عليه وسلم  صلى هللا قال رسول هللا 
 أحد على أحد  يفخر

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) عن عياض بن محار ( 

 أوهلما  : بكسر

 أن تواضعوا (  )
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أمر من الضعة وهي الذل واهلوان والدانة .  : أن هذه مفسرة ملا يف اإلحياء من معىن القول . وتواضعوا
وترك اإلعراض عن احلكم من احلاكم وقيل هو خفض اجلناح  قال العزيزي : التواضع االستسالم للحق

 بريا أو صغريا شريفا أو وضيعا احلق ممن كان ك للخلق ولني اجلانب . وقيل قبول

 ) حىت ال يبغي ( 

 بكسر الغني أي ال يظلم  :

 ) وال يفخر ( 

 ادعاء العظمة والكربايء والشرف .  : بفتح اخلاء , والفخر

  . قال املنذري وأخرجه ابن ماجه

 
 االنتصار  في  باب  
  . أي االنتقام , يقال انتصر منه أي انتقم

 
سعيد بن  عن  بشري بن احملرر  عن  املقربي  سعيد عن  الليث  أخربان  عيسى بن محاد  حدثنا  

  أنه قال  املسيب 

 فآذاه فصمت عنه  أبيب بكر   جالس ومعه أصحابه وقع رجل صلى هللا عليه وسلم  بينما رسول هللا 
فقام رسول هللا  أبو بكر  منه  فانتصر  مث آذاه الثالثة   أبو بكر ت عنه مث آذاه الثانية فصم أبو بكر 

هللا عليه  صلى علي اي رسول هللا فقال رسول هللا  أوجدت  أبو بكر  فقال  أبو بكر  انتصر  حني 
فلم أكن ألجلس إذ وقع  شيطان ال وقع  انتصرت  نزل ملك من السماء يكذبه مبا قال لك فلما  وسلم 

 الشيطان 

 أيب عن  سعيد بن أيب سعيد  عن  ابن عجالن  عن  سفيان  حدثنا  محاد  عبد األعلى بن حدثنا 

 عن  صفوان بن عيسى  رواه  وكذلك  أبو داود  قال  وساق حنوه  أاب بكر  أن رجال كان يسب  هريرة 
 سفيان  كما قال  ابن عجالن 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) وقع رجل أبيب بكر ( 

  ووقعت فيه إذا غبته وذممته واملراد ههنا من الوقوع به سبه كما يف الرواية اآلتية : يقال وقعت به إذا ملته

 ) فانتصر منه أبو بكر ( 

للعزمية املناسبة ملرتبة اخلواص . قال تعاىل : } والذين إذا أصاهبم  كا: أي عمال ابلرخصة اجملوزة للعوام وتر 
 ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على هللا { وقال عز وجل } وإن البغي هم

وإن كان مجع بني  عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به ولئن صربمت هلو خري للصابرين { هو رضي هللا عنه
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الكمال املناسب ملرتبته من  قام عن بعض حقه وبني الصرب عن بعضه , لكن ملا كان املطلوب منهاالنت
 املرقاة  الصديقية ما استحسنه صلى هللا عليه وسلم , كذا يف

 ) أوجدت علي ( 

 عليه أي غضب  : هبمزة االستفهام أي أغضبت علي يقال وجد

 ) يكذبه ( 

  . اك: أي الرجل الذي وقع بك وآذ

 قال املنذري : هذا مرسل . 

 ) عن سعيد بن أيب سعيد ( 

 املقربي  : هو

 ) وساق حنوه ( 

 : أي حنو احلديث السابق . 

وذكر املسند  . املنذري : يف إسناده حممد بن عجالن وفيه مقال . وذكر البخاري يف اترخيه املرسل قال
  . بعده وقال واألول أصح

 
معاذ بن معاذ  حدثنا  بن ميسرة  عبيد هللا بن عمر و حدثنا  ح  أيب  حدثنا  يد هللا بن معاذ عب حدثنا 

   قال ابن عون  قال حدثنا  املعىن واحد  

  االنتصار  كنت أسأل عن 

   سبيل  بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من  انتصر   وملن 

وزعموا أهنا كانت تدخل  ابن عون  قال  امرأة أبيه  حممد أم  عن  علي بن زيد بن جدعان  فحدثين 
زينب  وعندان   صلى هللا عليه وسلم دخل علي رسول هللا  أم املؤمنني  قالت  املؤمنني قالت  على أم

 ائشة لع تقحم  زينب  وأقبلت  فجعل يصنع شيئا بيده فقلت بيده حىت فطنته هلا فأمسك بنت جحش 
 إىل  زينب  سبيها فسبتها فغلبتها فانطلقت  لعائشة  فقال  فنهاها فأبت أن تنتهي  رضي هللا عنها 

فقال هلا   فاطمة وقعت بكم وفعلت فجاءت  رضي هللا عنها  عائشة  فقالت إن  هللا عنه  رضي علي 
 فقال يل كذا وكذا قال وجاء  فقالت هلم أين قلت له كذا وكذافانصرفت  الكعبة  إهنا حبة أبيك ورب 

 .فكلمه يف ذلك وسلم  صلى هللا عليه إىل النيب  رضي هللا عنه  علي 
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 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) وملن انتصر ( 

 : أي انتقم 

 ظلمه (  ) بعد

 أي ظلم الظامل إايه 

 ) فأولئك ( 

  ملنتصرون: أي ا

 ) ما عليهم من سبيل ( 

 أي مؤاخذة 

 املؤمنني (  ) كانت تدخل على أم

 : أي عائشة رضي هللا عنها 

  ( ) وعندان زينب بنت جحش

أميمة بنت عبد املطلب عمة  : أي زوج النيب صلى هللا عليه وسلم وهي أسدية من أسد بن خزمية وأمها
 النيب صلى هللا عليه وسلم 

  ( ) فجعل يصنع

 : أي النيب صلى هللا عليه وسلم 

 ) شيئا بيده ( 

 املس وحنوه مما جيري بني الزوج والزوجة  : أي من

 ) فقلت ( 

  : أي أشرت

 ) حىت فطنته هلا ( 

  : من التفطني أي أعلمته بوجود زينب

 ) وأقبلت زينب تقحم لعائشة ( 

لشتمها وتتدخل عليها , ومنه قوله فالن يتقحم يف األمور إذا كان يقع  ض: قال اخلطايب : معناه تتعر 
 تثبت وال روية  فيها من غري

 ) إن عائشة وقعت بكم ( 

 زينب كانت هامشية  : أي يف بين هاشم ألن أم

 ) فجاءت فاطمة ( 
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 وسلم  : أي إىل النيب صلى هللا عليه

 ) فقال ( 

 ه وسلم : أي النيب صلى هللا علي

  ( ) هلا

 : أي لفاطمة 

 ) إهنا ( 

 : أي عائشة 

  ( ) حبة أبيك

 : أي حبيبته فال تقويل هلا شيئا وإن وقعت يف بين هاشم 

 فانصرفت (  )

 : أي فاطمة 

 ) فقالت ( 

  : أي فاطمة

 ) هلم ( 

 أي لبين هاشم 

 ) أين قلت له ( 

 يه وسلم للنيب صلى هللا عل : أي

 ) فكلمه ( 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  : أي كلم علي بن أيب طالب

 ) يف ذلك ( 

 عائشة وزينب رضي هللا عنهم :  األمر أي يف واقعة

  . حبديثه وأم ابن جدعان هذه جمهولة قال املنذري : علي بن زيد بن جدعان ال حيتج

 
 في النهي عن سب الموتى  باب  

 رضي هللا عنها  عائشة  عن  أبيه  عن  عروة  هشام بن حدثنا  وكيع  حدثنا  زهري بن حرب  حدثنا  
  قالت 

 تقعوا فيه  إذا مات صاحبكم فدعوه وال  صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 
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 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) إذا مات صاحبكم ( 

 جتتمعون به وتصاحبونه  : أي املؤمن الذي كنتم

 ) فدعوه ( 

 يؤذيه لو كان حيا  : أي اتركوه من الكالم فيه مبا

 ) وال تقعوا فيه ( 

بسوء فإنه قد أفضى إىل ما قدم , وغيبة امليت أفحش من غيبة احلي وأشد  : أي ال تتكلموا يف عرضه
 امليت . واحلديث سكت عنه املنذري .  واستحالله ممكن خبالف ألن عفو احلي

 

 تعليقات احلافظ ابن قيم اجلوزية

عائشة عن رسول هللا صلى هللا عليه  قال الشيخ ابن القيم رمحه هللا : وقد روى البخاري يف صحيحه عن
 إىل ما قدموا " .  وسلم قال " ال تسبوا األموات , فإهنم قد أفضوا

صلى هللا عليه وسلم أنه قال " ال  جبري عن ابن عباس عن النيب وأخرج النسائي من حديث سعيد بن
 وقد تقدم وهللا أعلم .  تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءان " ويف احلديث قصة

 
ابن  عن  عطاء  عن  عمران بن أنس املكي   عن معاوية بن هشام  أخربان  حممد بن العالء  حدثنا  

  قال  عمر 

 مساويهم  عن  اذكروا حماسن مواتكم وكفوا صلى هللا عليه وسلم  ال رسول هللا ق
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) اذكروا ( 

 : أي أيها املؤمنون 

 حماسن مواتكم (  )

 : مجع حسن على غري القياس وموتى مجع ميت 

  ( ) وكفوا

 : أي امتنعوا 

 ) عن مساويهم ( 

 القياس وقيل مجع مسوى بفتح امليم والواو . واملعىن ال تذكروهم إال خبري . قال : مجع سوء على غري
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مساويهم  العلقمي : قال شيخ شيوخنا واألصح ما قيل يف ذلك أن أموات الكفار والفساق جيوز ذكر
 واات انتهى . وأم للتحذير منهم . وقد أمجع العلماء على جواز جرح اجملروحني من الرواة أحياء

البخاري يقول عمران بن أنس املكي  قال املنذري : وأخرجه الرتمذي وقال غريب مسعت حممدا يعين
العقيلي ال يتابع على حديثه وذكر له حديث الراب .  منكر احلديث . هذا آخر كالمه . وقال أبو جعفر

  . وقال ال يتابع عليه ليس ابملعروف وذكر له حديث الراب وقال أبو أمحد الكرابيسي حديثه

 
 البغي  في النهي عن  باب  

  . واستطال وكذب قال يف القاموس : بغى عليه يبغي بغيا عدا وظلم وعدل عن احلق

 
 قال حدثين  عكرمة بن عمار  عن   علي بن اثبت أخربان  حممد بن الصباح بن سفيان  حدثنا  

  أبو هريرة   قال قال ضمضم بن جوس 

متواخيني فكان أحدمها  بين إسرائيل  رجالن يف  كان يقول  صلى هللا عليه وسلم  مسعت رسول هللا 
فوجده يوما  أقصر  فكان ال يزال اجملتهد يرى اآلخر على الذنب فيقول  يذنب واآلخر جمتهد يف العبادة

أو ال يدخلك   أبعثت علي رقيبا فقال وهللا ال يغفر هللا لك فقال خلين وريب أقصر  فقال له  على ذنب
اجملتهد أكنت يب عاملا أو كنت على ما  فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العاملني فقال هلذا هللا اجلنة 

 برمحيت وقال لآلخر اذهبوا به إىل النار  يف يدي قادرا وقال للمذنب اذهب فادخل اجلنة

 دنياه وآخرته  أوبقت  نفسي بيده لتكلم بكلمة  والذي ة أبو هرير  قال 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) حدثين ضمضم بن جوس ( 

النسخ ابملعجمة , وضبطه احلافظ يف التقريب ضمضم بن جوس بفتح اجليم  ابلسني املهملة ويف بعض
 جبيم ومعجمة مهملة . وقال يف اخلالصة ضمضم بن جوس  وسكون الواو مث

  ( ) متواخيني

 قاصدا وساعيا يف الشر  أي متقابلني يف القصد والسعي فهذا كان قاصدا وساعيا يف اخلري وهذا كان

 ) أقصر ( 

 مع القدرة عليه  : من اإلقصار وهو الكف عن الشيء

 ) أبعثت ( 

  : هبمزة االستفهام وبصيغة اجملهول

 ) أوبقت دنياه وآخرته ( 
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 تلك الكلمة ما سعى يف الدنيا وحظ اآلخرة .  : يف القاموس : أوبقه أهلكه أي أهلكت

اثبت اجلزري . قال األزدي : ضعيف احلديث , وقال أبو حامت  قال املنذري : : يف إسناده علي بن
  . معني ثقة , وقال أبو زرعة . ثقة ال أبس به يكتب حديثه , وقال ابن

 
 أيب بكرة  عن  أبيه  عن  عيينة بن عبد الرمحن  عن  ابن علية  حدثنا  بن أيب شيبة  عثمان حدثنا  

  قال 

هللا تعاىل لصاحبه العقوبة يف الدنيا  ما من ذنب أجدر أن يعجل صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 
  وقطيعة الرحم البغي  مع ما يدخر له يف اآلخرة مثل 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) ما من ذنب أجدر ( 

  : ابجليم أي أحق وأوىل

 ) لصاحبه ( 

 : أي ملرتكب الذنب 

 ) العقوبة ( 

 مفعول يعجل  :

 ) مع ما يدخر ( 

 املعجمة أي مع ما يؤجل من العقوبة  : بتشديد الدال املهملة وكسر اخلاء

 ) له ( 

  ب الذنب: أي لصاح

 ) مثل البغي ( 

 أو الكرب  : أي بغي الباغي وهو الظلم أو اخلروج على السلطان

 ) وقطيعة الرحم ( 

  . : أي ومن قطع صلة ذوي األرحام

  . قال املنذري : وأخرجه الرتمذي وابن ماجه , وقال الرتمذي : صحيح
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 الحسد  في  باب  
سليمان بن  حدثنا  عبد امللك بن عمرو  أبو عامر يعين حدثنا  صاحل البغدادي عثمان بن  حدثنا  

  أيب هريرة  عن  جده   عن إبراهيم بن أيب أسيد  عن  بالل 

 أيكل احلسنات كما أتكل النار احلسد  فإن  واحلسد  إايكم  قال  وسلم  صلى هللا عليه أن النيب 

 أو قال العشب  طب احل
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) عن إبراهيم بن أسيد ( 

 احلافظ  : بفتح اهلمزة قاله

 ) عن جده عن أيب هريرة ( 

إبراهيم بن أيب أسيد الرباد عن أيب هريرة , قال أبو القاسم أظنه ساملا , مث  : قال املزي يف األطراف . جد
بن  داود مع إسناده مث قال املزي : وروى أمحد بن صاحل عن أيب ضمرة وأنساملزي حديث أيب  ذكر

ترجعوا بعدي كفارا  عياض عن إبراهيم بن أيب أسيد عن جده أيب أسيد عن أيب هريرة حديث " إايكم أن
نسبه إىل جده ومل يسم أابه  " احلديث هكذا قال عن إبراهيم بن أيب أسيد عن جده أيب أسيد وكأنه

 انتهى . 

 يعرف انتهى .  وقال احلافظ : جد إبراهيم بن أيب أسيد ال

 هريرة . انتهى .  وقال يف اخلالصة : إبراهيم بن أيب أسيد يروي عن جده ألمه أيب

ليس كذلك كما عرفت , فلعل العبارة  وظاهر عبارته يوهم أن أاب هريرة هو جد إبراهيم ألمه , واألمر
  ريرة وهللا أعلمهكذا : عن جده ألمه عن أيب ه

 ) إايكم واحلسد ( 

 مذموم خبالف الغبطة يف األمر األخروي  : أي احذروا احلسد يف مال أو جاه دنيوي فإنه

  ( ) فإن احلسد أيكل احلسنات

 : أي يفين ويذهب طاعات احلاسد 

  ( ) كما أتكل النار احلطب

ذلك احملسود فيزيد  وه فيذهب حسناته يف عرض: ألن احلسد يفضي بصاحبه إىل اغتياب احملسود وحن
 تعاىل } خسر الدنيا واآلخرة {  احملسود نعمة على نعمة واحلاسد حسرة على حسرة . فهو كما قال

 ) أو قال العشب ( 

 الرطب وهو شك من الراوي . واحلديث سكت عنه املنذري .  : ابلضم الكأل
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 تعليقات احلافظ ابن قيم اجلوزية

حديث أيب الزاند عن أنس أن  لشيخ مشس الدين ابن القيم رمحه هللا : ويف سنن ابن ماجه منقال ا
كما أتكل النار احلطب , والصدقة تطفئ  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال " احلسد أيكل احلسنات

 املؤمن , والصيام جنة من النار " .  اخلطيئة كما يطفئ املاء النار , والصالة نور

واملتصدق ينعم عليهم , كانت صدقة هذا ونعمته تطفئ  , كان احلاسد يكره نعمة هللا على عباده  ملا
 وكراهته نعمة هللا على عباده : تذهب حسناته .  خطيئته وتذهبها , وحسد هذا

وأقرب وأصل اإلسالم , ورأس العبودية , وحمل املناجاة والقربة إىل هللا ,  , وملا كانت الصالة مركز اإلميان
 العبد من ربه وهو مصل , وأقرب ما يكون منه يف صالته , وهو ساجد : كانت الصالة نور ما يكون

 املسلم . 

سيما ابب األخوفني : الفم  وملا كان الصوم يسد عليه ابب الشهوات , ويضيق جماري الشيطان : وال
 , فإنه يترتس به من سهام إبليس . النار  والفرج , اللذين ينشأ عنهما معظم الشهوات : كان كاجلنة من

هللا عليه وسلم قال " ال تباغضوا , وال حتاسدوا , وال تدابروا ,  ويف الصحيحني عن أنس أن النيب صلى
 وكونوا عباد هللا إخواان , وال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث " .  , وال تقاطعوا

 
 سعيد بن عبد الرمحن بن أيب العمياء  أخربين  قال  بن وهب عبد هللا حدثنا  أمحد بن صاحل  حدثنا  

  حدثه  سهل بن أيب أمامة  أن 

فإذا  املدينة  وهو أمري  عمر بن عبد العزيز  زمان  يف ابملدينة  أنس بن مالك  أنه دخل هو وأبوه على 
 ريبا منها فلما سلم قال أيب يرمحك هللا أرأيت هذهدقيقة كأهنا صالة مسافر أو ق هو يصلي صالة خفيفة

ما  هللا عليه وسلم  صلى الصالة املكتوبة أو شيء تنفلته قال إهنا املكتوبة وإهنا لصالة رسول هللا 
ال تشددوا على  كان يقول  وسلم  صلى هللا عليه أخطأت إال شيئا سهوت عنه فقال إن رسول هللا 

 الصوامع  فشدد هللا عليهم فتلك بقاايهم يف  م فإن قوما شددوا على أنفسهمأنفسكم فيشدد عليك
 والداير 

  ناها عليهم ورهبانية ابتدعوها ما كتب 

أهلها وانقضوا  ابد  ولتعترب قال نعم فركبوا مجيعا فإذا هم بداير  مث غدا من الغد فقال أال تركب لتنظر
  عرفين هبا وأبهلها هذه داير قوم أهلكهمعلى عروشها فقال أتعرف هذه الداير فقلت ما أ وفنوا خاوية

والعني تزين والكف  يطفئ نور احلسنات والبغي يصدق ذلك أو يكذبه احلسد  إن  واحلسد  البغي 
 والقدم واجلسد واللسان والفرج يصدق ذلك أو
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 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) أنه دخل هو ( 

 : أي سهل 

  ( ) وأبوه

 أبو أمامة  : أي

 ) وهو أمري املدينة ( 

 أمري املدينة من قبل عمر بن عبد العزيز  : أي وكان أنس

 ) فإذا هو ( 

  : أي أنس

 ) يصلي صالة خفيفة دقيقة ( 

ساكنة . ويف نسخة اخلطايب : ذفيفة بذال معجمة وفاءين بينهما حتتية  : بدال مهملة وقافني بينهما حتتية
  . ساكنة

 مبعىن واحد انتهى.  وقال يف املعامل : معىن الذفيفة اخلفيفة , يقال رجل خفيف ذفيف وخفاف وذفاف

أنه ليس املراد أنه رضي هللا عنه كان  ويف القاموس : خفيف ذفيف وخفاف ذفاف ابلضم اتباع وليعلم
كان يقتصر على قدر ويتهاون يف أدائها بل املراد أنه   خيل ابلصالة ويرتك سنة القراءة والتسبيحات

قراءة السورة القصرية وعلى ثالث مرات من التسبيح مع رعاية القومة  الكفاية يف ذلك فكان يكتفي على
 سائر األركان والظاهر أنه كان إماما يصلي ابلناس ألنه كان أمريا فخفف اتباعا لقول واجللسة واعتدال

  . فليخفف " احلديث رواه الشيخانرسول هللا صلى هللا عليه وسلم " إذا أم أحدكم الناس 

وتشبيهها بصالة املسافر من  وأما سؤال أيب أمامة بقوله : أرأيت هذه الصالة املكتوبة أو شيء تنفلته
وحيتمل أن يكون أبو أمامة محل حديث  , أجل التخفيف فلعله مل يستحضر له إذ ذاك حديث التخفيف

أنس رضي هللا عنه فألجل ذلك قال أبو أمامة ما  ليهالتخفيف على ختفيف دون التخفيف الذي محله ع
العزيز إىل قوله ما أخطأت إال شيئا سهوت عنه يوجد يف بعض  قال ومن قوله يف زمان عمر بن عبد

 وكذا ليس يف خمتصر املنذري . وهللا أعلم .  . النسخ ومل يوجد يف بعضها

 ) كأهنا ( 

 صالة أنس ابعتبار التخفيف فيها  : أي

 ) فلما سلم ( 

  : أي أنس من صالته

 ) قال أيب ( 
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 : أي أبو أمامة 

 ) أرأيت ( 

 أخربين  : أي

 ) هذه الصالة ( 

 أي اليت صليتها اآلن 

 أو شيء تنفلته (  ) املكتوبة

 : أي فريضة أو انفلة 

 ) ما أخطأت ( 

 أي ما تعمدت اخلطأ يف هذه الصالة  :

 على أنفسكم (  ) ال تشددوا

 ابألعمال الشاقة كصوم الدهر وإحياء الليل كله واعتزال النساء  : أي

 عليكم (  ) فيشدد

يفوت عنكم بعض ما وجب  : ابلنصب جواب النهي أي يفرضها عليكم , فتقعوا يف الشدة أو أبن
 عليكم بسبب ضعفكم من حتمل املشاق 

  ( ) يف الصوامع

 ضع عبادة الرهبان : مجع صومعة وهي مو 

 ) رهبانية ( 

 نصب بفعل يفسره ما بعده , أي ابتدعوا رهبانية  :

  ( ) ما كتبناها عليهم

 : أي ما فرضنا تلك الرهبانية 

 ) مث غدا ( 

 أمامة غدوة  : أي خرج أبو

 ) فقال ( 

 : أي أنس 

 ) ابد ( 

 هلك  : أي

 ) وقتوا ( 

الفناء ومعناه ظاهر وهو املراد من قتوا . قال يف  املشددة . ويف بعض النسخ فنوا من: ابلقاف والتاء 
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  القاموس : اقتته استأصله

 ) خاوية على عروشها ( 

 اثنية لداير وصفته األوىل هي قوله ابد أهلها  : أي ساقطة على سقوفها , والظاهر أنه صفة

  ( ) فقال أتعرف هذه الداير

أمامة هل تعرف هذه الداير  الضمري يف قال راجع إىل أنس رضي هللا عنه أي قال أنس أليب : الظاهر أن
 البائدة 

 ) فقال ( 

  : أي أبو أمامة

 ) ما أعرفين هبا وأبهلها ( 

وأهلها الذين كانوا فيها يعين ال أعرفها وال أهلها فما استفهامية  : أي أي شيء أعرفين هبذه الداير
 لإلنكار  واالستفهام

 ) هذه داير قوم إخل ( 

 داير قوم . فلفظ قال هذه اجلملة مقدر هذا هو الظاهر .  : هذا مقول أنس أي قال أنس هذه

يف فقال األول راجعا إىل أيب أمامة , ويف فقال الثاين إىل أنس أي فقال أبو  وحيتمل أن يكون الضمري
 : ما أعرفين هبا وأبهلها إخل . ألنس هل تعرف هذه الداير ؟ فقال أنس  أمامة

 التقدير يكون قوله ما أعرفين هبا وأبهلها صيغة التعجب , ويكون حاصل املعىن قال أنس وعلى هذا

هذه داير قوم  أعرف هذه الداير وأهلها حق املعرفة , وعلى هذا فال حاجة إىل تقدير لفظ قال قبل قوله
بعض النسخ ومل يوجد يف  ج يصدق ذلك أو يكذبه يوجد يف. ومن قوله مث غدا من الغد إىل قوله والفر 

 بعضها وكذا ليس يف خمتصر املنذري وهللا أعلم . 

 على كالم للحافظ ابن القيم تكلم به يف كتاب الصالة له على هذا احلديث وهو حسن انفع مث ظفرت

 جدا فأان أنقله بعينه ها هنا قال . 

العمياء ودخول سهل بن أيب أمامة عن أنس بن مالك فإذا هو  يبوأما حديث سعيد بن عبد الرمحن بن أ
مسافر فقال : إهنا لصالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فهذا مما تفرد  يصلي صالة خفيفة كأهنا صالة

العمياء وهو شبه اجملهول , واألحاديث الصحيحة عن أنس كلها ختالفه فكيف يقول أنس  به ابن أيب
وكان  إن أشبه من رئي صالة برسول هللا صلى هللا عليه وسلم عمر بن عبد العزيزوهو القائل :  هذا

بني السجدتني  يسبح عشرا عشرا وهو الذي كان يرفع رأسه من الركوع حىت يقال قد نسي وكذلك من
الذي يبكي على إضاعتهم  ويقول ما آلوا أن أصلي لكم صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم , وهو

األحاديث الصحيحة الصرحية اليت ال مطعن  ويكفي يف رد حديث ابن أيب العمياء ما تقدم منالصالة . 
ابن أيب العمياء وهو بعيد عن الصحة لوجب محله  يف سندها وال شبهة يف داللتها . فلو صح حديث
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حتية عليه وسلم للسنة الراتبة كسنة الفجر واملغرب والعشاء و  على أن تلك صالة رسول هللا صلى هللا
صالته اليت كان يصليها أبصحابه دائما , وهذا مما يقطع ببطالنه وترده سائر  املسجد وحنوها ال أن تلك

 الصحيحة الصرحية . وال ريب أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان خيفف بعض الصالة األحاديث

خيفف الصالة يف  رآن وكانكما كان خيفف سنة الفجر حىت تقول عائشة أم املؤمنني هل قرأ فيها أبم الق
بكاء الصيب . فالسنة التخفيف  السفر حىت كان رمبا قرأ يف الفجر ابملعوذتني , وكان خيفف إذا مسع

أنكره أنس هو التشديد الذي ال خيفف  حيث خفف والتطويل حيث أطال والتوسط غالبا . فالذي
نته وهديه . انتهى كالم ابن أن هذا خالف س صاحبه على نفسه مع حاجته إىل التخفيف , وال ريب

 القيم . 

والنسائي عن ابن جبري قال : مسعت أنس بن مالك يقول " ما صليت وراء أحد  قلت : أخرج أبو داود
الفىت يعين  هللا صلى هللا عليه وسلم أشبه صالة بصالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من هذا بعد رسول

تسبيحات " وإىل هذا  وعه عشر تسبيحات ويف سجوده عشرعمر بن عبد العزيز قال فحزران يف رك
  . احلديث أشار ابن القيم بقوله وهو القائل إن أشبه من رأى إخل

  . واحلديث سكت عنه املنذري

 
 في اللعن  باب  

 يذكر عن  ران من قال مسعت  الوليد بن رابح  حدثنا  حيىي بن حسان  حدثنا  أمحد بن صاحل  حدثنا  
  يقول  أاب الدرداء  قالت مسعت  أم الدرداء 

إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إىل السماء فتغلق أبواب  وسلم  صلى هللا عليه قال رسول هللا 
رجعت إىل  ا مساغ هتبط إىل األرض فتغلق أبواهبا دوهنا مث أتخذ ميينا ومشاال فإذا مل جتد  السماء دوهنا مث

 الذي لعن فإن كان لذلك أهال وإال رجعت إىل قائلها 

 وهم فيه  حيىي بن حسان  مسع منه وذكر أن  رابح بن الوليد  هو  مروان بن حممد  قال  أبو داود  قال 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) قال مسعت منران ( 

 بن عتبة الذماري ا : بكسر أوله وسكون اثنيه

 ) صعدت ( 

 تتجسد  : بكسر العني أي طلعت اللعنة وكأهنا

 ) فتغلق ( 

 : بصيغة اجملهول من اإلغالق 

  ( ) دوهنا
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 : أي قدام اللعنة 

 ) مث هتبط ( 

  : بكسر املوحدة أي تنزل

 ) فتغلق أبواهبا ( 

 وااب كما للسماء أب : أي أبواب األرض ويفهم منه أن لألرض أيضا

 ) دوهنا ( 

 ووراء  : أي عندها , ودون جييء مبعىن أمام

 ) مث أتخذ ميينا ومشاال ( 

 والشمال  : أي متيل إىل جهيت اليمني

 ) مساغا ( 

 : بفتح امليم أي مدخال وطريقا 

 الذي لعن (  ) إىل

 : بصيغة اجملهول 

 ) فإن كان ( 

  : أي امللعون

 لذلك (  )

 حلقته ونفذت فيه  : أي ملا ذكر من اللعنة أو جزاء الشرط حمذوف تقديره

 ) وإال ( 

 : أي وإن مل يكن أهال لذلك 

 رجعت (  )

 : أي اللعنة 

 ) إىل قائلها ( 

 أهلها  : فإنه حينئذ هو

 ) قال مروان بن حممد ( 

 اإلسناد  : أي الوليد بن رابح املذكور يف

 ) رابح بن الوليد مسع منه ( 

 : أي من منران 

 وذكر (  )
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 أي مروان 

 ) أن حيىي بن حسان وهم فيه ( 

 مساه الوليد بن رابح .  حيث

الشهيد يف سبعني من أهل بيته " هبذا اإلسناد  قلت : ورواه أبو داود يف كتاب اجلهاد حديث " يشفع
الوليد بن رابح الذماري حدثين عمي منران بن عتبة قال  عنعن أمحد بن صاحل عن حيىي بن حسان 

 لكن روي حيىي بن حسان على الصواب أيضا .  دخلنا على أم الدرداء فذكره

وحديث اللعنة أبو القاسم الطرباين عن عبيد بن زحال وأمحد  قال املزي : روي حديث شفاعة الشهيد
 حسان عن رابح بن الوليد على الصواب انتهى . بن صاحل عن حيىي بن  بن حممد بن رشدين عن أمحد

 عنه املنذري .  واحلديث سكت

 تعليقات احلافظ ابن قيم اجلوزية

 قال الشيخ ابن القيم رمحه هللا : 

الضحاك قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " لعن املؤمن كقتله "  ويف الصحيحني عن اثبت بن
 . 

يكون  هريرة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال " ال ينبغي لصديق أنصحيح مسلم عن أيب  ويف
 لعاان " . 

وسلم " ليس املؤمن ابلطعان , وال  ويف الرتمذي عن ابن مسعود قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه
 حسن .  اللعان , وال الفاحش , وال البذيء " وقال : حديث

 
  مسرة بن جندب  عن  احلسن  عن  قتادة  حدثنا  هشام  حدثنا   مسلم بن إبراهيم حدثنا  

 ال تالعنوا بلعنة هللا وال بغضب هللا وال ابلنار  قال  صلى هللا عليه وسلم   عن النيب
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) ال تالعنوا ( 

  : حبذف إحدى التائني

 ) بلعنة هللا ( 

 عليك لعنة هللا مثال  : أي ال يلعن بعضكم بعضا فال يقل أحد ملسلم معني

 ) وال بغضب هللا ( 

 عليك  : أبن يقول غضب هللا
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 ) وال ابلنار ( 

خمتص مبعني ألنه جيوز اللعن ابلوصف األعم , كقوله لعنة هللا  : أبن يقول أدخلك هللا النار مثال , وهذا
ألخص كقوله لعنة هللا على اليهود , أو على كافر معني مات على الكفر كفرعون اب على الكافرين , أو

 جهل قاله القاري .  وأيب

كالمه . وقد تقدم اختالف األئمة يف  قال املنذري : وأخرجه الرتمذي وقال حسن صحيح . هذا آخر
  . مساع احلسن من مسرة

 
وزيد بن  أيب حازم  عن  هشام بن سعد  حدثنا  أيب  نا حدث هارون بن زيد بن أيب الزرقاء  حدثنا  

  قال  أاب الدرداء  قالت مسعت  أم الدرداء  أن  أسلم 

 ال يكون اللعانون شفعاء وال شهداء  يقول  صلى هللا عليه وسلم  مسعت رسول هللا 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 عانون شفعاء ( ) ال يكون الل

 يوم القيامة حني يشفع املؤمنون يف إخواهنم الذين استوجبوا النار  : معناه ال يشفعون

 شهداء (  ) وال

على األمم بتبليغ رسلهم إليهم  : فيه ثالثة أقوال أصحها وأشهرها ال يكونون شهداء يوم القيامة
تقبل شهادهتم بفسقهم , والثالث ال يرزقون  الرساالت , والثاين ال يكونون شهداء يف الدنيا أي ال

 النووي .  الشهادة فهي القتل يف سبيل هللا كذا قال

  . قال املنذري : وأخرجه مسلم

 
 حدثنا  بشر بن عمر  حدثنا  زيد بن أخزم الطائي  حدثنا  ح  أابن  حدثنا  مسلم بن إبراهيم  حدثنا  

  ابن عباس  عن  زيد  قال  أيب العالية  عن  قتادة  حدثنا  ار أابن بن يزيد العط

 صلى هللا عليه وسلم  رداءه على عهد النيب  إن رجال انزعته الريح  مسلم  وقال  أن رجال لعن الريح 
ن لعن شيئا ليس له أبهل رجعت ال تلعنها فإهنا مأمورة وإنه م وسلم  صلى هللا عليه فلعنها فقال النيب 

 اللعنة عليه 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) وقال مسلم ( 

 : هو ابن إبراهيم 

 انزعته الريح (  )

 : أي جاذبته 
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 ) فلعنها ( 

 وهي مؤنثة  : أي الريح

 ) فإهنا مأمورة ( 

ادة , أو فإهنا مأمورة حىت هبذه املنازعة أيضا خاصيتها ولوازم وجودها ع : أي أبمر ما , واملنازعة من
 لعباده , وهو األظهر قاله القاري  ابتالء

 ) وإنه ( 

  : أي الشأن

 ) ليس له أبهل ( 

 : أي ليس ذلك الشيء للعن مبستحق 

 عليه (  )

 : أي على الالعن . 

غري بشر بن عمر هذا آخر كالمه .  ال نعلم أحدا أسنده قال املنذري : وأخرجه الرتمذي وقال غريب
  . احتج به البخاري ومسلم وبشر بن عمر هذا هو الزهراين

 
 فيمن دعا على من ظلمه  باب  

 رضي هللا عنها  عائشة  عن  عطاء  عن  حبيب   عن سفيان  حدثنا  أيب  حدثنا  ابن معاذ  حدثنا  
  قالت 

 عنه  تسبخي  ال  وسلم  صلى هللا عليه يء فجعلت تدعو عليه فقال هلا رسول هللا سرق هلا ش
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) سرق ( 

 : بصيغة اجملهول 

  ( ) عليه

 : أي على السارق 

 ) ال تسبخي عنه ( 

 أو العقوبة بدعائك عليه . بعدها خاء معجمة أي ال ختفي إمث السرقة عنه  : بتشديد املوحدة

الغضب  أمحد " ودعيه " وكأنه صلى هللا عليه وسلم رآها وهي يف الغضب فأشار إىل أن مقتضى زاد
ومراده صلى هللا عليه وسلم  , تتميم العقوبة له والدعاء عليه خيفف العقوبة عنه فالالئق بذلك ترك الدعاء

  . فتح الودود أن ترتك الدعاء ال أن تتم له العقوبة كذا يف
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 استحقه ابلسرقة انتهى .  قال يف النهاية : ال تسبخي عنه بدعائك عليه أي ال ختففي عنه اإلمث الذي

 املتطايرة عند الندف .  قال اخلطايب : ومن هذا سبائخ القطن وهي القطع

  . قال املنذري : وقد تقدم يف كتاب الصالة

 
 فيمن يهجر أخاه المسلم  باب  

  أنس بن مالك  عن  شهاب  ابن عن  مالك  عن  عبد هللا بن مسلمة  حدثنا  

وال حيل  وكونوا عباد هللا إخواان تدابروا  ال تباغضوا وال حتاسدوا وال  قال  وسلم  صلى هللا عليه أن النيب 
 ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث ليال 

 سنن أبي داود عون المعبود شرح 

 ) ال تباغضوا ( 

 ألن البغض ال يكتسب ابتداء  : أي ال تتعاطوا أسباب البغض

 ) وال حتاسدوا ( 

 زوال نعمة بعض سواء أرادها لنفسه أو ال  : أي ال يتمىن بعضكم

 ) وال تدابروا ( 

إخوانكم وال  ولوا ظهوركم عنإحدى التائني فيه وفيما قبله من الفعلني , أي ال تقاطعوا وال ت : حبذف
  تعرضوا عنهم , مأخوذ من الدبر ألن كال من املتقاطعني يويل دبره صاحبه

 ) فوق ثالث ليال ( 

دونه ملا جبل عليه اآلدمي من الغضب فسومح بذلك  : أي أبايمها , وإمنا جاز اهلجر يف ثالث وما
وهذا فيما يكون بني املسلمني من عتب وموجدة وال جيوز فوقها ,  القدر لريجع فيها ويزول ذلك العرض

العشرة والصحبة دون ما كان من ذلك يف جانب الدين , فإن هجرة أهل  أو تقصري يقع يف حقوق
 واجبة على مر األوقات ما مل يظهر منه التوبة والرجوع إىل احلق .  األهواء والبدع

  . وأخرجه البخاري ومسلم والرتمذي : قال املنذري

 
 
 
 
أيب أيوب  عن  عطاء بن يزيد الليثي  عن  شهاب  ابن عن  مالك  عن  عبد هللا بن مسلمة  حدثنا  

  األنصاري 
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أخاه فوق ثالثة أايم يلتقيان فيعرض  ال حيل ملسلم أن يهجر قال  صلى هللا عليه وسلم  أن رسول هللا 
 لسالم هذا ويعرض هذا وخريمها الذي يبدأ اب

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) يلتقيان ( 

 لبيان كيفية اهلجران  : أي يتالقيان , وهو استئناف

 ) فيعرض ( 

 عطف على يلتقيان 

 وخريمها (  )

لداللة فعله على أنه أقرب إىل التواضع  : أي أفضلهما عطف على ال حيل , وإمنا يكون البادئ خريمها
 معرتف ابلتقصري .  الصفاء وحسن اخللق , ولإلشعار أبنهوأنسب إىل 

  . قال املنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والرتمذي

 
حممد  أخربهم حدثنا  أاب عامر  أن  السرخسي  وأمحد بن سعيد عبيد هللا بن عمر بن ميسرة  حدثنا  

  أيب هريرة  عن  أيب  قال حدثين  بن هالل 

ال حيل ملؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثالث فإن مرت به ثالث فليلقه  قال  صلى هللا عليه وسلم  أن النيب 
 أمحد  زاد  ابإلمث  ابء  فإن رد عليه السالم فقد اشرتكا يف األجر وإن مل يرد عليه فقد  فليسلم عليه

 وخرج املسلم من اهلجرة 
 أبي داودعون المعبود شرح سنن  

 ) فإن مرت به ثالث ( 

  : أي ثالث ليال مع أايمها

 ) فقد اشرتكا يف األجر ( 

 اهلجر أو فيهما  : أي يف أجر السالم أو يف أجر ترك

 ) فقد ابء ابإلمث ( 

قيل . وقال القاري : األظهر أنه إبمث اهلجر وإبمث ترك السالم فالالم  : أي رجع إبمث اهلجران , كذا
 عن املضاف إليه أي إبمث األمرين  لجنس أو عوضل

 ) زاد أمحد ( 

  : هو ابن سعيد

 ) وخرج املسلم ( 
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 : بتشديد الالم املكسورة 

  ( ) من اهلجرة

 : أي من إمث اهلجران . 

أعرفه . أيب هالل موىل بين كعب مديين . قال اإلمام أمحد ال  قال املنذري : رواه عن أيب هريرة هالل بن
  . ليس ابملشهور وقال أبو حامت الرازي

 
قال  عبد هللا بن املنيب يعين املدين  حدثنا   حممد بن خالد ابن عثمة حدثنا  حممد بن املثين  حدثنا  

  رضي هللا عنها  عائشة  عن  عروة  عن  هشام بن عروة  أخربين 

لقيه سلم  ملسلم أن يهجر مسلما فوق ثالثة فإذا يكون  ال  قال  عليه وسلم صلى هللا  أن رسول هللا 
 إبمثه  ابء  عليه ثالث مرار كل ذلك ال يرد عليه فقد 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) ال يكون ملسلم ( 

  : أي ال ينبغي له

 ) فوق ثالثة ( 

 : أي ثالثة أايم 

  ( ) فإذا لقيه

 : أي املسلم املسلم بعد ثالثة أايم 

 ) سلم عليه ( 

 حال من فاعل لقيه أو بدل من لقيه  :

 ) ثالث مرار ( 

 عليه يف األوىل والثانية أو ثالث دفعات من املالقاة  : أي إن مل يرد

  ( ) كل ذلك

 : ابلرفع مبتدأ وخربه قوله 

 ) ال يرد عليه ( 

نسخة  الث مرار والعائد حمذوف أي ال يرد فيها أي يف املرار . قال يف املرقاة ويفصفة ث : واجلملة
 ابلنصب فهو ظرف ال يرد 

 ) فقد ابء إبمثه ( 

 هو جواب إذا , والضمري يف إبمثه حيتمل أن يكون للثاين أي ملن مل يرد , فاملعىن أن : : قال الطييب
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هجرانه , وحيتمل أن  ى الذي مل يرد السالم أي فهو قد ابء إبمثاملسلم خرج من إمث اهلجران وبقي اإلمث عل
وابء هبما ألن التهاجر يعد منه وبسببه  يكون للمسلم , واملعىن أنه ضم إمث هجران املسلم إىل إمث هجرانه

 . 

  . واحلديث سكت عنه املنذري

 
أيب  عن  منصور  عن  سفيان الثوري  ربان أخ  يزيد بن هارون حدثنا  حممد بن الصباح البزاز  حدثنا  

  قال  أيب هريرة  عن  حازم 

ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث فمن هجر فوق ثالث  ال حيل صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 
 فمات دخل النار 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) فمات ( 

  من غري توبة : أي على تلك احلالة

 ) دخل النار ( 

  . : أي استوجب دخول النار . وفائدة التعبري التغليظ

  . قال املنذري : وأخرجه النسائي

 
عمران بن  عن  أيب عثمان الوليد بن أيب الوليد  عن  حيوة  عن  ابن وهب  حدثنا  ابن السرح  حدثنا  

  راش السلمي خ أيب عن  أيب أنس 

 من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه  يقول  صلى هللا عليه وسلم  أنه مسع رسول هللا 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) أيب خراش ( 

 الراء وابلشني املعجمة  : بكسر اخلاء املعجمة وختفيف

 ) السلمي ( 

ع يف هذه الرواية السلمي وإمنا هو األسلمي , ويقال اإلصابة : كذا وق : بضم ففتح . قال احلافظ يف
 حدرد  حدرد بن أيب

 ) من هجر أخاه ( 

 : أي يف الدين 

  ( ) فهو كسفك دمه

 : أي كإراقة دمه يف استحقاق مزيد اإلمث ال يف قدره . 
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عجمة امسه حدرد أبو خراش بكسر اخلاء املعجمة وفتح الراء املهملة وبعد األلف شني م : قال املنذري
  . أيب حدرد , ويقال فيه األسلمي أيضا , فيعد يف املدنيني , حديثه عند أهل مصر بن

 
  أيب هريرة  عن  أبيه  عن  صاحل  سهيل بن أيب عن  أبو عوانة  حدثنا  مسدد  حدثنا  

اليومني لكل  كل يوم اثنني ومخيس فيغفر يف ذلكتفتح أبواب اجلنة   قال  هللا عليه وسلم  صلى عن النيب 
 أنظروا هذين حىت يصطلحا  فيقال شحناء  عبد ال يشرك ابهلل شيئا إال من بينه وبني أخيه 

هجر ابنا له إىل  وابن عمر  هجر بعض نسائه أربعني يوما  وسلم  صلى هللا عليه النيب  أبو داود  قال 
غطى  عمر بن عبد العزيز  إذا كانت اهلجرة هلل فليس من هذا بشيء وإن  أبو داود  قال  أن مات 

 وجهه عن رجل 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) تفتح ( 

 : بصيغة اجملهول 

 ابهلل شيئا (  ) ال يشرك

 : أي من األشياء 

 ) شحناء ( 

 الشحن أي عداوة متأل القلب  : فعالء من

 ) أنظروا ( 

 أي أمهلوا  : بقطع اهلمزة وكسر الظاء

 ) حىت يصطلحا ( 

  : أي يتصاحلا ويزول عنهما الشحناء

 ) قال أبو داود النيب صلى هللا عليه وسلم إىل قوله مات ( 

 العبارة مل توجد يف أكثر النسخ  : هذه

 ) إذا كانت اهلجرة هلل ( 

 حق من حقوق هللا  هجران املسلم لرعاية : أي

 ) فليس ( 

  : ذلك اهلجرة

 ) من هذا ( 
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 : أي الوعيد املذكور يف احلديث . 

  . وأخرجه مسلم والرتمذي : قال املنذري

 
 في الظن  باب  

  أيب هريرة  عن  األعرج  عن  الزاند  أيب عن  مالك  عن  عبد هللا بن مسلمة  حدثنا  

وال  حتسسوا   أكذب احلديث وال الظن  إايكم والظن فإن  قال  صلى هللا عليه وسلم  هللا  أن رسول
 جتسسوا 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) إايكم والظن ( 

اد ترك احذروا سوء الظن , والظن هتمة تقع يف القلب بال دليل وليس املر  : أي احذروا اتباع الظن أو
  الذي يناط به األحكام غالبا , بل املراد ترك حتقيق الظن الذي يضر ابملظنون به العمل ابلظن

 ) أكذب احلديث ( 

نفس اإلنسان . ووصف الظن ابحلديث جمار فإنه  : أي حديث النفس ألنه يكون إبلقاء الشيطان يف
 انشئ عنه 

  ( ) وال حتسسوا

ابحلاسة كاسرتاق السمع  لتائني . قال املناوي : أي ال تطلبوا الشيء: حباء مهملة وحذف إحدى ا
 وإبصار الشيء خفية 

 ) ال جتسسوا ( 

 وحذف إحدى التائني , أي ال تتعرفوا خرب الناس بلطف كما يفعل اجلاسوس  : جبيم

  . املنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والرتمذي قال

 
  في النصيحة والحياطة باب  

  . بكسر احلاء املهملة مبعىن احلفاظة والصيانة

 
 كثري بن زيد  عن  سليمان يعين ابن بالل  عن  ابن وهب  حدثنا  الربيع بن سليمان املؤذن  حدثنا  

  أيب هريرة  عن  الوليد بن رابح  عن 

 ضيعته  عليه  يكف  مرآة املؤمن واملؤمن أخو املؤمن املؤمن   قال صلى هللا عليه وسلم  عن رسول هللا 
 ورائه  من وحيوطه 
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 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) املؤمن مرآة املؤمن ( 

 آلة إلراءة حماسن أخيه ومعائبه لكن بينه وبينه , فإن النصيحة يف املأل فضيحة : بكسر ميم ومد مهز أي

فرياه فيها  ما ال يراه من نفسه , كما يرسم يف املرآة ما هو خمتف عن صاحبه وأيضا هو يري من أخيه ,
 املرآة  , أي إمنا يعلم الشخص عيب نفسه إبعالم أخيه كما يعلم خلل وجهه ابلنظر يف

 ) يكف عليه ضيعته ( 

ن معاشه  الضياع وقال يف النهاية : وضيعة الرجل ما يكون م : أي مينع تلفه وخسرانه , فهو مرة من
 وغري ذلك أي جيمع إليه معيشته ويضمها له  كالصنعة والتجارة والزراعة

 ) وحيوطه من ورائه ( 

 أي حيفظه ويصونه ويذب عنه بقدر الطاقة .  :

أبو حممد املدين موىل األسلميني . قال ابن معني ليس بذلك القوي  قال املنذري : يف إسناده كثري بن زيد
  . النسائي ضعيف ليكتب حديثه , وقا

 
 ذات البين  في إصالح  باب  

أم  عن  سامل  عن  عمرو بن مرة  عن  األعمش  عن  أبو معاوية  حدثنا  حممد بن العالء  حدثنا  
  قال  الدرداء  أيب عن  الدرداء 

أبفضل من درجة الصيام والصالة والصدقة قالوا بلى اي  أال أخربكم صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 
 احلالقة  ذات البني  وفساد  ذات البني  إصالح  رسول هللا قال

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) أال أخربكم أبفضل ( 

  : أي بعمل أفضل درجة

 ) قالوا بلى اي رسول هللا ( 

 : أي أخربان 

 ذات البني (  ) قال إصالح

تعاىل } وهللا عليم بذات الصدور { :  : أي أحوال بينكم يعين ما بينكم من األحوال ألفة وحمبة كقوله
املخاصمة واملهاجرة بني اثنني حبيث حيصل بينهما بني أي  وهي مضمراهتا . وقيل : املراد بذات البني

 الوصل والفرق  فرقة , والبني من األضداد

 لبني احلالقة ( ) وفساد ذات ا
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من شأهنا أن حتلق الدين وتستأصله كما يستأصل املوسى الشعر . ويف احلديث  : أي هي اخلصلة اليت
يف إصالح ذات البني واجتناب عن اإلفساد فيها , ألن اإلصالح سبب لالعتصام حببل  حث وترغيب

فسادها  ن تعاطى إصالحها ورفعوعدم التفرق بني املسلمني , وفساد ذات البني ثلمة يف الدين فم هللا
 انل درجة فوق ما يناله الصائم القائم املشتغل خبويصة نفسه . 

وسلم أنه  املنذري : وأخرجه الرتمذي وقال : صحيح , وقال أيضا ويروى عن النيب صلى هللا عليه قال
  . " قال " هي احلالقة ال أقول حتلق الشعر ولكن حتلق الدين

 
و  ح  إمسعيل  حدثنا  مسدد  و حدثنا  ح  الزهري  عن  سفيان  أخربان  ن علي نصر ب حدثنا  

محيد بن  عن  الزهري  عن  معمر  أخربان  عبد الرزاق  حدثنا  شبويه املروزي  أمحد بن حممد بن حدثنا 
  أمه  عن  عبد الرمحن 

  أمحد بن حممد وقال  بني اثنني ليصلح  منى  يكذب من  قال مل  عليه وسلم  صلى هللا أن النيب 
 خريا  منى  ليس ابلكاذب من أصلح بني الناس فقال خريا أو  ومسدد 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) أمحد بن حممد بن شبوية ( 

 ومة بعدها ابء موحدة ثقيلة مضم : مبعجمة مفتوحة

 ) عن أمه ( 

 عقبة بن أيب معيط القرشية األموية قاله املنذري  : وهي أم كلثوم بنت

  ( ) مل يكذب من منى

 امليم إذا رفعه للخري  : ابلتخفيف أي رفع احلديث للخري واإلصالح , يقال منيت احلديث بتخفيف

 ) بني اثنني ليصلح ( 

 الكذب بقصد اإلصالح بينهما إمث عليه يف  : أي بينهما يعين ال

 ) فقال خريا ( 

يقول   كالم خري أو قول خري أي لكل من املتخاصمني ما يفيد النصيحة املقتضية إىل اخلري أو : يعين
 كالم خري الذي رمبا مسعه منه ويدع شره عنه 

  ( ) أو منى خريا

وحيبك وما يقول فيك إال  ن يسلم عليك: أي بلغه هلما ما مل يسمعه منهما من اخلري , أبن يقول فال
 خريا , وحنو ذلك . 

  . واحلديث سكت عنه املنذري
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 أن  ابن اهلادي  عن  انفع يعين ابن يزيد  عن  أبو األسود  حدثنا  الربيع بن سليمان اجليزي  حدثنا  
 أم كلثوم بنت أمه  عن  يد بن عبد الرمحن مح عن  ابن شهاب  حدثه عن  عبد الوهاب بن أيب بكر 

  قالت  عقبة 

 يرخص يف شيء من الكذب إال يف ثالث كان رسول هللا   صلى هللا عليه وسلم ما مسعت رسول هللا 
 ال أعده كاذاب الرجل يصلح بني الناس يقول القول وال يريد به إال اإلصالح  يقول صلى هللا عليه وسلم 

 يقول يف احلرب والرجل حيدث امرأته واملرأة حتدث زوجها  والرجل
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) والرجل يقول يف احلرب ( 

احلرب كأن يقول يف جيش املسلمني كثرة وجاءهم مدد كثري , أو يقول انظر إىل  : قيل الكذب يف
 خلطايب : الكذب يف احلرب أن يظهر من نفسهفالان قد أاتك من ورائك ليضربك . وقال ا خلفك فإن

 قوة ويتحدث مبا يقوي به أصحابه ويكيد به عدوه 

  ( ) والرجل حيدث إخل

الرجل زوجته أن يعدها  : أي فيما يتعلق أبمر املعاشرة وحصول األلفة بينهما . قال اخلطايب : كذب
 صحبتها ويصلح به خلقها .  كومينيها ويظهر هلا من احملبة أكثر مما يف نفسه يستدمي بذل

  . والنسائي خمتصرا ومطوال قال املنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والرتمذي

 
 في النهي عن الغناء  باب  

 ما طرب به .  ابلكسر واملد أي التغين . قال يف القاموس : الغناء ككساء من الصوت

  قالت  الربيع بنت معوذ ابن عفراء  عن  بن ذكوان  خالد عن  بشر  حدثنا  مسدد  حدثنا  

مين  فجلس على فراشي كمجلسك بين يب  فدخل علي صبيحة  صلى هللا عليه وسلم  هللا  جاء رسول
أن قالت إحداهن وفينا  من قتل من آابئي يوم بدر إىل ويندبن  يضربن بدف هلن  جويرايت  فجعلت 

 الذي كنت تقولني  ا يف الغد فقال دعي هذه وقويل نيب يعلم م
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) عن الربيع ( 

 وتشديد الياء املكسورة  : بضم الراء وفتح املوحدة

 ) بنت معوذ ( 

 الثقيلة  : بضم امليم وكسر الواو

 ) بن عفراء ( 
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 : اسم األم 

  ( ) صبيحة بين يب

 ة اجملهول والبناء الدخول ابلزوجة : بصيغ

  ( ) كمجلسك مين

 أي جلوسك  : بكسر الالم أي مكانك وجوز الكرماين أن تكون الرواية كمجلسك بفتح الالم

 ) فجعلت ( 

 : أي شرعت 

 ) جويرايت ( 

 ابلتصغري , قيل املراد هبن بنات األنصار ال اململوكات  :

  ( ) يضربن بدف

 الدال وهو أشهر وأفصح , ويروى ابلفتح أيضا  : بضم

  ( ) ويندبن

وتعديد حماسنه ابلكرم  : بضم الدال من الندبة بضم النون وهي ذكر أوصاف امليت ابلثناء عليه
 والشجاعة وحنوها 

 ) فقال دعي هذا ( 

 اتركي ما يتعلق مبدحي الذي فيه اإلطراء املنهي عنه  : أي

 تقولني (  ت) وقويل الذي كن

 إعالن النكاح ابلدف وابلغناء املباح .  : أي من ذكر املقتولني وحنوه . قال املهلب : يف هذا احلديث

وابن ماجه والربيع بضم الراء املهملة وفتح الباء املوحدة  قال املنذري : وأخرجه البخاري والرتمذي
  . وكسرها وعني مهملة وتشديد الياء آخر احلروف

 
  قال  أنس  عن  اثبت  عن  معمر  أخربان  عبد الرزاق  حدثنا  احلسن بن علي  ثنا حد 

 حبراهبم  لعبت احلبشة لقدومه فرحا بذلك لعبوا  املدينة  صلى هللا عليه وسلم  هللا  ملا قدم رسول
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) لعبوا حبراهبم ( 

  . ي برماح صغرية مجع حربةأ

 واحلديث سكت عنه املنذري . 

ويف الصحيحني عن عائشة رضي هللا عنها " دخل علي رسول  : قال احلافظ ابن القيم يف إغاثة اللهفان
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جاريتان تغنيان بغماء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل  هللا صلى هللا عليه وسلم وعندي
 مزمار الشيطان عند النيب صلى هللا عليه وسلم ؟ فأقبل عليه رسول هللا صلى هللا : الأيب بكر فانتهرين وق

عليه وسلم على أيب  عليه وسلم فقال دعها , فلما غفرا غمزهتما فخرجتا " فلم ينكر رسول هللا صلى هللا
عراب الذي قيل مكلفتني تغنيان بغناء األ بكر تسمية الغناء مزمار الشيطان وأقرمها ألهنما جاريتان غري

اليوم يوم عيد فتوسع حزب الشيطان يف ذلك إىل  يف يوم حرب بعاث من الشجاعة واحلرب , وكان
وصورته فتنة يغين مبا يدعو إىل الزان والفجور وشرب اخلمور من  صوت امرأة أجنبية أو صيب أمرد صوته

مع التصفيق والرقص وتلك  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف عدة أحاديث آالت اللهو اليت حرمها
 اليت ال يستحلها أحد , وحيتجون بغناء جويريتني غري مكلفتني بغري شبابة وال دف وال اهليئة املنكرة

وال نكره مثل  رقص وال تصفيق ويدعون احملكم الصريح هلذا املتشابه وهذا شأن كل مبطل . نعم ال حنرم
حنن وأهل العلم السماع  ى ذلك الوجه وإمنا حنرمما كان يف بيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عل

  . املخالف لذلك انتهى

 
 كراهية الغناء والزمر  باب  

وهو زمار وزامر قليل وفعلهما الزمارة   يف القاموس : زمر يزمر زمرا وزمر تزمريا غىن يف القصب وهي زامرة
الدعاء مجع مزمار ومزمور , والزمارة كجبانة الزبور وضروب  كالكتابة , ومزامري داود ما كان يتغىن به من

 . ما يزمر به كاملزمار

 

سليمان  عن  سعيد بن عبد العزيز  حدثنا  مسلم  الوليد بن حدثنا  أمحد بن عبيد هللا الغداين  حدثنا  
   قال انفع  عن  بن موسى 

هل تسمع  انفع  وأنى عن الطريق وقال يل اي  ى أذنيهفوضع إصبعيه عل مزمارا قال  ابن عمر  مسع 
فسمع مثل  صلى هللا عليه وسلم  أذنيه وقال كنت مع النيب  شيئا قال فقلت ال قال فرفع إصبعيه من

  هذا فصنع مثل هذا

 حدثنا  بن خالد حممود  حدثنا  منكر  حديث هذا  يقول  أاب داود  مسعت  أبو علي اللؤلؤي  قال 
إذ مر براع يزمر فذكر  ابن عمر  ردف  كنت  قال  انفع  قال حدثنا  مطعم بن املقدام  حدثنا  أيب 
 حدثنا  أمحد بن إبراهيم  حدثنا  سليمان بن موسى  وانفع  مطعم  أدخل بني  أبو داود  قال   حنوه

فسمع  ابن عمر  كنا مع  قال  انفع  عن  ميمون  عن  أبو املليح  قال حدثنا  الرقي  عبد هللا بن جعفر
  وهذا أنكرها  أبو داود  قال  حنوه  صوت زامر فذكر
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  عون المعبود شرح سنن أبي داود 
 ) أمحد بن عبيد هللا ( 

 مت صدوق البصري . قال أبو حا : بن سهل أبو عبد هللا

 ) الغداين ( 

 املهملة خمففة آخره نون نسبة إىل غدانة بن يربوع بن حنظلة  : بضم املعجمة وفتح

 بن مسلم (  ) أخربان الوليد

وإسحاق وابن املديين وأبو خيثمة قال  : أبو العباس الدمشقي من رجال الكتب الستة , روي عنه أمحد
 العجلي ويعقوب بن شيبة . وقد صرح ابلتحديث  ابنا , ووثقهابن مسهر : يدلس وكان من ثقاة أصح

  ( ) أخربان سعيد بن عبد العزيز

ألهل الشام كمالك ألهل  : أبو حممد الدمشقي وثقه ابن معني وأبو حامت والنسائي . وقال احلاكم هو
 املدينة 

 ) عن سليمان بن موسى ( 

الثقات   : حمله الصدق صاحل احلديث وذكره ابن حبان يفالكويف نزيل دمشق . قال أبو حامت : الزهري
 وهللا أعلم 

 ) فوضع ( 

  : أي ابن عمر رضي هللا عنه

 ) وأنى ( 

 : أي بعد 

 فقلت ال (  ) وقال يل اي انفع هل تسمع شيئا قال

 ال  : : ويف رواية أمحد : اي انفع أتسمع ؟ فأقول نعم فيمضي حىت قلت

 هذا (  ) فصنع مثل

أن يصنع كذلك . واستشكل إذن ابن عمر لنافع ابلسماع  : فيه دليل على أن املشروع ملن مسع الزمارة
 قاله الشوكاين .  وميكن أنه إذ ذاك مل يبلغ احللم

صفارة الرعاء وقد جاء ذلك مذكورا يف هذا  قال اخلطايب يف املعامل : املزمار الذي مسعه ابن عمر هو
مكروها فقد دل هذا الصنع على أنه ليس يف غلظ احلرمة    هذه الرواية , وهذا وإن كاناحلديث من غري

اليت يستعملها أهل اخلالعة واجملون ولو كان كذلك ألشبه أن ال يقتصر  كسائر الزمور واملزاهر واملالهي
 املسامع فقط دون أن يبلغ فيه من النكر مبلغ الردع والتنكيل . انتهى  يف ذلك على سد

 أبو داود هذا حديث منكر (  ) قال
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هذا احلديث رواته كلهم ثقات وليس مبخالف لرواية  : هكذا قاله أبو داود وال يعلم وجه النكارة فإن
 أوثق الناس . 

قال احلافظ مشس الدين بن عبد اهلادي هذا حديث ضعفه حممد بن طاهر وتعلق  : وقد قال السيوطي
 به وليس كما قال فسليمان حسن احلديث وثقه غري واحد من األئمة بن موسى وقد تفرد على سليمان

الصنعاين عن انفع  واتبعه ميمون بن مهران عن انفع وروايته يف مسند أيب يعلى , ومطعم بن املقدام ,
  . وروايته عند الطرباين , فهذان متابعان لسليمان بن موسى

عمر مل ينه انفعا وهذا  ليه وسلم على الراعي وأبن ابنواعرتض ابن طاهر على احلديث بتقريره صلى هللا ع
الصوت ألنه ال يدخل حتت تكليف ,  ال يدل على إابحة ألن احملظور هو قصد االستماع ال جمرد إدراك

به ريح لشمه , وكنظر فجأة خبالف تتابع نظره  فهو كشم حمرم طيبا فإمنا حيرم عليه قصده ال ما جاءت
ألهنا قضية عني فلعله مسعه بال رؤيته أو بعيدا منه على رأس   يدل على إابحةفمحرم . وتقرير الراعي ال

الوصول إليه أو لعل الراعي مل يكن مكلفا فلم يتعني اإلنكار عليه انتهى كالم  جبل أو مكان ال ميكن
 من مرقاة الصعود .  السيوطي

ي موجودة عند أيب داود لكن من انفع ه قلت : ورواية ميمون بن مهران ومطعم بن املقدام كالمها عن
 . اود دون رواية اللؤلؤي كما سيجيءالعبد عن أيب د رواية ابن داسة وابن األعرايب وأيب احلسن بن

  ( ) حدثنا حممود بن خالد

 : بن يزيد الدمشقي السلمي وثقه النسائي 

  ( ) أخربان أيب

 : خالد بن يزيد السلمي الدمشقي وثقه ابن حبان 

 املقدام (  أخربان مطعم بن )

 به . وهذا حديث سنده قوي جيد .  : الشامي الصنعاين وثقه حيىي بن معني , وقال أبو حامت ال أبس

 املنذري يف خمتصره .  واحلديث ليس من رواية اللؤلؤي , ولذا مل يذكره

األعرايب وابن داسة ومل يذكره  بن العبد وابن وقال املزي يف األطراف : هذا احلديث يف رواية أيب احلسن
 أبو القاسم انتهى 

  ( ) أدخل

  . : بصيغة اجملهول أي أدخل بعض الرواة بني مطعم وانفع سليمان بن موسى

  قلت : ال مانع أن مطعما رواه عن سليمان عن انفع مث رواه عن انفع نفسه

 ) حدثنا أمحد بن إبراهيم ( 

 وقال أبو حامت صدوق  احل جزرة: بن كثري البغدادي وثقه ص

 ) قال أخربان عبد هللا بن جعفر الرقي ( 
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 أبو عبد الرمحن من رجال الكتب الستة وثقه أبو حامت  :

 املليح (  ) قال أخربان أبو

 : احلسن بن عمرو الرقي قال أمحد ثقة ضابط 

  ( ) عن ميمون

  . ي وابن سعد وهذا سند جيد قوي: بن مهران الرقي وثقه أمحد والنسائي والعجل

 أبو القاسم  قال املزي : احلديث من رواية ابن العبد وابن األعرايب وابن داسة ومل يذكره

 ) قال أبو داود وهذا ( 

 : احلديث 

  ( ) أنكرها

 : أي أنكر الرواية . 

  . قاتوليس مبخالف لرواية الث قلت : وال يعلم وجه النكارة بل إسناده قوي

 

  شيخ  عن  سالم بن مسكني  قال حدثنا  مسلم بن إبراهيم  حدثنا  

 عبد هللا  وقال مسعت  حبوته  أبو وائل  يتلعبون يغنون فحل  يف وليمة فجعلوا يلعبون أاب وائل  شهد 
  ينبت النفاق يف القلب الغناء  يقول  صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا  مسعت يقول 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) فحل ( 

  : يقال حللت العقدة حال من ابب قتل

 ) حبوته ( 

احتباء واالسم احلبوة ابلكسر والضم ومنه احلديث أنه  : أي احتباءه . قال يف النهاية : يقال احتىب حيتيب
 نتهى واإلمام خيطب ا هنى عن احليوة يوم اجلمعة

 ) إن الغناء ينبت النفاق يف القلب ( 

النفاق يف  ابن القيم : أما تسميته منبت النفاق فثبت عن ابن مسعود أنه قال " الغناء ينبت : قال
املاء الزرع " وقد رواه ابن أيب  القلب كما ينبت املاء الزرع , والذكر ينبت اإلميان يف القلب كما ينبت

وهذا أدل دليل على فقه الصحابة يف أحوال  . كتاب ذم املالهي واملوقوف أصحالدنيا عنه مرفوعا يف  
 القلوب .  القلوب وأدوائها وأدويتها وأهنم أطباء

وتدبره والعمل مبا فيه , فإن القرآن  واعلم أن للغناء خواص فمنها أنه يلهي القلب ويصده عن فهم القرآن
التضاد , فالقرآن ينهى عن اتباع اهلوى وأيمر ابلعفة وجمانبة  نوالغناء ال جيتمعان يف القلب ملا بينهما م

 والغناء أيمر بضد ذلك وحيسنه ويهيج النفوس إىل شهوات الغي .  , الشهوات وأسباب الغي
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السماع يورث بعض النفاق يف قوم والعناد يف قوم والتكذيب يف قوم والفجور يف  : قال بعض العارفني
على  ق الصور واستحسان الفواحش وإدمانه يثقل القرآن على القلب ويكرههوأكثر ما يورث عش , قوم

 السمع . 

يف قلب وهذا معىن النفاق . وأيضا  وسر املسألة أن الغناء قرآن الشيطان , فال جيتمع هو وقرآن الرمحن
اجرا أو الغناء بني أمرين إما أن ينتهك فيكون ف فإن أساس النفاق أن خيالف الظاهر الباطن , وصاحب

الرغبة يف هللا والدار اآلخرة وقلبه يغلي ابلشهوات وحمبة ما ينايف  يظهر النسك فيكون منافقا , فإنه يظهر
 واآلالت .  الدين من اللهو

الصالة ونقر الصالة , وهذه صفة  وأيضا فمن عالمات النفاق قلة ذكر هللا والكسل عند القيام إىل
 املفتونني ابلغناء . 

حيث يظن أنه يصلح كما أخرب هللا عن املنافقني , وصاحب السماع يفسد قلبه  نافق يفسد منوأيضا امل
 حديث أنه يصلحه . واملغين يدعو القلب إىل فتنة الشهوات واملنافق يدعوها إىل فتنة وحاله من

 الشبهات . 

 قال الضحاك : الغناء مفسدة للقلب مسخطة للرب . 

  مؤدب ولده بلغين عن الثقات أن صوت املعازف واستماع األغاين ينبتعبد العزيز إىل وكتب عمر بن

  . النفاق يف القلب كما ينبت العشب على املاء انتهى كالمه خمتصرا من اإلغاثة

يذكره أبو القاسم وهو  وحديث عبد هللا بن مسعود ليس من رواية اللؤلئي . وقال املزي يف األطراف : مل
 العبد وغريه انتهى .  يف رواية أيب احلسن بن

التحرمي ,  الشوكاين : قد اختلف يف الغناء مع آلة من آالت املالهي وبدوهنا , فذهب اجلمهور إىل قال
الرتخيص يف السماع ولو مع  وذهب أهل املدينة ومن وافقهم من علماء الظاهر ومجاعة من الصوفية إىل

الكالم يف هذه املسألة يف ذلك الكتاب إشباعا  أشبع العود والرياع . كذا قال الشوكاين يف النيل , وقد
مجيع ما حررانه من حجج الفريقني فال خيفى على الناظر أن حمل  حسنا وقال يف آخر كالمه : وإذا تقرر

 دائرة احلرام مل خيرج عن دائرة االشتباه , واملؤمنون وقافون عند الشبهات كما صرح به النزاع إذا خرج عن

فيه , وال  ومن تركها فقد استربأ لعرضه ودينه , ومن حام حول احلمى يوشك أن يقع احلديث الصحيح ,
والوصال فإن سامع ما كان   سيما إذا كان مشتمال على ذكر القدود واخلدود واجلمال والدالل واهلجر

حد يقصر عنه الوصف . وكم هلذه  كذلك ال خيلو عن بلية وإن كان من التصلب يف ذات هللا على
 غرامه وهيامه مكبول نسأل هللا السداد والثبات .  ة الشيطانية من قتيل دمه مطلول وأسري هبمومالوسيل

األشربة عن عبد الرمحن بن غنم قال حدثين أبو عامر أو أبو مالك  قلت : وأخرج البخاري يف كتاب
 واحلرير واخلمر صلى هللا عليه وسلم يقول " ليكونن من أميت أقوام يستحلون احلر األشعري مسع النيب

 واملعازف " . 
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مالك األشعري قال : قال رسول هللا  وأخرج ابن ماجه يف كتاب الفنت إبسناد صححه ابن القيم عن أيب
يسموهنا بغري امسها يعزف على رءوسهم ابملعازف  صلى هللا عليه وسلم : " ليشربن انس من أميت اخلمر

 القردة واخلنازير " انتهى . منهم  واملغنيات خيسف هللا هبم األرض وجيعل

القرطيب عن اجلوهري أن املعازف الغناء والذي يف  واملعازف مجع معزفة وهي آالت املالهي . ونقل
ويف حواشي الدمياطي املعازف الدفوف وغريها مما يضرب به  . صحاحه أهنا اللهو وقيل صوت املالهي

 وعلى كل لعب عزف .  . ويطلق على الغناء عزف

وسلم قال " إن هللا حرم اخلمر وامليسر والكوبة  ج أمحد عن عبد هللا بن عمر أن النيب صلى هللا عليهوأخر 
  . والغبرياء وكل مسكر حرام " انتهى

 والكوبة هي الطبل كما رواه البيهقي من حديث ابن عباس . 

 . ل ابن األعرايب الكوبة النرديف تفسريها فقيل الطنبور , وقيل العود , وقيل الرببط قا والغبرياء اختلف

يف هذه األمة خسف  " وأخرج الرتمذي عن عمران بن احلصني أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال
إذا ظهرت القيان واملعازف  ومسخ وقذف فقال رجل من املسلمني : اي رسول هللا ومىت ذلك ؟ قال

  . وشربت اخلمور " رواه الرتمذي وقال هذا حديث غريب

رمحة وهدى للعاملني وأمرين  وأخرج أمحد عن أيب أمامة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال " إن هللا بعثين
واألواثن اليت كانت تعبد يف اجلاهلية " واحلديث فيه  أن أحمق املزامري والكبارات يعين الربابط واملعازف

 ضعف . 

ألمحق والصوت الفاجر فهي تسمية الصادق اإلغاثة : وتسمية الغناء ابلصوت ا قال ابن القيم يف
هللا عليه وسلم . أخرج الرتمذي من حديث ابن أيب ليلى عن عطاء عن جابر قال "  املصدوق صلى

بنفسه فوضعه  النيب صلى هللا عليه وسلم مع عبد الرمحن بن عوف إىل النخل فإذا ابنه إبراهيم جيود خرج
مل أنه عن البكاء وإمنا  كي وأنت تنهى الناس ؟ قال إينيف حجره ففاضت عيناه فقال عبد الرمحن أتب

ومزامري الشيطان , وصوت عند مصيبة  هنيت عن صوتني أمحقني فاجرين : صوت عند نغمة هلو ولعب
 حديث حسن .  : مخش وجوه وشق جيوب ورنة " احلديث قال الرتمذي

حىت مساه مزامري الشيطان . وقد  ذلك فانظر إىل النهي املؤكد تسمية الغناء صوات أمحق ومل يقتصر على
 الغناء مزمور الشيطان .  أقر النيب صلى هللا عليه وسلم أاب بكر على تسمية

كاد هبا هو قل نصيبه من العلم والعقل والدين وصاد  قال ابن القيم رمحه هللا : ومن مكائد عدو هللا اليت
الغناء حىت كانت مزامري الشيطان أحب إليهم من املكاء والتصدية و  هبا قلوب اجلاهلني واملبطلني مساع

منهم أمله من الفسوق والعصيان ومل يزل أنصار اإلسالم وطوائف اهلدى حيذرون من  آايت القرآن , وبلغ
بكر  واقتفاء سبيلهم واملشي على طريقتهم املخالفة إلمجاع أئمة الدين كما ذكره اإلمام أبو هؤالء

استماعه وقال إذا  رمي السماع قال أما مالك فإنه هنى عن الغناء وعنالطرطوشي يف خطبة كتابه يف حت
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فيه أهل املدينة من الغناء , فقال  اشرتى جارية فوجدها مغنية فله أن يردها ابلعيب . وسئل عما يرخص
 : إمنا يفعله عندان الفساق . 

وإبراهيم  لكوفة سفيان ومحادحنيفة فإنه يكره الغناء وجيعله من الذنوب , وكذلك مذهب أهل ا وأما أبو
  . والشعيب وغريهم , وال نعلم خالفا بني أهل البصرة أيضا يف املنع منه

بتحرمي مساع املالهي   وأبو حنيفة أشد األئمة قوال فيه ومذهبه فيه أغلظ املذاهب , وقد صرح أصحابه
الشهادة , بل قالوا التلذذ وترد به  كلها املزمار والدف حىت الضرب ابلقضيب وأنه معصية يوجب الفسق

 جيتهد يف أن ال يسمعه إذا مر به أو كان يف جواره .  به كفر . هذا لفظهم . قالوا : وجيب عليه أن

فيها صوت املعازف واملالهي أدخل فيها بغري إذهنم ألن النهي عن املنكر  وقال أبو يوسف يف دار يسمع
 من إقامة الفرض .  جيز الدخول بغري إذن المتنع الناس فرض فلو مل

كتاب القضاء : إن الغناء هلو مكروه يشبه الباطل , وصرح أصحابه العارفون  وأما الشافعي فقال يف
الشيخ  بتحرميه وأنكروا على من نسب إليه حله , كالقاضي أيب الديب الطربي وابن الصباغ . قال مبذهبه

ومل يذكر فيه خالفا  اخلمر ة كالغناء والزمر ومحلأبو إسحاق يف التنبيه وال تصح اإلجارة على منفعة حمرم
فقال : الغناء ينبت النفاق يف القلب ال يعجبين  وأما اإلمام أمحد فقال عبد هللا ابنه سألت أيب عن الغناء

 الفساق .  , مث ذكر قول مالك إمنا يفعله عندان

بكل رخصة بقول أهل  عملقال عبد هللا : ومسعت أيب يقول : مسعت القطان يقول : لو أن رجال 
 لكان فاسقا .  الكوفة يف النبيذ وأهل املدينة يف السماع وأهل مكة يف املتعة

اجتمع فيك الشر كله انتهى كالم ابن  وقال سليمان التيمي : لو أخذت برخصة كل عامل أو زلة كل عامل
 وأجاد .  القيم من اإلغاثة خمتصرا وقد أطال الكالم فيه

احلديث { اآلية ملا ذكر هللا  مام ابن كثري حتت قوله تعاىل } ومن الناس من يشرتي هلوويف تفسري اإل
وينتفعون بسماعه , عطف بذكر حال األشقياء  تعاىل حال السعداء وهم الذين يهتدون بكتاب هللا

 الت الطرب . وأقبلوا على استماع املزامري والغناء ابألحلان وآ الذين أعرضوا عن االنتفاع بسماع كالم هللا

من طريق سعيد بن جبري عن أيب الصهباء أنه مسع عبد هللا بن مسعود وهو يسأل عن  أخرج ابن جرير
ال إله إال  اآلية } ومن الناس من يشرتي هلو احلديث { فقال عبد هللا بن مسعود الغناء وهللا الذي هذه

وجماهد ومكحول وعمرو  بن جبريهو يرددها ثالث مرات وكذا قال ابن عباس وجابر وعكرمة وسعيد 
 بن شعيب وعلي بن بذمية . 

اآلية : } ومن الناس من يشرتي هلو احلديث { يف الغناء واملزامري  وقال احلسن البصري : نزلت هذه
  . انتهى كالمه خمتصرا

أنه رمحها هللا تعاىل  ويف كتاب املستطرف يف مادة عجل : نقل القرطيب عن سيدي أيب بكر الطرطوشي
الشعر فريقصون ويطربون مث يضرب هلم  سئل عن قوم جيتمعون يف مكان فيقرءون من القرآن مث ينشد هلم
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حرام ؟ فقال : مذهب الصوفية أن هذه بطالة  بعد ذلك ابلدف والشبابة هل احلضور معهم حالل أم
ول من أحدثه أصحاب وسنة رسوله , وأما الرقص والتواجد فأ وجهالة وضاللة وما اإلسالم إال كتاب هللا

فهذه احلالة هي عبادة العجل , وإمنا كان النيب صلى هللا عليه وسلم مع  , السامري ملا اختذوا العجل
اإلسالم  جلوسهم كأمنا على رءوسهم الطري مع الوقار والسكينة , فينبغي لوالة األمر وفقهاء أصحابه يف

اآلخر أن حيضر معهم وال  حد يؤمن ابهلل واليومأن مينعوهم من احلضور يف املساجد وغريها وال حيل أل
  . وأمحد بن حنبل رمحهم هللا تعاىل انتهى يعينهم على ابطلهم . هذا مذهب الشافعي وأيب حنيفة ومالك

 

 المخنثين  في الحكم في  باب  

ل اخللقة مل وحركاته , فإن كان من أص املخنث بكسر النون وفتحها من يشبه النساء يف أخالقه وكالمه
  . بقصد منه وتكلف له فهو املذموم يكن عليه لوم وعليه أن يتكلف إزالة ذلك وإن كان

 

 عن  مفضل بن يونس  أخربهم عن  أاب أسامة  أن  وحممد بن العالء  هارون بن عبد هللا  حدثنا  
  أيب هريرة  عن  أيب هاشم  عن  القرشي  أيب يسار عن  األوزاعي 

صلى هللا عليه  النيب  يديه ورجليه ابحلناء فقال خضب  قد  مبخنث  أيت  صلى هللا عليه وسلم   أن النيب
فقالوا اي رسول هللا أال  النقيع  به فنفي إىل  ما ابل هذا فقيل اي رسول هللا يتشبه ابلنساء فأمر وسلم 

 املصلني  عن قتلإين هنيت  نقتله فقال 

  ابلبقيع   وليس املدينة  انحية عن  والنقيع  أبو أسامة  قال 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) أيت ( 

 : بصيغة اجملهول 

  ( ) فنفي

 : ابلبناء للمفعول أي أخرج 

 ) إىل النقيع ( 

الذي  ينة على ليلتني من املدينة وهو نقيع اخلضماتمفتوحة مث قاف مكسورة موضع ببالد مز  : ابلنون
 محاه عمرا ومتغايران كذا يف القاموس 

  ( ) إين هنيت عن قتل املصلني

 على اإلميان  : قال املناوي : يعين املؤمنني مساهم به ألن الصالة أظهر األفعال الدالة

 ) وليس ابلبقيع ( 

 : أي ابملوحدة . 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية                                   كتاب األدب           عون المعبود شرح سنن ابي داود           

 

هاشم قيل هو   إسناده أبو يسار القرشي سئل عنه أبو حامت الرازي فقال جمهول , وأبواملنذري : يف قال
  . ابن عم أيب هريرة

زينب بنت أم  عن  أبيه  عن  هشام يعين ابن عروة  عن  وكيع  حدثنا  أبو بكر بن أيب شيبة  حدثنا  
  أم سلمة  عن  سلمة 

 أخيها إن يفتح هللا  لعبد هللا  وهو يقول  خمنث  دخل عليها وعندها   عليه وسلم صلى هللا أن النيب 
  صلى هللا عليه وسلم فقال النيب  بثمان  وتدبر  أبربع  تقبل  امرأة   غدا دللتك على الطائف 

 أخرجوهم من بيوتكم 

  يف بطنها   عكن ع املرأة كان هلا أرب أبو داود  قال 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) إن يفتح هللا الطائف ( 

 : أي حصنه 

 دللتك (  )

 : ويف رواية البخاري ومسلم : أدلك 

 أبربع وتدبر بثمان (  ) على امرأة تقبل

ان ولكل واحدة طرفان هبن من كل انحية ثنت : أي أربع عكن ومثان عكن معناه أن هلا أربع عكن تقبل
 فإذا أدبرت صارت األطراف مثانية 

 أخرجوهم (  )

 : أي املخنثني 

 ) من بيوتكم ( 

 اخلطاب ابجلمع املذكر تعظيما ألمهات املؤمنني  : : قال القاري

  ( ) قال أبو داود

 : أي مفسرا لقوله تقبل أبربع إخل 

  ( ) كان هلا أربع عكن

 لضم وهو ما انطوى وتثىن من حلم البطن مسنا . : مجع عكنة اب

 املنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه .  قال

اهلاء وسكون الياء آخر احلروف وبعدها اتء اثلث احلروف , هكذا ذكره  واملخنث امسه هيت بكسر
 كنة وابء موحدة وذكر بعضهم أنوقيل امسه ماتع وقيل إنه هنب ابهلاء وبعدها نون سا  , البخاري وغريه

وسلم ومل يكونوا  هيتا وهنبا وماتعا أمساء لثالثة من املخنثني كانوا على عهد رسول هللا صلى هللا عليه
وخضااب يف األيدي واألرجل   يزنون ] يتهمون [ ابلفاحشة الكربى إمنا كان أتنيثهم لينا يف القول
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 كخضاب النساء ولعبا كلعبهم . 

موحدة وبعد األلف دال مهملة وايء آخر احلروف مفتوحة واتء أتنيث وقيل فيها ابدنة  دية بباءواملرأة اب
 عشر نسوة .  الدال املهملة نون واملشهور ابلياء وأبوها غيالن بن سلمة الثقفي الذي أسلم وحتته بعد

 

  ابن عباس  عن  عكرمة  عن  حيىي  عن  هشام  حدثنا  مسلم بن إبراهيم  حدثنا  

 من الرجال واملرتجالت من النساء وقال أخرجوهم من املخنثني  لعن  عليه وسلم  صلى هللا أن النيب 

  املخنثني  يعين  بيوتكم وأخرجوا فالان وفالان 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) واملرتجالت من النساء ( 

وهيئة ومشية ورفع صوت وحنوها ال رأاي وعلما فإن التشبه هبم حممود , كما روي  زاي : أي املتشبهات هبم
  عائشة رضي هللا عنهما كانت رجلة الرأي أي رأيها كرأي الرجال على ما يف النهاية أن

 ) قال ( 

 أي خطااب عاما 

  ( ) وأخرجوهم من بيوتكم

 : قال القاري أي مساكنكم أو بلدكم . 

من الدخول على النساء ومنعهن من الظهور عليه , وبيان أن له حكم  يث الباب منع املخنثويف أحاد
 الراغبني يف النساء يف هذا املعىن , وكذا حكم اخلصي واجملبوب ذكره .  الرجال الفحول

  . املنذري : وأخرجه البخاري والرتمذي والنسائي وابن ماجه . وقد تقدم يف كتاب اللباس قال

 
 
 

 في اللعب بالبنات  باب  

 . مجع البنت واملراد هبا اللعب اليت تلعب هبا الصبية

 

  قالت  عائشة  عن  أبيه  عن  هشام بن عروة  عن  محاد  حدثنا  مسدد  حدثنا  

 فإذا دخل ري اجلوا وعندي  صلى هللا عليه وسلم  فرمبا دخل علي رسول هللا  كنت ألعب ابلبنات

  خرجن وإذا خرج دخلن 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) كنت ألعب ابلبنات ( 
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 : أي ابللعب 

 وعندي اجلواري (  )

 : مجع جارية 

 ) فإذا دخل خرجن ( 

 إذا دخل صلى هللا عليه وسلم خرجت تلك اجلواري حياء منه وهيبة .  : أي

 مع البنات أي اجلواري والباء مبعىن مع .  احلديث اللعب قيل معىن

 أخرجه ابن عيينة يف اجلامع يف هذا احلديث " وكن جواري أيتني فيلعنب هبا معي قال احلافظ : ويرده ما

" .  

  . ويف رواية جرير عن هشام " كنت ألعب ابلبنات وهن اللعب " أخرجه أبو عوانة

  . النسائي وابن ماجهقال املنذري : وأخرجه البخاري ومسلم و 

 

عمارة بن غزية  قال حدثين  حيىي بن أيوب  أخربان  سعيد بن أيب مرمي  حدثنا  حممد بن عوف  حدثنا  
  قالت  رضي هللا عنها  عائشة  عن  أيب سلمة بن عبد الرمحن  حدثه عن  حممد بن إبراهيم  أن  

سرت فهبت ريح  سهوهتا  ويف  خيرب  أو  تبوك  غزوة  من  لى هللا عليه وسلم ص قدم رسول هللا 
قالت بنايت ورأى بينهن فرسا له  عائشة  لعب فقال ما هذا اي  لعائشة  فكشفت انحية السرت عن بنات 

 ذا الذي عليه قالتأرى وسطهن قالت فرس قال وما ه فقال ما هذا الذي  رقاع  من  جناحان

فضحك حىت  خيال هلا أجنحة قالت  لسليمان  جناحان قال فرس له جناحان قالت أما مسعت أن 
  نواجذه  رأيت 

 
 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) أو خيرب ( 

 : شك من الراوي 

 سهوهتا (  ) ويف

يف األرض قليال شبيه ابملخدع ,  بيت صغري منحدر: بفتح السني املهملة أي صفتها قدام البيت وقيل 
 النهاية  وقيل هو شبيه ابلرف والطاق يوضع فيه الشيء كذا يف

 ) فكشفت ( 

 : أي أظهرت 

  ( ) انحية السرت
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 : أي طرفه 

 ) لعب ( 

  : بضم ففتح بدل من بنات أو بيان

 ) ورأى ( 

 : أي النيب صلى هللا عليه وسلم 

  ( ينهن) ب

 : أي بني البنات 

 ) له ( 

 : أي للفرس 

 رقاع (  ) من

 : بكسر الراء مجع رقعة وهي اخلرقة وما يكتب عليه 

  ( ) وسطهن

 : ابلسكون . 

 وسط القوم أي بينهم  قال يف املصباح : الوسط ابلسكون مبعىن بني حنو جلست

 ) قال فرس له جناحان ( 

  هام: حبذف االستف

 ) حىت رأيت نواجذه ( 

 . أي أواخر أسنانه . 

احلديث والذي قبله على جواز اختاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات هبن ,  واستدل هبذا
بيع  ذلك من عموم النهي عن اختاذ الصور , وبه جزم عياض ونقله عن اجلمهور , وأهنم أجازوا وخص

أنه منسوخ .   على أمر بيوهتن وأوالدهن . قال وذهب بعضهم إىل لعب للبنات لتدريبهن من صغرهن
 كذا يف فتح الباري . 

  . قال املنذري : وأخرجه النسائي

 

 في األرجوحة  باب  

وسطها على مكان مرتفع وجيلسون  بضم اهلمزة هي خشبة يلعب عليها الصبيان واجلواري الصغار يكون
 قاله النووي .  . جانب منها وينزل جانب على طرفيها وحيركوهنا , فريتفع

  . اإلنسان وحيرك وهو فيه ويف اجملمع األرجوحة حبل يشد طرفاه يف موضع عال , مث يركبه
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 قاال حدثنا  أبو أسامة  حدثنا  بشر بن خالد   و حدثنا ح  محاد  حدثنا  موسى بن إمسعيل  حدثنا  
  قالت  عائشة  عن   أبيه ن ع هشام بن عروة 

 أتني نسوة  املدينة  فلما قدمنا  أو ست  تزوجين وأان بنت سبع  وسلم  صلى هللا عليه إن رسول هللا 

صلى  فأيت يب رسول هللا  وصنعنين  وأان على أرجوحة فذهنب يب وهيأنين  أم رومان  فأتتين  بشر  وقال 
  هيه  هيه  فوقفت يب على الباب فقلت  وأان ابنة تسع فبىن يب   عليه وسلم هللا

دخل  فقلن على اخلري والربكة  األنصار  فأدخلت بيتا فإذا فيه نسوة من  أي تنفست أبو داود  قال 
على خري طائر  مثله قال أبو أسامة  حدثنا  إبراهيم بن سعيد  حدثنا  أحدمها يف اآلخر  حديث

ضحى  صلى هللا عليه وسلم  إال رسول هللا  يرعين  فسلمتين إليهن فغسلن رأسي وأصلحنين فلم 
 فأسلمنين إليه 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) أخربان محاد ( 

 : هو ابن سلمة 

 وأخربان بشر بن خالد (  )

 : العسكري 

  ( سامة) أخربان أبو أ

 : هو محاد بن أسامة 

 ) فأتتين أم رومان ( 

 وسكون الواو هي أم عائشة رضي هللا عنهما  : بضم الراء

 ) فهيأنين وصنعنين ( 

 النسوة  ويف رواية مسلم وكذا يف الرواية اآلتية فغسلن رأسي وأصلحنين وضمري اجلمع يرجع إىل :

 ) فبىن يب ( 

 : أي دخل يب 

  ( أان ابنة تسع) و 

 : الواو للحال 

 ) فوقفت يب ( 

 أوقفتين أم رومان  : الباء للتعدية أي

 ) فقلت هيه هيه ( 

 حىت ذهب نفسي .  : ويف رواية مسلم فقلت هه هه
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 حىت يرتاجع إىل حال سكونه .  قال النووي : إبسكان اهلاء الثانية وهي كلمة يقوهلا املبهور

 ود ( ) قال أبو دا

 لقوهلا فقلت هيه هيه  : أي مفسرا

 ) فأدخلت ( 

 : أي أم رومان 

  ( ) فقلن

 : أي ألم رومان ومن معها وللعروس 

  ( ) على اخلري والربكة

 : أي قدمنت 

 ) دخل حديث أحدمها ( 

 إىل موسى بن إمساعيل وبشر بن خالد .  : ضمري التثنية يرجع

  ) على خري طائر (

 احلظ أي على أفضل حظ  : الطائر

  ( ) فلم يرعين إال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 : أي مل يفجأين وأيتين بغتة إال هذا 

 ) ضحى ( 

 وقت الضحى .  : أي يف

العسكري وإبراهيم بن سعيد  قال املزي : هذا احلديث أخرجه أبو داود يف األدب عن بشر بن خالد
بن سعيد يف رواية أيب سعيد بن األعرايب  مها عن أيب أسامة محاد بن أسامة وحديث إبراهيماجلوهري كال

 انتهى .  وأيب بكر بن داسة ومل يذكره أبو القاسم

 

رضي هللا  عائشة  عن  عروة  عن  هشام بن عروة  أخربان  محاد  حدثنا  موسى بن إمسعيل  حدثنا  
  قالت  عنها 

مث  وصنعنين  فذهنب يب فهيأنين  جمممة  جاءين نسوة وأان ألعب على أرجوحة وأان  املدينة  فلما قدمنا 
 وأان ابنة تسع سنني  فبىن يب  وسلم  صلى هللا عليه أتني يب رسول هللا 

وأان  إبسناده يف هذا احلديث قالت   هشام بن عروة حدثنا  أبو أسامة  أخربان  بشر بن خالد  حدثنا 
 حدثنا  على اخلري والربكة  فقلن األنصار  على األرجوحة ومعي صواحبايت فأدخلنين بيتا فإذا نسوة من 

حيىي يعين ابن عبد الرمحن بن حاطب  عن  يعين ابن عمرو  حممد حدثنا  أيب  حدثنا  عبيد هللا بن معاذ 
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فوهللا إين  قالت بين احلارث بن اخلزرج  فنزلنا يف  املدينة  فقدمنا  رضي هللا عنها  عائشة  قالت قال  
 احلديث  وساق مجيمة  فجاءتين أمي فأنزلتين ويل  عذقني  لعلى أرجوحة بني 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) وأان جمممة ( 

 النازل إىل األذنني وحنومها .  هي الشعر: أي وكان يل مجة و 

وابن ماجه بنحوه خمتصرا ومطوال وقد تقدم يف كتاب  قال املنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي
 النكاح خمتصرا . 

 عذقني (  ) بني

 : أي بني خنلتني . 

) ر العذق كذا يف القاموس [ والعذق بكسرها الكباسة ] ابلكس قال اخلطايب : العذق بفتح العني النخلة
  ( ويل مجيمة

  : تصغري اجلمة من الشعر أي صار إىل حد اجلمة بعد أن كان قد ذهب ابملرض

 ) وساق احلديث ( 

 : أي السابق . 

وأحاديث الباب تدل على جواز اللعب على األرجوحة للصبيان  . واحلديث سكت عنه املنذري
  . واجلواري

 
 
 

 بالنرد  في النهي عن اللعب  باب  

  . بفتح النون وسكون الراء لعب معروف ويسمى الكعاب ابلنردشري

 

أيب  عن  سعيد بن أيب هند  عن  ميسرة  موسى بن عن  مالك  عن  عبد هللا بن مسلمة  حدثنا  
  موسى األشعري 

  فقد عصى هللا ورسوله  ابلنرد  من لعب  قال  صلى هللا عليه وسلم  أن رسول هللا 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) من لعب ابلنرد إخل ( 

  . : فاللعب به حرام
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 كاألزالم .  قال العزيزي : ألن التعويل فيه على ما خيرجه الكعبان أي احلصا وحنوه فهو

  . قال املنذري : وأخرجه ابن ماجه

  

  أبيه  عن  سليمان بن بريدة  عن  علقمة بن مرثد  عن  سفيان  عن  حيىي  حدثنا  مسدد   حدثنا  

 فكأمنا غمس يده يف حلم خنزير ودمه  ابلنردشري  من لعب  قال  صلى هللا عليه وسلم  عن النيب 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

  ( ) من لعب ابلنردشري

 التحتية بعدها راء .  : بكسر الشني وسكون

 وشري معناه حلو .  , قال النووي : النردشري هو النرد , فالنرد عجمي معرب

 ) فكأمنا غمس يده يف حلم خنزير ودمه ( 

 أدخلها فيهما .  : أي

 ويف رواية مسلم " صبغ مكان غمس " . 

 وهو تشبيه لتحرمي اللعب ابلنرد بتحرمي أكلهما .  حال أكله منهما , قال النووي : أي يف

مكروه ليس  واحلديث حجة للشافعي واجلمهور يف حترمي اللعب ابلنرد , وأما الشطرنج فمذهبنا أنه : قال
 حبرام وهو مروي عن مجاعة من التابعني . 

 مالك هو شر من النرد وأهلى عن اخلري .  وقال مالك وأمحد حرام . قال

  . املنذري : وأخرجه مسلم وابن ماجهقال 

 
 
 

 في اللعب بالحمام  باب  
أنه واحد من جنس ال للتأنيث كذا يف  ابلفتح والتخفيف يقال له يقع على الذكر واألنثى واهلاء فيه على

  . الصراح ابلفارسية كبوتر

 
  أيب هريرة  عن  أيب سلمة  عن   عمرو حممد بن عن  محاد  حدثنا  موسى بن إمسعيل  حدثنا  

 رأى رجال يتبع محامة فقال شيطان يتبع شيطانة  صلى هللا عليه وسلم  هللا  أن رسول
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) يتبع محامة ( 

  : أي يقفو أثرها العبا هبا
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 ) فقال شيطان يتبع شيطانة ( 

 احلق واشتغاله مبا ال يعنيه ومساها شيطانة ألهنا أورثته الغفلة عن ذكر هللا باعدته عن: إمنا مساه شيطاان مل

.  

كراهة , وأما اللعب هبا  قال النووي : اختاذ احلمام للفرخ والبيض أو األنس أو محل الكتب جائز بال
قاة . قال املنذري : الشهادة كذا يف املر  للتطري فالصحيح أنه مكروه , فإن انضم إليه قمار وحنوه ردت

علقمة الليثي وقد استشهد به مسلم وثقه حيىي بن معني وحممد  وأخرجه ابن ماجه . ويف إسناده حممد بن
مرة ما زال الناس يتقون حديثه وقال السعدي ليس ابلقوي وغمزه اإلمام مالك .  بن حيىي وقال ابن معني

 عمرو بن علقمة كيف هو قال تريد العفو أو املديين سألت حيىي يعين القطان عن حممد بن وقال ابن

  . تشدد ؟ قلت بل أتشدد قال فليس هو ممن تريد

 
 في الرحمة  باب  

 موىل  أيب قابوس  عن  عمرو  عن  سفيان  حدثنا  قاال املعىن  ومسدد  أبو بكر بن أيب شيبة  حدثنا  
  هللا بن عمرو  عبد عن  لعبد هللا بن عمرو 

 مل الرامحون يرمحهم الرمحن ارمحوا أهل األرض يرمحكم من يف السماء  عليه وسلم  صلى هللا يبلغ به النيب 
  صلى هللا عليه وسلم وقال قال النيب  عبد هللا بن عمرو  موىل  مسدد  يقل 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) عن أيب قابوس ( 

 قطع هبذا غري واحد ممن يعتمد عليه كذا يف مرقاة الصعود  : غري منصرف للعجمة والعلمية

  ( ) الرامحون

 إليهم  : أي ملن يف األرض من آدمي وحيوان مل يؤمر بقتله ابلشفقة عليهم واإلحسان

 ) يرمحهم الرمحن ( 

كتاب والسنة , فإقامة احلدود واالنتقام حلرمة والرمحة مقيدة ابتباع لل . : أي حيسن إليهم ويتفضل عليهم
 ينايف كل منهما الرمحة  هللا تعاىل ال

 ) ارمحوا أهل األرض يرمحكم ( 

 جواب األمر  : ابجلزم

 ) من يف السماء ( 

املنري وقد روي بلفظ ارمحوا أهل األرض يرمحكم أهل السماء , واملراد أبهل  : هو هللا تعاىل . ويف السراج
ويستغفرون ملن  } املالئكة ومعىن رمحتهم ألهل األرض دعاؤهم هلم ابلرمحة واملغفرة كما قال تعاىل السماء
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 يف األرض { 

  ( ) مل يقل مسدد موىل عبد هللا بن عمرو

 أي بل اقتصر على أيب قابوس 

  ( ) وقال قال النيب صلى هللا عليه وسلم

روايته بل قال مكانه قال النيب صلى   عليه وسلم كما قال أبو بكر يف: أي مل يقل يبلغ به النيب صلى هللا
املسلسل ابألولية قال ابن الصالح يف مقدمته : قلما  هللا عليه وسلم واعلم أن هذا احلديث هو احلديث

وصف التسلسل ال يف أصل املنت , ومن املسلسل ما ينقطع  تسلم املسلسالت من ضعف أعين يف
فيه وهو كاملسلسل أبول حديث مسعته على ما هو الصحيح يف  ناده وذلك نقصتسلسله يف وسط إس

  . وأخرجه الرتمذي أمت منه وقال حسن صحيح : ذلك انتهى . قال املنذري

 
 كتب إيل  قال  شعبة  قال أخربان  كثري  ابن و حدثنا  ح  قال حدثنا  حفص بن عمر  حدثنا  

إذا قرأته علي فقد  فقال  منصور  حدثين  حديثه وقرأته عليه وقلت أقول  يف ابن كثري  قال  منصور 
  قال  أيب هريرة  عن  أيب عثمان موىل املغرية بن شعبة  عن  به مث اتفقا  حدثتك

ال تنزع الرمحة  ة يقول صاحب هذه احلجر  وسلم  صلى هللا عليه الصادق املصدوق  أاب القاسم  مسعت 
 إال من شقي 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) قال ( 

 : أي شعبة 

  ( ) كتب إيل منصور

 : هذا احلديث 

 ) قال ابن كثري يف حديثه ( 

 بعد قوله كتب إىل منصور  : عن شعبة أي

 ) وقرأته ( 

 إيل  : أي احلديث أي بعد ما كتب

 ) عليه ( 

 : أي على منصور 

 ) قلت ( 

حدثنا  , مقولة شعبة ولفظ الرتمذي يف كتاب الرب والصلة حدثنا حممود بن غيالن حدثنا أبو داود : هذه
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 عن أيب هريرة احلديث  شعبة قال كتب به إىل منصور وقرأته عليه مسع أاب عثمان موىل املغرية بن شعبة

 ) أقول حدثين منصور ( 

 قلت ملنصور هل أقول فيما قرأته عليك لفظة حدثين منصور  ستفهام أي: حبذف اال

  ( ) فقال

 : أي منصور 

 ) إذا قرأته ( 

 : بصيغة اخلطاب 

 علي فقد حدثتك (  )

 : بصيغة املتكلم . 

وجوه التحمل عند اجلمهور , ورجحها بعضهم على السماع من لفظ  واعلم أن القراءة على الشيخ أحد
منهم البخاري وحكاه يف أوائل صحيحه عن مجاعة من األئمة إىل أن السماع  الشيخ , وذهب مجع جم

 والقراءة عليه يعين يف الصحة والقوة سواء  من لفظ الشيخ

 ) مث اتفقا ( 

 وابن كثري  : أي حفص

 ) الصادق ( 

 : أي يف أقواله وأفعاله 

 املصدوق (  )

  {  قوله تعاىل } وما ينطق عن اهلوى: أي املشهود بصدقه يف

 ) ال تنزع ( 

ومنهم نفسه اليت هي أوىل ابلشفقة واملرمحة عليها  : بصيغة اجملهول أي ال تسلب الشفقة على خلق هللا
 غريه راجعة إليها لقوله تعاىل } إن أحسنتم أحسنتم ألنفسكم {  من غريها , بل فائدة شفقته على

  ( ) إال من شقي

 : أي كافر أو فاجر يتعب يف الدنيا ويعاقب يف العقىب . 

أيب  املنذري : وأخرجه الرتمذي وقال حسن وأبو عثمان ال نعرف امسه وقال هو والد موسى بن قال
 عثمان الذي روي عنه أبو الزاند انتهى . 

  . موىل املغرية بن شعبة هو سعيد التبان انتهى وقال املزي وابن حجر أبو عثمان
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عن  ابن عامر  عن  ابن أيب جنيح  عن  سفيان   قاال حدثنا وابن السرح  أبو بكر بن أيب شيبة  حدثنا  
  عبد هللا بن عمرو  

من مل يرحم صغريان ويعرف حق كبريان فليس  قال  وسلم  صلى هللا عليه عن النيب  ابن السرح  يرويه قال 
 منا 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) ويعرف ( 

 : ابجلزم 

  ( ) حق كبريان

 : أي مبا يستحقه من التعظيم والتبجيل 

 ) فليس منا ( 

 أي من أهل سنتنا , وقيل أي من خواصنا وهو كناية عن التربئة .  :

  . خا عروة بن عامرقال احلافظ أبو القاسم الدمشقي أظنه عبيد بن عامر أ : قال املنذري

 
 في النصيحة  باب  

متيم  عن  عطاء بن يزيد  عن  بن أيب صاحل  سهيل حدثنا  زهري  حدثنا  أمحد بن يونس  حدثنا  
  قال  الداري 

حة قالوا ملن النصيحة إن الدين النصي إن الدين النصيحة إن الدين صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 
 أو أئمة املسلمني وعامتهم  املؤمنني وعامتهم  اي رسول هللا قال هلل وكتابه ورسوله وأئمة

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) إن الدين النصيحة احلديث ( 

 ن أناملعامل : النصيحة كلمة يعرب هبا عن مجلة هي إرادة اخلري للمنصوح له وليس ميك : قال اخلطايب يف

اخللوص ,  يعرب عن هذا املعىن بكلمة واحدة حيصرها وجيمع معناها غريها . وأصل النصيحة يف اللغة
يف وحدانيته  يقال نصحت العسل إذا أخلصته من الشمع , فمعىن نصيحة هللا عز وجل االعتقاد

رسوله عليه السالم والنصيحة ل , وإخالص النية يف عبادته , والنصيحة لكتاب اإلميان به والعمل مبا فيه
والنصيحة ألئمة املسلمني أن يطيعهم يف احلق  , التصديق بنبوته , وبذل الطاعة له فيما أمر به وهنى عنه

جاروا , والنصيحة لعامة املسلمني إرشادهم إىل مصاحلهم , وإرادة  وأن ال يرى اخلروج عليهم ابلسيف إذا
  اخلري هلم

 ) أو أئمة املسلمني ( 
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 الراوي . : شك من 

  . وأخرجه مسلم والنسائي : قال املنذري

 
أيب زرعة بن عمرو بن  عن  عمرو بن سعيد   عن يونس  عن  خالد  حدثنا  عمرو بن عون  حدثنا  

  قال  جرير  عن  جرير 

لكل مسلم قال وكان إذا ابع والطاعة وأن أنصح  على السمع صلى هللا عليه وسلم  ابيعت رسول هللا 
 منك أحب إلينا مما أعطيناك فاخرت  الشيء أو اشرتاه قال أما إن الذي أخذان

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) وأن أنصح ( 

 لكل مسلم  : بصيغة املتكلم أي وعلى النصح

 ) قال ( 

 : أي أبو زرعة 

 ) فكان ( 

 أي جرير  :

 ء إخل ( ) إذا ابع الشي

ترمجته يعين جريرا أن غالمه اشرتى له فرسا بثالث مائة , فلما رآه جاء  : قال احلافظ : وروى الطرباين يف
 فقال : إن فرسك خري من ثالث مائة فلم يزل يزيده حىت أعطاه مثان مائة .  إىل صاحبه

الشعيب  ند منه من حديث عامراملنذري : وأخرجه النسائي , وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي املس قال
  . عن جرير

 
 

 في المعونة للمسلم  باب  
 وجرير الرازي  عثمان  قال  أبو معاوية  قاال حدثنا   املعىن أيب شيبة  ابنا  وعثمان  أبو بكر  حدثنا  

قال  واصل   وقال أيب صاحل  عن  األعمش  عن  أسباط  حدثنا  واصل بن عبد األعلى  و حدثنا  ح 
  أيب هريرة  عن  مث اتفقوا  أيب صاحل  حدثت عن 

 كربة  الدنيا نفس هللا عنه  كرب  من  كربة  من نفس عن مسلم  قال  صلى هللا عليه وسلم  عن النيب 
يسر هللا عليه يف الدنيا واآلخرة ومن سرت على مسلم سرت  على معسر يوم القيامة ومن يسر كرب  من 

 مل يذكر  أبو داود  قال  الدنيا واآلخرة وهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه  هللا عليه يف
 ومن يسر على معسر  أيب معاوية  عن  عثمان 
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  عون المعبود شرح سنن أبي داود 
 وية ( ) أخربان أبو معا

  : الضرير حممد بن خازم

 ) قال عثمان ( 

 : بن أيب شيبة 

  ( ) وجرير الرازي

اقتصر على رواية أيب معاوية  : أي حدثنا أبو معاوية وجرير بن عبد احلميد الرازي , وأما أبو بكر فقد
 فقط 

 ) مث اتفقوا ( 

 بن حممد .  الضرير وجرير بن عبد احلميد وأسباط : أي أبو معاوية

 قال حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة .  واحلاصل أن أاب بكر بن أيب شيبة

أيب شيبة حدثنا أبو معاوية وجرير كالمها عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة .  وقال عثمان بن
  . يب صاحل عن أيب هريرةواصل بن عبد األعلى أخربان أسباط عن األعمش قال حدثت عن أ وقال

أيب صاحل عن أيب  قلت : قال الرتمذي يف كتاب احلدود حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن األعمش عن
 هريرة فذكره . 

أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه  قال الرتمذي : هكذا روى غري واحد عن األعمش عن
بن حممد عن األعمش قال حدثت عن أيب صاحل عن أيب هريرة  اطوسلم حنو رواية أيب عوانة وروى أسب

حنوه . حدثنا بذلك عبيد بن أسباط بن حممد قال حدثين أيب عن  عن النيب صلى هللا عليه وسلم
 انتهى .  األعمش هبذا احلديث

األعمش عن أيب صاحل عن  وأخرج مسلم يف كتاب الدعوات واألذكار من صحيحه عن أيب معاوية عن
 غري طريق أيب   هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم من عدة طرق متصال ومنأيب

 معاوية أيضا وهللا أعلم 

 ) من نفس ( 

 الفاء أي أزال وكشف  : بتشديد

 ) كربة ( 

 اليت حيزن هبا , ومجعها كرب بضم ففتح  : بضم الكاف وسكون الراء أي اخلصلة

 ) ومن سرت على مسلم ( 

 بدنه أو عيبة بعدم الغيبة له , والذب عن معائبه .  ي: أ
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والرتمذي والنسائي وابن ماجه وليس يف حديث مسلم قوله ومن سرت على  قال املنذري وأخرجه مسلم
  . مسلم

 
  حذيفة عن  ربعي بن حراش  عن  مالك األشجعي  أيب عن  سفيان  أخربان  حممد بن كثري  حدثنا  

  قال 

 كل معروف صدقة  صلى هللا عليه وسلم  قال نبيكم 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) كل معروف صدقة ( 

  . اخلري والرب فثوابه كثواب من تصدق ابملال واحلديث سكت عنه املنذري أي كل ما يفعل من أعمال
 في تغيير األسماء  باب  

عن  داود بن عمرو  عن  هشيم  قال حدثنا  مسدد  و حدثنا  ح  قال أخربان  عون  عمرو بن حدثنا  
  قال  أيب الدرداء  عن   عبد هللا بن أيب زكراي 

  إنكم تدعون يوم القيامة أبمسائكم وأمساء آابئكم فأحسنوا أمساءكم عليه وسلم  صلى هللا قال رسول هللا 

 أاب الدرداء  مل يدرك  ابن أىب زكراي  أبو داود   قال
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) إنكم تدعون ( 

  : بصيغة اجملهول أي تنادون

 ) أبمسائكم وأمساء آابئكم ( 

ناس كما قاله ابن القيم يف حاشية السنن عن ابن عباس أن هللا يدعو ال وروى الطرباين بسند ضعيف: 
 أبمهاهتم سرتا منه على عباده .  يوم القيامة

فيمن هو صحيح النسب وحديث الطرباين يف غريه , أو  قال العلقمي : وميكن اجلمع أبن حديث الباب
 وطائفة أبمساء األمهات  , يقال : تدعى طائفة أبمساء اآلابء

 ) فأحسنوا أمساءكم ( 

 وأقاربكم وخدمكم .  : أي أمساء أوالدكم

دمشقي ثقة عابد مل يسمع من أيب الدرداء .  قال املنذري : عبد هللا بن أيب زكراي كنيته أبو حيىي خزاعي
 إايس بن مرثد .  فاحلديث منقطع , وأبوه أبو زكراي امسه

 تعليقات احلافظ ابن قيم اجلوزية
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 قال الشيخ مشس الدين ابن القيم رمحه هللا : 

 قال : إن الناس يوم القيامة إمنا يدعون أبمهاهتم , ال آابئهم وقد ترجم رد على من : ويف هذا احلديث

عمر عن  البخاري يف صحيحه لذلك فقال " ابب يدعى الناس آبابئهم " وذكر فيه حديث انفع عن ابن
هذه غدرة فالن بن فالن "  : النيب صلى هللا عليه وسلم قال " الغادر يرفع له لواء يوم القيامة ؟ يقال له

.  

معجمه من حديث سعيد بن عبد هللا األودي قال "  واحتج من قال ابألول . مبا رواه الطرباين يف
إذا مت فاصنعوا يب كما أمران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  : قال -وهو يف النزع  -شهدت أاب أمامة 

 , 

اي  م على رأس قربه , مث ليقلمات أحد من إخوانكم فسويتم الرتاب على قربه , فليقم أحدك فقال : إذا
 -أرشدان رمحك هللا  : فالن بن فالنة , فإنه يسمعه وال جييبه , مث يقول : اي فالن بن فالنة فإنه يقول

قال : فلينسبه إىل أمه حواء فالن بن  , وفيه فقال رجل اي رسول هللا , فإن مل يعرف أمه -فذكر احلديث 
 حواء " . 

 فال تقوم به حجة فضال عن أن يعارض به ما هو أصح منه .  ى ضعفهولكن هذا احلديث متفق عل

موسى قال " ولد يل غالم , فأتيت به النيب صلى هللا عليه وسلم , فسماه  ويف الصحيحني عن أيب
 وحنكه بتمرة " .  , إبراهيم

 أيب موسى " .  زاد البخاري " ودعا له ابلربكة , ودفعه إيل , وكان أكرب ولد

 
  قال  ابن عمر  عن  انفع  عن  عبيد هللا  عن  عباد بن عباد  حدثنا  إبراهيم بن زايد سبالن  دثنا ح 

 وعبد الرمحن  عبد هللا   أحب األمساء إىل هللا تعاىل صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 زايد سبالن (  ) إبراهيم بن

 إبراهيم بن زايد البغدادي املعروف بسبالن بفتح املهملة واملوحدة ثقة  : قال يف التقريب

 األمساء احلديث (  ) أحب

 يسمى به .  : فيه التسمية هبذين االمسني وتفضيلهما على سائر ما

  . قال املنذري : وأخرجه مسلم

 
قال  حممد بن املهاجر األنصاري  أخربان  الطالقاين  هشام بن سعيد حدثنا  هارون بن عبد هللا  حدثنا  

  قال  وكانت له صحبة  أيب وهب اجلشمي  عن  عقيل ابن شبيب  حدثين 
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لرمحن وعبد ا عبد هللا  تسموا أبمساء األنبياء وأحب األمساء إىل هللا  صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا  قال
 ومرة  حرب  وأقبحها  ومهام  حارث  وأصدقها  
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) حدثين عقيل بن شبيب ( 

 حبان  : بفتح العني وثقه ابن

 ) وأصدقها حارث ومهام ( 

 مهوم  فعال من هم يهم فال خيلو إنسان عن كسب وهم بل عن : فإن األول مبعىن الكاسب والثاين

  ( ) وأقبحها حرب ومرة

حيب الفأل احلسن واالسم  : ملا يف حرب من البشاعة ويف مرة من املرارة . وكان صلى هللا عليه وسلم
 احلسن . 

  . قال املنذري : وأخرجه النسائي

 
  قال  أنس  عن  اثبت  عن  محاد بن سلمة  حدثنا  موسى بن إمسعيل  حدثنا  

  صلى هللا عليه وسلم حني ولد والنيب  صلى هللا عليه وسلم  إىل النيب  طلحة  بعبد هللا بن أيب ذهبت 
 فغر  فيه فالكهن مث  فألقاهن يف  بعريا له قال هل معك متر قلت نعم قال فناولته مترات  يهنأ  يف عباءة 

التمر ومساه  األنصار  حب  صلى هللا عليه وسلم  فقال النيب  يتلمظ   إايه فجعل الصيب فأوجرهن  فاه 
 عبد هللا  
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) يف عباءة ( 

 : أي كان البسها 

  ( ) يهنأ

  : كيفتح أي يطليه ابهلناء ابلكسر واملد وهو القطران ويعاجله به

 ) فناولته ( 

 طيته أي أع

 ) يف فيه ( 

 فمه الشريف  : أي يف

 ) فالكهن ( 

  : أي مضغهن , واللوك مضغ الشيء الصلب

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية                                   كتاب األدب           عون المعبود شرح سنن ابي داود           

 

 ) مث فغر ( 

 : ابلفاء والغني املعجمة أي فتح 

  ( ) فاه

 أي فم عبد هللا 

 ) فأوجرهن إايه ( 

 امللوكة يف فمه  : أي أدخل التمرات

 ) يتلمظ ( 

 ما فيه من آاثر التمر  نه ويدير يف فيه ليتتبع: أي حيرك لسا

 ) حب األنصار التمر ( 

 بضم احلاء وكسرها فالكسر مبعىن احملبوب وعلى هذا هو مبتدأ وخرب , والضم مبعىن : قال النووي : روي

األنصار التمر ,  املصدر وعلى هذا ففي إعرابه وجهان النصب يف اللفظني وهو األشهر أي انظروا حب
عادة من صغرهم . انتهى ملخصا .  الرفع يف األول والنصب يف الثاين , أي حب األنصار التمر الزم أوو 

 

 هللا , وحتنيكه عند والدته وهو سنة ابإلمجاع .  ويف احلديث فوائد منها تسمية املولود بعبد

  . قال املنذري : وأخرجه مسلم

 
 االسم القبيح  في تغيير  باب  

  ابن عمر  عن  انفع  عن  عبيد هللا  عن  حيىي  قاال حدثنا  ومسدد  أمحد بن حنبل  دثنا ح 

 غري اسم عاصية وقال أنت مجيلة  صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا  أن

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) غري اسم عاصية إخل ( 

ص والعاصية ذهااب إىل معىن اإلابء عن قبول النقائص والرضا ابلضيم ] يعين ابلعا : قيل كانوا يسمون
خمافة التزكية  والنقص [ فلما جاء اإلسالم هنوا عنه , ولعله مل يسمها مطيعة مع أهنا ضد العاصية العيب

 . 

 والعصيان ضدها انتهى .  وقال يف النهاية : إمنا غريه ألن شعار املؤمن الطاعة

  . ذري : وأخرجه مسلم والرتمذي وابن ماجهقال املن

 

حممد بن  عن  حممد بن إسحق  عن  أيب حبيب  يزيد بن عن  الليث  أخربان  عيسى بن محاد  حدثنا  
  سألته  أيب سلمة  زينب بنت أن  عمرو بن عطاء 
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االسم مسيت  هنى عن هذا  صلى هللا عليه وسلم   فقالت إن رسول هللا مرة  ما مسيت ابنتك قال مسيتها 
نسميها قال  فقال ما  ال تزكوا أنفسكم هللا أعلم أبهل الرب منكم صلى هللا عليه وسلم  فقال النيب  برة  

 زينب  مسوها 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) أن زينب ( 

 وسلم  : هي ربيبة النيب صلى هللا عليه

 ) سألته ( 

 : أي حممد بن عمرو 

  ( ) مسيت

 : بصيغة اجملهول أي مساين أهلي 

 ) برة ( 

 املوحدة والراء املشددة من الرب  : بفتح

 ) ال تزكوا أنفسكم ( 

 الرجل نفسه ثناؤه عليها  : تزكية

 ) هللا أعلم أبهل الرب منكم ( 

 اسم لكل فعل مرضي  : الرب

 قال مسوها زينب (  )

واألزنب السمني وبه مسني وبه مسيت املرأة زينب , أو من الزيب لشجر  : يف القاموس زنب كفرح مسن
 الرائحة أو أصلها زين اب .  حسن املنظر طيب

  . قال املنذري : وأخرجه مسلم

 

أسامة بن  عمه  عن  بن ميمون بشري  حدثين  قال بشر يعين ابن املفضل  حدثنا  مسدد  حدثنا  
  أخدري 

 فقال رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  هللا  الذين أتوا رسول النفر  كان يف  أصرم  أن رجال يقال له 
 زرعة  قال بل أنت  أصرم  قال أان  ما امسك صلى هللا عليه وسلم 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) حدثين بشري بن ميمون ( 

 املعجمة  : بفتح املوحدة وكسر

 ) أسامة بن أخدري ( 
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 وكسر راء وايء مشددة  بفتح مهزة وسكون خاء وفتح دال مهملة

 ) قال أان أصرم ( 

  : من الصرم مبعىن القطع

 ) بل أنت زرعة ( 

ف أصرم , ألنه منبئ عن انقطاع اخلري مستحسن خبال : بضم زاء وسكون راء مأخوذ من الزرع , وهو
 والربكة , فبادله به . 

هللا عليه  املنذري : قال أبو القاسم البغوي : أسامة بن أخدري سكن البصرة وروى عن النيب صلى قال
 وسلم حديثا واحدا . هذا آخر كالمه . 

ء مهملة مكسورة وايء اخلاء املعجمة وبعدها دال مهملة مفتوحة ورا وأخدري بفتح اهلمزة وسكون
  . احلمار الوحشي , ويشبه أن يكون مسي به : النسب . واألخدري

 

 أبيه  عن  شريح  جده  عن  أبيه  عن  شريح  يزيد يعين ابن املقدام بن عن  الربيع بن انفع  حدثنا  
  هانئ 

 فدعاه رسول هللا  أبيب احلكم  يكنونه  مع قومه مسعهم صلى هللا عليه وسلم  أنه ملا وفد إىل رسول هللا 
فقال إن قومي إذا  أاب احلكم  تكىن  هو احلكم وإليه احلكم فلم  إن هللا فقال  صلى هللا عليه وسلم 

 ام صلى هللا عليه وسلم  أتوين فحكمت بينهم فرضي كال الفريقني فقال رسول هللا  اختلفوا يف شيء
قال  شريح  قلت  قال فمن أكربهم وعبد هللا  ومسلم  شريح  أحسن هذا فما لك من الولد قال يل 

  أبو شريح  فأنت 

 وبلغين أن  أبو داود  قال  تسرت  هو الذي كسر السلسلة وهو ممن دخل  هذا شريح  أبو داود  قال 
 سرب  وذلك أنه دخل من  تسرت  كسر ابب   شرحيا

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) شريح ( 

 : ابلتصغري 

  ( ) هانئ

 : بكسر النون بعدها مهزة 

 ) وفد ( 

 : أي جاء 

 مسعهم (  )

 : أي مسع صلى هللا عليه وسلم قوم هانئ 
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  ( ) يكنونه

 ه : بتشديد النون مع ضم أوله وختفيف مع فتح أول

  ( ) أبيب احلكم

 : بفتحتني مبعىن احلاكم 

 ) فدعاه ( 

  أي هانئا

 ) إن هللا هو احلكم وإليه احلكم ( 

ينتهي احلكم , ويف إطالق أيب احلكم على غريه يوهم االشرتاك يف وصفه  : أي منه يبتدأ احلكم وإليه
 رقاة . مل يطلق عليه سبحانه أبو احلكم كذا يف امل على اجلملة وإن

احلاكم الذي إذا حكم ال يرد حكمه , وهذه الصفة ال تليق بغري هللا تعاىل  ويف شرح السنة : احلكم هو
 احلكم  ومن أمسائه

 ) فقال إن قومي ( 

 : استئناف تعليل 

  ( ) ما أحسن هذا

ان فيه من اإليهام ما ملا ك : أي الذي ذكرته من وجه التكنية وأتى بصيغة التعجب مبالغة يف حسنه لكن
  سبق أراد حتويل كنيته إىل ما يناسبه فقال فمالك إخل

 ) فأنت أبو شريح ( 

 يكىن الرجل أبكرب بنيه .  : أي رعاية لألكرب سنا , وفيه أن األوىل أن

رتبة وأكثر فضال , فإنه من أجلة أصحاب علي  قال القاري : فصار بربكته صلى هللا عليه وسلم أكرب
الصحابة ويرد على بعضهم , وقد واله علي رضي هللا عنه قاضيا  ي هللا عنه , وكان مفتيا يف زمنرض

 احلسن له . والقضية مشهورة انتهى .  وخالفه يف قبول شهادة

  . قال املنذري : وأخرجه النسائي

أبيه  عن  سعيد بن املسيب  عن   الزهري عن  معمر  عن  عبد الرزاق  حدثنا  أمحد بن صاحل  حدثنا  
  جده  عن  

قال ال السهل يوطأ  سهل  قال أنت  حزن  قال له ما امسك قال  صلى هللا عليه وسلم  أن النيب 
 وميتهن 

 اسم  عليه وسلم  صلى هللا وغري النيب  أبو داود  قال  حزونة  فظننت أنه سيصيبنا بعده  سعيد  قال 
 حراب  ومسى  هشاما  فسماه  وشهاب  وحباب  وغراب  واحلكم  وشيطان  وعتلة  وعزيز  العاص 
شعب  مساه  وشعب الضاللة  خضرة  مساها  عفرة  تسمى  وأرضا  املنبعث  املضطجع  ومسى  سلما 
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 تركت أسانيدها  أبو داود  قال  رشدة  بين بين مغوية  ومسى  بين الرشدة  مساهم  ة وبنو الزني اهلدى 
 لالختصار 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) قال حزن ( 

 امسي حزن .  : بفتح املهملة وسكون الزاي أي

 احلزن انتهى .  ضد قال يف القاموس : احلزن ما غلظ من األرض , والسهل من األرض

 غلظة وقساوة  قال احلافظ : واستعمل يف اخللق يقال يف فالن حزونة أي يف خلقه

 ) قال ال ( 

 مسانيه أيب  : ويف رواية البخاري ال أغري امسا

 ) السهل يوطأ ( 

 : أي يداس ابألقدام 

 وميتهن (  )

 : أي يهان 

 ) سيصيبنا بعده حزونة ( 

 عوبة اخللق على ما ذكره السيوطي . ص : أي

ابن املسيب فما زالت احلزونة فينا بعد وجده هو حزن أيب  قال املنذري : وأخرجه البخاري وفيه قال
  . وهب القرشي املخزومي له صحبة

 

  ( ) قال أبو داود وغري النيب صلى هللا عليه وسلم اسم العاص

 ألجل االشتباه اللفظي  وس , أنه معتل العني , فلعل التغيري: ألنه من العصيان واملفهوم من القام

 ) وعزيز ( 

  ألنه من أمساء هللا تعاىل

 ) وعتلة ( 

 بفتحات ألن معناه الغلظة والشدة 

  ( ) واحلكم

 : فإن هللا هو احلكم 

 ) وغراب ( 

 ثه عن النجاسات وقيل ألنه أخبث الطيور لوقوعه على اجليف وحب : ألن معناه البعد

  ( ) وحباب
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  : بضم املهملة وابملوحدتني ألنه اسم الشيطان ويقع على احلية أو نوع منها

 ) وشهاب ( 

 : بكسر الشني ألنه شعلة انر ساقطة . 

 والظاهر أنه إذا أضيف إىل الدين مثال ال يكون مكروها  : قال القاري

  ( ) فسماه

 : أي الشهاب 

 ضا تسمى عفرة ( ) وأر 

 وهي من األرض ما ال تنبت شيئا , ويف بعض النسخ عقرة ابلقاف  بفتح عني وكسر فاء

  ( ) وبنو الزنية

  . : بكسر الزاي وسكون النون مبعىن الزان

 

 ن سعيد جمالد ب حدثنا  أبو عقيل  حدثنا  هاشم بن القاسم  حدثنا  أبو بكر بن أيب شيبة  حدثنا  
  قال  مسروق  عن  الشعيب  عن 

مسعت  عمر  فقال  مسروق بن األجدع  أنت قلت  فقال من رضي هللا عنه  عمر بن اخلطاب  لقيت 
 األجدع شيطان  يقول  وسلم  صلى هللا عليه رسول هللا 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) األجدع شيطان ( 

  . : أي اسم شيطان من الشياطني

  . قال املنذري : يف إسناده جمالد بن سعيد وفيه مقال

 

 ربيع بن عميلة  عن  هالل بن يساف  عن  املعتمر  منصور بن حدثنا  زهري  حدثنا  النفيلي  حدثنا  
  قال  مسرة بن جندب  عن 

 أفلح  وال  جنيحا  وال  رابحا  وال  يسارا  غالمك  ال تسمني  عليه وسلم صلى هللا قال رسول هللا 
 هو فيقول ال إمنا هن أربع فال تزيدن علي  فإنك تقول أمث

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) ال تسمني ( 

  : اخلطاب عام لكل من يصلح

 ) غالمك ( 

 : ولدك أو عبدك 
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 ارا ( ) يس

 اليسر ضد العسر  : من

 ) وال رابحا ( 

 : من الربح ضد اخلسارة 

 وال جنيحا (  )

 : من النجح وهو الظفر 

 ) وال أفلح ( 

 الفالح وهو الفوز  : من

 ) أمث هو ( 

 األمساء املذكورة  : أي أهناك املسمى أبحد هذه

 ) فيقول ( 

 : أي اجمليب 

  ( ) ال

  أي ليس هناك يسار أو ال رابح عندان مثال , فال حيسن مثل هذا التفاؤل :

 ) إمنا هن أربع إخل ( 

 تزد عليها افرتاء علي .  : هذا قول مسرة يقول هذه األمساء أربع فال

  . قال املنذري : وأخرجه مسلم والرتمذي

 

  قال  مسرة  عن  أبيه  حيدث عن  الركني  ت قال مسع املعتمر  حدثنا  أمحد بن حنبل  حدثنا  

 ورابحا  وانفعا   ويسارا أفلح  أن نسمي رقيقنا أربعة أمساء  صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا  هنى

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

  ( ) هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن نسمي رقيقنا إخل

 قد سبق علة النهي يف احلديث السابق . : 

  . مسلم وابن ماجه قال املنذري : وأخرجه

 

قال  جابر  عن  أيب سفيان  عن  األعمش  عن  حممد بن عبيد  حدثنا  أبو بكر بن أيب شيبة  حدثنا  
  

  وبركة  وأفلح  انفعا  أميت أن يسموا  أهنى إن عشت إن شاء هللا  صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية                                   كتاب األدب           عون المعبود شرح سنن ابي داود           

 

أبو  قال  فيقولون ال  بركة  أم ال فإن الرجل يقول إذا جاء أمث  انفعا  أدري ذكر  وال  األعمش  قال 
 بركة  حنوه مل يذكر  وسلم  صلى هللا عليه عن النيب  جابر  عن  أبو الزبري  روى  داود 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) إن عشت احلديث ( 

هللا عليه وسلم أن ينهى عن أن يسمى بيعلى وبربكة وأبفلح وبيسار وبنافع  : ولفظ مسلم أراد النيب صلى
 رأيته سكت بعد عنها مث قبض ومل ينه عن ذلك .  وبنحو ذلك مث

ي حترمي , وأما النهي الذي هو بكراهة التنزيه فقد هنى عنه يف عنها هن قال النووي : معناه أراد أن ينهى
النهي  الباقية انتهى . وقال الطييب : كأنه أي أمارات ومسع ما يشعر ابلنهي ومل يقف على األحاديث

 صرحيا فلذا قال ذلك وقد هناه صلى هللا عليه وسلم كما يف حديث مسرة 

 حنوه مل يذكر بركة (  قال أبو داود روى أبو الزبري عن جابر )

 والذي قاله أبو داود رضي هللا عنه يف حديث أيب الزبري فيه نظر , فقد أخرج مسلم : : قال املنذري

وسلم أن ينهى  احلديث يف صحيحه من حديث ابن جريج عن أيب الزبري وفيه أراد النيب صلى هللا عليه
  . أن يسمي الغالم مبقبل وبركة احلديث

 

  أيب هريرة  عن  األعرج  عن  أيب الزاند  عن  سفيان بن عيينة  حدثنا  أمحد بن حنبل  حدثنا  

القيامة رجل تسمى ملك  اسم عند هللا تبارك وتعاىل يوم أخنع  قال  صلى هللا عليه وسلم  به النيب  يبلغ
 األمالك 

 اسم  أخىن  إبسناده قال  أيب الزاند  عن  زة مح شعيب بن أيب رواه  أبو داود  قال 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) أخنع اسم ( 

 الذل  : أي أذله وأوضعه من اخلنوع وهو

 ) رجل ( 

 : أي اسم رجل 

 ) يسمى ( 

 سمي مصدر من ابباجملهول من التسمية ويف بعض النسخ تسمى بصيغة املاضي املعلوم من الت : بصيغة

 التفعل أي مسى نفسه أو مسي بذلك فرضي به واستمر عليه 

  ( ) مبلك األمالك

 : مجع ملك كامللوك وقد فسره سفيان الثوري بشاهان شاه 

 اسم (  ) قال أخىن
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 : أي أفحشه وأقبحه من اخلنا مبعىن الفحش . 

 ديث شعيب هذا الذي علقه أبو داود قد أخرجهوأخرجه البخاري ومسلم والرتمذي . وح : قال املنذري

  . البخاري يف صحيحه مسندا فرواه عن أيب اليمان احلكم بن انفع عن شعيب

 

 في األلقاب  باب  
اللقب وإما أن ال يكون , فإما يصدر  قال علماء العربية : العلم إما أن يكون مشعرا مبدح أو ذم وهو

  . و االسمأبب أو ابن وهو الكنية أوال وه

 
 أبو جبرية بن الضحاك  حدثين  قال عامر  عن  داود  عن  وهيب  حدثنا  موسى بن إمسعيل  حدثنا 

  قال 

  بين سلمة  اآلية يف  فينا نزلت هذه

  االسم الفسوق بعد اإلميان  ابأللقاب بئس  تنابزوا  وال  

صلى  وليس منا رجل إال وله امسان أو ثالثة فجعل النيب  وسلم  صلى هللا عليه قال قدم علينا رسول هللا 
 اآلية  االسم فأنزلت هذه اي رسول هللا إنه يغضب من هذا  مه  يقول اي فالن فيقولون  هللا عليه وسلم 

  ابأللقاب  تنابزوا  وال  

  عون المعبود شرح سنن أبي داود 
 ) يف بين سلمة ( 

 : بدل من فينا 

 اب ( تنابزوا ابأللق ) وال

 : أي ال يدعو بعضكم بعضا بلقب يكرهه 

 االسم (  ) بئس

 : أي املذكور قبل من السخرية واللمز والتنابز 

 بعد اإلميان (  ) الفسوق

 : بدل من االسم 

 ) وليس منا رجل ( 

 الواو للحال  :

 ) إال وله امسان أو ثالثة ( 

  : أو للتنويع
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 ) يقول اي فالن ( 

 : أي أبحد أمسائه 

  ( ) فيقولون مه

 : بفتح امليم وسكون اهلاء أي اكفف . 

 وابن ماجه , وقال الرتمذي حسن . هذا آخر كالمه .  قال املنذري : وأخرجه الرتمذي

اسم , وقد اختلف العلماء يف صحبته , فقال بعضهم له صحبة , وقال  وأبو جبرية هذا ال يعرف له
 وهو أخو اثبت بن الضحاك وجبرية بفتح اجليم وكسر الباء .  , صحبة بعضهم ليست له

  . الياء آخر احلروف وبعدها راء مهملة واتء أتنيث املوحدة وسكون

 

 بأبي عيسى  يتكنى  فيمن  باب  
أبيه  عن  زيد بن أسلم  عن  هشام بن سعد  حدثنا  أيب  حدثنا  هارون بن زيد بن أيب الزرقاء  حدثنا  
  

أبيب  تكىن  املغرية بن شعبة  وأن  عيسى  أاب ضرب ابنا له تكىن  رضي هللا عنه  عمر بن اخلطاب  أن 
 صلى هللا عليه وسلم  فقال إن رسول هللا  أبيب عبد هللا  تكىن  يكفيك أن  أما عمر  فقال له  عيسى 

 جلجتنا  أتخر وإان يف  قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما صلى هللا عليه وسلم  فقال إن رسول هللا  كناين
 حىت هلك  أبيب عبد هللا  فلم يزل يكىن 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

  ( ) أن عمر بن اخلطاب ضرب ابنا له تكىن أاب عيسى

 السالم كذا يف فتح الودود  عيسى ملا فيه من إيهام أب عيسى عليه : كره رضي هللا عنه التكين أبيب

 ) أن تكىن ( 

  : حبذف إحدى التائني

 ) فقال إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كناين ( 

  : أي أبيب عيسى

 ) فقال ( 

 هللا عليه وسلم  أي عمر رضي هللا عنه زعما منه أن ذلك من خصوصياته صلى

 ان يف جلجتنا ( ) وإ

املسلمني ال ندري ما يصنع بنا , كذا يف اجملمع . وقال يف النهاية : ملا  : أي يف عدد من أمثالنا من
حنن  فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك هللا ما تقدم من ذنبك وما أتخر { قالت الصحابة بقينا نزلت } إان

ابن األعرايب اجللج  ألصمعي عنه فلم يعرفه . وقاليف جلج ال ندري ما يصنع بنا . قال أبو حامت سألت ا
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 من املسلمني .  رءوس الناس واحدهتا جلجة . املعىن أان بقينا يف عدد رءوس كثرية

 املسلمني ال ندري ما يصنع بنا .  وقال ابن قتيبة : معناه وبقينا حنن يف عدد من أمثالنا من

 أنه يريد تركنا يف أمر ضيق كضيق اجلباب انتهى ك وقيل اجللج يف لغة أهل اليمامة جباب املاء

 ) حىت هلك ( 

  . مات املغرية . واحلديث سكت عنه املنذري : أي

 

 البن غيره يا بني  في الرجل يقول  باب  
 و عوانة أب قالوا حدثنا  وحممد بن حمبوب  مسدد  و حدثنا  ح  قال أخربان  عمرو بن عون  حدثنا  

  أنس بن مالك  عن  ابن حمبوب اجلعد   ومساه أيب عثمان  عن 

 قال له اي بين  صلى هللا عليه وسلم  أن النيب 

 كثري احلديث  ويقول  حممد بن حمبوب  يثين على  حيىي بن معني  مسعت  أبو داود  قال 
 دعون المعبود شرح سنن أبي داو 

 ) ومساه ( 

 : أي أاب عثمان 

 حمبوب (  ) ابن

 : فاعل 

 ) اجلعد ( 

 : مفعول اثن 

 له اي بين (  ) قال

بين مصغرا وابب بين واي ولدي ومعناه  : فيه جواز قول اإلنسان لغري ابنه ممن هو أصغر سنا منه اي
  . تلطف وأنك عندي مبنزلة ولدي يف الشفقة

روي من غري هذا  وأخرجه مسلم , وأخرجه الرتمذي وقال غريب من هذا الوجه , وقد قال املنذري :
دينار وهو بصري , وقد روى  الوجه عن أنس وأبو عثمان هذا شيخ ثقة وهو اجلعد بن عثمان ويقال ابن

  . عنه يونس بن عبيد وغري واحد من األئمة . هذا آخر كالمه

  . ى هللا عليه وسلم قال له أي بينوقد أخرج مسلم يف صحيحه أن النيب صل

 
 بأبي القاسم  يتكنى  في الرجل  باب  

حممد بن  عن  أيوب السختياين  عن  سفيان  قاال حدثنا  وأبو بكر بن أيب شيبة  مسدد  حدثنا  
   قال أيب هريرة  عن  سريين 
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 وال تكتنوا بكنييت  تسموا ابمسي م صلى هللا عليه وسل قال رسول هللا 

وسامل بن  جابر  عن  أيب سفيان  وكذلك رواية  أيب هريرة  عن  أبو صاحل  رواه  وكذلك  أبو داود  قال 
أنس بن و  حنوهم  جابر  عن  وابن املنكدر  جابر  عن  وسليمان اليشكري  جابر  عن   أيب اجلعد

 مالك 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) تسموا ابمسي ( 

 : أمر من التسمي 

 وال تكنوا (  )

ويف بعض النسخ ال تكتنوا قال  , : بفتح الكاف وتشديد النون وعلى حذف إحدى التاءين من التكين
ديث أن املنهي هو التكين بكنيته للتحرمي والظاهر من احل يف املبارق شرح املشارق : النهي للتنزيه وقيل

امسه وكنيته وميكن أن يقال جمرد التكين بكنيته مكروه واجلمع بني امسه  مطلقا , وقيل هو اجلمع بني
 كراهة .  وكنيته أشد

انتهى . وحتقيق هذه املسألة  قال مالك : هذا احلكم كان خمتصا حبياته وقال الشافعي بل ابق بعده
 فلرياجع إليه .  , تح الباري من شاء االطالع عليهابلبسط والتفصيل يف ف

  . قال املنذري : وأخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه

 ) قال أبو داود وكذلك ( 

 تكنوا بكنييت  : أي هبذه اجلملة تسموا ابمسي وال

 ) وأنس بن مالك ( 

  . . أي وكذلك رواية أنس

املنكدر عن جابر  هريرة أخرجه البخاري وحديث حممد بن قال املنذري : وحديث أيب صاحل عن أيب
البخاري ومسلم , وحديث  أخرجه البخاري ومسلم بنحوه وحديث سامل بن أيب اجلعد عن جابر أخرجه

 أنس أخرجه الرتمذي وابن ماجه أيب سفيان طلحة بن انفع عن جابر أخرجه البخاري ومسلم , وحديث

.  

 
 بينهما من رأى أن ال يجمع  باب 

  . أي بني امسه صلى هللا عليه وسلم وكنيته

 
  جابر  عن  الزبري  أيب عن  هشام  حدثنا  مسلم بن إبراهيم  حدثنا  

يتسمى  يتكىن بكنييت ومن تكىن بكنييت فال  من تسمى ابمسي فال  قال  صلى هللا عليه وسلم  أن النيب 
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  ابمسي

أيب  عن  أيب زرعة  وروي عن  أيب هريرة  عن  أبيه  عن  ابن عجالن  هبذا املعىن  وروى  بو داود أ قال 
 رواه  فيه  اختلف أيب هريرة  عن  عبد الرمحن بن أيب عمرة  وكذلك رواية  الروايتني  خمتلفا على هريرة 

 ابن سريين  على ما قال  بن عبيد هللا  معقل ورواه  أبو الزبري  قال  على ما وابن جريج  الثوري 
 محاد بن خالد  اختلف فيه  أيضا على القولني  أيب هريرة   عن موسى بن يسار  واختلف فيه على 

 وابن أيب فديك 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) من تسمى ابمسي فال يكىن ( 

بعض النسخ يتكىن من التكين . واحلديث متسك به من هنى عن اجلمع بني امسه صلى  : من التكنية ويف
 عليه وسلم وكنيته .  هللا

 قال املنذري : وأخرجه الرتمذي وقال حسن غريب 

 وروى هبذا املعىن ابن عجالن (  )

 وابن معني املدين وثقه أمحد  : هو حممد بن عجالن القرشي أبو عبد هللا

 ) عن أبيه ( 

 فاطمة بنت عتبة قال النسائي : ال أبس به  : عجالن املدين موىل

 ) عن أيب هريرة ( 

بني امسه  وحديث ابن عجالن عند الرتمذي بلفظ " أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى أن جيمع أحد :
  وكنيته ويسمى حممدا أاب القاسم " قال الرتمذي حسن صحيح " .

عن أيب  البخاري يف األدب املفرد حدثنا عبد هللا بن يوسف حدثنا الليث عن ابن عجالن عن أبيه ولفظ
 أان أبو القاسم "  هريرة قال " هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن جيمع بني امسه وكنيته وقال

 ) وروي ( 

 : بصيغة اجملهول 

 زرعة (  ) عن أيب

  ر بن عبد هللا البجلي وثقه ابن معني وابن خراش: بن عمرو بن جري

 ) عن أيب هريرة خمتلفا ( 

 : بصيغة اجملهول 

 الروايتني (  ) على

 رواية أيب الزبري عن جابر .  : املذكورتني أي مثل رواية حممد بن سريين عن أيب هريرة ومثل
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نصه حدثنا حيىي بن آدم حدثنا شريك  اللفظني ما وروى أمحد يف مسنده من حديث أيب زرعة من كال
زرعة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال " من  عن سلم بن عبد الرمحن النخعي عن أيب

 بكنييت ومن اكتىن بكنييت فال يتسمى ابمسي " رواه أمحد .  تسمى ابمسي فال يكىن

النخعي قال مسعت أاب زرعة حيدث عن  حدثنا شعبة قال مسعت عبد هللا بن يزيد حدثنا حممد بن جعفر
  . عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال " تسموا ابمسي وال تكنوا بكنييت " رواه أمحد أيب هريرة

سلم بن عبد الرمحن  قال عبد هللا بن أمحد قال أيب شعبة خيطئ يف القول عبد هللا بن يزيد وإمنا هو
 النخعي 

 ) وكذلك ( 

  ظتني: أي ابختالف اللف

 ) رواية عبد الرمحن بن أيب عمرة ( 

 القاص .  : األنصاري النجاري املدين

 قال ابن سعد ثقة كثري احلديث 

  ( ) عن أيب هريرة اختلف

 بصيغة اجملهول أي اختلف على عبد الرمحن 

 ) فيه ( 

 هذا احلديث  : يف

 ) رواه الثوري وابن جريج ( 

 بن أيب عمرة  رمحن: كالمها عن عبد ال

 ) على ما قال أبو الزبري ( 

هللا عليه وسلم قال " من تسمى ابمسي فال يكىن بكنييت ومن اكتىن بكنييت  : عن جابر أن النيب صلى
  " فال يتسمى

 ) ورواه معقل بن عبيد هللا ( 

 عبد الرمحن بن أيب عمرة  : العبسي وثقه أمحد والنسائي عن

 ابن سريين ( ) على ما قال 

 سريين عن أيب هريرة قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " تسموا ابمسي وال : هو حممد بن

 تكنوا بكنييت " . 

الكرمي بن مالك أن عبد هللا بن عبد  وأخرج أمحد يف مسنده حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخربين عبد
 عليه وسلم هنى أن يكىن بكنيته . أن النيب صلى هللا  ريرةالرمحن بن أيب عمرة أخربه عن عمه عن أيب ه
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 عن أيب هريرة وكذا خالد عن أيب هريرة مثل رواية حممد بن سريين .  وروى سليم بن حيان عن أبيه

 حدثنا عبد الرمحن حدثين سليم بن حيان عن أبيه عن أيب هريرة قال : قال رسول هللا صلى أخرج أمحد

 تسموا ابمسي وال تكنوا بكنييت " .  هللا عليه وسلم : "

عن خالد عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال " تسموا ابمسي وال  حدثنا حمبوب بن احلسن
 بكنييت " انتهى  تكنوا

 ) واختلف ( 

 : بصيغة اجملهول 

  ( ) فيه

 : أي يف هذا احلديث 

 ) على موسى بن يسار ( 

 ه ابن معني وثق : املطليب

 ) عن أيب هريرة أيضا على القولني ( 

 رواية حممد بن سريين عن أيب هريرة ومثل رواية الزبري عن جابر  : أي مثل

 محاد بن خالد (  ) اختلف فيه

 والنسائي  : القرشي املدين مث البصري وثقه ابن معني وابن املديين

 ) وابن أيب فديك ( 

أيب فديك املدين قال النسائي ليس به أبس فحماد وابن أيب فديك   يل بن مسلم بن: هو حممد بن إمساع
بن يسار عن أيب هريرة على االختالف . وأخرج البخاري يف األدب املفرد  كالمها يرواين عن موسى

واللفظ للبخاري حدثنا أبو نعيم حدثنا داود بن قيس حدثين موسى بن يسار مسعت  وأمحد يف مسنده
القاسم " انتهى .  ة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال " مسوا ابمسي وال تكنوا بكنييت فإين أان أبوهرير  أاب

مثل لفظ حممد بن سريين عن أيب  واحلاصل أن أاب هريرة رضي هللا عنه روي عنه احلديث من كال اللفظني
فإن رواية جابر تدل على جواز  الروايتني فرق يف املعىن , هريرة ومثل لفظ أيب الزبري عن جابر وبني كلتا

هللا عليه وسلم , والتسمي ابسم النيب صلى هللا عليه وسلم على االنفراد وعلى  التكين بكنية النيب صلى
هللا عليه  اجلواز على سبيل االجتماع , ورواية ابن سريين تدل على جواز التسمي ابسم النيب صلى عدم

  . صلى هللا عليه وسلم وهللا أعلموسلم وعلى عدم جواز التكين بكنية النيب 

وحديث  , قال املنذري : وحديث ابن عجالن الذي أشار إليه أخرجه الرتمذي وقال حسن صحيح
  . حممد بن سريين تقدم , وحديث أيب الزبري هو الذي ذكره يف هذا الباب
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 في الرخصة في الجمع بينهما  باب  
حممد ابن  عن  منذر  عن  فطر  عن  أبو أسامة  حدثنا  قاال أيب شيبة  ابنا  وأبو بكر  عثمان  حدثنا  

  قال  احلنفية 

وأكنيه بكنيتك قال نعم  أمسيه ابمسك  من بعدك ولد  إن ولد يل رمحه هللا قلت اي رسول هللا  علي  قال 
 صلى هللا عليه وسلم  للنيب  عليه السالم  ي عل قال قال  قلت أبو بكر  ومل يقل  
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) عن حممد بن احلنفية ( 

 أيب طالب يكىن أاب القاسم وأمه خولة بنت جعفر احلنفية  : هو حممد بن علي بن

  ( ) قال قال علي

 : هو ابن أيب طالب كرم هللا وجهه 

  ( ك ولد إخل) إن ولد يل من بعد

 بعده , وبه قال مالك .  : فيه أن النهي مقصور على زمانه صلى هللا عليه وسلم فيجوز اجلمع بينهما

  . قال املنذري : وأخرجه الرتمذي وقال صحيح

 
ضي هللا ر  عائشة  عن  صفية بنت شيبة  جدته  عن  حممد بن عمران احلجيب  حدثنا  النفيلي  حدثنا  

  قالت  عنها 

 هللا إين قد ولدت غالما فسميته  فقالت اي رسول صلى هللا عليه وسلم  جاءت امرأة إىل رسول هللا 
أو ما الذي  ما الذي أحل امسي وحرم كنييت  تكره ذلك فقال  فذكر يل أنك أاب القاسم  وكنيته  حممدا 

 حرم كنييت وأحل امسي 
 معبود شرح سنن أبي داودعون ال 

 ) فذكر يل ( 

 : بصيغة اجملهول 

 تكره (  ) أنك

 : أي كراهة حترمي كما يدل عليه ما أجاب 

  ( ) ذلك

 : أي اجلمع 

 ) فقال ما الذي أحل امسي وحرم كنييت ( 

 قاله ابالستفهام اإلنكاري  :

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية                                   كتاب األدب           عون المعبود شرح سنن ابي داود           

 

 ) أو ما الذي حرم إخل ( 

  الرواة . : شك من أحد

 ليس مبحرم وال مكروه .  ويف احلديث داللة على أن اجلمع بني امسه صلى هللا عليه وسلم وكنيته

 قال املنذري : غريب انتهى . 

 الطرباين يف األوسط أن حممد بن عمران احلجيب تفرد به عن صفية بنت شيبة وحممد ويف فتح الباري ذكر

 املذكور جمهول انتهى . 

حديث وهو منكر وما رأيت هلم فيه جرحا وال  امليزان : حممد بن عمران احلجيب له وقال الذهيب يف
  . تعديال انتهى

 
 يتكنى وليس له ولد  ما جاء في الرجل  باب  

  قال  أنس بن مالك  عن   اثبت حدثنا  محاد  حدثنا  موسى بن إمسعيل  حدثنا  

 يلعب نغر  وكان له  أاب عمري  يدخل علينا ويل أخ صغري يكىن  عليه وسلم  هللاصلى  كان رسول هللا 

 نغره  قالوا مات  ذات يوم فرآه حزينا فقال ما شأنه صلى هللا عليه وسلم  به فمات فدخل عليه النيب 
 النغري  ما فعل  أاب عمري  فقال اي 

 ودعون المعبود شرح سنن أبي دا 

 ) يكىن أاب عمري ( 

 : ابلتصغري 

 له نغر (  ) وكان

وقيل هو العصفور , وقيل هو  , : بضم النون وفتح الغني املعجمة طائر يشبه العصفور أمحر املنقار
 يسمونه البلبل قاله القاري  العصفور صغري املنقار أمحر الرأس , وقيل أهل املدينة

 ) فمات ( 

 : أي النغر 

  ( فرآه) 

 : أي أخا أنس 

 ) فقال ما شأنه ( 

 وجه كونه حزينا  : أي ما حاله , وما

 ) ما فعل ( 

 : بصيغة الفاعل أي ما صنع 
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 النغري (  )

 : تصغري النغر , واملعىن ما جرى له حديث مل أره معك . 

  احلديث جواز تكنية من ليس له ولد وتكنية الطفل وأنه ليس كذاب ويف

وأخرجه البخاري ومسلم والرتمذي وابن ماجه من حديث أيب التياح يزيد بن محيد  : قال املنذري
  . عن أنس بن مالك الضبعي

 
 تكنى  في المرأة  باب  

 عن  أبيه  عن  هشام بن عروة  عن  محاد  قاال حدثنا  املعىن  وسليمان بن حرب  مسدد  حدثنا  
  أهنا قالت  رضي هللا عنها  عائشة 

عبد هللا  مسدد  قال  يعين ابن اختها  عبد هللا  فاكتين اببنك  اي رسول هللا كل صواحيب هلن كىن قال 
  أبم عبد هللا  تكىن  قال فكانت   بن الزبري

 عن  أسامة  أبو ورواه  حنوه  هشام  عن  مجيعا  مر ومع قران بن متام  قال  وهكذا  أبو داود  قال 
أبو  كما قال  هشام  عن  قعنب  ومسلمة بن محاد بن سلمة  وكذلك  عباد بن محزة  عن  هشام 
 أسامة 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) قاال أخربان محاد ( 

 : هو ابن زيد 

 بن أختها ( يعين ا )

 أي أمساء بنت أيب بكر 

 ) هكذا ( 

 إبسناده هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة  : أي

 ) رواه قران ( 

 القاف وتشديد الراء  : بضم

 ) عن هشام ( 

  : بن عروة عن أبيه عن عائشة

 ) حنوه ( 

 : أي حنو رواية محاد بن زيد 

 عباد بن محزة (  أسامة عن هشام عن ) ورواه أبو
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  . : بن عبد هللا بن الزبري عن عائشة

عروة عن أبيه عن عائشة  واحلاصل أن محاد بن زيد وقران بن متام ومعمرا هؤالء الثالثة رووه عن هشام بن
هشام بن عروة عن عباد بن محزة عن  . وأما أبو أسامة ومحاد بن سلمة ومسلمة بن قعنب فرووه عن

 عائشة . 

ومسلمة وهيب عن هشام أخرج البخاري يف األدب املفرد حدثنا  وقد اتبع أاب أسامة ومحادا قلت :
هشام عن عباد بن محزة بن عبد هللا بن الزبري أن عائشة رضي هللا عنها  موسى حدثنا وهيب حدثنا

 " عبد هللاهللا أال تكنين فقال : اكتين اببنك يعين عبد هللا بن الزبري فكانت تكىن أم  قالت " اي نيب

 انتهى . 

  . واحلديث سكت عنه املنذري

 
 

 المعاريض  في  باب 
وهو التورية ابلشيء عن  , مجع معراض من التعريض ابلقول . قال اجلوهري : هو خالف التصريح
  . ابطن وظاهر الشيء . وقال الراغب : التعريض كالم له وجهان يف صدق وكذب أو

 
ضبارة بن مالك  عن  بقية بن الوليد  حدثنا  محص  إمام مسجد  شريح احلضرمي  حيوة بن حدثنا  

 قال سفيان بن أسيد احلضرمي  عن  أبيه  عن  عبد الرمحن بن جبري بن نفري  عن  أبيه  عن  احلضرمي 

  

أن حتدث أخاك حديثا هو لك به مصدق  خيانة كربت يقول  صلى هللا عليه وسلم  مسعت رسول هللا 
 وأنت له به كاذب 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) عن ضبارة ( 

 ابن عبد هللا بن مالك جمهول  : بضم الضاد املعجمة وابملوحدة

 ) كربت ( 

  : بفتح فضم أي عظمت

 ) خيانة ( 

 : متييز 

 ) أن حتدث أخاك ( 

 كربت  : فاعل
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 و لك به مصدق ( ) ه

  : أي أخوك مصدق لك بذلك احلديث

 ) وأنت له ( 

 : أي ألخيك 

 ) به ( 

 احلديث  : أي بذلك

 ) كاذب ( 

أمانته وخنت أمانة اإلميان , فيما أوجب من نصيحة  : ألنه ائتمنك فيما حتدثه به فإذا كذبت فقد خنت
كربت وأنث الفعل له ابعتبار التمييز ألن نفس اخليانة   أخاك فاعل اإلخوان . قال املناوي : أن حتدث

معىن التعجب كما يف } كرب مقتا عند هللا { واملراد خيانة عظيمة منك إذا حدثت  هي الكبرية وفيه
 املسلم حبديث وهو يعتمد عليك اعتمادا على أنك مسلم ال تكذب فيصدقك واحلال أنك كاذب أخاك

.  

آخر يتناوله اللفظ لكنه  لتعريض إطالق لفظ هو ظاهر يف معىن , ويريد معىنقال النووي : والتورية وا
مصلحة شرعية راجحة على خداع  خالف ظاهره , وهو ضرب من التغرير واخلداع فإن دعت إليه

فإن توصل به إىل أخذ ابطل أو دفع حق  , املخاطب أو حاجة ال حميص عنها إال به فال أبس وإال كره
 ى . , حرم عليه . انته

 األذكار : هذا احلديث فيه ضعف . قال املناوي : لكن وضع أبو داود يف كتابه فاقتضى قال النووي يف

  . كونه حسنا عنده . واحلديث أخرجه أمحد والطرباين يف الكبري عن النواس ابن مسعان

  . قال املنذري : رواه أمحد عن شيخه عمر بن هارون وفيه ضعف , وبقية رجاله ثقات

  . وقال اهليثمي : فيه شيخ اإلمام أمحد عمر بن هارون ضعيف , وبقية رجاله ثقات

انتهى كالم  . وقال شيخه العراقي يف حديث سفيان : ضعفه ابن عدي وحديث النواس سنده جيد
 املناوي . 

أسيد هذا وقال  وذكر أبو القاسم البغوي سفيان بن . قال املنذري : يف إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال
آخر كالمه . وأسيد بفتح اهلمزة وكسر السني املهملة وسكون  : ال أعلم روى غري هذا احلديث . هذا

مهملة ويقال فيه ابن أسيد أيضا . قال النمري : حديثه من حديث احلمصيني  الياء آخر احلروف ودال
  . حدث عنه بقية

 
 في قول الرجل زعموا  باب  
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القول احلق والباطل والكذب ضد  ا ورد يف هذه الكلمة . قال يف القاموس : الزعم مثلثةأي يف بيان م
  . وأكثر ما يقال فيما يشك فيه

 
  قال  أيب قالبة  عن  حيىي  عن  األوزاعي  عن  وكيع  حدثنا  أبو بكر بن أيب شيبة  حدثنا  

صلى هللا عليه  رسول هللا  ما مسعت أليب مسعود  أبو عبد هللا  أو قال   أليب عبد هللا أبو مسعود   قال
 الرجل زعموا  مطية  بئس  يقول  عليه وسلم  صلى هللا يقول يف زعموا قال مسعت رسول هللا  وسلم 

 حذيفة  هذا  أبو عبد هللا  أبو داود  قال 
 أبي داودعون المعبود شرح سنن  

 ) أو قال أبو عبد هللا ( 

  : شك من الراوي

 ) ما مسعت ( 

 : أي أي شيء مسعته 

  ( ) يقول يف زعموا

 : أي يف حق هذا اللفظ 

 ) بئس مطية الرجل ( 

 بفتح امليم وكسر الطاء املهملة وتشديد التحتية مبعىن املركوب  : املطية

  ( ) زعموا

يتخذ لفظ زعموا مركبا إىل  الزعم ابلضم والفتح قريب من الظن أي أسوأ عادة للرجل أن : يف النهاية :
الكذب قاله املناوي . ويف اللمعات  مقاصده فيخرب عن أمر تقليدا من غري تثبت فيخطئ وجيرب عليه

الشك كالمه واملقصود أن اإلخبار خبرب مبناه على  يعين أن ما زعموا بئس مطيته جيعل املتكلم مقدمة
ينبغي أن يكون خلربه سند وثبوت ويكون على ثقة من ذلك ال  والتخمني دون اجلزم واليقني قبيح بل

 ويف املثل زعموا مطية الكذب انتهى .  . جمرد حكاية على ظن وحسبان

الرجل إذا أراد املسري إىل بلد ركب مطية وسار حىت يبلغ حاجته  قال اخلطايب يف املعامل : أصل هذا أن
عليه وسلم ما يقدمه الرجل أمام كالمه ويتوصل به إىل حاجته من قوهلم زعموا كذا  به النيب صلى هللافش

وال ثبت فيه  ابملطية اليت يتوصل هبا إىل املوضع الذي يقصده وإمنا يقال زعموا يف حديث ال سند له وكذا
وسلم من احلديث ما كان  وإمنا هو شيء حكي عن األلسن على سبيل البالغ فذم النيب صلى هللا عليه

يروونه حىت يكون معزاي إىل ثبت ومرواي عن  هذا سبيله وأمر ابلتثبت فيه والتوثق ملا حيكيه من ذلك , فال
 ثقة انتهى . 
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 قالبة عبد هللا بن زيد اجلرمي البصري , ذكر احلافظ أبو مسعود الدمشقي يف األطراف قال املنذري : أبو

  . حذيفة وأاب مسعود رضي هللا عنهم أنه مل يسمع منهما يعين :

 
 في الرجل يقول في خطبته أما بعد  باب  

زيد  عن  يزيد بن حيان  عن  أيب حيان  عن  حممد بن فضيل  حدثنا  أبو بكر بن أيب شيبة  حدثنا  
  بن أرقم 

 خطبهم فقال أما بعد  صلى هللا عليه وسلم  أن النيب 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) فقال أما بعد ( 

 الظروف املقطوعة عن اإلضافة .  : مبين على الضم ألنه من

هللا عليه وسلم يف اخلطب يف كثري من األحاديث ,  وقد ثبت استعمال هذه الكلمة عن رسول هللا صلى
 واتباعا .  فينبغي للخطباء أن يستعملوها أتسيا

 البيت .  ري : وأخرجه مسلم يف أثناء احلديث الطويل يف فضائل أهلقال املنذ

 
 في الكرم وحفظ المنطق  باب  

 ) الكرم ( 

يوصف به مبالغة على طريق رجل عدل يستوي فيه املذكر  بسكون الراء وفتحها مصدر كرم يكرم
مرأاتن كرم ورجال كرم ونسوة كرم , رجل كرم وامرأة كرم ورجالن كرم وا واملؤنث والتثنية واجلمع , يقال

 وشجرة , كذا قالوا .  ويطلق على العنب

الطرباين والبزار من حديث مسرة رفعه "  قلت : ويطلق أيضا على احلائط من العنب يدل عليه ما أخرجه
ما أكرمه هللا على اخلليفة وأنكم تدعون احلائط من  أن اسم الرجل املؤمن يف الكتب الكرم من أجل

 املناسب لرواية املؤلف  عنب الكرم " احلديث وهذا هوال

 ) وحفظ املنطق ( 

املنطق وهو بفتح امليم وسكون النون مصدر , قال يف املصباح : نطق نطقا من  : أي وهذا ابب حفظ
 ومنطقا .  ابب ضرب

يتكلم وال ينطق مبا  يف الكالم فال والنطق ابلضم اسم منه واملعىن أن للرجل أن حيافظ يف املنطق ويراعي
األلفاظ الواردة يف الكتاب والسنة وجيتنب عن األلفاظ  تشتهيه نفسه بل ال بد له أن يستعمل يف كالمه
 ظاهرها خمالفة لألدب واملروءة .  اجلاهلية وعن العبارات اليت
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هذه الرتمجة  الباب واألبواب التالية , أكثرها داخل حتت قلت : واألحاديث اليت ساقها املؤلف يف هذا
  . أي حفظ املنطق وهللا أعلم

 
 عن  جعفر بن ربيعة  عن  الليث بن سعد  أخربين  قال ابن وهب  أخربان  سليمان بن داود  حدثنا  

   أيب هريرة عن  األعرج 

رم الرجل املسلم ولكن قولوا أحدكم الكرم فإن الك ال يقولن قال  صلى هللا عليه وسلم  عن رسول هللا 
 حدائق األعناب 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) ال يقولن أحدكم الكرم ( 

 حلائطه . وهذا هو مناسب لقوله " ولكن قولوا حدائق األعناب " قال اخلطايب يف املعامل : أي للعنب أو

الكرم والعرب  االسم مشتق عندهم من إمنا هناهم عليه السالم عن تسمية هذه الشجرة كرما ألن هذا :
أن يدعوهم حسن أمسائها إىل  تقول رجل كرم مبعىن كرمي وقوم كرم أي كرام , فأشفق صلى هللا عليه وسلم

للمسلم الذي يتوقى شرهبا ومينع نفسه  شرب اخلمر املتخذة من مثرها فسلبها هذا االسم وجعله صفة
 الشهوة فيها عزة وتكرما انتهى . 

 ملنذري : وقد أخرج مسلم يف صحيحه من حديث حممد بن سريين عن أيب هريرة عن النيب صلىا قال

  . " هللا عليه وسلم قال " ال تسموا العنب الكرم فإن الكرم الرجل املسلم

وأخرج مسلم من  . وأخرجه البخاري ومسلم يف صحيحيهما من حديث سعيد بن املسيب عن أيب هريرة
ولكن قولوا العنب واحلبلة " .  النيب صلى هللا عليه وسلم قال " ال تقولوا الكرم حديث وائل بن حجر أن

 

 تعليقات احلافظ ابن قيم اجلوزية

كرما لكرمه , والكرم كثرة اخلري  قال الشيخ مشس الدين ابن القيم رمحه هللا : العرب تسمي شجر العنب
تعاىل } فأنبتنا فيها من كل زوج كرمي { ويف آية  قوله واملنافع والفوائد لسهولة تناوهلا من الكرمي ومنه

كرمي خمربه هبيج يف منظره , وشجر العنب قد مجع وجوها من ذلك .  أخرى } من كل زوج هبيج { فهو
 

 مثره لقاطفه .  منها : تذليل

 ومنها أنه ليس دونه شوك يؤذي جمتنيه . 

 عوبته كغريه . مبمتنع على من أراده لعلو ساقه وص ومنها : أنه ليس

 حتمل أضعاف ما حتمله غريها .  -مع ضعفها ودقة ساقها  -منه  ومنها : أن الشجرة الواحدة

 الواحدة منه إذا قطع أعالها أخلفت من جوانبها وفروعها , والنخلة إذا قطع أعالها ومنها : أن الشجرة
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 ماتت , ويبست مجلة . 

  . نضجه , وبعد يبسه ومنها : أن مثره يؤكل قبل نضجه , وبعد

ما ال يتخذ من غريه , مث  , ومنها : أنه يتخذ منه من أنواع األشربة احللوة واحلامضة , كالدبس واخلل
يتخذ من غريه , وشرابه احلالل غذاء وقوت  يتخذ من شرابه من أنواع احلالوة واألطعمة واألقوات ما ال

 ومنفعة وقوة . 

 وطعاما وأدما .  ايبسه قوات ومنها : أنه يدخر

من االعتدال , فلم يفرط إىل الربودة كاخلوخ وغريه ,  ومنها : أن مثره قد مجع هناية املطلوب من الفاكهة
 هو يف غاية االعتدال , إىل غري ذلك من فوائده .  وال إىل احلرارة , كالتمر , بل

ه وسلم أن الفوائد والثمرات واملنافع اليت كرما , فأخربهم النيب صلى هللا علي فلما كان هبذه املنزلة مسوه
أوىل هبذه  أعظم من فوائد كرم العنب فاملؤمن -من الرب وكثرة اخلري  -هللا قلب عبده املؤمن  أودعها

 التسمية منه . 

على شجر العنب , بل املسلم أحق هبذا  فيكون معىن احلديث على هذا : النهي عن قصر اسم الكرم
 االسم منه . 

ابلصرعة , ولكن الذي ميلك نفسه عند الغضب " أي مالك نفسه أوىل  ا نظري قوله " ليس الشديدوهذ
 الذي يصرع الرجال .  أن يسمى شديدا من

واللقمتان , واألكلة واألكلتان ولكنه الذي ال  وكقوله " ليس املسكني هبذا الطواف الذي ترده اللقمة
ي هذا أوىل أبن يقال له مسكني من الطواف الذي تسمونه أ " يسأل الناس وال يفطن له فيتصدق عليه

 مسكينا . 

 املفلس والرقوب وغريمها .  ونظريه يف

قطعت رمحه وصلها " وإن كان هذا ألطف من  ونظريه قوله " ليس الواصل ابملكافئ ولكنه الذي إذا
 الذي قبله . 

وسلم سلب هذا االسم احملبوب للنفوس اليت وهو : قصد النيب صلى هللا عليه  , وقيل يف معىن وجه آخر
إليها ,  مساعه عن هذه الشجرة اليت تتخذ منها أم احلبائب , فيسلبها االسم الذي يدعو النفوس يلذ هلا

الكرم وبذل املال , فلما  وال سيما فإن العرب قد تكون مستها كرما ألن اخلمر املتخذة منها حتث على
نفى اسم املدح عنها , وهو الدواء ,  أصلها , وهو " الكرم " كما حرمها الشارع نفى اسم املدح عن

أتثري األمساء يف مسمياهتا نفرة وميال عرف هذا ,  فقال " إهنا داء , وليست بدواء " , ومن عرف سر
هذا االسم احلسن , وأعطاه ما هو أحق به منها , وهو " قلب املؤمن  فسلبها النيب صلى هللا عليه وسلم

 . " 

املنافع والفوائد ,  املعىن األول : أن النيب صلى هللا عليه وسلم شبه املسلم ابلنخلة ; ملا فيها من ؤكدوي
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وال يسقط عنها لباسها وزينتها ,   , حىت إهنا كلها منفعة , ال يذهب منها شيء بال منفعة , حىت شوكها
وغريها , وسعفها للسقوف واملساكن واملساجد  كما ال يسقط عن املسلم زينته , فجذوعها للبيوت

وغريها , ومسدها للحبال وآالت الشد واحلل وغريها ,  وغريها , وخوصها للحصر واملكاتل واآلنية
قوات وأدما , وهو أفضل املخرج يف زكاة الفطر تقراب إىل هللا وطهرة  ومثرها يؤكل رطبا وايبسا , ويتخذ

يه أبنه قوت وحده خبالف الزبيب ونواه علف ما يتخذ من شراب األعناب ونزيد عل للصائم ويتخذ منه
 اليت حتمل األثقال إىل بلد ال يبلغه اإلنسان إال بشق النفس .  لإلبل

 نواه يشرتى به العنب , فحسبك بتمر نواه مثن لغريه .  ويكفي فيه : أن

ا من والنخل : أيهما أفضل وأنفع ؟ واحتجت كل طائفة مبا يف أحدمه وقد اختلف الناس يف العنب
  . املنافع

وأفرد النخيل عن  والقرآن قد قدم النخيل على األعناب يف موضع , وقدم األعناب عليها يف موضع
 األعناب , ومل يفرد العنب عن النخيل . 

املسألة : أن كل واحد منهما يف املوضع الذي يكثر فيه , ويقل وجود اآلخر أفضل  وفصل اخلطاب يف
  . وأنفع

  . ملدينة والعراق وغريمها أفضل وأنفع من األعناب فيهافالنخيل اب

 واألعناب يف الشام وحنوها أفضل وأنفع من النخيل هبا . 

 , تقولون إذا استواي يف بلدة ؟ فإن هذا ال يوجد ; ألن األرض اليت يطيب النخيل فيها وال يقال : فما

أرض العنب  وال تقبله تلك األرض . وكذلك ويكون سلطانه ووجوده غالبا ال يكون للعنب هبا سلطان ,
 ال تقبل النخيل , وال يطيب فيها . 

خباصية من النبات واملعدن والفواكه وغريها فهذا موضعه أفضل وأطيب  وهللا سبحانه قد خص كل أرض
 موضعه كذلك .  وأنفع , وهذا يف

 
 ال يقول المملوك ربي وربتي  باب  

أيب  عن  حممد  عن  وهشام  وحبيب بن الشهيد  أيوب  عن  محاد  حدثنا  عيل موسى بن إمس حدثنا  
  هريرة 

وأميت وال يقولن اململوك ريب وربيت  ال يقولن أحدكم عبدي قال  صلى هللا عليه وسلم  أن رسول هللا 
 اململوكون والرب هللا عز وجل  وسيديت فإنكم وليقل املالك فتاي وفتايت وليقل اململوك سيدي

أيب   حدثه عن أاب يونس  أن  عمرو بن احلارث  قال أخربين  ابن وهب  أخربان  ابن السرح  حدثنا 
 سيدي وموالي  قال وليقل صلى هللا عليه وسلم  يف هذا اخلرب ومل يذكر النيب  هريرة 
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 دعون المعبود شرح سنن أبي داو 

 ) ال يقولن أحدكم عبدي وأميت ( 

 العبودية إمنا يستحقها هللا تعاىل فكلكم عبيد هللا وكل نسائكم إماء هللا  : ألن حقيقة

 وال يقولن اململوك : ريب وربيت (  )

 ألن الرب هو املالك أو القائم ابلشيء وال يوجد حقيقة هذا إال , : ألن الربوبية إمنا حقيقتها هلل تعاىل
  يف هللا تعاىل

 ) وليقل املالك فتاي وفتايت ( 

 على الغالب يف اخلدم , أو القوي والقوية ولو ابعتبار ما كان  : مها مبعىن الشاب والشابة بناء

 اململوك سيدي وسيديت (  ) وليقل

كره مالك   الرب وال مستعملة فيه كاستعماهلا حىت : ألن لفظة السيد غري خمتصة ابهلل تعاىل اختصاص
 ابلسيد يف القرآن وال يف حديث متواتر قاله النووي  الدعاء بسيدي , ومل أيت تسميته تعاىل

  ( ) والرب هللا

 : مبتدأ وخرب . 

 قال املنذري : وأخرجه النسائي . 

 يونس (  ) أن أاب

 : هو سليمان بن جبري موىل أيب هريرة 

  ( ) يف هذا اخلرب

  ومل يذكر النيب صلى هللا عليه وسلم أي مل يرفع احلديث: أي السابق 

 ) وليقل سيدي وموالي ( 

اإلمام البخاري اباب يف جواز إطالق السيد والعبد من أبواب  : أي مكان قوله سيدي وسيديت وقد عقد
أحاديث كله  التطاول على الرقيق وقوله عبدي وأميت إىل آخره , وأورد فيه سبعة املظامل فقال ابب كراهية

 اجلواز . قال يف فتح الباري : قوله وليقل سيدي وموالي . وفيه جواز إطالق العبد على يدل على

 تعاىل اتفاقا .  مالكه سيدي . قال القرطيب وغريه : إمنا فرق بني الرب والسيد ألن الرب من أمساء هللا

فإن قلنا إنه ليس من أمساء هللا تعاىل فالفرق  واختلف يف السيد ومل يرد يف القرآن أنه من أمساء هللا تعاىل
أمسائه فليس يف الشهرة واالستعمال كلفظ الرب فيحصل الفرق  ظاهر وال التباس ; وإن قلنا إنه من

داود والنسائي وأمحد واملصنف يف األدب املفرد من حديث عبد هللا بن  بذلك أيضا . وقد روى أبو
 قال " السيد هللا " .  صلى هللا عليه وسلم الشخري عن النيب

السيادة إىل معىن الرايسة على من حتت يده والسياسة له وحسن  وقال اخلطايب : إمنا أطلقه ألن مرجع
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مسي الزوج سيدا . قال وأما املوىل فكثري التصرف يف الوجوه املختلفة من ويل  التدبري ألمره , ولذلك
هللا تعاىل   على اإلطالق من غري إضافة إال يف صفةوغري ذلك , ولكن ال يقال السيد وال املوىل وانصر

 انتهى . 

 ويف احلديث جواز إطالق موالي أيضا . 

 مسلم والنسائي من طريق األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة يف هذا احلديث حنوه وزاد وأما ما أخرجه

ذلك على  م االختالف يفوال يقل أحدكم موالي فإن موالكم هللا ولكن ليقل سيدي " فقد بني مسل "
وقال القرطيب  األعمش وأن منهم من ذكر هذه الزايدة ومنهم من حذفها وقال عياض حذفها أصح

 وعدم العلم ابلتاريخ انتهى .  املشهور حذفها . قال وإمنا صران إىل الرتجيح للتعارض مع تعذر اجلمع

وىل وهو خالف املتعارف , فإن املوىل إطالق امل ومقتضى ظاهر هذه الزايدة أن إطالق السيد أسهل من
واألعلى والسيد ال يطلق إال على األعلى , فكان إطالق املوىل  يطلق على أوجه متعددة منها األسهل

 الكرامة وهللا تعاىل أعلم .  أسهل وأقرب إىل عدم

أبو داود والنسائي للفظ املوىل إثباات وال نفيا أخرجه  وقد رواه حممد بن سريين عن أيب هريرة فلم يتعرض
ال يقولن أحدكم عبدي وال أميت وال يقل اململوك ريب وربيت ولكن  " واملصنف يف األدب املفرد للفظ

 وفتايت واململوك سيدي وسيديت فإنكم اململوكون والرب هللا تعاىل " وحيتمل أن يكون ليقل املالك فتاي

 املراد النهي عن اإلطالق كما تقدم من كالم اخلطايب . 

الشخري املذكور وهللا أعلم . وعن مالك ختصيص الكراهة ابلنداء فيكره أن  ويؤكد كالمه حديث ابن
 وال يكره يف غري النداء انتهى .  يقول اي سيدي

وأبو داود والنسائي والبخاري يف األدب املفرد واللفظ  قلت : حديث عبد هللا بن الشخري رواه أمحد
بشر بن املفضل حدثنا أبو مسلمة عن أيب نضرة عن مطرف قال قال  اللبخاري حدثنا مسدد قال حدثن

 بين عامر إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقالوا أنت سيدان قال السيد هللا قالوا أيب " انطلقت يف وفد

وكالء [ الشيطان  وأفضلنا فضال وأعظمنا طوال قال فقال قولوا بقولكم وال يستجرينكم ] أي ال يتخذكم
 .  " انتهى

اجلمع أبن حيمل النهي عن ذلك على إطالقه  قال احلافظ رجاله ثقات . وقد صححه غري واحد وميكن
وقد كان بعض أكابر العلماء أيخذ هبذا ويكره أن خياطب  . على غري املالك واإلذن إبطالقه على املالك

بريدة مرفوعا " ال تقولوا ويتأكد هذا إذا كان املخاطب غري تقي حلديث  أحدا بلفظه أو كتابته ابلسيد
 احلديث أخرجه أبو داود وغريه انتهى كالمه .  " للمنافق سيدا

بقوي وفيه وجوه أخر فيطلب من غاية املقصود شرح سنن أيب داود  قلت : هذا اجلمع والتوفيق ليس
 وهللا أعلم . 

 . مبعناه ن أيب هريرةاملنذري : وأخرجه البخاري ومسلم يف صحيحهما من حديث مهام بن منبه ع قال
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عبد  عن  قتادة  عن  أيب  قال حدثين  هشام  معاذ بن حدثنا  عبيد هللا بن عمر بن ميسرة  حدثنا  
  قال   أبيه عن  هللا بن بريدة 

طتم ربكم عز تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يك سيدا فقد أسخ ال صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 
 وجل 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) ال تقولوا للمنافق سيد ( 

 سيدا ابلنصب  : ويف بعض النسخ

 ) فإنه إن يك سيدا ( 

 وإماء وأموال  : أي سيد قوم أو صاحب عبيد

 ) فقد أسخطتم ربكم عز وجل ( 

التعظيم فكيف إن مل يكن سيدا أبحد من  يكون تعظيما له وهو ممن ال يستحق : أي أغضبتموه ألنه
 يكون مع ذلك كذااب ونفاقا وقيل معناه إن يك سيدا لكم فتجب عليكم طاعته فإذا أطعتموه املعاين فإنه

الكون  فقد أسخطتم ربكم أو ال تقولوا ملنافق سيد فإنكم إن قلتم ذلك فقد أسخطتم ربكم , فوضع
للمنافق سيد فإنه إن كان  خصا , وقال ابن األثري : ال تقولواموضع القول حتقيقا له كذا يف املرقاة مل

 ذلك . انتهى .  سيدكم وهو منافق , فحالكم دون حاله , وهللا ال يرضى لكم

  . قال املنذري : وأخرجه النسائي

 
 ال يقال خبثت نفسي  باب  

تقاد والكذب يف املقال والقبيح يف االع بفتح اخلاء املعجمة وضم املوحدة . واخلبث يطلق على الباطل يف
 والفعلية .  الفعال وعلى احلرام والصفات املذمومة القولية

أيب أمامة بن  عن  ابن شهاب  عن  يونس  قال أخربين  ابن وهب  حدثنا  أمحد بن صاحل  حدثنا  
  أبيه  عن  سهل بن حنيف 

 أحدكم خبثت نفسي وليقل لقست نفسي  ال يقولن قال  وسلم  صلى هللا عليه أن رسول هللا 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) وليقل لقست نفسي ( 

اخلطايب يف املعامل : لقست نفسي وخبثت مبعىن واحد وإمنا كره عليه السالم من  : بكسر القاف . قال
 وأرشدهم إىل استعمال احلسن وهجران اخلبث لشفاعة االسم وعلمهم األدب يف املنطق ذلك لفظ

 القبيح منه . 

  . قال املنذري : وأخرجه البخاري ومسلم

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية                                   كتاب األدب           عون المعبود شرح سنن ابي داود           

 

 
 رضي هللا عنها  عائشة  عن  أبيه  عن  عروة  هشام بن عن  محاد  حدثنا  موسى بن إمسعيل  حدثنا  

 لقست نفسي  نفسي ولكن ليقل جاشت  دكم ال يقولن أح قال  صلى هللا عليه وسلم  النيب  عن
  عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) جاشت نفسي ( 

غثت أو دارت للغثيان ويف اللسان : جاشت نفسي جيشا وجيشاان  : قال يف القاموس : جاش النفس
ر صاحبه وجاشت القدر جتيش جيشا وجيشاان غلت وكذلك الصدر إذا مل يقد , غثت أو دارت للغثيان

قال يف التهذيب : وكل شيء يغلي فهو جييش حىت اهلم والغصة يف الصدر انتهى   . على حبس ما فيه
  كالمه

 ) ولكن ليقل لقست نفسي ( 

الشيء كفرح انزعته إليه ومنه غثت وخبثت . وإمنا كره صلى هللا  : قال يف القاموس : لقست نفسه إىل
 سب اخلبيث إىل نفسه انتهى . لقبحه ولئال ين عليه وسلم لفظ خبثت

  . والنسائي وقالوا خبثت قال املنذري وأخرجه البخاري ومسلم

 
  حذيفة  عن  عبد هللا بن يسار  عن  منصور  عن  شعبة  حدثنا  أبو الوليد الطيالسي  حدثنا  

ما شاء هللا مث شاء  هللا وشاء فالن ولكن قولواال تقولوا ما شاء  قال  صلى هللا عليه وسلم  النيب  عن
 فالن 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) ال تقولوا ما شاء هللا إخل ( 

إمنا كره ذلك ألن الواو حرف اجلمع والتشريك ومث حرف النسق بشرط الرتاخي ,  : قال اخلطايب
 انتهى .  شيئة هللا تعاىل على مشيئة من سواهالنيب صلى هللا عليه وسلم إىل األدب يف تقدمي م فأرشدهم

  . قال املنذري : وأخرجه النسائي

 
متيم الطائي  عن  عبد العزيز بن رفيع  قال حدثين  سفيان بن سعيد  عن  حيىي  حدثنا  مسدد  حدثنا  
  عدي بن حامت  عن  

يطع هللا ورسوله فقد رشد ومن يعصهما  فقال من وسلم  صلى هللا عليه أن خطيبا خطب عند النيب 
 فبئس اخلطيب أنت  أو قال اذهب  فقال قم 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) فبئس اخلطيب أنت ( 
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قل ومن يعص هللا ورسوله وقد تقدم شرح هذا احلديث يف كتاب الصالة قال  : ويف رواية مسلم بعد هذا
  . مسلم وقد تقدم يف كتاب الصالة هاملنذري وأخرج

 
أيب  عن  أيب متيمة  عن  خالد يعين احلذاء  عن  خالد يعين ابن عبد هللا  عن  وهب بن بقية  حدثنا  

  قال  رجل  عن  املليح 

ال تقل تعس  قال فعثرت دابة فقلت تعس الشيطان ف صلى هللا عليه وسلم  النيب  رديف  كنت 
حىت يكون مثل البيت ويقول بقويت ولكن قل بسم هللا فإنك إذا  الشيطان فإنك إذا قلت ذلك تعاظم

 مثل الذابب  قلت ذلك تصاغر حىت يكون
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) فعثرت ( 

به يعثر والدابة أيضا من ابب نصر ويف املصباح عثر الرجل يف ثو  : قال يف الصراح عثرة شكو خيدن من
 ابب ضرب عثارا ابلكسر , ويقال للزلة عثرة ألهنا سقوط يف اإلمث انتهى  ابب قتل ويف لغة من

 فقلت تعس (  )

  : أي هلك ومثل هذا الكالم يوهم أن للشيطان دخال يف مثل ذلك

 ) فقال ال تقل تعس الشيطان ( 

سقوط والشر والبعد االحنطاط , والفعل كمنع ومسع وإذا خاطبت وال : يف القاموس التعس اهلالك والعثار
 حكيت قلت تعس كسمع تعسه هللا وأتعسه انتهى .  قلت تعست كمنع , وإذا

أكب على وجهه , ويف الدعاء تعسا له وتعس وانتكس , فالتعس  ويف املصباح تعس تعسا من ابب نفع
 ىت يسقط اثنية وهي أشد من األوىل انتهى ال يستقل بعد سقطته ح أن خير لوجهه , والنكس أن

  ( ) تعاظم

 : أي صار عظيما وكبريا 

 ) ويقول بقويت ( 

 األمر بقويت  : أي حدث ذلك

 ) تصاغر ( 

 : أي صار صغريا وحقريا . 

  . املنذري : وأخرجه النسائي قال

 
 سهيل بن أيب صاحل  عن  محاد  حدثنا  إمسعيل  ى بنموس و حدثنا  ح  مالك  عن  القعنيب  حدثنا  

  هريرة  أيب عن  أبيه  عن 
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 إذا قال الرجل هلك الناس فهو  موسى  وقال  إذا مسعت  قال  صلى هللا عليه وسلم  أن رسول هللا 
  أهلكهم 

أرى به أبسا  يعين يف أمر دينهم فال   ان ملا يرى يف الناسإذا قال ذلك حتز  مالك  قال  أبو داود  قال 
 فهو املكروه الذي هني عنه  وإذا قال ذلك عجبا بنفسه وتصاغرا للناس

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) إذا مسعت ( 

  : أي الرجل يقول هلك الناس إخل

 ) وقال موسى ( 

 : أي ابن إمساعيل يف روايته 

  ( هلك الناس) 

 : أي استوجبوا النار بسوء أعماهلم 

 ) فهو أهلكهم ( 

ومعناه أن  بضم الكاف ويفتح ففي النهاية يروى بفتح الكاف وضمها فمن فتحها كانت فعال ماضيا :
النار بسوء أعماهلم , فإذا قال  الغالني الذين يؤيسون الناس من رمحة هللا يقولون هلك الناس أي استوجبوا

وال عربة إبجيابه هلم فإن فضل هللا واسع ورمحته تعمهم  الرجل ذلك فهو الذي أوجبه هلم ال هللا تعاىل يعين
هلم ذلك وآيسهم محلهم على ترك الطاعة واالهنماك يف املعاصي فهو الذي  مث قال أو هو الذي ملا قال

الرجل  هم أي أكثرهم هالكا وهواهلالك . وأما الضم فمعناه أنه إذا قال هلم ذلك فهو أهلك أوقعهم يف
  . يولع بعيب الناس ويذهب بنفسه عجبا ويرى له فضال عليهم انتهى ما يف النهاية

مسلم ال أدري  قال املنذري : وأخرجه مسلم وليس فيه كالم اإلمام مالك . وقال أبو إسحاق صاحب
  . أهلكهم ابلنصب أو أهلكهم ابلرفع

 
  العتمة في صالة  باب  

  . أي يف تسمية صالة العشاء صالة العتمة

 
 ابن عمر  قال مسعت  أيب سلمة  عن  أيب لبيد  ابن عن  سفيان  حدثنا  عثمان بن أيب شيبة  حدثنا  

 ولكنهم أال وإهنا العشاء  على اسم صالتكم األعراب  ال تغلبنكم  قال  صلى هللا عليه وسلم  النيب  عن
 ابإلبل  يعتمون 
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 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) ال تغلبنكم األعراب ( 

جرت العادة أن العظماء إذا مسوا شيئا ابسم فال يليق العدول عنه إىل غريه ألن  : : قال الشيخ عز الدين
يف كتابه  حانه قد مساهاتنقيص هلم ورغبة عن صنيعهم وترجيح لغريه عليه وذلك ال يليق , وهللا سب ذلك

العدول عنه إىل غريه قاله  العشاء يف قوله ومن بعد صالة العشاء فيقبح بعد تسمية ذي اجلالل واإلكرام
 السيوطي . 

ألهنم يعتمون اإلبل من أعتم إذا دخل يف العتمة وهي  وقال السندي : إن األعراب يسموهنا العتمة
ا فيه من غلبة األعراب عليكم بل أكثروا استعمال اسم العشاء االسم مل الظلمة فال تكثر استعمال ذلك

 فاملراد النهي عن إكثار اسم العتمة ال عن استعماله وإال فقد جاء يف األحاديث إطالق . موافقة للقرآن

 هذا االسم أيضا انتهى 

 ) ولكنهم يعتمون ابإلبل ( 

 معناه أن األعراب يسموهنا العتمة لكوهنم دخل يف العتمة وهي الظلمة قال النووي : : من أعتم إذا

فينبغي لكم أن  يعتمون حبالب اإلبل أي يؤخرونه إىل شدة الظالم وإمنا امسها يف كتاب هللا العشاء
إن استعمل لبيان اجلواز  تسموها العشاء وقد جاء يف األحاديث الصحيحة تسميتها ابلعتمة واجلواب

 وخمتصرا .  والنهي عن العتمة للتنزيه انتهى ملخصا

 املنذري : وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه .  قال

 تعليقات احلافظ ابن قيم اجلوزية

مث زاد الشيخ ابن القيم رمحه هللا :  , ذكر حديث " ال تغلبنكم " وذكر التأويلني اللذين ذكرمها املنذري
ملعىن وأما حديث " لو ال ميكن فيه رواية اب , وسلكت طائفة مسلكا آخر , فقالت : النهي صريح

يكون تغيريا من الراوي عنها ابسم العتمة , ومل يعلم ابلنهي ,  يعلمون ما يف الصبح والعتمة " فيجوز أن
 االحتمال ال يتطرق إىل حديث النهي .  فرواه مبعناه , وهذا

كما دل عليه األعراب على اسم العشاء حبيث يهجر ابلكلية ,   وقالت طائفة : النهي إمنا هو من غلبة
إذا مسيت ابلعشاء تسمية غالبة على العتمة : مل ميتنع أن يسمى ابلعتمة أحياان  قوله " ال يغلبنكم " فأما

 أظهر األقوال .  , وهذا

 
سامل بن أيب  عن  عمرو بن مرة  عن  بن كدام  مسعر حدثنا  عيسى بن يونس  حدثنا  مسدد  حدثنا  

  خزاعة  أراه من  مسعر   قال رجل  ل قال قا اجلعد 

 يقول اي  صلى هللا عليه وسلم  عابوا عليه ذلك فقال مسعت رسول هللا  ليتين صليت فاسرتحت فكأهنم
 أقم الصالة أرحنا هبا  بالل 
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 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) قال مسعر أراه ( 

  رجل: بضم اهلمزة أي أظن ال

 ) من خزاعة ( 

 : بضم اخلاء املعجمة وابلزاي قبيلة 

 فاسرتحت (  )

 الشتغال الذمة هبا قبل الفراغ عنها  : أي ابالشتغال ابلصالة لكونه مناجاة مع الرب تعاىل أو ابلفراغ

  ( ) اي بالل أقم الصالة أرحنا هبا

اشتغاله ابلصالة راحة له فإنه   لب هبا , وقيل كان: قال يف النهاية : أي نسرتيح أبدائها من شغل الق
ابلصالة ملا فيها من مناجاة هللا تعاىل , وهلذا  كان يعد غريها من األعمال الدنيوية تعبا فكان يسرتيح

 وما أقرب الراحة من قرة العني , كذا يف مرقاة الصعود .  " قال " وجعلت قرة عيين يف الصالة

ديث علي رضي هللا عنه الذي بعده ليس فيهما داللة ظاهرة على ترمجة ح قلت : هذا احلديث وكذا
 مبراد املؤلف .  الباب وهللا أعلم

  . واحلديث سكت عنه املنذري

 
عبد هللا  عن  سامل بن أيب اجلعد  عن  عثمان بن املغرية  حدثنا  إسرائيل  أخربان  حممد بن كثري  حدثنا  

  قال  احلنفية  بنبن حممد ا

نعوده فحضرت الصالة فقال لبعض أهله اي جارية ائتوين  األنصار  من  صهر لنا  انطلقت أان وأيب إىل 
 يقول  صلى هللا عليه وسلم  فأسرتيح قال فأنكران ذلك عليه فقال مسعت رسول هللا  بوضوء لعلي أصلي

 فأرحنا ابلصالة  بالل  قم اي 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) عن عبد هللا بن حممد بن احلنفية ( 

 هللا بن حممد بن علي بن أيب طالب أبو هاشم املدين واحلنفية هي أم حممد  : هو عبد

 إىل صهر لنا (  )

 وزوج بنت الرجل وزوج أخته  : يف القاموس : الصهر ابلكسر القرابة وحرمة اخلتونة واخلنت

 نعوده ( ) 

 : من العيادة 

 بوضوء (  )
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 : بفتح الواو أي مباء الوضوء 

 ) فقال ( 

 علي بن أيب طالب .  : أي

  . واحلديث سكت عنه املنذري

 
 عن  زيد بن أسلم  عن  هشام بن سعد  حدثنا  أيب  حدثنا  هارون بن زيد بن أيب الزرقاء  حدثنا  

  قالت  رضي هللا عنها  عائشة 

 أحدا إال إىل الدين  ينسب صلى هللا عليه وسلم  ما مسعت رسول هللا 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 إىل الدين (  ) ما مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينسب أحدا إال

ألجداد وال يهتم هبا بل ينسب الناس إىل ا : قال يف فتح الودود : كأن املراد أنه ال يعترب ابلنسبة إىل
  . الدين وما يتعلق به من هجرة ونصرة انتهى

أنه صلى هللا عليه  قال املنذري : ويشبه أن يكون أبو داود رضي هللا عنه أدخل هذا احلديث يف الباب
ب الكرمي األلفاظ الواردة يف الكتا وسلم ال ينسب أحدا إال إىل الدين لريشدهم بذلك إىل استعمال

 فعل يف العتمة , وهذا منقطع .  والسنة النبوية ويصرفهم عن عبارات اجلاهلية كما

  . انتهى كالم املنذري زيد بن أسلم مل يسمع عائشة وهللا عز وجل أعلم

 
 ما روي في الرخصة في ذلك  باب  

  قال  أنس  عن  قتادة  عن  شعبة  أخربان  عمرو بن مرزوق  حدثنا  

ما  أو ما رأينا شيئا  فقال  أليب طلحة  فرسا  صلى هللا عليه وسلم  هللا  فركب رسول ابملدينة  كان فزع 
 وإن وجدانه لبحرا  رأينا من فزع 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) كان فزع ( 

  : بفتحتني أي خوف وصياح

 ) ابملدينة ( 

 : أبن جيش الكفار وصلوا إىل قرهبا 

 وجدانه (  ) وإن

 : أي الفرس , وإن خمففة من مثقلة 
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  ( ) لبحرا

 : أي وجدان جريه كجري البحر . 

التوسع يف الكالم يف تشبيه الشيء ابلشيء الذي له تعلق ببعض  قال اخلطايب : يف هذا بيان إابحة
. وقال إبراهيم بن حممد بن عرفة النحوي : إمنا شبه الفرس ابلبحر  أوصافه كلها معانيه وإن مل يستوف

بعض مائه  عليه السالم أراد أن جريه كجري ماء البحر أو ألنه يسبح يف جريه كالبحر إذا ماج فعال ألنه
الذي له تعلق ببعض  فوق بعض انتهى كالمه . فكما جاز التوسع يف الكالم يف تشبيه الشيء ابلشيء

العشاء ابلعتمة ألن العتمة هي الظلمة  ا جاز تشبيه الفرس ابلبحر , فهكذا جاز تشبيه صالةمعانيه ولذ
  . وصالة العشاء ال تصلى إال يف الظلمة

الشيخان من طريق  قلت : ما يف هذا االستدالل من تكلف فظاهر واألوضح يف االستدالل ما أخرجه
هللا عليه وسلم وفيه " ولو يعلمون  رسول هللا صلى مالك عن مسي عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال : قال

  . " ما يف العتمة والصبح ألتومها ولو حبوا

  . قال املنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والرتمذي

 
 في التشديد في الكذب  باب  

عبد هللا  حدثنا  مسدد  ا و حدثن ح  األعمش  أخربان  وكيع  حدثنا  أبو بكر بن أيب شيبة  حدثنا  
  قال  عبد هللا  عن  أيب وائل  عن   األعمش حدثنا  بن داود 

يهدي  إايكم والكذب فإن الكذب يهدي إىل الفجور وإن الفجور صلى هللا عليه وسلم  هللا  قال رسول
ابلصدق فإن الصدق   كذااب وعليكمويتحرى الكذب حىت يكتب عند هللا إىل النار وإن الرجل ليكذب 

الصدق حىت يكتب عند هللا  ويتحرى يهدي إىل الرب وإن الرب يهدي إىل اجلنة وإن الرجل ليصدق 
 صديقا 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) إايكم والكذب ( 

 واألول هو األفصح أي احذروا الكذب  : بفتح فكسر أو بكسر فسكون

 ( ) إىل الفجور 

 أي امليل عن الصدق واحلق واالنبعاث يف املعاصي  : بضم الفاء

  ( ) ويتحرى الكذب

 : أي يبالغ وجيتهد فيه 

 ) حىت يكتب عند هللا كذااب ( 
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 بصيغة اجملهول أي حيكم له بذلك ويستحق الوصف به  :

  ( ) وعليكم ابلصدق

 الواقع  : أي الزموا الصدق وهو اإلخبار على وفق ما يف

 الصدق يهدي إىل الرب (  ) فإن

الصاحل اخلالص من كل مذموم , والرب اسم جامع  : قال النووي : معناه أن الصدق يهدي إىل العمل
 للخري كله 

  ( ) ليصدق

 : أي يف قوله وفعله 

 ) حىت يكتب عند هللا صديقا ( 

الصدق  ففي القاموس : الصديق من يتكرر منهبكسر الصاد وتشديد الدال أي مبالغا يف الصدق .  :
 حىت يستحق اسم املبالغة يف الصدق قاله القاري . 

 أتويل قوله سبحانه } إن األبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم { انتهى .  قال اخلطايب : هذا

  . املنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والرتمذي قال

 

  قال  أبيه  عن  أيب  قال حدثين  حكيم  هبز بن عن  حيىي  حدثنا  مسدد بن مسرهد  حدثنا  

ويل له ويل  ويل للذي حيدث فيكذب ليضحك به القوم يقول  صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا  مسعت
 له 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) ويل ( 

  نم: أي هالك عظيم أو واد عميق يف جه

 ) فيكذب ( 

 : أي يف حتديثه وإخباره 

  ( ) ليضحك

 : بفتح الياء واحلاء 

 ) به ( 

 الكذب  : أي بسبب حتديثه أو

 ) القوم ( 

 احلاء ونصب القوم على أنه مفعول  : ابلرفع على أنه فاعل وجيوز بضم الياء وكسر

 ) ويل له ويل له ( 
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 للتأكيد .  : التكرير

هذا آخر كالمه . وجد هبز  . ل املنذري : وأخرجه الرتمذي والنسائي , وقال الرتمذي حسن صحيحقا
االختالف يف هبز بن حكيم وأن من األئمة  بن حكيم هو معاوية بن حيدة القشريي له صحبة وقد تقدم

  . من وثقه ومنهم من قال ال حيتج به

 
عبد هللا بن عامر بن ربيعة  من موايل  رجال   أن ابن عجالن  عن  الليث  حدثنا  قتيبة  حدثنا  

  أنه قال  بن عامر  عبد هللا حدثه عن  العدوي 

قاعد يف بيتنا فقالت ها تعال أعطيك فقال هلا رسول  هللا عليه وسلم  صلى دعتين أمي يوما ورسول هللا 
هللا عليه  صلى تعطيه قالت أعطيه مترا فقال هلا رسول هللا  أن  وما أردت هللا عليه وسلم  صلى هللا 

 أما إنك لو مل تعطه شيئا كتبت عليك كذبة  وسلم 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) دعتين ( 

 : أي طلبتين وأان صغري 

 ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم قاعد (  )

 : اجلملة حالية 

 ( ها  ) فقالت

 : للتنبيه أو اسم فعل مبعىن خذ 

 ) تعال ( 

 الالم بال ألف أتكيد  : بفتح

 ) أعطيك ( 

 أي أان  : مرفوع على أنه خرب مبتدأ حمذوف

 ) وما أردت ( 

 : أي أي شيء نويت 

  ( ) أن تعطيه

 : بسكون التحتية ألن الصيغة للمخاطبة وعالمة نصبها حذف النون 

  أما ( )

 : ابلتخفيف للتنبيه 

 ) كتبت ( 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية                                   كتاب األدب           عون المعبود شرح سنن ابي داود           

 

  : بصيغة اجملهول

 ) عليك كذبة ( 

بكسر الكاف وسكون الذال أي نوع من الكذب  : بفتح الكاف وسكون الذال أي مرة من الكذب أو
 . 

لألطفال عند البكاء مثال بكلمات هزال أو كذاب إبعطاء شيء أو  ويف احلديث أن ما يتفوه به الناس
 داخل يف الكذب , كذا يف اللمعات .  يف من شيء حرامبتخو 

  . قال املنذري : موىل عبد هللا جمهول

 
قال  علي بن حفص  حدثنا  حممد بن احلسني  و حدثنا  ح  شعبة  حدثنا  حفص بن عمر  حدثنا  

 عن  يف حديثه  ابن حسني  قال   حفص بن عاصم عن  الرمحن  خبيب بن عبد عن  شعبة  حدثنا 
  أيب هريرة 

 إمثا أن حيدث بكل ما مسع  كفى ابملرء قال  صلى هللا عليه وسلم  أن النيب 

علي بن  يعين  ومل يسنده إال هذا الشيخ  أبو داود  قال  هريرة  أاب حفص  ومل يذكر  أبو داود  قال 
 ين املدائ حفص

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) كفى ابملرء ( 

  : مفعول كفى والباء زائدة

 ) إمثا ( 

 : متييز 

 ) أن حيدث إخل ( 

 كفى . قال النووي : فإنه يسمع يف العادة الصدق والكذب فإذا حدث بكل ما مسع فقد كذب : فاعل

 انتهى  ء خبالف ما هو وال يشرتط فيه التعمدإلخباره مبا مل يكن , والكذب اإلخبار عن الشي

 ) مل يذكر حفص ( 

 : يعين ابن عمر 

  ( ) أاب هريرة

 مرفوعة .  : فروايته مرسلة , وأما حممد بن احلسني فذكر يف روايته أاب هريرة فروايته

مسند , وقال مسلم كالمها  قال املنذري : وأخرجه مسلم يف املقدمة مسندا ومرسال وعن بعض رواة
 الدارقطين : والصواب مرسل انتهى . 

 الدارقطين الصواب املرسل عن شعبة كما رواه معاذ وابن مهدي وغندر .  وقال النووي : قال
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 رواه أبو داود يف سننه أيضا مرسال ومتصال فرواه مرسال عن حفص بن عمر عن شعبة ورواه قلت : وقد

هذا هو  , ثبت أنه روي متصال ومرسال فالعمل على أنه متصلمتصال من رواية علي بن حفص , وإذا 
األكثرين رووه مرسال فإن  الصحيح الذي قاله مجاعة من أهل احلديث والفقه واألصول , وال يضر كون

  . الوصل زايدة من ثقة وهي مقبولة انتهى كالم النووي

 
 
 
 

 في حسن الظن  باب 
أبو  قال  مهنا أيب شبل  عن  نصر بن علي   و حدثنا ح  محاد  نا حدث موسى بن إمسعيل  حدثنا  

 هنار  ابن نصر  قال  شتري  عن  حممد بن واسع  عن  محاد بن سلمة  عن  ومل أفهمه منه جيدا  داود 
  أيب هريرة  عن 

 حسن الظن من حسن العبادة  قال  سلم صلى هللا عليه و  عن رسول هللا  نصر  قال 

 بصري  ثقة  مهنا  داود  أبو قال 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) عن مهنأ ( 

 : أي ابن عبد احلميد 

 أيب شبل (  )

 : بكسر املعجمة وسكون املوحدة كنية مهنأ 

 داود ومل أفهمه (  ) قال أبو

 : أي احلديث 

 منه (  )

 علي  : أي من نصر بن

 ) جيدا ( 

 : أي مساعا جيدا 

 ) عن شتري ( 

 ابلتصغري  :

 ) قال نصر ( 
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 نسبه إىل أبيه  : أي ابن علي يف روايته شتري بن هنار أي

 ) حسن الظن ( 

  : أي ابملسلمني وابهلل تعاىل

 ) من حسن العبادة ( 

 إىل هللا تعاىل .  اليت يتقرب هبا : أي من مجلة حسن العبادة

احلسنة كما أن سوء الظن معصية من  وفائدة هذا احلديث اإلعالم أبن حسن الظن عبادة من العبادات
أي وبعضه حسن من العبادة كذا يف السراج  { معاصي هللا تعاىل كما قال تعاىل } إن بعض الظن إمث

 املنري 

 بصري (  ) قال أبو داود مهنأ ثقة

وثقه أبو داود وغريه , وقال أبو حامت  : هذه العبارة مل توجد يف بعض النسخ . وقال احلافظ يف التهذيب
 جمهول انتهى . 

مهنأ بن عبد احلميد أبو شبل البصري سئل عنه أبو حامت الرازي فقال هو  قال املنذري : يف إسناده
  . جمهول

 
 علي بن حسني  عن  الزهري  عن  معمر  أخربان  عبد الرزاق  ا حدثن أمحد بن حممد املروزي  حدثنا  

  قالت  صفية  عن 

 فقام معي  فانقلبت  أزوره ليال فحدثته وقمت  فأتيته معتكفا  صلى هللا عليه وسلم  كان رسول هللا 
 صلى هللا عليه فلما رأاي النيب  األنصار  جالن من فمر ر  أسامة بن زيد  وكان مسكنها يف دار  ليقلبين 

قاال سبحان هللا اي  حيي  صفية بنت إهنا  على رسلكما  صلى هللا عليه وسلم  أسرعا فقال النيب  وسلم 
أو قال  فخشيت أن يقذف يف قلوبكما شيئا  إن الشيطان جيري من اإلنسان جمرى الدم رسول هللا قال 

 شرا 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) عن صفية ( 

 وسلم  : أي زوج النيب صلى هللا عليه

 ) فأتيته ( 

 : أي يف املسجد 

  ( ) فانقلبت

 : أي رجعت 

 ) ليقلبين ( 
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 الالم أو بفتح الياء وسكون القاف أي لريدين إىل منزيل  : بضم الياء وفتح القاف وتشديد

  ( ن مسكنها) وكا

 : أي مسكن صفية 

 ) أسرعا ( 

 : أي يف املشي 

 على رسلكما (  )

شيء تكرهانه , وفيه شيء حمذوف  : بكسر الراء وجيوز فتحها أي على هيئتكما يف املشي فليس هنا
 تقديره امشيا على هيئتكما 

 من اإلنسان جمرى الدم (  ) إن الشيطان جيري

وقيل هو على سبيل االستعارة من كثرة إغوائه  , ه وإن هللا تعاىل أقدره على ذلك: قيل هو على ظاهر 
 االتصال وعدم املفارقة  وكأنه ال يفارق كالدم فاشرتكا يف شدة

 ) أن يقذف ( 

  : أي يلقي الشيطان

 ) شيئا ( 

 أي من السوء 

 ) أو قال شرا ( 

 من الراوي .  : شك

  . يف كتاب الصيام ه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وقد تقدمقال املنذري : وأخرج

 
 في العدة  باب  

 عن  علي بن عبد األعلى  عن  إبراهيم بن طهمان  حدثنا  أبو عامر  حدثنا  حممد بن املثىن  حدثنا  
  زيد بن أرقم  عن  وقاص  أيب عن  أيب النعمان 

إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يف ومل جيئ للميعاد  قال  وسلم  صلى هللا عليه النيب عن 
 إمث عليه  فال

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) إذا وعد الرجل أخاه ( 

  : أي املسلم

 ) ومن نيته أن يفي ( 
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 : أصله يويف من وىف يفي وفاء 

 ئ للميعاد ( فلم يف ومل جي )

 : أي لعذر منعه 

  ( ) فال إمث عليه

وىف به أو مل يف فإنه من  : قال القاري ومفهومه أن من وعد وليس من نيته أن يفي فعليه اإلمث سواء
يف بغري عذر فال دليل ملا قيل من أنه دل  أخالق املنافقني , وال تعرض فيه ملن وعد ونيته أن يفي ومل

 مسكوت عنه انتهى .  لوعد ليس بواجب إذ هو أمرعلى أن الوفاء اب

ابلقوي . علي بن عبد األعلى ثقة وأبو  قال املنذري : وأخرجه الرتمذي وقال غريب وليس إسناده
كالمه . وقد سئل أبو حامت الرازي عن أيب النعمان فقال  النعمان جمهول , وأبو وقاص جمهول هذا آخر

  . جمهولفقال  جمهول . وسئل عن أيب وقاص

 
 عن  إبراهيم بن طهمان  حدثنا  ابن سنان  حممد حدثنا  حممد بن حيىي بن فارس النيسابوري  حدثنا  

  قال  عبد هللا بن أيب احلمساء  عن  عن أبيه  عبد هللا بن شقيق  عن  عبد الكرمي  عن  بديل 

بقية فوعدته أن آتيه هبا يف مكانه  ببيع قبل أن يبعث وبقيت له لم صلى هللا عليه وس ابيعت النيب 
فقال اي فىت لقد شققت علي أان هاهنا منذ  فنسيت مث ذكرت بعد ثالث فجئت فإذا هو يف مكانه

 ثالث أنتظرك 

هكذا  أبو داود   قال عبد الكرمي بن عبد هللا بن شقيق  هذا عندان  حممد بن حيىي  قال   أبو داود قال 
عبد الكرمي بن عبد  رواه عن  بشر بن السري   بلغين أن أبو داود  قال  على بن عبد هللا  بلغين عن  

 هللا بن شقيق 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) أخربان حممد بن سنان ( 

 نون  : بكسر مهملة وخفة

 ) عن بديل ( 

 هو ابن ميسرة : ابلتصغري 

 الكرمي عن عبد هللا بن شقيق (  ) عن عبد

بن شقيق والظاهر من كالم أيب داود اآليت وكالم املنذري  : ووقع يف نسخة عن عبد الكرمي بن عبد هللا
 عبد هللا بن شقيق  أن الصحيح عن عبد الكرمي عن

 ) عن عبد هللا بن أيب احلمساء ( 

 بسني مهملة وسكون ميم و  : بفتح مهملة
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 ) ابيعت ( 

  : أي بعت منه مبعىن اشرتيت

 ) قبل أن يبعث ( 

 : أي للرسالة 

  ( ) وبقيت له

 : أي للنيب صلى هللا عليه وسلم 

 ) بقية ( 

 مثن ذلك املبيع  : أي شيء من

 ) هبا ( 

 : أي بتلك البقية 

  ( ) فنسيت

 : أي ذلك الوعد 

  ) بعد ثالث (

  : أي ثالث ليال

 ) فإذا هو ( 

 : أي النيب صلى هللا عليه وسلم ينتظرين 

 يف مكانه (  )

 : أي يف ذلك املكان أو يف مكانه املوعود 

 علي (  ) لقد شققت

 : أي أوقعتها علي 

  ( ) أان ها هنا منذ ثالث أنتظرك

أمجعوا على أن من وعد  : بض مثنه . قال النوويكان انتظاره صلى هللا عليه وسلم لصدق وعده ال لق
واجب أو مستحب , فيه خالف ,  إنساان شيئا ليس مبنهي عنه فينبغي أن يفي بوعده , وهل ذلك

تركه فاته الفضل وارتكب املكروه كراهة  ذهب الشافعي وأبو حنيفة واجلمهور إىل أنه مستحب فلو
أيمث إن قصد به األذى . قال وذهب مجاعة إىل أنه  شديدة وال أيمث يعين من حيث هو خلف وإن كان

إىل التفصيل ويؤيد الوجه األول ما أورده يف اإلحياء حيث قال  واجب منهم عمر بن عبد العزيز وبعضهم
وسلم إذا وعد وعدا قال عسى . وقال ابن مسعود ال يعد وعدا إال يقول إن شاء  وكان صلى هللا عليه

يتعذر فإن كان عند  إذا فهم مع ذلك اجلزم يف الوعد فال بد من الوفاء إال أنتعاىل وهو األوىل . مث  هللا
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قال املنذري : أخرجه من حديث إبراهيم  . الوعد عازما على أن ال يفي به فهذا هو النفاق كذا يف املرقاة
 بن شقيق عن أبيه عن عبد هللا بن أيب احلمساء . بن طهمان عن بديل عن عبد الكرمي عن عبد هللا

الكرمي بن عبد هللا بن شقيق . وقال أبو علي سعيد بن السكن  وقال قال حممد بن حيىي هذا عندان عبد
حديثه إبراهيم بن طهمان عن بديل بن ميسرة عن عبد هللا بن شقيق عن أبيه  يف كتاب الصحابة له روى

 ب . بديل عن عبد الكرمي املعلم , ويشبه أن يكون قول ابن السكن الصوا , ويقال عن

  . الكرمي املعلم هو ابن أيب اخلارق ال حيتج حبديثه انتهى كالم املنذري وعبد

 
 بما لم يعط  المتشبع  في  باب  

 عن  فاطمة بنت املنذر  عن  هشام بن عروة  عن  محاد بن زيد  حدثنا  سليمان بن حرب  حدثنا  
  أمساء بنت أيب بكر 

هلا مبا مل يعط زوجي  تشبعت  إن  جناح  مرأة قالت اي رسول هللا إن يل جارة تعين ضرة هل علي أن ا
 زور  مبا مل يعط كالبس ثويب  املتشبع  قال 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) إن يل جارة ( 

والضرتني جارتني وذلك لقرب حمل  امرأة الرجل جارة وتدعو الزوجني : قال اخلطايب : إن العرب تسمي
 املتضايقني يف الدارين يسكناهنما كقول امرئ القيس أجارتنا إان غريبان ها هنا وكل أشخاصهما كاجلارين

 غريب للغريب أنيس 

 ) تعين ضرة ( 

 ضرة لألخرى وهن ضرائر  : يف القاموس الضراتن زوجتاك وكل

 ) هل علي جناح ( 

 : أي إمث وأبس 

 إن تشبعت هلا مبا مل يعط زوجي (  )

 أنه يعطيين أكثر مما يعطيها إدخاال للغيظ عليها  : أي تكثرت أبكثر مما عندي وأظهرت لضريت

  ( ) قال املتشبع إخل

ويتكثر بذلك عند الناس  : قال النووي : معناه املتكثر مبا ليس عنده أبن يظهر أن عنده ما ليس عنده
عبيد وآخرون : هو الذي يلبس أهل  و مذموم كما يذم من لبس ثويب زور . قال أبوويتزين ابلباطل فه

متصف بتلك الصفة ويظهر من التخشع والزهد أكثر  الزهد والعبادة والورع ومقصوده أن يظهر للناس أنه
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املنذري وقيل هو كمن لبس ثوبني لغريه وأوهم أهنما له انتهى . قال  , مما يف قلبه , فهذه ثياب زور ورايء
  . ومسلم والنسائي : وأخرجه البخاري

 
 ما جاء في المزاح  باب  

  . وابلكسر املصدر قال يف الصراح مزح الغ كردن من ابب فتح واالسم املزاح ابلضم
  أنس  عن  محيد  عن  خالد  أخربان  وهب بن بقية  حدثنا  

إان  صلى هللا عليه وسلم  فقال اي رسول هللا امحلين قال النيب  يه وسلم صلى هللا عل أن رجال أتى النيب 
إال  وهل تلد اإلبل صلى هللا عليه وسلم  انقة قال وما أصنع بولد الناقة فقال النيب  حاملوك على ولد

 النوق 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) امحلين ( 

 أركبها  محولة : أي على دابة واملعىن اعطين

 ) قال وما أصنع بولد الناقة ( 

العامة يف ابدي الرأي استعمال ولد الناقة فيما كان صغريا ال يصلح للركوب وإمنا  : ملا كان املتعارف عند
 للصاحل اإلبل توحش الرجل على فهم املعىن  يقال

 ) وهل تلد اإلبل ( 

األمساء  واحد له من لفظه وهو بكسرتني ومل جييء منابلنصب مفعول مقدم , واإلبل اسم مجع ال  :
 على فعل بكسرتني إال اإلبل واحلرب 

 ) إال النوق ( 

النوق ابلرفع  النون مجع انقة وهي أنثى اإلبل . وقال أبو عبيدة ال تسمى انقة حىت جتذع وقوله إال : بضم
والصغري قاله البيجوري يف شرح  ابلكبريفاعل مؤخر فاإلبل ولو كبارا أوالد الناقة فيصدق ولد الناقة 

 الشمائل . 

ففيه اإلشارة إىل أنه ينبغي ملن مسع قوال أن يتأمله وال يبادر إىل رده .  واملعىن إنك لو تدبرت مل تقل ذلك
يداعب  احلديث واألحاديث اآلتية يف الباب إابحة املزاح والدعابة . وكان صلى هللا عليه وسلم ويف هذا

أخاك وال متازحه "  ال يقول إال حقا . وأخرج الرتمذي من حديث ابن عباس رفعه " ال متارالصحابة و 
ملا فيه من الشغل عن ذكر هللا  احلديث واجلمع بينهما أن املنهي عنه ما فيه إفراط أو مداومة عليه

, والذي يسلم واإليذاء واحلقد وسقوط املهابة والوقار  والتفكر يف مهمات الدين ويؤدي إىل قسوة القلب
مصلحة مثل تطيب نفس املخاطب ومؤانسته فهو مستحب . قال  من ذلك هو املباح , فإن صادف
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 وقال صحيح غريب .  املنذري : وأخرجه الرتمذي

 تعليقات احلافظ ابن قيم اجلوزية

ليه كان رسول هللا صلى هللا ع " قال الشيخ مشس الدين ابن القيم رمحه هللا : ويف الصحيحني عن أنس
 فعل النغري " .  وسلم خيالطنا حىت يقول ألخ يل صغري : اي أاب عمري ما

أيب هريرة قال : قالوا " اي رسول هللا  وقد أخرج الرتمذي من حديث أسامة بن زيد عن سعيد املقربي عن
 قال الرتمذي حديث حسن .  " , إنك تداعبنا , قال : إين ال أقول إال حقا

 عن  أيب إسحق  عن  يونس بن أيب إسحق  حدثنا  حجاج بن حممد  حدثنا  معني حيىي بن  حدثنا  
  قال  بشري  النعمان بن عن  العيزار بن حريث 

عاليا فلما  عائشة  فسمع صوت  صلى هللا عليه وسلم  النيب  رمحة هللا عليه على أبو بكر  استأذن 
 النيب  فجعل صلى هللا عليه وسلم  طمها وقال أال أراك ترفعني صوتك على رسول هللا ليل دخل تناوهلا

أبو  حني خرج  هللا عليه وسلم  صلى مغضبا فقال النيب  أبو بكر  حيجزه وخرج  صلى هللا عليه وسلم 
صلى هللا  تأذن على رسول هللا أايما مث اس أبو بكر  كيف رأيتين أنقذتك من الرجل قال فمكث  بكر 

اصطلحا فقال هلما أدخالين يف سلمكما كما أدخلتماين يف حربكما فقال النيب  فوجدمها قد عليه وسلم 
 قد فعلنا قد فعلنا  هللا عليه وسلم  صلى 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) عن العيزار ( 

 ة بعدها زاي وآخره راء التحتاني : بفتح العني املهملة وسكون

 ) تناوهلا ( 

 عائشة :  : أي أخذ أبو بكر

 ) ليلطمها ( 

اخلد وصفحة اجلسد ابلكف مفتوحة على ما يف  : بكسر الطاء وجيوز ضمها من اللطم وهو ضرب
 وجهها لطما من ابب ضرب انتهى .  القاموس . ويف املصباح : لطمت املرأة

وهو منهي عنه , ولعل هذا كان قبل النهي أو وقع  اللطم ضرب اخلد ابلكفقال عبد احلق الدهلوي : 
 يلطم انتهى  ذلك منه لغلبة الغضب أو أراد ومل

 ) حيجزه ( 

 ضرهبا ولطمها  : بضم اجليم والزاي أي مينع أاب بكر من

 ) مغضبا ( 

  بفتح الضاد أي غضبان على عائشة

 ) أنقذتك ( 
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 : أي خلصتك 

 ن الرجل ( ) م

الرجولية  ضربه ولطمه . والظاهر أن يقال من أبيك فعدل إىل الرجل أي من الرجل الكامل يف : أي من
 حني غضب هلل ولرسوله قاله الطييب 

يقل عن أبيك وإبعاده صلى هللا عليه وسلم أاب بكر عن عائشة تطييبا  قلت : قوله أنقذتك من الرجل ومل
 املزاح , ولذا أورده املؤلف يف ابب املزاح داخل يف  وممازحة كل ذلك

 ) فمكث ( 

 أي لبث  :

 ) قد اصطلحا ( 

 : من الصلح 

  ( ) يف سلمكما

 : بكسر السني ويفتح أي يف صلحكما 

  ( ) أدخلتماين يف حربكما

املشاكلة وإال فاملعىن  من قبيل  : أي يف شقاقكما . وإسناد اإلدخال إليهما يف الثاين من اجملاز السبيب أو
 كما دخلت يف حربكما قاله القاري 

  ( ) قد فعلنا

املنذري : وأخرجه النسائي وليس  : مفعوله حمذوف أي فعلنا إدخالك يف السلم والتكرار للتأكيد . قال
  . يف حديثه ذكر أيب إسحاق السبيعي

 
عن  بسر بن عبيد هللا  عن  عبد هللا بن العالء  عن  الوليد بن مسلم  حدثنا  مؤمل بن الفضل  حدثنا  
  قال  عوف بن مالك األشجعي   عن أيب إدريس اخلوالين  

وقال ادخل  فسلمت فرد أدم  من  قبة  وهو يف  تبوك  غزوة  يف  هللا عليه وسلم  صلى أتيت رسول هللا 
 ال كلك فدخلت فقلت أكلي اي رسول هللا ق

كلي من  إمنا قال أدخل قال  عثمان بن أيب العاتكة  حدثنا  الوليد  حدثنا  صاحل  صفوان بن حدثنا 
 القبة  صغر 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) وهو يف قبة ( 

 : أي خيمة صغرية 
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 أدم (  ) من

 : بفتحتني أي من جلد 

 ) فرد ( 

  أي السالم :

 ) وقال ( 

 : أي النيب صلى هللا عليه وسلم 

  ( ) ادخل

 : يف القبة 

 ) فقلت أكلي اي رسول هللا قال كلك ( 

فقال  الطييب : جيوز فيه الرفع والنصب , والتقدير أيدخل كلي فقال كلك يدخل أو أدخل كلي : قال
أنه كما كان ميازح  ة كما يف الرواية اآلتية وفيهأدخل كلك انتهى . وإمنا قال هذا ألجل صغر القب

وابن ماجه مطوال وليس يف حديث  الصحابة كذلك كانوا ميازحونه . قال املنذري : وأخرجه البخاري
 البخاري قصة الدخول . 

  ( ) إمنا قال أدخل كلي

  : قال القاري : مبتكلم ثالثي ويف نسخة يعين من املشكاة من املزيد

 غر القبة ( ) من ص

 فيه مقال .  : أي من أجل صغرها . قال املنذري : وعثمان هذا

 
  قال  أنس  عن  عاصم  عن  شريك  حدثنا  إبراهيم بن مهدي  حدثنا  

 اي ذا األذنني  وسلم  صلى هللا عليه قال يل رسول هللا 
  عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ألذنني ( ) اي ذا ا

حسن االستماع ملا يقال له ألن السمع حباسة األذن , ومن خلق هللا له  : معناه احلض والتنبيه على
 ومل حيسن الوعي مل يعذر . وقيل إن هذا القول من مجلة مداعباته صلى هللا عليه وسلم األذنني وغفل

  . ولطيف أخالقه . قال املنذري : وأخرجه الرتمذي

 
 يأخذ الشيء على المزاح  من باب  
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األوىل ألن املؤلف أورد  ويف بعض النسخ ابب الرجل يروع الرجل ومن أخذ الشيء على املزاح وهو
  . حديث الرتويع أيضا

 
سليمان بن عبد الرمحن  و حدثنا  ح  ذئب  ابن أيب عن  حيىي  حدثنا  حممد بن بشار  حدثنا  

 أبيه  عن  عبد هللا بن السائب بن يزيد  عن  ابن أيب ذئب  عن  شعيب بن إسحق  حدثنا  الدمشقي 
  جده  عن 

 وقال  ال أيخذن أحدكم متاع أخيه العبا وال جادا   يقول صلى هللا عليه وسلم  أنه مسع رسول هللا 
 هللا  وقال قال رسول ابن يزيد  ابن بشار  مل يقل  ومن أخذ عصا أخيه فلريدها  لعبا وال جدا  سليمان 

 صلى هللا عليه وسلم 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) العبا وال جادا ( 

 أيخذه على وجه اهلزل وسبيل املزاح مث حيبسه عنه وال يرده فيصري ذلك جدا  : قال اخلطايب : معناه أن

 قال سليمان (  )

 بن عبد الرمحن : هو ا

 ) لعبا وال جدا ( 

فيه بل قد يكون  وجه النهي عن األخذ جدا ظاهر ألنه سرقة وأما النهي عن األخذ لعبا فألنه ال فائدة :
 سببا إلدخال الغيظ واألذى على صاحب املتاع 

 أخيه (  ) ومن أخذ عصا

 : أي مثال 

 ) مل يقل ابن بشار ( 

  : هو حممد

 زيد ( ) ابن ي

قوله عن عبد هللا بن السائب . قال املنذري :  : مفعول أي مل يذكر لفظ ابن يزيد بل اقتصر على
  . إال من حديث ابن أيب ذئب وأخرجه الرتمذي وقال حسن غريب ال نعرفه

 
عبد  عن  ن يسار عبد هللا ب عن  األعمش  عن  ابن منري  حدثنا  حممد بن سليمان األنباري  حدثنا  

  صلى هللا عليه وسلم  أصحاب حممد  حدثنا  قال الرمحن بن أيب ليلى 

فأخذه  فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إىل حبل معه صلى هللا عليه وسلم  يسريون مع النيب  أهنم كانوا
 مسلما  ع يرو  ال حيل ملسلم أن  صلى هللا عليه وسلم  ففزع فقال رسول هللا 
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 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) ففزع ( 

 مجعه أفزاع مع كونه مصدرا والفعل كفرح ومنع  : يف القاموس : الفزع الذعر والفرق

  ( ) ال حيل ملسلم أن يروع مسلما

 : أي خيوفه . 

  . واحلديث سكت عنه املنذري . قال املناوي : ولو هازال ملا فيه من اإليذاء

 
 في الكالم  المتشدق  ما جاء في  باب  

املتكلف يف الكالم فيلوي به شدقيه ,  أي التوسع يف الكالم من غري احتياط واحرتاز . وقيل املتشدق
  . والشدق جانب الفم

 
 عن  ر بن عاصم بش عن  انفع بن عمر  حدثنا  العوقة  وكان ينزل  حممد بن سنان الباهلي  حدثنا  

  قال  ابن عمرو  هو  أبو داود  قال  عبد هللا  عن  أبيه 

 بلسانه  يتخلل  من الرجال الذي  البليغ  إن هللا عز وجل يبغض  صلى هللا عليه وسلم  هللا  قال رسول
 بلساهنا  الباقرة  ختلل 

 اودعون المعبود شرح سنن أبي د 

 ) كان ينزل العوقة ( 

 بفتح أوله واثنيه حملة من حمال البصرة وعوقة بفتح أوله وسكون اثنيه قرية ابليمامة : قال يف املراصد عوقة

ويف التهذيب  . انتهى ويف اخلالصة حممد بن سنان الباهلي العوقي بفتح الواو نزل فيهم أبو بكر البصري
 د انتهى عوقي نسبة إىل العوقة بطن من األز 

  ( ) البليغ

 : أي املبالغ يف فصاحة الكالم وبالغته 

  ( ) الذي يتخلل بلسانه

  : أي أيكل بلسانه أو يدير لسانه حول أسنانه مبالغة يف إظهار بالغته

 ) ختلل الباقرة بلساهنا ( 

ر واستعماهلا مع التاء قليل , أنه واحد من اجلنس كالبقرة من البق : أي البقرة كأنه أدخل التاء فيها على
  . قال القاري

النهاية : أي يتشدق يف الكالم  ويف القاموس : ابقر وبقري وبيقور وابقور وابقورة أمساء للجمع . قال يف
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وخص البقرة ألن مجيع البهائم أتخذ النبات  . بلسانه ويلفه كما تلف البقرة الكأل بلساهنا لفا انتهى
 بالغته خلقية فغري مبغوض , كذا يف السراج املنري .  ساهنا . وأما منأبسناهنا وهي جتمع بل

  . الرتمذي وقال حسن غريب من هذا الوجه قال املنذري : وأخرجه

 
أيب  عن  الضحاك بن شرحبيل  عن  بن املسيب  عبد هللا عن  ابن وهب  حدثنا  ابن السرح  حدثنا  

  قال  هريرة 

مل  أو الناس  به قلوب الرجال  ليسيب  صرف الكالم  من تعلم  صلى هللا عليه وسلم  ال رسول هللا ق
 عدال  وال  صرفا  يقبل هللا منه يوم القيامة 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) من تعلم صرف الكالم ( 

ه اإلنسان من الزايدة فيه وراء احلاجة ومن هذا مسي الكالم فضله وما يتكلف : قال اخلطايب : صرف
والتصنع وملا  النقدين صرفا وإمنا كره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذلك ملا يدخله من الرايء الفضل من

زائد عليها يوافق ظاهره ابطنه  خيالطه من الكذب والتزيد وأمر أن يكون الكالم قصدا ببلوغ احلاجة غري
 نتهى وسره عالنيته ا

 ) ليسيب ( 

 بكسر املوحدة أي ليسلب ويستميل  :

 ) به ( 

  : أي بصرف الكالم

 ) قلوب الرجال أو الناس ( 

 : شك من الراوي 

 عدال (  ) صرفا وال

 الفريضة .  : يف النهاية : الصرف التوبة أو املنافلة , والعدل الفدية أو

املصريني , وذكره البخاري  هذا مصري ذكره ابن يونس يف اتريخقال املنذري : الضحاك بن شرحبيل 
روايته عن التابعني ويشبه أن يكون احلديث  وابن أيب حامت ومل يذكر له رواية عن أحد من الصحابة وإمنا

 . منقطعا وهللا عز وجل أعلم

  

  أنه قال  عبد هللا بن عمر  عن  أسلم  زيد بن عن  مالك  عن  عبد هللا بن مسلمة  حدثنا  

إن  صلى هللا عليه وسلم  يعين لبياهنما فقال رسول هللا  املشرق فخطبا فعجب الناس  قدم رجالن من
 لسحر  البيان  أو إن بعض  لسحرا  البيان  من 
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 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) من املشرق ( 

 : أي من جانب الشرق 

 إن من البيان لسحرا (  )

يف العجز عن اإلتيان مبثله , وهذا النوع ممدوح  : يعين أن بعض البيان كالسحر يف استمالة القلوب أو
 الباطل .  إذا صرف إىل احلق ومذموم إذا صرف إىل

, يف كتابه مجهرة األمثال  وقد أطال الكالم يف معىن هذا احلديث الشيخ اإلمام أبو هالل العسكري
  . واإلمام أبو الفضل امليداين يف كتابه جممع األمثال

األهتم وهلما صحبة ,  قال املنذري : وأخرجه البخاري والرتمذي : والرجالن الزبرقان بن بدر وعمرو بن
هللا عليه وسلم سنة تسع من اهلجرة  واألهتم بفتح اثلث احلروف , وكان قدومهما على رسول هللا صلى

 انتهى . 

وإسالمه كان يف سنة تسع . قال احلافظ صالح الدين العالئي يف   : وكذا قدوم وائل بن حجرقلت 
الرتبة ملن ثبت له شريف الصحبة : وائل بن حجر ومعاوية بن احلكم السلمي وخلق   كتابه حتقيق منيف

مث رجع إىل  ممن أسلم سنة تسع وبعدها وقدم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأقام عنده أايما كثري
  . قومه وروى عنه أحاديث انتهى

 
 حممد بن إمسعيل  وحدثه  إمسعيل بن عياش  أصل  يف أنه قرأ  سليمان بن عبد احلميد البهراين  حدثنا  

  أبو ظبية  قال حدثنا  شريح بن عبيد  عن  ضمضم  قال حدثين  أيب  قال حدثين  ابنه 

يف قوله لكان خريا له  قصد  لو  عمرو  قال يوما وقام رجل فأكثر القول فقال  عمرو ابن العاص  أن 
هو  اجلواز  يف القول فإن  أجتوز  لقد رأيت أو أمرت أن  يقول   صلى هللا عليه وسلم مسعت رسول هللا 

 خري 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

  ( ) البهراين

 إىل هبر وزيدت النون  : بفتح الباء وسكون اهلاء نسبة

 ) وحدثه ( 

 : أي سليمان 

 إمساعيل (  ) حممد بن

 : بن عياش 

 ) ابنه ( 
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بدل من حممد بن إمساعيل . واملعىن أن سليمان قرأ هذا احلديث يف كتاب  : أي ابن إمساعيل هو
 د بن إمساعيل بن عياش عن أبيه إمساعيل بن عياش عياش , وروى أيضا عن حمم إمساعيل بن

 وقام رجل فأكثر القول (  )

 : أي أطال الكالم , واجلملة حالية 

 فقال عمرو (  )

 عمرو وبني مقوله وهو قوله  : هو تكرار لطول الكالم لوقع اجلملة احلالية بني قوله قال

 ) لو قصد يف قوله لكان خريا له ( 

 أخذ يف كالمه الطريق املستقيم والقصد ما بني اإلفراط والتفريط لو  : أي

 رأيت (  ) لقد

 : أي علمت 

 ) أو أمرت ( 

  : شك من الراوي

 ) أن أجتوز يف القول ( 

 عن السامع من قوهلم جتوز يف صالته أي خفف  : قال القاري أي أسرع فيه وأخفف املؤنة

  ( ) فإن اجلواز هو خري

 : بفتح اجليم وهو االقتصار على قدر الكفاية . 

 ظبية بفتح الظاء املعجمة وسكون الباء املوحدة وبعدها ايء آخر احلروف مفتوحة واتء قال املنذري : أبو

  . أتنيث كالعي محصي ثقة . ويف إسناده حممد بن إمساعيل بن عياش عن أبيه وفيهما مقال

 
 ما جاء في الشعر  باب  

  قال  أيب هريرة  عن  أيب صاحل  عن  األعمش  عن  شعبة  حدثنا  أبو الوليد الطيالسي  حدثنا  

 خري له من أن ميتلئ شعرا  ألن ميتلئ جوف أحدكم قيحا صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 

أن ميتلئ قلبه حىت يشغله عن القرآن وذكر هللا فإذا   أنه قال وجهه أيب عبيد  بلغين عن  أبو علي  قال 
 لسحرا قال كأن البيان  الغالب فليس جوف هذا عندان ممتلئا من الشعر وإن من  كان القرآن والعلم

مث يذمه فيصدق  أن ميدح اإلنسان فيصدق فيه حىت يصرف القلوب إىل قوله بيانه  املعىن أن يبلغ من 
 وب إىل قوله اآلخر فكأنه سحر السامعني بذلك فيه حىت يصرف القل

  عون المعبود شرح سنن أبي داود 
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 ) ألن ميتلئ جوف أحدكم قيحا ( 

 التمييز أي صديدا ودما وما يسمى جناسة  : نصبه على

  ( ) خري له من أن ميتلئ شعرا

كمدح هللا ورسوله وما  حقا : قال احلافظ : ظاهره العموم يف كل شعر لكنه خمصوص مبا ال يكون مدحا
  . اشتمل على الذكر والزهد وسائر املواعظ مما ال إفراط فيه انتهى

 قال املنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والرتمذي وابن ماجه 

 علي (  ) قال أبو

 : هو اللؤلئي صاحب أيب داود 

 ) وجهه ( 

 احلديث ومعناه  : أي وجه

 علم ( ) فإذا كان القرآن وال

  : ابلرفع اسم كان

 ) الغالب ( 

 : ابلنصب خرب كان 

 قال كأن املعىن إخل (  ) وإن من البيان لسحرا

هللا عليه وسلم إن من البيان لسحرا فقيل أورده مورد  : قال املنذري : وقد اختلف العلماء يف قوله صلى
وتقبيحه احلسن وإليه أشار اإلمام مالك رضي هللا  القلوب وتزيينه القبيح الذم لتشبيهه بعمل السحر لغلبة

 هذا احلديث يف املوطأ يف ابب ما يكره من الكالم قيل إن معناه أن صاحبه يكسب به من عنه فإنه ذكر

به الساخط ويذل  اإلمث ما يكسبه الساحر بعلمه . وقيل أورده مورد املدح أي أنه متال به القلوب ويرضى
وكذلك مصراعه الذي إبزائه  , من الشعر حلكمة , وهذا ال ريب فيه أنه مدح به الصعب , ويشهد له أن

النيب صلى هللا عليه وسلم , وهذا القول  , وقال بعضهم يف االمتالء من الشعر أي الشعر الذي هجي به
فإذا محل على االمتالء منه فقد رخص يف القليل منه  غري مرضي , فإن شطر البيت من ذلك يكون كفرا

 انتهى كالم املنذري .  ذا ليس بشيء واملختار ما تقدم, وه

عليه وسلم حني وفد عليه عمرو بن األهتم  قال امليداين : إن من البيان لسحرا قاله النيب صلى هللا
هللا صلى هللا عليه وسلم عمرو بن األهتم عن الزبرقان  والزبرقان بن بدر وقيس بن عاصم فسأل رسول

شديد العارضة مانع ملا وراء ظهره " , فقال الزبرقان اي رسول هللا إنه ليعلم  أذنيهفقال " عمرو مطاع يف 
الوالد لئيم  أكثر من هذا ولكنه حسدين , فقال " عمرو أما وهللا إنه لزمر املروة ضيق العطن أمحق مين

فقلت ولكين رجل رضيت  اخلال " , وهللا اي رسول هللا ما كذبت يف األوىل ولقد صدقت يف األخرى
هللا عليه وسلم " إن من  أحسن ما علمت , وسخطت فقلت أقبح ما وجدت , فقال رسول هللا صلى
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ومعىن السحر إظهار الباطل يف صورة احلق  . البيان لسحرا " , يعين أن بعض البيان يعمل عمل السحر
 . 

دة عمله يف سامعه وذكاء القلب مع اللسن وإمنا شبه ابلسحر حل والبيان اجتماع الفصاحة والبالغة
 يضرب يف استحسان املنطق وإيراد احلجة البالغة انتهى كالمه .  وسرعة قبول القلب له

 هالل العسكري : أما النيب صلى هللا عليه وسلم فذم البيان أم مدحه , فقال بعض ذمه وقال اإلمام أبو

مدحه ألن البيان  , وقال بعض بل ألن السحر متويه فقال إن من البيان ما ميوه الباطل حىت يتشبه ابحلق
سحرا إمنا هو على جهة  من الفهم والذكاء . قال أبو هالل : الصحيح أنه مدحه , وتسميته إايه

مدحه وذمه فيما ذكر عجب النيب  التعجب منه ملا ذم عمرو الزبرقان ومدحه يف حالة واحدة وصدق يف
 . من هذا الوجه انتهى خمتصرا صلى هللا عليه وسلم كما يعجب من السحر , فسماه سحرا

يشغله عن القرآن وغريه من العلوم الشرعية فهو مذموم ,  قال النووي : أن يكون الشعر غالبا عليه حبيث
وغريمها من العلوم الشرعية وهو الغالب عليه فال يضر حفظ اليسري مع هذا  فأما إذا كان القرآن واحلديث

 ا . وقال أبو عبيد البكري األندلسي يف شرح كتاب األمثالممتلئا شعرا انتهى ملخص ألن جوفه ليس

وأدرجوا يف   للحافظ أيب عبيد القاسم بن سالم : الناس يتلقون هذا احلديث على أنه يف مدح البيان
عليه ابب ما يكره من الكالم  كتبهم هذا التأويل , وتلقاه العلماء على غري ذلك , بوب مالك يف املوطأ

تعاىل قد مسى السحر فسادا يف قوله تعاىل }  وهذا هو الصحيح يف أتويله , ألن هللافحمله على الذم , 
ال يصلح عمل املفسدين { انتهى . قال السيوطي : وهو  ما جئتم به السحر إن هللا سيبطله إن هللا

 . لمكان البيان يف أمر ابطل فهو كذلك وإال فمدح ال حمالة وهللا أع ظاهر صنيع أيب داود . قلت : فإن

 

 
أبو بكر بن  قال حدثنا  الزهري  عن  يونس  عن  ابن املبارك  حدثنا  أبو بكر بن أيب شيبة  حدثنا  

 عبد الرمحن بن األسود بن عبد يغوث  عن  مروان بن احلكم  عن  هشام  عبد الرمحن بن احلارث بن
  أيب بن كعب  عن 

 إن من الشعر حكمة  قال  هللا عليه وسلم صلى  أن النيب 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) إن من الشعر حكمة ( 

قوال صادقا مطابقا للحق وقيل أصل احلكمة املنع , فاملعىن إن من الشعر   : أي ما فيه حق وحكمة أو
  . واألمثال اليت ينتفع به الناسمينع عن السفه واجلهل وهو ما نظمه الشعراء من املواعظ  كالما انفعا

  . قال املنذري : وأخرجه البخاري وابن ماجه
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  قال  ابن عباس  عن  عكرمة  عن  مساك  عن  أبو عوانة  حدثنا  مسدد  حدثنا  

 صلى هللا عليه وسلم  فجعل يتكلم بكالم فقال رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم   جاء أعرايب إىل النيب

 سحرا وإن من الشعر حكما  البيان  إن من 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) إن من الشعر حكما ( 

يف قوله تعاىل } وآتيناه احلكم صبيا { أي احلكمة , كذا قال القاري .  : بضم فسكون أي حكمة كما
 ديث بكسر ففتح مجع حكمة أي حكمة وكالما انفعا يفيف السراج املنري يف شرح هذا احل وقال العزيزي

 املواعظ وذم الدنيا والتحذير من غرورها وحنو ذلك انتهى . 

 املنذري .  واحلديث سكت عنه

 
أبو جعفر  قال حدثين  أبو متيلة  حدثنا  سعيد بن حممد  حدثنا  حممد بن حيىي بن فارس  حدثنا  

  قال  جده  عن  أبيه  عن  صخر بن عبد هللا بن بريدة  حدثين  قال بن اثبت النحوي عبد هللا 

سحرا وإن من العلم جهال وإن من الشعر  البيان  إن من  يقول  صلى هللا عليه وسلم  مسعت رسول هللا 
 حكما وإن من القول عياال 

سحرا فالرجل  أما قوله إن من البيان صلى هللا عليه وسلم  صدق نيب هللا  صعصعة بن صوحان  فقال 
ابحلق وأما قوله إن  يكون عليه احلق وهو أحلن ابحلجج من صاحب احلق فيسحر القوم ببيانه فيذهب

وأما قوله إن من الشعر حكما فهي  من العلم جهال فيتكلف العامل إىل علمه ما ال يعلم فيجهله ذلك
قوله إن من القول عياال فعرضك كالمك وحديثك على  ل اليت يتعظ هبا الناس وأماهذه املواعظ واألمثا

 من ليس من شأنه وال يريده 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) وإن من العلم جهال ( 

واجلهل به خري منه أو لكونه علما مما ال يعنيه فيصري جهال مبا يعنيه . وقيل  : أي لكونه علما مذموما
حاجة إليه   ال يعمل بعلمه فيكون ترك العمل ابلعلم جهال قال يف النهاية : قيل هو يتعلم ما ال أن هو

وقيل هو أن يتكلف العامل  . كالنجوم وعلوم األوائل ويدع ما حيتاج إليه يف دينه من علم القرآن والسنة
 القول فيما ال يعلمه فيجهله ذلك انتهى 

 القول عياال (  ) وإن من

ورواه غريه إن من القول عيال . قال األزهري  , بكسر أوله . قال اخلطايب : هكذا رواه أبو داود عياال: 
الضالة أعيل عيال إذا مل تدر أية جهة تبغيها . قال أبو زيد كأنه مل  قوله عليه السالم عيال من قولك علت

إن من القول عيال هو عرضك  علمه فعرضه على من ال يريده انتهى . ويف النهاية : يهتد ملن يطلب
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جهة  وكالمك على من ال يريده وليس من شأنه . يقال علت الضالة أعيل عيال إذا مل تدر أي حديثك
 تبغيها كأنه مل يهتد ملن يطلب كالمه فعرضه على من ال يريده انتهى 

 فقال صعصعة بن صوحان (  )

 يح ثقة مات يف خالفة معاوية قاله احلافظ فص : بضم املهملة وابحلاء املهملة اتبعي كبري خمضرم

 ) وهو أحلن ( 

 أقدر على بيان مقصوده من حلن ابلكسر إذا نطق حبجته  : أي

 ) ابحلجج ( 

 مجع حجة  :

 ) وال يريده ( 

 فيصري كالمك ثقيال عليه كالعيال قاله السندي .  : أي ال يريد املعروض عليه كالمك وحديثك

متيلة حيىي بن واضح األنصاري املروزي وثقه حيىي بن معني وأبو حامت الرازي  ي : يف إسناده أبوقال املنذر 
  . البخاري يف كتاب الضعفاء , فقال أبو حامت الرازي حيول من هناك , وأدخله

 
 سعيد  عن  لزهري ا عن  سفيان بن عيينة  حدثنا  قاال املعىن  وأمحد بن عبدة  ابن أيب خلف  حدثنا  

  قال 

 قد كنت أنشد وفيه من هو خري منك  إليه فقال  فلحظ  وهو ينشد يف املسجد  حبسان  عمر  مر 

 عن  سعيد بن املسيب  عن  الزهري  عن  معمر  أخربان  عبد الرزاق  حدثنا  أمحد بن صاحل  حدثنا 

 فأجازه  صلى هللا عليه وسلم  برسول هللا  يرميه  عناه زاد فخشي أن مب أيب هريرة 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) حبسان ( 

 األصح قاله القاري  : أي ابن اثبت الشاعر غري منصرف على

 ) وهو ينشد ( 

 أنشد الشعر قرأه  : : أي يقرأ الشعر . يف القاموس

  ) فلحظ إليه (

نظر مبؤخر عينيه وهو أشد التفاات من الشزر , والضمري املرفوع يرجع  : يف القاموس : حلظه كمنعه وإليه
 إىل حسان  إىل عمر واجملرور

 ) وفيه ( 

 : أي يف املسجد والواو للحال 
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 هو خري منك (  ) من

 : يعين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . 

لنسائي وسعيد بن املسيب مل يصح مساعه من عمر , فإن كان مسع ذلك من وأخرجه ا : قال املنذري
 اثبت فيتصل .  حسان بن

 ) مبعناه ( 

 : أي مبعىن احلديث السابق 

 زاد (  )

 : أي معمر 

 ) فخشي ( 

  : أي عمر رضي هللا عنه

 ) برسول هللا صلى هللا عليه وسلم ( 

 سلم و  : أي إبجازته صلى هللا عليه

 ) فأجازه ( 

 لإلنشاد يف املسجد .  : أي أجاز عمر رضي هللا عنه حسان رضي هللا عنه

 الزايدة .  قال املنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي مبعناه دون

 تعليقات احلافظ ابن قيم اجلوزية

ن املسيب مل يصح وسعيد ب : ذكر حديث سعيد بن املسيب يف واقعة عمر وحسان , مث قال املنذري
 مساعه من عمر فإن كان مسع ذلك من حسان فمتصل . 

يعلل ابن  الشيخ مشس الدين ابن القيم رمحه هللا : وقد تكرر له يف هذا الكتاب يف مواضع , وبه مث قال
حنبل ويعقوب بن  القطان وغريه حديث سعيد عن عمر , وهو تعليل ابطل أنكره األئمة , كأمحد بن

 ا . سفيان وغريمه

 عمر فمن يقبل ؟ سعيد عن عمر عندان حجة .  قال أمحد : إذا مل يقبل سعيد بن املسيب عن

حدثنا حممد بن جعفر حدثنا سعيد  -يعين أمحد بن حنبل  -هللا  وقال حنبل يف اترخيه : حدثنا أبو عبد
ل : إين ألذكر يوم قال سعيد بن املسيب " ممن أنت ؟ قلت من مزينة . قا : عن إايس بن معاوية قال

ولد  اخلطاب النعمان بن مقرن املزين على املنرب " وهذا صريح يف الرد على من قال : إنه نعى عمر بن
 لسنتني بقيتا من خالفة عمر . 

املسيب يسمي رواية عمر بن اخلطاب ألنه كان أحفظ  وقال حيىي بن سعيد األنصاري : كان سعيد بن
 الناس ألحكامه . 

 . بلغين أن عبد هللا بن عمر كان يرسل إىل ابن املسيب يسأله عن بعض شأن عمر , وأمره : كوقال مال
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كلهم ابلقبول  هذا , ومل حيفظ عن أحد من األئمة أنه طعن يف رواية سعيد عن عمر , بل قابلوها
 وسلم .  والتصديق , ومن مل يقبل املرسل قبل مرسل سعيد عن النيب صلى هللا عليه

وابقي العشرة , ومسع منهم  , احلاكم يف علوم احلديث : سعيد بن املسيب أدرك عمر وعليا وطلحةوقال 
 . 

 عمر تعنت ابرد .  واملقصود : أن تعليل احلديث برواية سعيد له عن

وفاة عمر مثان سنني . فكيف ينكر  والصحيح : أنه ولد لسنتني مضتا من خالفة عمر , فيكون له وقت
 للصواب .  دح يف اتصال روايته عنه ؟ وهللا املوفقمساعه , ويق

 -املسيب عن أيب هريرة  وقد أخرجاه يف الصحيحني , وذكره أبو داود عقب هذا احلديث عن سعيد بن
 فذكر احلديث مبعىن ما تقدم دون ذكر الزايدة . 

 
 عن  وهشام  عروة  عن  أبيه  ن ع الزاند  ابن أيب حدثنا  حممد بن سليمان املصيصي لوين  حدثنا  

  قالت  هللا عنها  رضي عائشة  عن  عروة 

يهجو من قال يف  منربا يف املسجد فيقوم عليه  حلسان  يضع   صلى هللا عليه وسلم كان رسول هللا 
 حسان   مع روح القدس  إن  ه وسلم صلى هللا علي فقال رسول هللا  هللا عليه وسلم  صلى رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم  عن رسول هللا  انفح  ما 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) وهشام ( 

 الزاند يروي عن أبيه وعن هشام بن عروة  : ابجلر عطف على أبيه فابن أيب

 عليه وسلم (  ) من قال يف رسول هللا صلى هللا

 : أي من هجاه صلى هللا عليه وسلم من املشركني 

 روح القدس مع حسان (  ) إن

الرباء عند البخاري بلفظ وجربيل معك , ودال  : املراد بروح القدس جربيل عليه السالم بدليل حديث
 القدس يضم ويسكن 

  ( ) ما انفح

 الرتمذي وقال حسن صحيح : وأخرجه : حباء مهملة أي دافع وخاصم املشركني وهجاهم . قال املنذري

.  

 ) وهشام ( 

 الزاند يروي عن أبيه وعن هشام بن عروة  : ابجلر عطف على أبيه فابن أيب
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 عليه وسلم (  ) من قال يف رسول هللا صلى هللا

 : أي من هجاه صلى هللا عليه وسلم من املشركني 

 روح القدس مع حسان (  ) إن

الرباء عند البخاري بلفظ وجربيل معك , ودال  لقدس جربيل عليه السالم بدليل حديث: املراد بروح ا
 القدس يضم ويسكن 

  ( ) ما انفح

 الرتمذي وقال حسن صحيح : حباء مهملة أي دافع وخاصم املشركني وهجاهم . قال املنذري : وأخرجه

.  

 
 عكرمة  عن  يزيد النحوي  عن  أبيه  عن  حسني  علي بن قال حدثين  أمحد بن حممد املروزي  حدثنا 

  قال  ابن عباس  عن 

 

  ن والشعراء يتبعهم الغاوو  

 فنسخ من ذلك واستثىن فقال 

  الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وذكروا هللا كثريا إال 

 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 } والشعراء يتبعهم الغاوون { 

  : أي الضالون

 } إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات { 

  : أي من الشعراء

 ) وذكروا هللا كثريا ( 

الدر املنثور أخرج عبد بن محيد وابن أيب حامت عن عروة قال ملا  ر . ويف: أي مل يشغلهم الشعر عن الذك
وعملوا  عبد هللا بن رواحة اي رسول هللا قد علم هللا أين منهم فأنزل هللا إال الذين آمنوا نزلت والشعراء قال

راء اآلية نزلت والشع الصاحلات . وأخرج ابن أيب شيبة وعبد بن محيد عن أيب حسن سامل الرباد قال ملا
فقالوا اي رسول هللا لقد أنزل هللا  جاء عبد هللا بن رواحة وكعب بن مالك وحسان بن اثبت وهم يبكون

هللا إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات , فدعاهم رسول هللا  هذه اآلية وهو يعلم أان شعراء أهلكنا , فأنزل
 عليهم .  صلى هللا عليه وسلم فتال
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ضالل اجلن واإلنس مث استثىن  ابن عباس يتبعهم الغاوون قال هم الكفار يتبعونوأخرج ابن جرير عن 
  . منهم فقال إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات

هللا عليه وسلم يتبعهم  وأخرج ابن أيب حامت عن ابن عباس والشعراء منهم الذين كانوا يهجون النيب صلى
الصاحلات يعين حسان بن اثبت وعبد هللا بن  آمنوا وعملوا الغاوون غواة اجلن مث استثىن فقال إال الذين

 صلى هللا عليه وسلم وأصحابه هجاء املشركني انتهى .  رواحة وكعب بن مالك كانوا يذبون عن النيب

  . علي بن احلسني بن واقد وفيه مقال قال املنذري : يف إسناده

 
 ما جاء في الرؤيا  باب  

  . نامه بوزن فعلى وقد تسهل اهلمزةهي ما يرى الشخص يف م

 
 زفر بن صعصعة  عن  عبد هللا بن أيب طلحة  إسحق بن عن  مالك  عن  عبد هللا بن مسلمة  حدثنا  

  أيب هريرة  عن  أبيه  عن 

ل رأى أحد منكم الليلة يقول ه الغداة  صالة  كان إذا انصرف من صلى هللا عليه وسلم  أن رسول هللا 
 النبوة إال الرؤاي الصاحلة  ليس يبقى بعدي من رؤاي ويقول إنه 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) من صالة الغداة ( 

  : أي صالة الصبح

 ) إال الرؤاي الصاحلة ( 

لم منه ما سيكون إال الوحي املنقطع مبويت وال يبقى ما يع : أي احلسنة أو الصادقة قال السيوطي أي
 الرؤاي . 

وأخرجه النسائي من حديث زفر بن صعصعة عن أيب هريرة من غري ذكر صعصعة  : قال املنذري
 حديث اإلمام مالك بن أنس إثبات صعصعة يف إسناده .  واحملفوظ من

 تعليقات احلافظ ابن قيم اجلوزية

صحيحه من حديث الزهري حدثين  لبخاري يفقال الشيخ مشس الدين ابن القيم رمحه هللا : وقد روى ا
صلى هللا عليه وسلم يقول " مل يبق من النبوة إال  سعيد بن املسيب : أن أاب هريرة قال : مسعت رسول هللا

 . قال : الرؤاي الصاحلة " وأخرجه مسلم من حديث ابن عباس املبشرات , قالوا : وما املبشرات ؟

 
  عبادة بن الصامت  عن  أنس  عن  قتادة  عن  شعبة  ان أخرب  حممد بن كثري  حدثنا  

 رؤاي املؤمن جزء من ستة وأربعني جزءا من النبوة  قال  هللا عليه وسلم  صلى عن النيب 
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 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

  ( ) رؤاي املؤمن جزء من ستة وأربعني جزءا من النبوة

غري ابقية لكن علمها ابق  اء علم النبوة من حيث إن فيها إخبارا عن الغيب , والنبوة: يعين من أجز 
  . وقيل معناه تعبري الرؤاي كما أويت ذلك يوسف عليه السالم

رواية مخسة وأربعني  واعلم أن رواايت العدد خمتلفة يف صحيح مسلم واملشهور منها من ستة وأربعني ويف
العباس من مخسني , ويف رواية عبادة أربعة  كذا يف غري مسلم خمتلفة يف رواية, ويف رواية من سبعني , و 

جزء ويف رواية له من تسعة وأربعني ويف رواية ابن عمر من ستة  وأربعني , ويف رواية ابن عباس من أربعني
اي االختالف راجع إىل اختالف حال الرائي فرؤاي الناس تكون من سبعني ورؤ  وعشرين قال الطربي هذا

 من ستة وأربعني وهكذا تتفاوت على مراتب الصالح كذا يف شرح مسلم واملبارق شرح الصاحل تكون

 املشارق . 

وأتكيده وقال بعضهم معناه أن الرؤاي  ويف مرقاة الصعود قال اخلطايب : معىن هذا الكالم حتقيق أمر الرؤاي
خر معناه أهنا جزء من أجزاء علم النبوة وعلم النبوة . وقال آ جتيء على موافقة النبوة ألهنا جزء ابق من

ابقية بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذهبت النبوة وبقيت املبشرات الرؤاي  النبوة ابق والنبوة غري
 انتهى .  الصاحلة

وأربعني جزء من النبوة وإمنا خص هذا  وقال اإلمام ابن األثري يف النهاية : الرؤاي الصاحلة جزء من ستة
أكثر الرواايت الصحيحة كان ثالاث وستني سنة , وكانت  لعدد ألن عمر النيب صلى هللا عليه وسلم يفا

سنة , ألنه بعث عند استيفاء األربعني , وكان يف أول األمر يرى الوحي يف  مدة نبوته منها ثالاث وعشرين
  النوم وهي نصف سنة إىلذلك نصف سنة مث رأى امللك يف اليقظة فإذا نسبت مدة الوحي يف املنام ودام

ستة  مدة نبوته وهي ثالث وعشرون سنة كانت نصف جزء من ثالثة وعشرين جزء وذلك جزء واحد من
جزء من مخسة  وأربعني جزء وقد تعاضدت الرواايت يف أحاديث الرؤاي هبذا العدد وجاء يف بعضها

ثالاث وستني ومات يف أثناء  تكملوأربعني جزء , ووجه ذلك أن عمره صلى هللا عليه وسلم مل يكن قد اس
وعشرين سنة وبعض األخرى نسبة جزء من مخسة  السنة الثالثة والستني ونسبة نصف السنة إىل اثنتني

أربعني ويكون حمموال على من روى أن عمره كان ستني سنة  وأربعني جزءا , ويف بعض الرواايت جزء من
 أربعني , ومنه احلديث " اهلدي الصاحل جزء من سنة كنسبة جزء إىل فيكون نسبة نصف سنة إىل عشرين

النبوة " . أي إن هذه اخلالل من مشائل األنبياء ومن مجلة اخلصال املعدودة من  مخسة وعشرين جزءا من
وال أن من مجع  وأهنا جزء معلوم من أجزاء أفعاهلم فاقتدوا هبم فيها , وليس املعىن أن النبوة تتجزأ خصاهلم

ما جاءت به النبوة ودعت إليه  يه جزء من النبوة وجيوز أن يكون أراد ابلنبوة ها هناهذه اخلالل كان ف
جاءت به النبوة ودعا إليه األنبياء انتهى .  من اخلريات أي أن هذه اخلالل جزء من مخسة وعشرين مما

  . والرتمذي والنسائي قال املنذري : وأخرجه البخاري ومسلم
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  أيب هريرة  عن  حممد  عن  أيوب  عن  عبد الوهاب  حدثنا  قتيبة بن سعيد  حدثنا  

وأصدقهم رؤاي  مل تكد رؤاي املؤمن أن تكذب الزمان  إذا اقرتب  قال  صلى هللا عليه وسلم  عن النيب 
ن ورؤاي مما حيدث به حتزين من الشيطا أصدقهم حديثا والرؤاي ثالث فالرؤاي الصاحلة بشرى من هللا والرؤاي

 الغل  وأكره  القيد  وال حيدث هبا الناس قال وأحب  املرء نفسه فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصل
  والقيد ثبات يف الدين

 يعين يستواين   يعين إذا اقرتب الليل والنهار إذا اقرتب الزمان  أبو داود  قال 
 أبي داودعون المعبود شرح سنن  

 ) إذا اقرتب الزمان ( 

 واملنذري  : أييت تفسريه من املؤلف

 ) وأصدقهم ( 

  : أي املسلمني املدلول عليهم ابملسلم

 ) أصدقهم حديثا ( 

 رؤايه  : فإن غري الصادق يف حديثه يتطرق اخللل إىل

 ) فالرؤاي الصاحلة بشرى من هللا ( 

  للرائي أو املرئي له والرؤاي حتزين من الشيطان أبن يرى ما حيزنه من هللا : أي إشارة إىل بشارة

 ورؤاي مما حيدث به املرء نفسه (  )

 يف مهم فريى ما يتعلق به يف النوم  : قال العزيزي وهو ما كان يف اليقظة يكون

 ) فإذا رأى أحدكم ( 

 املنام  : أي يف

 ) فليصل ( 

ثالاث وليستعذ ابهلل من الشيطان ثالاث ويتحول عن جنبه    فليبصق عن يساره: أي إذا كان نشيطا وإال
 وهو األوىل قاله القاري  كما سيأيت على أنه ميكن اجلمع

 ) قال وأحب القيد وأكره الغل ( 

حمكوما  أي الطوق أبن يرى نفسه مغلوال يف النوم ألنه إشارة إىل حتمل دين أو مظامل أو كونه : ابلضم
  عليه

 ) والقيد ثبات يف الدين ( 

متكني , وضمري قال راجع إىل أيب هريرة كما يظهر لك . قال املنذري : وأخرجه  : أي ثبات قدم ورسوخ
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رسول  ومسلم والرتمذي وابن ماجه , هكذا جاء يف هذه الرواية وغريها ظاهره أن اجلميع قول البخاري
يف احلديث جاء مبينا  ن القيد والغل قول أيب هريرة أدرجهللا صلى هللا عليه وسلم وليس األمر كذلك أل

فذكر أن أول املنت إىل قوله جزء من  , يف الرواايت الثابتة ورواه عوف بن أيب مجيلة عن حممد بن سريين
هللا عليه وسلم , فأما ما بعده فإنه من كالم حممد بن  ستة وأربعني جزءا من النبوة قول رسول هللا صلى

 الصحيح : وحديث عوف أبني انتهى .  ال البخاري يفسريين . وق

معمر عن أيوب وفيه : قال أبو هريرة فيعجبين القيد  قلت : ويف صحيح مسلم من طريق عبد الرزاق عن
طريق حممد بن سريين وفيه وأدرج يف احلديث قوله وأكره الغل إىل متام  وأكره الغل والقيد ثبات . ومن

 أعلم  الكالم وهللا

 يعين إذا اقرتب الليل والنهار يعين يستواين ( ) 

قاله اخلطايب . قال  واملعربون يزعمون أن أصدق الرؤاي ما كان يف أايم الربيع ووقت اعتدال الليل والنهار :
ال تكاد رؤاي املؤمن تكذب  املنذري : وقد قيل هو قرب الساعة , ويؤيده احلديث اآلخر وقد قيل

ذلك الوقت غالبا مييل إىل اخلري والعمل به  املوت عند علو السن فإن اإلنسان يف وحيتمل أن يراد اقرتاب
 املنذري .  ويقل حتديثه نفسه بغري ذلك انتهى كالم

 
أيب  عمه  عن  وكيع بن عدس  عن  بن عطاء  يعلى أخربان  هشيم  حدثنا  أمحد بن حنبل  حدثنا  

  قال  رزين 

 وقعت قال  عربت  فإذا  تعرب  ما مل  رجل طائر  الرؤاي على  صلى هللا عليه وسلم  سول هللا قال ر 
 واد أو ذي رأي  وال تقصها إال على وأحسبه قال 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) وكيع بن عدس ( 

 وقد يفتح اثنيه  : مبهمالت وضم أوله واثنيه

  على رجل طائر ( ) الرؤاي

 مثل معناه ال تستقر قرارها ما مل تعرب انتهى , فاملعىن أهنا كالشيء املعلق برجل : قال اخلطايب : هذا

 الطائر ال استقرار هلا 

 ) ما مل تعرب ( 

 اجملهول وبتخفيف الباء يف أكثر الرواايت أي ما مل تفسر  : قال القاري : بصيغة

  ( ) فإذا عربت وقعت

على رجل طائر ما مل تعرب أي ال  : أي تلك الرؤاي على الرائي يعين يلحقه حكمها . قال يف النهاية الرؤاي
عربت كما أن الطري ال يستقر يف أكثر أحواله  يستقر أتويلها حىت تعرب يريد أهنا سريعة السقوط إذا
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 فكيف ما يكون على رجله . 

جماز  رجل طائر كل حركة من كلمة أو جار جيري فهو طائر احلديث الرؤاي ألول عابر وهي على ومنه
إذا احتملت  أراد على رجل قدر جار وقضاء ماض من خري أو شر وهي ألول عابر يعربها أي أهنا

 غريه من التأويل انتهى .  أتويلني أو أكثر فعربها من يعرف عبارهتا وقعت على ما أوهلا وانتفى عنها

املعرب األول فكأهنا كانت على رجل طائر فسقطت  الرؤاي هي اليت يعربها قال السيوطي : واملراد أن
 ووقعت حيث عربت انتهى 

 وأحسبه (  )

 أي النيب صلى هللا عليه وسلم 

  ( ) قال وال تقصها

 : أي ال تعرض رؤايك 

 ) إال على واد ( 

 ب أي حمب ألنه ال يستقبلك يف تفسريها إال مبا حت : بتشديد الدال

 ) أو ذي رأي ( 

تفسريها أو أبقرب ما  أي عاقل أو عامل . قال الزجاج : معناه ذو علم بعبارة الرؤاي فإنه خيربك حبقيقة :
الرتمذي حسن صحيح هذا آخر كالمه .  يعلم منه . قال املنذري : وأخرجه الرتمذي وابن ماجه وقال

وفصل بينهما احلافظ أبو القاسم الدمشقي يف  , وأبو رزين هذا هو لقيط بن عامر غري لقيط بن صربة
وقال البخاري لقيط بن عامر ويقال لقيط بن صربة بن  , األشراف يف ترمجتني وصحح بعضهم األول

  . عامر غري لقيط بن صربة وليس بشيء املنتفق وقال وقيل إن لقيط بن
 

 يقول مسعت  أاب سلمة  يقول مسعت  بن سعيد  حيىي يقول مسعت  زهريا  قال مسعت  النفيلي  حدثنا  
  يقول  أاب قتادة 

من هللا واحللم من الشيطان فإذا رأى أحدكم شيئا  الرؤاي يقول  صلى هللا عليه وسلم  مسعت رسول هللا 
 مرات مث ليتعوذ من شرها فإهنا ال تضره  عن يساره ثالث فلينفث  يكرهه 

 بود شرح سنن أبي داودعون المع 

 ) الرؤاي من هللا ( 

  : أي الرؤاي الصاحلة منه

 ) واحللم من الشيطان ( 

 بضمهما ما يرى يف املنام من اخلياالت الفاسدة .  : احللم بضم احلاء وسكون الالم وقيل

الرؤاي وهي اسم إىل الشيطان لكونه على هواه ومراده , وأما إضافة  قال القسطالين : وإضافة احللم
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 هللا تعاىل فإضافة تشريف , وظاهره أن املضاف إىل هللا ال يقال له حلم واملضاف إىل للمرئي احملبوب إىل

 الشيطان ال يقال له رؤاي وهو تصرف شرعي وإال فالكل يسمى رؤاي انتهى 

 فلينفث (  )

 : أي ليبصق 

 ) من شرها ( 

 الرؤاي  : أي من شر تلك

 (  ) فإهنا

 : أي الرؤاي املكروهة 

  ( ) ال تضره

لسالمته من املكروه يرتتب عليها   : قال النووي : معناه أنه تعاىل جعل فعله من التعوذ والتفل وغريه سببا
  . كما جعل الصدقة وقاية للمال ودفعا لدفع البالء

  . قال املنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والرتمذي والنسائي وابن ماجه

 
 جابر  عن  أيب الزبري  عن  الليث  قاال أخربان  وقتيبة بن سعيد الثقفي  يزيد بن خالد اهلمداين  حدثنا  

 

الرؤاي يكرهها فليبصق عن يساره وليتعوذ  إذا رأى أحدكم أنه قال  صلى هللا عليه وسلم  عن رسول هللا 
 كان عليه  ل عن جنبه الذيابهلل من الشيطان ثالاث ويتحو 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) يكرهها ( 

 : صفة لرؤاي 

  ( ) فليبصق

 : بضم الصاد أي ليبزق 

  ( ) ويتحول عن جنبه الذي كان عليه

 : أي إىل جنبه اآلخر . 

 ماجه .  قال املنذري : وأخرجه مسلم والنسائي وابن
 قال أخربين  ابن شهاب  عن  يونس  أخربين  قال عبد هللا بن وهب  حدثنا  صاحل أمحد بن  حدثنا  

  قال  أاب هريرة  أن  أبو سلمة بن عبد الرمحن 

أو لكأمنا رآين يف  من رآين يف املنام فسرياين يف اليقظة  يقول  وسلم  صلى هللا عليه مسعت رسول هللا 
 وال يتمثل الشيطان يب   اليقظة
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 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) من رآين يف املنام فسرياين يف اليقظة ( 

يهاجر يوفقه هللا  بفتح القاف أي يوم القيامة رؤية خاصة يف القرب منه , أو من رآين يف املنام ومل يكن :
علما على رؤايه يف اليقظة وعلى القول  املنامللهجرة إيل والتشرف بلقائي ويكون هللا تعاىل جعل رؤيته يف 

اإلسالم , وكفى هبا بشارة وذلك ألنه ال يراه يف القيامة تلك  األول ففيه بشارة لرائيه أبنه ميوت على
القرب منه إال من حتققت منه الوفاة على اإلسالم . كذا يف شرح القسطالين  الرؤية اخلاصة ابعتبار

 البخاري .  لصحيح

 أمنا رآين يف اليقظة ( ) أو لك

هذا شك من الراوي , ومعناه غري األول ألنه تشبيه وهو صحيح ألن ما رآه  : : قال يف مرقاة الصعود
 مثايل وما يرى يف عامل احلس حسي فهو تشبيه خيايل انتهى .  يف املنام

 نام فيكون األول حقا وحقيقةتشبيه ومعناه أنه لو رآه يف اليقظة لطابق ما رآه يف امل ويف فتح الباري : هو

 والثاين حقا ومتثيال 

 ) وال يتمثل الشيطان يب ( 

هو كالتتميم للمعىن والتعليل للحكم أي ال حيصل له أي للشيطان مثال صوريت ,  : : قال القسطالين
نام لئال امل يتشبه يب , فكما منع هللا الشيطان أن يتصور بصورته الكرمية يف اليقظة كذلك منعه يف وال

 يشتبه احلق ابلباطل انتهى . 

  . قال املنذري : وأخرجه البخاري ومسلم

 تعليقات احلافظ ابن قيم اجلوزية

بل قال " من رآين يف املنام فسرياين  , قال الشيخ مشس الدين ابن القيم رمحه هللا : ومل يشك البخاري فيه
  . " يف اليقظة , وال يتمثل الشيطان يب

رآين يف املنام فقد  يحني من حديث أيب قتادة قال . قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " منويف الصح
 رأى احلق " . 

 فإن الشيطان ال يتكونين " .  " وأخرجه البخاري من حديث أيب سعيد , وزاد

 يرتاءى يب " .  ويف لفظ له يف حديث أيب قتادة " فإن الشيطان ال

يف النوم فقد رآين . فإنه ال ينبغي  ر عن النيب صلى هللا عليه وسلم " من رآينويف صحيح مسلم عن جاب
 للشيطان أن يتمثل يف صوريت " . 

 آخر " فإنه ال ينبغي للشيطان أن يتشبه يب " .  ويف لفظ
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  ابن عباس  ن ع عكرمة  عن  أيوب  حدثنا  محاد  قاال حدثنا  وسليمان بن داود  مسدد  حدثنا  

ينفخ فيها وليس بنافخ  من صور صورة عذبه هللا هبا يوم القيامة حىت قال  صلى هللا عليه وسلم  النيب  أن
يوم  اآلنك  منه صب يف أذنه  ومن حتلم كلف أن يعقد شعرية ومن استمع إىل حديث قوم يفرون به

 القيامة 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 من صور صورة (  )

 : أي ذات روح 

 ينفخ (  ) حىت

 : أي الروح 

 ) فيها ( 

  : أي يف تلك الصورة

 ) وليس بنافخ ( 

 انزع اخلالق يف قدرته  : أي وليس بقادر على النفخ فتعذيبه يستمر ألنه

 ) ومن حتلم ( 

  : أي ادعى أنه رأى رؤاي

 ) كلف ( 

 التكليف أي يوم القيامة  : بصيغة اجملهول من

 أن يعقد شعرية (  )

  . : أي وال يستطيع ذلك ألن العقد بني طريف شعرية غري ممكن

ألن إيصال إحدامها  ويف رواية البخاري : أن يعقد بني شعريتني ولن يفعل , قال القسطالين : وذلك
  ابألخرى غري ممكن عادة , وهو كناية عن استمرار التعذيب انتهى

 ) يفرون به منه ( 

 : أي ال يريدون استماعه 

  ( ) صب

 : بصيغة اجملهول أي سكب 

 ) اآلنك ( 
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 أي الرصاص املذاب .  : ابملد وضم النون

  . قال املنذري : وأخرجه البخاري والرتمذي والنسائي

 
  أنس بن مالك  عن  اثبت  عن  محاد  حدثنا  موسى بن إمسعيل  حدثنا  

وأتينا برطب من رطب  عقبة بن رافع  رأيت الليلة كأان يف دار  قال   صلى هللا عليه وسلم أن رسول هللا 
 أن الرفعة لنا يف الدنيا والعاقبة يف اآلخرة وأن ديننا قد طاب  فأولت  طاب  ابن 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) كأان ( 

  بتشديد النون يعين أان وأصحايب: 

 ) من رطب ابن طاب ( 

املرقاة : فالتنوين بناء على أن الطاب مبعىن الطيب , وأما  : ضبط ابلتنوين وبفتح الباء , قال القاري يف
 ولعله رعاية ألصله فإنه ماض مبين على الفتح انتهى .  فتح الباء فعلى عدم صرفه

 معروف وهو رجل من أهل املدينة ينسب إليه نوع من التمر  رطب ابن طاب نوع من التمر

  ( ) فأولت أن الرفعة

 : أي اليت هي أصل رافع 

 ) لنا يف الدنيا ( 

 تعاىل } يرفع هللا الذين آمنوا منكم {  : لقوله

 ) والعاقبة ( 

 املأخوذ من عقبه  : أي

 ) يف اآلخرة ( 

 تعاىل } والعاقبة للتقوى {  له: أي العاقبة احلسنة لنا لقو 

 ) أن ديننا قد طاب ( 

 واستقرت أحكامه ومتهدت قواعده .  : أي كمل

على ما يرى يف املنام ابألمساء احلسنة , كما أخذ العاقبة  قال املظهر : أتويله هكذا قانون قياس التعبري
 رافع , وطيب الدين من طاب . انتهى .  من لفظ عقبة والرفعة من

  . قال املنذري : وأخرجه مسلم والنسائي

 
 ما جاء في التثاؤب  باب  
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الصواب والواو غلط . كذا يف  تفاعل من الثوابء , وهي فرتة من ثقل النعاس واهلمزة بعد األلف هو
  . املغرب ذكره القاري

 
  قال  أبيه  عن  ىب سعيد اخلدري ابن أ عن  سهيل  عن  زهري  حدثنا  أمحد بن يونس  حدثنا  

 يدخل  فيه فإن الشيطان إذا تثاءب أحدكم فليمسك على  صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا  قال

 ما استطاع  فليكظم  حنوه قال يف الصالة   سهيل عن  سفيان  عن  وكيع  عن  ابن العالء  حدثنا 
 د شرح سنن أبي داودعون المعبو 

 ) فليمسك ( 

 : من اإلمساك 

  ( ) على فيه

 : أي على فمه 

 ) فإن الشيطان يدخل ( 

 املراد ابلدخول التمكن منه .  : إما حقيقة أو

يف شرح الرتمذي : أكثر الرواايت فيها إطالق  قلت : واحلديث أخرجه مسلم . قال احلافظ العراقي
فيحمل مطلقه على مقيده , وللشيطان غرض قوي يف  , ية تقييده حبال الصالةالتثاؤب , ويف روا

يف الصالة أشد , وال يلزم منه أن ال يكره يف غري الصالة ويؤكد   تشويشه على مصل يف صالته أو كراهته
 الشيطان وبه صرح النووي .  كراهته مطلقا كونه من

 صالة ألهنا أوىل األحوال .  وخصوقال ابن العريب : تشتد كراهة تثاؤب يف كل حال 

 ) فليكظم ( 

  . : أي ليحبس

 
 أبيه  عن  سعيد املقربي  عن  ابن أيب ذئب   أخربان يزيد بن هارون  حدثنا  احلسن بن علي  حدثنا  

  قال  أيب هريرة  عن 

العطاس ويكره التثاؤب فإذا تثاءب أحدكم فلريده ما  إن هللا حيب صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 
 فإمنا ذلكم من الشيطان يضحك منه  هاه هاه  استطاع وال يقل 

  عون المعبود شرح سنن أبي داود 
 ) إن هللا حيب العطاس ( 

  : بضم العني من العطسة

 ) ويكره التثاؤب ( 
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يفتح عنه الفم وهو إمنا ينشأ من االمتالء وثقل النفس  ي: قال القاضي : التثاؤب ابهلمز التنفس الذ
 والكسل وسوء الفهم ولذا كرهه هللا وأحبه الشيطان .  وكدورة احلواس ويورث الغفلة

الدماغ واستفراغ الفضالت عنه وصفاء الروح وتقوية احلواس كان أمره  والعطاس ملا كان سببا خلفة
 ابلعكس 

 وال يقل هاه هاه (  )

  بسكون اهلاء الثانية وهو حكاية صوت املتأثب: 

 ) فإمنا ذلكم ( 

 : أي التثاؤب 

  ( ) من الشيطان

أي أن الشيطان حيب أن يرى  : قال ابن بطال : إضافة التثاؤب إىل الشيطان مبعىن إضافة الرضا واإلرادة
 اد أن الشيطان فعل التثاؤب . ملر ألن ا , اإلنسان متثائبا ألهنا حالة تتغري فيها صورته فيضحك منه

الشرع إىل الشيطان , ألنه واسطته وأن كل فعل حسن نسبه  وقال ابن العريب : إن كل فعل مكروه نسبه
والتثاؤب من امتالء . وينشأ عنه التكاسل وذلك بواسطة الشيطان ,  , الشرع إىل امللك ألنه واسطته

 بواسطة امللك وهللا أعلم .  الغذاء ينشأ عنه النشاط وذلك والعطاس من تقليل

  . البخاري والرتمذي والنسائي قال املنذري : وأخرجه

 
 في العطاس  باب  

  . بضم العني

 
  قال  أيب هريرة  عن  أيب صاحل  عن  مسي  عن  ابن عجالن  عن  حيىي  حدثنا  مسدد  حدثنا  

هبا  غض   أو فيه وخفض  إذا عطس وضع يده أو ثوبه على   عليه وسلم صلى هللا رسول هللا  كان
 حيىي  صوته شك 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) عن مسي ( 

 : ابلتصغري 

  ( ) إذا عطس

 : بفتح الطاء وجوز كسره 

 ) على فيه ( 
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  : أي على فمه

 ) خفض أو غض ( 

 ي ومها مبعىن : شك من الراو 

  ( ) هبا

 : أي ابلعطسة أو ابلتغطية 

 ) صوته ( 

 يرفعه بصيحة , واجلار واجملرور متعلق بصوته  : واملعىن مل

 ) شك حيىي ( 

 القطان .  : هو

 الكالم عليه .  قال املنذري : وقال حسن صحيح , ويف إسناده حممد بن عجالن وقد تقدم

 قيم اجلوزيةتعليقات احلافظ ابن 

انفع " أن رجال عطس إىل جنب  قال الشيخ مشس الدين ابن القيم رمحه هللا : وقد أخرج الرتمذي عن
صلى هللا عليه وسلم قال ابن عمر : وأان أقول :  ابن عمر , فقال : احلمد هلل , والسالم على رسول هللا

هكذا علمنا رسول هللا صلى هللا عليه  صلى هللا عليه وسلم , وليس احلمد هلل , والسالم على رسول هللا
علمنا أن نقول : احلمد هلل على كل حال " وقال : هذا حديث غريب ال نعرفه إال من  , وسلم أن نقول

 زايد بن الربيع .  حديث

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "  . ويف الرتمذي أيضا من حديث سعيد املقربي عن أيب هريرة قال
احلمد هلل , فحمد هللا إبذنه , فقال له ربه : رمحك هللا  : آدم , ونفخ فيه الروح عطس فقال ملا خلق هللا

املالئكة إىل مأل منهم جلوس , فقل : السالم عليكم , قالوا وعليك السالم  اي آدم اذهب إىل أولئك
 " وقال هذاوذكر احلديث  -مث رجع إىل ربه فقال إن هذه حتيتك وحتية ذريتك بينهم  , ورمحة هللا

ورواه زيد  , حديث حسن غريب من هذا الوجه . وقد روي من غري وجه عن النيب صلى هللا عليه وسلم
  . بن أسلم عن أيب صاحل عن أيب هريرة

 
 
 
 عن  معمر  أخربان  عبد الرزاق  حدثنا  قاال وخشيش بن أصرم  حممد بن داود بن سفيان  حدثنا  

  قال  أيب هريرة   عن ابن املسيب   عن الزهري 

العاطس  وتشميت  مخس جتب للمسلم على أخيه رد السالم  وسلم  صلى هللا عليه قال رسول هللا 
 وعيادة املريض واتباع اجلنازة  وإجابة الدعوة
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 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) وتشميت العاطس ( 

معناه اإلبعاد عن الشماتة , وابلسني املهملة معناه الدعاء ابهلداية إىل  عجمة: التشميت ابلشني امل
 وكل منهما يستعمالن يف جواب العطسة بريمحك هللا .  , السمت احلسن

البخاري ومسلم والنسائي . ويف لفظ ملسلم " حق املسلم ست زاد فإذا  قال املنذري : وأخرجه
  . " استنصحك فانصح له

 
 العاطس  تشميت  ما جاء في  باب  

  قال  هالل بن يساف  عن  منصور  عن  جرير  حدثنا  عثمان بن أيب شيبة  حدثنا  

 وعليك وعلى أمك مث سامل  فعطس رجل من القوم فقال السالم عليكم فقال  عبيد  سامل بن كنا مع 

إمنا قلت لك   لك قال لوددت أنك مل تذكر أمي خبري وال بشر قالمما قلت  وجدت  قال بعد لعلك 
إذ عطس  صلى هللا عليه وسلم  هللا  إان بينا حنن عند رسول صلى هللا عليه وسلم  كما قال رسول هللا 

 وعليك وعلى أمك مث قال  صلى هللا عليه وسلم  هللا  رجل من القوم فقال السالم عليكم فقال رسول
يعين عليهم  قال فذكر بعض احملامد وليقل له من عنده يرمحك هللا ولريد  إذا عطس أحدكم فليحمد هللا

 لنا ولكم  يغفر هللا

هالل  عن  منصور  عن  أيب بشر ورقاء  عن  إسحق يعين ابن يوسف  حدثنا  متيم بن املنتصر  حدثنا 
صلى هللا عليه  هبذا احلديث عن النيب  سامل بن عبيد األشجعي  عن   خالد بن عرفجة عن  بن يساف 

 وسلم 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) فقال السالم عليكم ( 

 يقال بدل احلمد هلل , وحيتمل أنه وقع من سبق اللسان  : أي بظن أنه جيوز أن

  ( ) مث قال

 : أي سامل 

 ) بعد ( 

 أي بعد ذلك : ابلضم 

 لعلك وجدت مما قلت (  )

  : من وجد موجدة إذا غضب أو وجد وجدا إذا حزن

 ) فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعليك وعلى أمك ( 
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مفتقرين  التوربشيت : نبه بقوله عليك وعلى أمك على بالهته وبالهة أمه وأهنا كانت حممقة فصارا : قال
 ه من اآلفات انتهى . إىل السالم فيسلمان ب

التوربشيت : ال وجه لنسبة البالهة إىل ذاهتا الغائبة , قال وتقدير السالم غري  قال القاري بعد نقل كالم
 إذ ميكن أن يقال عليك وعلى أمك املالم من جهة وعدم التعلم واإلعالم  متعني

 عطس أحدكم فليحمد هللا (  ) إذا

 ولكن نقل النووي االتفاق على استحبابه  , يقتضي الوجوب : قال العلقمي : ظاهر احلديث

 ) فذكر ( 

  : الراوي

 ) بعض احملامد ( 

هكذا , وقد جاء يف حديث أيب هريرة فليقل احلمد هلل  : واحلاصل أن الراوي مل حيفظ لفظ احلمد فذكر
  . على كل حال كما سيأيت

أحدكم فليقل  عن سامل بن عبيد بلفظ : " إذا عطسويف رواية الرتمذي من حديث هالل بن يساف 
 احلمد هلل رب العاملني 

 ) وليقل له ( 

  : أي للعاطس

 ) ولريد ( 

 : أي العاطس 

 ) يعين عليهم ( 

 على من عنده  : أي

 ) يغفر هللا لنا ولكم ( 

 .  ويقول هو يهديكم هللا ويصلح ابلكم ( ) : ويف حديث أيب هريرة اآليت

اجلمهور إىل أنه يقول يهديكم هللا ويصلح ابلكم وذهب الكوفيون  قال احلافظ قال ابن بطال : ذهب
هللا لنا ولكم . قال وقال ابن بطال : ذهب مالك والشافعي إىل أنه يتخري بني  إىل أنه يقول يغفر

  . اللفظني

روايته عن منصور وقد  ديث اختلفوا يفقال املنذري : وأخرجه الرتمذي والنسائي , وقال الرتمذي هذا ح
النيب صلى هللا عليه وسلم وأخرجه  أدخلوا بني هالل وبني سامل بن عبيد األشجعي يف هذا احلديث عن

سامل , وأخرجه أيضا عن منصور عن رجل  النسائي أيضا عن منصور عن رجل عن خالد بن عرفطة عن
ن منصور عن هالل عن رجل من آل خالد بن ع عن سامل , ورواه مسدد عن حيىي القطان عن سفيان

زائدة عن منصور عن هالل عن رجل من أشجع عن  عرفطة عن آخر منهم قال كنا مع سامل , ورواه
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عوانة عن منصور عن هالل من آل عرفطة عن سامل .  سامل , ورواه عبد الرمحن بن مهدي عن أيب
جة ويشبه أن يكون خالد هذا جمهوال فإن خالد بن عرفطة أو عرف واختلف على ورقاء فيه فقال بعضهم

  . أعرف واحدا يقال له خالد بن عرفطة إال واحدا الذي له صحبة أاب حامت الرازي قال ال

 
 عن  عبد هللا بن دينار  عن  هللا بن أيب سلمة  عبد العزيز بن عبد حدثنا  موسى بن إمسعيل  حدثنا  

   رةأيب هري عن  أيب صاحل 

أو  أحدكم فليقل احلمد هلل على كل حال وليقل أخوه  إذا عطس قال  صلى هللا عليه وسلم  عن النيب 
 يهديكم هللا ويصلح ابلكم  يرمحك هللا ويقول هو  صاحبه 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) فليقل احلمد هلل على كل حال ( 

اتفق العلماء على أنه يستحب للعاطس أن يقول عقب عطاسه احلمد هلل  يف األذكار : : قال النووي
  قال احلمد هلل رب العاملني لكان أحسن فلو قال احلمد هلل على كل حال كان أفضل ولو

 ) وليقل أخوه أو صاحبه ( 

 اإلسالم  : شك من الراوي , واملراد ابألخوة أخوه

 ) ويقول هو ( 

 : أي العاطس 

  ( لح ابلكم) ويص

 أي حالكم . 

  . قال املنذري : وأخرجه البخاري والنسائي

 
 
 
 
 

 العاطس يشمت  كم مرة  باب  
  . ويف بعض النسخ كم مرة

 
 قال  أيب هريرة  عن  سعيد سعيد بن أيب  حدثين  قال ابن عجالن  عن  حيىي  حدثنا  مسدد  حدثنا  

 أخاك ثالاث فما زاد فهو زكام  مشت 
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أيب  عن  سعيد بن أيب سعيد  عن  ابن عجالن  عن  الليث  أخربان  محاد املصري  عيسى بن حدثنا 
 رواه  أبو داود  قال  مبعناه  عليه وسلم  صلى هللا ال أعلمه إال أنه رفع احلديث إىل النيب  قال  هريرة 

 صلى هللا عن النيب  أيب هريرة  عن  سعيد  عن  حممد بن عجالن  عن   موسى بن قيس عن  و نعيم أب

  عليه وسلم 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) مشت أخاك ثالاث ( 

 : أي ثالث مرات 

 فما زاد فهو (  )

 : أي العطاس 

 ) زكام ( 

 ام أي فال حاجة إىل التشميت . واحلديث سكت عنه املنذري . زك : أو صاحبه ذو

  ( ) قال

 : أي سعيد بن أيب سعيد 

 ) ال أعلمه ( 

  : أي أاب هريرة

 ) مبعناه ( 

يف اتريخ ابن عساكر " إذا عطس أحدكم  : أي مبعىن احلديث السابق . قال السيوطي : ولفظه كما
 يشمت بعد ثالث "  ث فهو مزكوم والفليشمته جليسه فإن زاد على ثال

  ( ) قال أبو داود رواه أبو نعيم عن موسى بن قيس إخل

حيىي بن معني ثقة , وقال  : قال املنذري : موسى بن قيس احلضرمي الكويف يقال له عصفور اجلنة . قال
, وذكر أيضا أنه من أبحاديث ردية بواطل  أبو حامت الرازي ال أبس به , وقال أبو جعفر العقيلي حيدث

  . الغالة يف الرفض

 
يزيد بن عبد  عن  عبد السالم بن حرب  حدثنا  مالك بن إمسعيل  حدثنا  هارون بن عبد هللا  حدثنا  

 عبيدة بنت عبيد بن رفاعة أو  محيدة  أمه  عن  عبد هللا بن أيب طلحة  حيىي بن إسحق بن عن  الرمحن 

  أبيها  عن  الزرقي 

وإن شئت  فشمته  تشمته  ثالاث فإن شئت أن  تشمت العاطس  قال   صلى هللا عليه وسلم عن النيب 
  فكف 
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 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) عن أمه محيدة أو عبيدة ( 

  : شك من الراوي

 ) بنت عبيد بن رفاعة ( 

 : بكسر الراء 

  ( ) تشمت العاطس

 : ويف بعض النسخ تشميت بلفظ املصدر 

 ) فإن شئت ( 

 بعد الثالث  : أي

 ) فكف ( 

وابزاستانيدن الزم ومتعد من ابب نصر ينصر , واملعىن وإن  : أمر من الكف وهو ابلفارسية ابزاستادن
  . شئت فامتنع عن التشميت

صحبة , قال عبد  ليست له صحبة , فأما أبوه وجده فلهما قال املنذري : هذا مرسل عبيد بن رفاعة
وذكره البخاري يف اترخيه فقال  الرمحن بن أيب حامت : مسعت أيب يقول عبيد بن رفاعة ليست له صحبة

النيب صلى هللا عليه وسلم وولد على عهده , ويف  روى عن أبيه وقال أبو القاسم البغوي يقال إنه أدرك
  . خالد املعروف ابلداالين , وقد تقدم االختالف يف االحتجاج به الرمحن وهو أبوإسناده يزيد بن عبد 

 
إايس بن سلمة بن  عن  عكرمة بن عمار   عن ابن أيب زائدة  أخربان  إبراهيم بن موسى  حدثنا  

  أبيه  عن  األكوع 

صلى هللا عليه  مث عطس فقال النيب  ل له يرمحك هللافقا صلى هللا عليه وسلم  أن رجال عطس عند النيب 
  الرجل مزكوم  وسلم 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) مث عطس ( 

 : أي مرة أخرى 

 النيب صلى هللا عليه وسلم الرجل مزكوم (  ) فقال

 يف الثالثة إنه مزكوم كذا يف املشكاة .  : ويف رواية للرتمذي أنه قال له

 والنسائي وابن ماجه .  قال املنذري : وأخرجه مسلم والرتمذي

 تعليقات احلافظ ابن قيم اجلوزية
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فقال النيب صلى هللا عليه  , ذكر حديث أيب داود " أن رجال عطس فقال له : يرمحك هللا مث عطس
 وسلم : الرجل مزكوم . 

داود , ولفظ مسلم " مث عطس أخرى " ولفظ  القيم رمحه هللا : هذا لفظ أيب قال الشيخ مشس الدين ابن
 عطس الثانية , فقال : إنه مزكوم " .  مسلم " مث

ثالاث فما زاد فهو مزكوم " رواه عن علي بن حممد حدثنا وكيع  وأما ابن ماجه : فلفظه " يشمت العاطس
يوافق رواية أيب إايس بن سلمة عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم . وهذا  عن عكرمة بن عمار عن

 وعبيد بن رفاعة يف حد ذلك ابلثالث .  , هريرة

سلمة عن أبيه قال " عطس رجل عند النيب صلى هللا عليه وسلم  وأما الرتمذي فلفظه فيه : عن إايس بن
هللا صلى هللا عليه وسلم : يرمحك هللا , مث عطس الثانية , أو الثالثة , فقال  , وأان شاهد , فقال رسول

عكرمة  هللا صلى هللا عليه وسلم " هذا رجل مزكوم " رواه من حديث سويد عن ابن املبارك عن رسول
 بن عمار . 

بن سعيد حدثنا عكرمة بن عمار عن  مث قال : حدثنا حممد بن يسار حدثنا حيىي بن يسار حدثنا حيىي
 يف الثالثة إنك مزكوم " . حنوه إال أنه قال له  إايس بن سلمة عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم

حديث ابن املبارك , وقد روى شعبة عن عكرمة بن عمار هذا احلديث  قال الرتمذي : وهذا أصح من
 سعيد .  حنو رواية حيىي بن

 
   الذمي  كيف يشمت  باب  

 عن  أيب بردة  عن  الديلم  حكيم بن عن  سفيان  حدثنا  وكيع  حدثنا  عثمان بن أيب شيبة  حدثنا  
  قال  أبيه 

 رجاء أن يقول هلا يرمحكم هللا فكان يقول   صلى هللا عليه وسلم تعاطس عند النيب  اليهود  كانت 
 يهديكم هللا ويصلح ابلكم 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) كانت اليهود تعاطس ( 

 يطلبون العطسة من أنفسهم  أي: حبذف إحدى التائني 

 ) رجاء أن يقول هلا ( 

 وأتنيث الضمري ابعتبار اجلماعة  : أي لليهود

 ) فكان يقول ( 

 هللا عليه وسلم عند عطاسهم ومحدهم  : أي النيب صلى

  ( ) يهديكم هللا ويصلح ابلكم
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مبا يصلح ابهلم من اهلداية  بل يدعو هلم : أي وال يقول هلم يرمحكم هللا , ألن الرمحة خمتصة ابملؤمنني
 والتوفيق لإلميان . 

  . والنسائي , وقال الرتمذي حسن صحيح قال املنذري : وأخرجه الرتمذي

 
 فيمن يعطس وال يحمد الله  باب  

 قاال حدثنا  املعىن   سفيان أخربان  حممد بن كثري  و حدثنا  ح  زهري  حدثنا  أمحد بن يونس  حدثنا  
  قال  أنس   عن سليمان التيمي 

أحدمها وترك اآلخر قال فقيل اي رسول هللا  فشمت  عليه وسلم  صلى هللا عند النيب  رجالن  عطس 
 د هللاأحدمها وتركت اآلخر فقال إن هذا مح أو فسمت  أمحد  قال  أحدمها   فشمت رجالن عطسا 

 وإن هذا مل حيمد هللا 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) وترك اآلخر ( 

 : أي مل يشمته 

 رجالن عطسا فشمت (  )

  بصيغة اخلطاب من التشميت -: بتشديد امليم والتاء 

 ) قال أمحد أو فسمت أحدمها ( 

ة واملهملة لغتان مشهوراتن املعجمة أفصح . مشت ابلشني املعجم : : ابلسني املهملة . قال قال النووي
ابملعجمة أبعد هللا عنك الشماتة , وابملهملة هو من السمت وهو القصد واهلدي  قال ثعلب : معناه

  انتهى

 ) فقال إن هذا محد هللا إخل ( 

 حيمد هللا ال يستحق اجلواب .  : وفيه بيان أن العاطس إذا مل

 والنسائي وابن ماجه .  اري ومسلم والرتمذيقال املنذري : وأخرجه البخ
 
 

 تعليقات احلافظ ابن قيم اجلوزية

هريرة وفيه " فإذا عطس أحدكم ,  قال الشيخ مشس الدين ابن القيم رمحه هللا : وقد تقدم حديث أيب
 يرمحك هللا " .  : ومحد هللا , كان حقا على كل مسلم مسعه أن يقول

حبمد العاطس ( وهذا يدل على  ) ابب ما جاء يف إجياب التشميت وترجم الرتمذي على حديث أنس
 يف الوجوب من غري معارض وهللا أعلم .  أنه واجب عنده , وهو الصواب , لألحاديث الصرحية الظاهرة
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  . فمنها : حديث أيب هريرة , وقد تقدم

 ومنها : حديثه اآلخر " مخس جتب للمسلم على أخيه " وقد تقدم . 

 حديث سامل بن عبيد , وفيه " وليقل له من عنده : يرمحك هللا " .  : اومنه

ست  رواه الرتمذي عن علي قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " للمسلم على املسلم ومنها : ما
ا مرض ويتبع جنازته إذ ابملعروف : يسلم عليه إذا لقيه , وجييبه إذا دعاه , ويشمته إذا عطس ويعوده إذا

غري وجه عن النيب صلى هللا  مات , وحيب له ما حيب لنفسه " وقال هذا حديث حسن قد روي من
الباب عن أيب هريرة , وأيب أيوب والرباء , وأيب  عليه وسلم , وقد تكلم بعضهم يف احلارث األعور , ويف

 مسعود . 

وسلم قال " إذا عطس أحدكم  الرتمذي عن أيب أيوب . أن رسول هللا صلى هللا عليه ومنها : ما رواه
يهديكم  : احلمد هلل , وليقل : على كل حال , وليقل الذي يرد عليه يرمحك هللا , وليقل هو : فليقل

 هللا ويصلح ابلكم " . 

 فهذه أربع طرق من الداللة . 

 التصريح بثبوت وجوب التشميت بلفظه الصريح الذي ال حيتمل أتويال .  : أحدمها

 إجيابه بلفظ احلق .  : الثاين

  . الثالث : إجيابه بلفظة " على " الظاهرة يف الوجوب

 تعاىل أعلم .  الرابع : األمر به , وال ريب يف إثبات واجبات كثرية بدون هذه الطرق , وهللا

 
 في الرجل ينبطح على بطنه  باب  

  . قال يف القاموس : بطحه كمنعه ألقاه على وجهه فانبطح

 
 قال حدثنا  حيىي بن أيب كثري  عن  أيب  حدثين  قال معاذ بن هشام  حدثنا  حممد بن املثىن  حدثنا  

  قال  يعيش بن طخفة بن قيس الغفاري  عن  أبو سلمة بن عبد الرمحن 

 عائشة  لقوا بنا إىل بيت انط صلى هللا عليه وسلم  فقال رسول هللا  أصحاب الصفة   كان أيب من
أطعمينا  عائشة  فأكلنا مث قال اي   حبشيشة أطعمينا فجاءت  عائشة  فانطلقنا فقال اي  رضي هللا عنها 

من لنب فشربنا مث قال  بعس  اسقينا فجاءت  عائشة  فأكلنا مث قال اي  القطاة  مثل  حبيسة  فجاءت 
املسجد قال  اسقينا فجاءت بقدح صغري فشربنا مث قال إن شئتم بتم وإن شئتم انطلقتم إىل شة عائ اي 

إن هذه ضجعة  فقال  فبينما أان مضطجع يف املسجد من السحر على بطين إذا رجل حيركين برجله
 صلى هللا عليه وسلم  يبغضها هللا قال فنظرت فإذا رسول هللا 
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 أبي داود عون المعبود شرح سنن 

 ) عن يعيش ( 

 يزيد  : بعني مهملة وشني معجمة على وزن

 ) بن طخفة ( 

يف التقريب . وقال يف املغين مبفتوحة وسكون معجمة  : بكسر أوله وسكون اخلاء املعجمة مث فاء كذا
 ففاء 

  ( ) الغفاري

 : بكسر الغني املعجمة 

 ) كان أيب ( 

  : أي طخفة

 شيشة ( ) فجاءت حب

احلاء املهملة . وفيه فجاءت حبشيشة هو طعام يصنع من  : ابحلاء املهملة . قال يف جممع البحار يف ابب
وتلقى فيه حلم أو متر انتهى . ويف بعض النسخ جبشيشة ابجليم  حنطة قد طحنت بعض الطحن وطبخت

 . 

 سلم حبشيشة هي أن تطحن احلنطة طحناالبحار يف ابب اجليم : وفيه أومل صلى هللا عليه و  قال يف جممع

  . جليال مث جتعل يف القدر ويلقى عليه حلم أو متر وبطيخ , ويقال هلا دشيشة انتهى

  . ويف بعض احلواشي هي ما جيش من اجلش فيطبخ واجلش طحن خفيف فوق الدقيق

  فظهر أن اجلشيشة ابجليم واحلشيشة ابحلاء املهملة كالمها مبعىن واحد

 جاءت حبيسة ( ) ف

 من متر وسويق وأقط ومسن  : بفتح احلاء املهملة وسكون التحتية طعام يتخذ

 ) مثل القطاة ( 

 احلمام وكأنه شبه يف القلة , قاله السندي .  بفتح القاف ضرب من

 ابلقطاة ابلصدق والوفاء , والعرب تضرب األمثال ابلقطاة .  قلت : وحيتمل أنه شبه عائشة

القطا طائر معروف واحده قطاة واجلمع قطوات . قال ابن قتيبة من أهل اللغة  : العالمة الدمريي قال
 من الفقهاء إن القطا من احلمام .  والرافعي

يف ذلك ألهنا تبيض يف القفر وتسقي أوالدها من البعد  وتوصف القطا ابهلدااي والعرب تضرب هبا املثل
لة املظلمة ويف حواصلها املاء فإذا صارت حيال أوالدها صاحت قطا قطا اللي يف الليل والنهار فتجيء يف

 علم وال إشارة وال شجرة . فسبحان من هداها لذلك . وقال أبو زايد الكاليب : إن القطا فلم ختط بال

 تطلب املاء من مسرية عشرين ليلة وفوقها ودوهنا . 
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خطاها , ومشيها يشبه مشي النساء اخلفرات  القطا حبسن املشي لتقارب قال الدمريي : والعرب تصف
  . مبشيتهن

هللا عليه وسلم قال  وروى ابن حبان وغريه من حديث أيب ذر وابن ماجه من حديث جابر أن النيب صلى
بيتا " وخصت القطاة هبذا ألهنا ال  " من بىن هلل مسجدا ولو كمفحص قطاة بىن هللا تعاىل له يف اجلنة

على بسيط األرض دون سائر الطيور فذلك شبه به  رأس جبل إمنا جتعل جمثمها تبيض يف شعر وال على
 فكأنه أشار بذلك إىل اإلخالص يف بنائه .  , املسجد , وألهنا توصف ابلصدق كما تقدم

عن الكثري كما خرج خمرج التحذير ابلقليل عن الكثري قوله صلى  وقيل خرج ذلك خمرج الرتغيب ابلقليل
هللا السارق يسرق البيضة فتقطع يده , ويسرق احلبل فتقطع يده " انتهى كالمه  " لعن هللا عليه وسلم

  ملخصا

 ) فجاءت بعس ( 

  : بضم العني املهملة وتشديد السني قدح ضخم

 ) من السحر ( 

 وهو الرئة انتهى , يقال ابلفارسية شش .  : قال يف املرقاة بفتحتني ويف نسخة بسكون الثاين

لصق ابحللقوم واملريء من أعلى البطن وقيل هو كل ما تعلق  يف املصباح : السحر الرئة وقيل ما قال
وفيه ثالث لغات على وزن فلس وسبب وقفل , ومجع األوىل سحور مثال  ابحللقوم من قلب وكبد ورئة

 الثانية والثالثة أسحار انتهى .  فلس وفلوس , ومجع

أسحار مثل برد وأبراد , وكذلك السحر واجلمع سحور  الرئة واجلمع وقال اجلوهري يف الصحاح : السحر
 مثل هنر وهنر ملكان حروف احللق انتهى .  مثل فلس وفلوس وقد حيرك فيقال سحر

أسحار وسحر وسحور وقد حيرك فيقال سحر مثل هنر وهنر والسحر  ويف اللسان : السحر الرئة واجلمع
 واحيه وقيل هو القلب انتهى . القلب ون أيضا الكبد , والسحر سواد

الرئة فلذا كان مضطجعا على بطنه وأن صاحب ذات الرئة ال  واملعىن أن طخفة بن قيس كان له ذات
 الوجع وهللا أعلم  يستطيع أن ينام مستلقيا ألجل

 ) فقال إن هذه ضجعة ( 

عذره أو لكونه ميكن االضطجاع قال القاري : ولعله عليه السالم مل يتبني له  . : بكسر الضاد املعجمة
البطن ال  الفخذين لدفع الوجع من غري مد الرجلني وهللا أعلم انتهى . ويف احلديث أن النوم على على

 جيوز وأنه ضجعة الشيطان . 

وليس يف حديث أيب داود عن أبيه , ووقع عند النسائي عن  , قال املنذري وأخرجه النسائي وابن ماجه
 وعند ابن ماجه عن قيس بن طهفة خمتصرا وفيه اختالف كثري جدا .  , حدثين أيبقيس بن طهفة قال 

وقيل  النمري : اختلف فيه اختالفا كثريا واضطرب فيه اضطرااب شديدا , فقيل طهفة ابهلاء وقال أبو عمر
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يعيش بن طخفة  طخفة ابخلاء وقيل طغفة ابلغني , وقيل طقفة ابلقاف وقيل قيس بن طخفة , وقيل
واحد . قال كنت انئما يف  يل عبد هللا بن طخفة عن النيب صلى هللا عليه وسلم , وحديثهم كلهموق

نومة يبغضها هللا وكان من أهل الصفة .  الصفة فركضين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم برجله وقال هذه
كالمه . وذكر هللا وإنه صاحب القصة . هذا آخر   ومن أهل العلم من يقول : إن الصحبة ألبيه عبد

خطأ وذكر أنه روى عن يعيش بن طخفة عن قيس الغفاري قال   البخاري فيه اختالفا كثريا وقال طغفة
وذكر أنه روى عن أيب هريرة قال وال يصح أبو هريرة . انتهى كالم  , كان أيب وقال ال يصح قيس فيه

  . املنذري

 
 محجر  في النوم على سطح غير  باب  

الكعبة , ويف بعض النسخ  بكسر احلاء وهو ما حيجر به من حائط وحنوه , ومنه حجر هو مجع حجر
ويف بعضها حجى . قال يف  , حجاب ابملوحدة بدل الراء وهو الذي حيجب اإلنسان عن الوقوع

  . النسخ على سطح غري حمجر القاموس : احلجى كإىل العقل وابلفتح الناحية , ويف بعض

 
وعلة بن عبد  عن  عمر بن جابر احلنفي  عن  سامل يعين ابن نوح  حدثنا  املثىن  حممد بن حدثنا  

  قال  أبيه  عن  الرمحن بن علي يعين ابن شيبان  عبد عن  الرمحن بن واثب 

 منه الذمة   برئت فقد  حجار  من ابت على ظهر بيت ليس له  صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا  قال
 عون المعبود شرح سنن أبي داود

 ) من ابت ( 

 : أي انم ليال 

 بيت (  ) على ظهر

 : أي سطح له 

 ) ليس عليه حجار ( 

  . املهملة , ويف بعض النسخ ابلباء املوحدة بدل الراء , ويف نسخة اخلطايب حجى : ابلراء

 واحلجاب .  احلاء وفتحها ومعناه معىن السرت ففي معامل السنن : هذا احلرف يروى بكسر

اإلنسان من الردى والفساد  فمن قال ابلكسر شبهه ابحلجى الذي هو مبعىن العقل ألن العقل مينع
اإلنسان من الرتدي والسقوط . ومن رواه  والتعرض للهالك كما أن السرت الذي يكون على السطح مينع

نواحيه واحدها حجى مقصور انتهى ملخصا . ويف  اء الشيءابلفتح ذهب إىل الطرف والناحية وإحج
داود حجاب يعين ابلباء , ويف نسخة أخرى حجار , ومعنامها  جامع األصول الذي قرأته يف كتاب أيب

 املعامل للخطايب حجى انتهى  ظاهر , والذي رأيته يف
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 ) فقد برئت منه الذمة ( 

هللا  ال يؤاخذ بدمه انتهى . وقيل إن لكل من الناس عهدا منالودود : يريد أنه إن مات ف : قال يف فتح
 تعاىل ابحلفظ والكالمة فإذا ألقى بيده إىل التهلكة انقطع عنه . 

عليه  املنذري : هكذا وقع يف روايتنا حجار براء مهملة بعد األلف , وتبويب صاحب الكتاب يدل قال
احلاكم أي ليس  وأصل الباب املنع , ومنه حجر فإنه قال غري حمجر واحلجار مجع حجر بكسر احلاء ,

عليها منارا متنعها به من غريك  عليه شيء يسرته ومينعه من السقوط , ويقال احتجرت األرض إذا ضربت
وهي راجع أيضا إىل املنع ورواه اخلطايب حجى  , أو يكون من احلجرة وهي حظرية اإلبل وحجرة الدار

غريه فمن كسر شبه ابحلجى الذي هو العقل ألن السرت مينع  . وقال وذكر أنه يروى بكسر احلاء وفتحها
احلجى مقصور الطرف والناحية ومجعه إحجاء , وقد روى أيضا حجاب  من الفساد , ومن فتحه قال

 املنذري .  ابلباء انتهى كالم

 
 في النوم على طهارة  باب  

أيب  عن  شهر بن حوشب  عن  عاصم بن هبدلة  ربان أخ محاد  حدثنا  موسى بن إمسعيل  حدثنا  
  معاذ بن جبل  عن  ظبية 

من الليل فيسأل هللا  فيتعار  يبيت على ذكر طاهرا  ما من مسلم قال  صلى هللا عليه وسلم  عن النيب 
 أعطاه إايه  خريا من الدنيا واآلخرة إال

صلى هللا  عن النيب  معاذ بن جبل  عن  هبذا احلديث  فحدثنا  أبو ظبية  م علينا قد اثبت البناين  قال 
 فما قدرت عليها  أنبعث  قال فالن لقد جهدت أن أقوهلا حني  اثبت  قال  عليه وسلم 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) ما من مسلم يبيت ( 

  : أي ينام ليال

 اهرا ( ) ط

 حال من ضمري يبيت 

 ) فيتعار ( 

على الفراش ,  بتشديد الراء . قال اخلطايب : معناه يستيقظ من النوم , وأصل التعار السهر والتقلب :
  ويقال إن التعار ال يكون إال مع كالم وصوت وهو مأخوذ من عرار الظليم

 ) قال اثبت ( 

 : البناين حاكيا عن البعض 
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  ( فالن ) قال

 : مل يظهر امسه بوجه من الوجوه 

 ) لقد جهدت ( 

كذا  النهاية والغاية يقال جهد يف األمر جهدا من ابب نفع إذا طلب حىت بلغ غايته يف الطلب : اجلهد
 يف املصباح 

 ) أن أقوهلا ( 

 هللا تعاىل للدنيا ولآلخرة  : أي تلك الكلمة وهي السؤال من

  ) حني أنبعث (

  : أي أقوم من الليل

 ) فما قدرت عليها ( 

 لشغله يف األمور وهللا أعلم .  : أي على تلك املسألة لعله ابلنسيان أو

فيه أن اثبت البناين رواه عن شهر عن أيب ظبية عن  قال املنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجه , وبني
احلديث عن معاذ . وأبو ظبية هذا كالعي شامي ثقة  فحدثنا هبذا معاذ قال اثبت فقدم علينا أبو ظبية

  . وسكون الباء املوحدة وبعدها ايء آخر احلروف مفتوحة واتء أتنيث وهو بفتح الظاء املعجمة

 
ابن  عن  كريب  عن  سلمة بن كهيل  عن  سفيان  عن  وكيع  حدثنا  عثمان بن أيب شيبة  حدثنا  

  عباس 

 فغسل وجهه ويديه مث انم  قام من الليل فقضى حاجته صلى هللا عليه وسلم  ن رسول هللا أ

 يعين ابل  أبو داود  قال 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) يعين ابل ( 

  . : هذا تفسري لقوله قضى حاجته

 وخمتصرا .  ماجه مطوال قال املنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والرتمذي والنسائي وابن

 
 كيف يتوجه  باب  

  بعض آل أم سلمة  عن  أيب قالبة   عن خالد احلذاء  عن  محاد  حدثنا  مسدد  حدثنا  

 حنوا مما يوضع اإلنسان يف قربه وكان املسجد عند رأسه  صلى هللا عليه وسلم  كان فراش النيب 
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 شرح سنن أبي داود عون المعبود 

 ) حنوا مما يوضع اإلنسان يف قربه ( 

 هيئة وضع اإلنسان يف القرب . كذا يف فتح الودود .  : أي على

برواية املؤلف يف اجلامع الصغري بلفظ " حنوا مما يوضع لإلنسان يف قربه "  وأورد السيوطي هذا احلديث
أي  : ( نوين ) مما ( : أي من الفراش الذي ) يوضعالعالمة العزيزي يف شرحه حنوا ابلنصب والت وقال

قطيفة محراء كان فراشه  يفرش ) لإلنسان ( : امليت يف ) قربه ( : وقد وضع يف قربه صلى هللا عليه وسلم
مما يوضع يف قربه " قال القاري يف املرقاة  للنوم حنوها انتهى . ووقع هذا احلديث يف املشكاة بلفظ " حنوا

يف قربه ولعل العدول عن املاضي للمضارع حكاية للحال ونقل  شه للنوم قريبا مما يوضعأي كان ما يفرت 
العزيزي . ولفظ حديث الكتاب وما قال يف فتح الودود يناسب تبويب املؤلف  عن الطييب مثل ما قال

 أعلم  وهللا تعاىل

 ) وكان املسجد ( 

 : بكسر اجليم 

  ( ) ضد رأسه

املشكاة بفتح اجليم أي  رأسه إىل جانب املسجد . قال القاري : ويف نسخة يعين من : أي إذا انم يكون
 وكان مصاله أو سجادته عند رأسه . 

  . يعرف هذا الذي حدث عنه أبو قالبة هل له صحبة أم ال قال املنذري : ال

 
 ما يقال عند النوم  باب  

حفصة  عن  سواء  عن  معبد بن خالد  عن   عاصم حدثنا  أابن  حدثنا  موسى بن إمسعيل  حدثنا  
  وسلم  صلى هللا عليه زوج النيب 

أراد أن يرقد وضع يده اليمىن حتت خده مث يقول اللهم  إذا كان  صلى هللا عليه وسلم  أن رسول هللا 
 مرار  قين عذابك يوم تبعث عبادك ثالث

 ح سنن أبي داودعون المعبود شر 

 ) أن يرقد ( 

 : أي ينام 

  ( ) قين

 : أي احفظين . 

بن رافع عن حفصة خمتصرا يف وضع الكف  قال املنذري : وأخرجه النسائي أيضا من حديث املسيب
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السبيعي عن أيب عبيدة وهو ابن عبد هللا بن مسعود  خاصة , وأخرجه النسائي أيضا من حديث إسحاق
يوم جتمع عبادك " وقال اآلخر " يوم تبعث عبادك " وأخرجه  " الرباء بن عازب ولفظهورجل آخر عن 

عن أبيه ولفظ يوم جتمع عبادك وهو منقطع , أبو عبيدة بن عبد هللا بن  أيضا من حديث أيب عبيدة
 من أبيه .  مسعود مل يسمع

 
الرباء  قال حدثين  سعد بن عبيدة  دث عن حي منصورا  قال مسعت  املعتمر  حدثنا  مسدد  حدثنا  

  قال  بن عازب 

 وضوءك للصالة مث اضطجع على  إذا أتيت مضجعك فتوضأ صلى هللا عليه وسلم  قال يل رسول هللا 
إليك وأجلأت ظهري إليك رهبة ورغبة  األمين وقل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري شقك 

الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت قال فإن مت  منجى منك إال إليك آمنت بكتابك إليك ال ملجأ وال
فقلت أستذكرهن فقلت وبرسولك الذي أرسلت  الرباء  مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول قال 

  قال ال ونبيك الذي أرسلت

الرباء بن  قال مسعت  د بن عبيدة سع قال مسعت  فطر بن خليفة  عن  حيىي  حدثنا  مسدد  حدثنا 
إذا أويت إىل فراشك وأنت طاهر فتوسد ميينك مث  هللا عليه وسلم  صلى قال يل رسول هللا  قال  عازب 

 األعمش  عن  سفيان  حدثنا  حممد بن يوسف  حدثنا  حممد بن عبد امللك الغزال   حدثنا ذكر حنوه 
قال  سفيان  هبذا قال  عليه وسلم  صلى هللا عن النيب  الرباء  عن  سعد بن عبيدة  ن ع ومنصور 
 معتمر  توضأ وضوءك للصالة وساق معىن  إذا أتيت فراشك طاهرا وقال اآلخر أحدمها 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) وضوءك ( 

 : ابلنصب أي مثل وضوئك 

 أسلمت ( اللهم  )

 حلكمك  : أي استلمت وانقدت واملعىن جعلت وجهي منقادا لك اتبعا

 ) وفوضت أمري إليك ( 

  : أي توكلت عليك يف أمري كله

 ) وأجلأت ( 

 : أي أسندت 

 ) ظهري إليك ( 

 إىل حفظك ملا علمت أنه ال سند يتقوى به سواك  : أي

 ) رهبة ( 
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 ابك من غضبك وعق : أي خوفا

 ) ورغبة ( 

 للنسائي " رهبة منك ورغبة إليك " .  : أي رغبة يف رضاك وثوابك , ويف رواية

نصبهما على احلالية أي راغبا وراهبا , والظرفية أي يف حال  قيل : مها مفعول هلما ألجلئت واألظهر أن
 فيهما األفعال املتقدمة كلها قاله القاري  الطمع واخلوف يتنازع

  ( ملجأ وال منجا منك إال إليك ) ال

واملعىن ال مهرب  , : ملجأ مهموز ومنجا مقصور , وقد يهمز منجا لالزدواج وقد يعكس أيضا لذلك
 وال مالذ من عقوبتك إال رمحتك 

 ) فإن مت ( 

 بضم امليم وكسرها  :

 ) على الفطرة ( 

 التوحيد  : أي على دين اإلسالم وقيل على

 (  ) واجعلهن

 : أي هذه الكلمات 

  ( ) أستذكرهن

 : أي أحتفظهن 

 ) فقلت وبرسولك الذي أرسلت ( 

 ونبيك الذي أرسلت  : أي مكان

 ) قال ( 

  : أي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 ) ال ( 

يل يف قال احلافظ : وأوىل ما ق , : أي ال تقل وبرسولك الذي أرسلت بل قل ونبيك الذي أرسلت
الرسول بدل النيب صلى هللا عليه وسلم أن ألفاظ  احلكمة يف رده صلى هللا عليه وسلم على من قال

ال يدخلها القياس فتجب احملافظة على اللفظ الذي وردت به  األذكار توقيفية وهلا خصائص وأسرار
ىل فراشك أي دخلت وأخرجه البخاري ومسلم والرتمذي والنسائي . إذا أويت إ : انتهى . قال املنذري

 ميينك أي اجعله حتت رأسك مث ذكر حنوه أي حنو احلديث السابق .  فيه فتوسد

 قال أحدمها (  ) قال سفيان

فراشك طاهر فاضطجع على شقك  ضمري التثنية لألعمش ومنصور واملعىن أن أحدمها قال إذا أتيت
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وضوءك للصالة مث اضطجع على شقك  األمين وقل اللهم إخل , وقال اآلخر إذا أتيت مضجعك فتوضأ
 األمين وقل إخل . 

إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصالة مث اضطجع على  " وحديث منصور عند مسلم بلفظ
 احلديث  " شقك األمين مث قل اللهم أين أسلمت

 ) وساق ( 

 : أي سفيان 

  ( ) معىن معتمر

  . : أي معىن حديث معتمر السابق

 
 عن  ربعي  عن  عبد امللك بن عمري  عن  سفيان  عن  وكيع  حدثنا  أبو بكر بن أيب شيبة  حدثنا  

  قال  حذيفة 

ابمسك أحيا وأموت وإذا استيقظ قال احلمد هلل الذي  إذا انم قال اللهم صلى هللا عليه وسلم  كان النيب 
 ور النش أحياان بعدما أماتنا وإليه 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) اللهم ابمسك أحيا وأموت ( 

أحىي ما حييت وعليه أموت , وحيتمل أن يكون لفظ اإلمث زائدا كما يف قول الشاعر  : أي بذكر امسك
 احلول مث اسم السالم عليكما  إىل

 ) أحياان بعدما أماتنا ( 

 ما منا ابلنوم علينا القوة واحلركة بعد ما أزاهل أي رد

  ( ) وإليه النشور

 أي البعث يوم القيامة واإلحياء بعد اإلماتة . 

  . البخاري والرتمذي والنسائي وابن ماجه قال املنذري : وأخرجه

  عن سعيد بن أيب سعيد املقربي  عن  هللا بن عمر  عبيد حدثنا  زهري  حدثنا  أمحد بن يونس  حدثنا  
  قال  أيب هريرة  عن  أبيه 

إزاره فإنه ال  بداخلة  أحدكم إىل فراشه فلينفض فراشه  إذا أوى صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 
األمين مث ليقل ابمسك ريب وضعت جنيب وبك أرفعه إن  شقه  ليضطجع على  يدري ما خلفه عليه مث

 رسلتها فاحفظها مبا حتفظ به عبادك الصاحلني فارمحها وإن أ أمسكت نفسي
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) فلينفض ( 
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 : بضم الفاء أي فليحرك 

 بداخلة إزاره (  )

بطرف إزاره لئال حيصل مكروه إن كان هناك  : أي حباشيته اليت تلي اجلسد ومتاسه ليكون يده مستورة
 من اهلوام 

  ( ) ما خلفه عليه

أو قذاة أو هوام قاله  : أي على فراشه واملعىن ال يدري ما وقع يف فراشه بعد ما خرج منه من تراب
 الطييب 

 ) على شقه ( 

 جانبه  : بكسر الشني أي على

 ) وبك أرفعه ( 

 فال أستغين عنك حبال  : أي ابمسك أو حبولك وقوتك أرفعه حني أرفعه

 ) إن أمسكت نفسي ( 

  بضت روحي يف النومأي ق

 ) فارمحها ( 

 : أي ابملغفرة والتجاوز عنها 

 أرسلتها (  ) وإن

 : أبن رددت احلياة إيل وأيقظتين من النوم 

  ( ) فاحفظها

 : أي من املعصية واملخالفة 

 ) مبا حتفظ به ( 

 التوفيق والعصمة واألمانة  : أي من

 ) الصاحلني ( 

 هللا وعباده .   حبقوق: أي القائمني

  . قال املنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي

 
 سهيل  عن  حنوه  خالد  عن  وهب بن بقية   و حدثنا ح  وهيب  حدثنا  موسى بن إمسعيل  حدثنا  

  هريرة  أيب عن  أبيه  عن 

اللهم رب السموات ورب األرض  إذا أوى إىل فراشه  أنه كان يقول صلى هللا عليه وسلم  عن النيب 
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التوراة واإلجنيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ  ورب كل شيء فالق احلب والنوى منزل
فليس قبلك شيء وأنت اآلخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء  أنت األول بناصيته  

عون  يف حديثه اقض عين الدين وأغنين من الفقر  وهب  زاد  دونك شيء فليس  وأنت الباطن
 المعبود شرح سنن أبي داود

 ) عن خالد حنوه ( 

وخالد كالمها يرواين عن سهيل بن أيب صاحل لكن بني روايتهما فرق  : أي حنو حديث وهيب , فوهيب
 املعىن  يسري يف األلفاظ دون

 ) فالق احلب ( 

 لفلق والشق : ا

  ( ) والنوى

العرب , يعين اي من  : مجع النواة وهي عظم النخل , والتخصيص لفضلها أو لكثرة وجودها يف داير
 شقهما فأخرج منهما الزرع والنخيل 

 فوقك شيء (  ) وأنت الظاهر فليس

: فال ظهور لشيء وال يف فتح الودود  : يعين ليس شيء أظهر منك لداللة اآلايت الباهرة عليك . وقال
 وجود إال من آاثر ظهورك ووجودك 

 الباطن (  ) وأنت

 : أي ابعتبار الذات 

 ) فليس دونك شيء ( 

 , ليس شيء أبطن منك . ودون جييء مبعىن غري واملعىن ليس غريك يف البطون شيء أبطن منك : أي

مسلم والرتمذي  . قال املنذري : وأخرجه وقد جييء مبعىن قريب فاملعىن ليس شيء يف البطون قريبا منك
  . والنسائي وابن ماجه بنحوه

 عن  عمار بن رزيق  حدثنا  يعين ابن جواب  األحوص حدثنا  العباس بن عبد العظيم العنربي  حدثنا  
 رمحه هللا  علي  عن  ميسرة  وأيب احلارث  عن  أيب إسحق 

اللهم إين أعوذ بوجهك الكرمي  أنه كان يقول عند مضجعه  هللا عليه وسلم  صلى عن رسول هللا 
اللهم ال يهزم جندك  واملأمث  املغرم  اللهم أنت تكشف  بناصيته  التامة من شر ما أنت آخذ  وكلماتك

 وحبمدك  سبحانك اجلد  منك  ذا اجلد  وال خيلف وعدك وال ينفع 
 ون المعبود شرح سنن أبي داودع 

 ) يعين ابن جواب ( 

  : بفتح اجليم وتشديد الواو
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 ) أخربان عمار بن رزيق ( 

 : بتقدمي الراء مصغرا 

  ( ) بوجهك

 إال وجهه {  : أي بذاتك , والوجه يعرب به عن الذات كما يف قوله تعاىل } كل شيء هالك

 ) وكلماتك التامة ( 

 وهي أمساؤه وصفاته أو آايته القرآنية  املة يف إفادة ما ينبغي: أي الك

  ( ) من شر ما أنت آخذ بناصيته

 : أي هو يف قبضتك وتصرفك 

 ) تكشف ( 

  : أي تدفع وتزيل

 ) املغرم ( 

 : املراد به الدين وقيل مغرم املعاصي 

 واملأمث (  )

 نفسه : أي ما أيمث به اإلنسان أو هو اإلمث 

  ( ) ال يهزم

 : بصيغة اجملهول أي ال يغلب 

 ) ال ينفع ذا اجلد ( 

 بفتح اجليم  :

 ) منك اجلد ( 

ال ينفع ذا الغىن غناه منك , أي بدل طاعتك , وإمنا ينفعه  : فسر اجلد ابلغىن يف أكثر األقاويل أي
 العمل الصاحل 

 سبحانك وحبمدك (  )

 هك وحتميدك . : أي أمجع بني تنزي

 وأخرجه النسائي . واحلارث األعور ال حيتج حبديثه , غري أن أاب ميسرة هذا هو عمر بن : قال املنذري

  . شرحبيل اهلمداين الكويف ثقة احتج به البخاري ومسلم يف صحيحهما
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  أنس  عن  اثبت  عن   محاد بن سلمة أخربان  يزيد بن هارون  حدثنا  عثمان بن أيب شيبة  حدثنا  

أطعمنا وسقاان وكفاان  إذا أوى إىل فراشه قال احلمد هلل الذي كان  صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا  أن
 له وال مؤوي  كايف  وآواان فكم ممن ال 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) إذا أوى إىل فراشه ( 

 أوى إىل فراشه وأويت مقصور .  ذا: قال النووي : : إ

 القصر فيها وحكي املد فيهما انتهى .  وأما آواان فممدود هذا هو الفصيح املشهور , وحكي

 

 ) وكفاان ( 

 عنا شر املؤذايت أو كفى مهماتنا وقضى حاجتنا  : أي دفع

 ) وآواان ( 

 أي رزقنا مساكن وهيأ لنا املأوى  : ابملد

  ) ال كايف (

  : بفتح الياء

 ) وال مأوى ( 

 األشرار وال يهيئ هلم مأوى .  : بصيغة اسم الفاعل أي فكم شخص ال يكفيهم هللا شر

  . قال املنذري : وأخرجه مسلم والرتمذي والنسائي

 
خالد  عن  ثور  عن  حيىي بن محزة  حدثنا  حيىي بن حسان  حدثنا  جعفر بن مسافر التنيسي  حدثنا  

  األمناري  أيب األزهر عن  بن معدان 

بسم هللا وضعت جنيب اللهم  إذا أخذ مضجعه من الليل قال  كان صلى هللا عليه وسلم  أن رسول هللا 
  الندي األعلى  شيطاين وفك رهاين واجعلين يف  وأخسئ اغفر يل ذنيب 

 أبو زهري األمناري  قال  ثور  عن  بو مهام األهوازي أ رواه  أبو داود  قال 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) األمناري ( 

  : بفتح اهلمزة وسكون النون

 ) وأخسئ ( 

 : أي أبعد واطرد 

 ) شيطاين ( 
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 واجلن  من شياطني اإلنس الطييب : إضافة إىل نفسه ألنه أراد قرينه من اجلن أو من قصد إغواءه : قال

 ) وفك رهاين ( 

ومجعه ومصدر راهنه وهو ما يوضع وثيقة للدين ,  : أي خلص رقبيت عن كل حق علي والرهان الرهن
مرهونة بعملها لقوله تعاىل } كل امرئ مبا كسب رهني { وفك الرهن  واملراد ها هنا نفس اإلنسان ألهنا

 اة املرهتن كذا يف املرق ختليصه من يد

 ) يف الندي األعلى ( 

املأل  الكسر مث التشديد هو النادي وهو اجمللس اجملتمع , واملعىن اجعلين من اجملتمعني يف الندي ابلفتح مث
  " األعلى من املالئكة . ولفظ احلاكم يف املستدرك " واجعلين يف املأل األعلى

 ) قال أبو داود رواه أبو مهام إخل ( 

القاسم البغوي يف معجم الصحابة أبو األزهر ومل ينسب , روى عن النيب صلى  ي : وقال أبو: قال املنذر 
حممد بن  وسلم حديثا وال أدري له صحبة أم ال , وذكر له هذا احلديث وأبو مهام األهوازي هو هللا عليه

  . الزبرقان ثقة احتج به البخاري ومسلم

 
  أبيه  عن  فروة بن نوفل  عن  أبو إسحق  حدثنا  زهري  حدثنا  النفيلي  حدثنا  

خامتتها فإهنا براءة من  مث من على قل اي أيها الكافرون  اقرأ  لنوفل  قال  هللا عليه وسلم  صلى أن النيب 
 الشرك 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) من على خامتتها ( 

  . السورة : أي على خامتة هذه

من االختالف فيه , وقال  قال املنذري : وأخرجه الرتمذي والنسائي مرسال وذكر الرتمذي والنسائي طرفا
أبو عمر النمري . نوفال هذا يف   الرتمذي : وقد اضطرب أصحاب أيب إسحاق يف هذا احلديث , وذكر

  . ال يثبتمضطرب اإلسناد  { كتاب الصحابة وقال حديثه } قل اي أيها الكافرون

 
عن  املفضل يعنيان ابن فضالة  قاال حدثنا   ويزيد بن خالد بن موهب اهلمداين قتيبة بن سعيد  حدثنا  
  رضي هللا عنها  عائشة  عن  عروة  عن  ابن شهاب  عن  عقيل  

 وقرأ فيهما  فيهما نفث  ل ليلة مجع كفيه مث إذا أوى إىل فراشه ك كان  هللا عليه وسلم  صلى أن النيب 
ميسح هبما ما استطاع من جسده يبدأ  مث وقل أعوذ برب الناس  وقل أعوذ برب الفلق  قل هو هللا أحد 

 ثالث مرات  هبما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك
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 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

  ) مث نفث فيهما (

 قاله النووي  : النفث نفخ لطيف بال ريق

 ) فقرأ فيهما قل هو هللا أحد إخل ( 

  . وقرأ ابلواو , ويف بعضها مث قرأ . قال احلافظ أي يقرؤها وينفث حالة القراءة ويف بعض النسخ

  . قال املنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والرتمذي والنسائي

 
 ابن أيب بالل  عن  خالد بن معدان  عن  حبري  عن  بقية  حدثنا  احلراين  مؤمل بن الفضل حدثنا  

  عرابض بن سارية  عن 

قبل أن يرقد وقال إن فيهن آية أفضل من  املسبحات  يقرأ  كان  صلى هللا عليه وسلم  أن رسول هللا 
 ألف آية 

 ودعون المعبود شرح سنن أبي دا 

 ) كان يقرأ املسبحات ( 

 صدرها لفظ التسبيح  : أي السور اليت يف

 ) قبل أن يرقد ( 

  . : أي قبل أن ينام

كالمه . ويف إسناده  قال املنذري : وأخرجه الرتمذي والنسائي , وقال الرتمذي حسن غريب . هذا آخر
من حديث معاوية بن صاحل عن حبري  سائيبقية بن الوليد عن حبري بن سعد وبقية فيه مقال وأخرجه الن

  . بن سعد مرسال

 
 عن  ابن بريدة  عن  حسني  حدثنا  أيب  قال حدثين  عبد الصمد  حدثنا  علي بن مسلم  حدثنا  

  أنه حدثه  ابن عمر 

مد هلل الذي كفاين وآواين وأطعمين احل مضجعه  كان يقول إذا أخذ صلى هللا عليه وسلم  أن رسول هللا 
أعطاين فأجزل احلمد هلل على كل حال اللهم رب كل شيء  وسقاين والذي من علي فأفضل والذي

 النار  ومليكه وإله كل شيء أعوذ بك من
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) احلمد هلل الذي كفاين ( 

 أعناين  : أي عن اخللق

 ) وآواين ( 
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  أي جعل يل مسكنا يدفع عين حري وبردي: 

 ) والذي من ( 

 : أي أنعم 

 ) فأفضل ( 

 أو أكثر أو أحسن قال القاري  : أي زاد

 ) فأجزل ( 

 النعمة  : أي فأعظم أو أكثر من

 ) رب كل شيء ( 

 : أي مربيه ومصلحه 

  ( ) ومليكه

 : أي مالكه . 

  . سائيقال املنذري : وأخرجه الن

  قال  أيب هريرة  عن  املقربي  عن  عجالن  ابن عن  أبو عاصم  حدثنا  حامد بن حيىي  حدثنا  

يوم  ترة  عليه  من اضطجع مضجعا مل يذكر هللا تعاىل فيه إال كان صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا  قال
 يوم القيامة  ترة   عز وجل فيه إال كان عليه القيامة ومن قعد مقعدا مل يذكر هللا

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) كان عليه ترة ( 

املثناة الفوقية وفتح الراء أي نقص وحسرة . قال املنذري وأخرجه النسائي خمتصرا  : قال املناوي : بكسر
  . م االختالف فيهاالضطجاع فقط . ويف إسناده حممد بن عجالن وقد تقد بقصة

 
 من الليل  تعار  ما يقول الرجل إذا  باب  

  . كالم وقيل هو متطي وأن تعار بفتح اتء وراء مشددة بعد ألف أي استيقظ وال يكون إال يقظة مع

 عمري بن هاينء  حدثين  األوزاعي  قال قال   الوليد حدثنا  عبد الرمحن بن إبراهيم الدمشقي  حدثنا  
  قال  عبادة بن الصامت  عن  أمية  جنادة بن أيب قال حدثين 

وحده ال  من الليل فقال حني يستيقظ ال إله إال هللا تعار  من  صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 
إله إال هللا وهللا أكرب  الشريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير سبحان هللا واحلمد هلل و 

دعا استجيب له فإن قام فتوضأ مث  أو قال  الوليد  قال  وال حول وال قوة إال ابهلل مث دعا رب اغفر يل 
 صلى قبلت صالته 
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 عون المعبود شرح سنن أبي داود 
 قال 

 ) قال األوزاعي ( 

 حدثنا األوزاعي  : ويف رواية البخاري قال

 ين جنادة ( ) حدث

 خمتلفة يف صحبته  : بضم اجليم وختفيف النون

 ) قال الوليد أو قال دعا ( 

 الوليد .  : أي فقط شك من

وقد تقدم الكالم عليه يف اجلزء  , قال املنذري : وأخرجه البخاري والرتمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه
  . قبله

 
عبد هللا  قال حدثين  سعيد يعين ابن أيب أيوب   حدثنا أبو عبد الرمحن  حدثنا  حامد بن حيىي  حدثنا  

  رضي هللا عنها  عائشة  عن  املسيب  سعيد بن عن  بن الوليد 

اللهم  إذا استيقظ من الليل قال ال إله إال أنت سبحانك كان  صلى هللا عليه وسلم  أن رسول هللا 
هديتين وهب يل من لدنك رمحة  قليب بعد إذ تزغ  وأسألك رمحتك اللهم زدين علما وال أستغفرك لذنيب 

 إنك أنت الوهاب 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) ال تزغ قليب ( 

 عن الطريق عدل عنه .  : أي مبيله عن اإلميان . زاغ

  . اجلزء قبله قال املنذري : وأخرجه النسائي وقد تقدم الكالم عليه يف

 
 
 

 في التسبيح عند النوم  باب  
 عن  املعىن  شعبة  عن  حيىي  حدثنا  مسدد  حدثنا  ح  شعبة  حدثنا  حفص بن عمر  حدثنا  

  قال  علي  قال حدثنا  مسدد  قال  ليلى  ابن أيب عن  احلكم 

فأتته تسأله  بسيب  فأيت  الرحى  تلقى يف يدها من  ما  صلى هللا عليه وسلم   النيب إىل فاطمة  شكت 
أخربته فأاتان وقد أخذان مضاجعنا  صلى هللا عليه وسلم  فلما جاء النيب  عائشة  فلم تره فأخربت بذلك 
د قدميه على صدري فقال أال أدلكما مكانكما فجاء فقعد بيننا حىت وجدت بر  فذهبنا لنقوم فقال على
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أربعا  إذا أخذمتا مضاجعكما فسبحا ثالاث وثالثني وامحدا ثالاث وثالثني وكربا سألتما  على خري مما
 وثالثني فهو خري لكما من خادم 

 بن مثامة أيب الورد  عن  اجلريري  عن  إمسعيل بن إبراهيم  حدثنا  مؤمل بن هشام اليشكري  حدثنا 
وكانت  عليه وسلم  صلى هللا فاطمة بنت رسول هللا  أال أحدثك عين وعن  البن أعبد  علي  قال  قال

 واستقت ابلقربة حىت أثرت يف حنرها  أثرت بيدها ابلرحى حىت  فجرت  أحب أهله إليه وكانت عندي 
ثياهبا وأصاهبا من ذلك ضر فسمعنا أن  دكنت  حىت  البيت حىت اغربت ثياهبا وأوقدت القدر وقمت 

فسألتيه خادما يكفيك فأتته فوجدت  فقلت لو أتيت أابك  هللا عليه وسلم  صلى رقيقا أيت هبم إىل النيب 
 رأسها يف  فجلس عند رأسها فأدخلت لفاعنا  فاستحيت فرجعت فغدا علينا وحنن يف  حدااث  عنده 
فسكتت مرتني فقلت أان وهللا  حممد  حياء من أبيها فقال ما كان حاجتك أمس إىل آل  اللفاع 

حىت أثرت يف يدها واستقت ابلقربة حىت أثرت  ابلرحى  عندي  جرت  أحدثك اي رسول هللا إن هذه 
ا وبلغنا أنه قد أاتك رقيق ثياهب دكنت  ثياهبا وأوقدت القدر حىت  البيت حىت اغربت وكسحت  يف حنرها 

عبد  حدثنا  عباس العنربي  حدثنا  وأمت  احلكم  فقلت هلا سليه خادما فذكر معىن حديث  أو خدم  
 عن  حممد بن كعب القرظي  عن  اهلاد  يزيد بن عن  عبد العزيز بن حممد  حدثنا  امللك بن عمرو 
 علي  قال  هبذا اخلرب قال فيه  صلى هللا عليه وسلم  عن النيب  السالم  عليه علي  عن  شبث بن ربعي 

فإين ذكرهتا من آخر الليل  صفني  إال ليلة  صلى هللا عليه وسلم  فما تركتهن منذ مسعتهن من رسول هللا 
 فقلتها 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) ما تلقى ( 

  : أي من املشقة وهو مفعول شكت

 ) يف يدها من الرحى ( 

 : أي من أثر إدارة الرحى 

  ( ) فأيت

 : بصيغة اجملهول أي النيب صلى هللا عليه وسلم 

  ( ) بسيب

 : أي رقيق 

 ) فأتته تسأله فلم تره ( 

 لنيب صلى هللا عليه وسلم يف منزلهالنيب صلى هللا عليه وسلم تطلب الرقيق فما رأت ا : أي أتت فاطمة

 ) فأخربت ( 

 : أي فاطمة 
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 ) بذلك ( 

 املذكور من إتياهنا لطلب الرقيق  : أي

 ) عائشة ( 

 : مفعول 

 أخربته (  )

الرقيق فأاتان قد أخذان مضاجعنا  : أي أخربت عائشة النيب صلى هللا عليه وسلم مبجيء فاطمة لطلب
 مضطجعني  صلى هللا عليه وسلم حال كونناأي أاتان النيب 

 ) فذهبنا لنقوم ( 

  : أي شرعنا وأردان لنقوم له

 ) على مكانكما ( 

  : أي اثبتا على ما أنتما عليه من االضطجاع

 ) مما سألتما ( 

لكون  القال أو احلال أو نزل رضاه منزلة السؤال أو : قال القاري : حيتمل أن يكون على طلب بلسان
 طلبتما من الرقيق  حاجة النساء حاجة الرجال أي

 ) فهو ( 

 : أي ما ذكر من الذكر 

 لكما من خادم (  ) خري

 : اخلادم واحد اخلدم يقع على الذكر واألنثى . 

 املنذري : وأخرجه البخاري والنسائي .  قال

 ) وقمت البيت ( 

 امليم أي كنست البيت  : بتشديد

  دكنت ثياهبا ( ) حىت

تضرب إىل السواد مما أصاهبا من الدخان . كذا يف فتح الودود ويف النهاية  : من ابب مسع أي صارت
السواد  الثوب إذا اتسخ واغرب لونه يدكن دكنا انتهى . قال اجلوهري : الدكنة لون يضرب إىل يقال دكن

 وقد دكن الثوب يدكن دكنا انتهى 

 ) وحنن يف لفاعنا ( 

 حلافنا  : أي

 ) وكسحت البيت ( 
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 ابب نفع كنسته انتهى  : قال يف املصباح : كسحت البيت كسحا من

 ) فذكر معىن حديث احلكم ( 

  أي الذي قبله

 ) وأمت ( 

اخلراج يف ابب بيان مواضع قسم  : أي من حديث احلكم , وقد تقدم شرح هذا احلديث يف كتاب
 .  اخلمس وسهم ذوي القرىب

يف كتاب اخلراج وابن أعبد هو علي بن أعبد , قال ابن املديين ليس مبعروف وال  قال املنذري وقد تقدم
 غري هذا .  أعرف له

 ) القرظي ( 

 : نسبة إىل قريظة 

  ( ) عن شبث

ن على أسلم مث كان ممن أعا : بفتح أوله واملوحدة مث مثلثة . قال احلافظ : خمضرم كان مؤذن سجاح مث
قتل احلسني , مث كان ممن طلب بدم  عثمان مث صحب عليا مث صار من اخلوارج عليه مث اتب فحضر

 املختار ومات ابلكوفة , يف حدود الثمانني  احلسني مع املختار مث ويل شرط الكوفة . مث حضر قتل

 ) فما تركتهن ( 

 الكلمات املذكورة  : أي

 ) إال ليلة صفني ( 

 الوقعة العظمى بني علي ومعاوية رضي هللا عنهما  وضع كانت به: كسكني م

  ( ) فإين ذكرهتا

 : أي الكلمات . 

يعلم حملمد بن كعب مساع من شبث هذا آخر   قال املنذري : وأخرجه النسائي , وقال البخاري : ال
  . مفتوحة واثء مثلثة كالمه وشبث بفتح الشني املعجمة وبعدها ابء

 
  عبد هللا بن عمرو  عن  أبيه  عن  السائب  عطاء بن عن  شعبة  حدثنا  حفص بن عمر   حدثنا 

مسلم إال دخل اجلنة  ال حيافظ عليهما عبد أو خلتان  خصلتان  قال  صلى هللا عليه وسلم  النيب  عن
وحيمد عشرا ويكرب عشرا فذلك مخسون  عشراكل صالة  دبر  مها يسري ومن يعمل هبما قليل يسبح يف 

أربعا وثالثني إذا أخذ مضجعه وحيمد ثالاث وثالثني  ومائة ابللسان وألف ومخس مائة يف امليزان ويكرب
 صلى هللا عليه وسلم  ابللسان وألف يف امليزان فلقد رأيت رسول هللا  ويسبح ثالاث وثالثني فذلك مائة

الشيطان يف  يعين سول هللا كيف مها يسري ومن يعمل هبما قليل قال أييت أحدكم بيده قالوا اي ر  يعقدها 
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 يقوهلا  وأيتيه يف صالته فيذكره حاجة قبل أن منامه فينومه قبل أن يقوله 

الفضل  عن  عياش بن عقبة احلضرمي  حدثين  قال عبد هللا بن وهب  حدثنا  أمحد بن صاحل  حدثنا 
 أصاب أهنا قالت  إحدامها  حدثه عن  الزبري  ابنيت  ضباعة  أو   ابن أم احلكم أن  ن الضمري بن حس

صلى هللا عليه  إىل النيب  صلى هللا عليه وسلم  فاطمة بنت النيب  فذهبت أان وأخيت  سبيا  رسول هللا 
صلى هللا عليه  فقال رسول هللا  السيب  بشيء من  ن أيمر لنافشكوان إليه ما حنن فيه وسألناه أ وسلم 
 كل صالة مل يذكر النوم  أثر  مث ذكر قصة التسبيح قال على  بدر  سبقكن يتامى  وسلم 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) خصلتان أو خلتان ( 

 مبعىن واحد  : شك من الراوي ومها

 ) مها ( 

 أي اخلصلتان أي كل منهما 

  ( ) يسري

 : سهل خفيف لعدم صعوبة العمل هبما 

 ) من يعمل هبما ( 

 مبتدأ  :

 ) قليل ( 

 : خرب 

 ) يسبح ( 

 اخلصلتني , والضمري للعبد املسلم  : بيان إلحدى

 ) يف دبر كل صالة ( 

 كل صالة  : أي عقب

 ) فذلك ( 

 كل صالة من الصلوات اخلمس  التحميد والتكبري عشرا عشرا دبر: أي التسبيح و 

 ) مخسون ومائة ابللسان ( 

 وليلة  : أي يف يوم

 ) وألف ومخس مائة يف امليزان ( 

 ابحلسنة فله عشر أمثاهلا {  : لقوله تعاىل } من جاء

 ) ويكرب أربعا وثالثني ( 
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 للخلة الثانية  : بيان

 عه ( ) إذا أخذ مضج

 للظرفية اجملردة  : أي حني أخذ مرقده وإذا

 ) يعقدها بيده ( 

 بعقدها  : أي أبصابعها أو أبانملها أو

 ) كيف مها يسري ومن يعمل هبما قليل ( 

 هذا والضمري يف هبما للخصلتني  : أي ما وجه قولك

 ) أييت أحدكم ( 

  : ابلنصب مفعول

 ) فينومه ( 

 الواو أي يلقي عليه النوم : بتشديد 

 أن يقوله (  ) قبل

 : أي الذكر املذكور يف اخللة الثانية 

  ( ) فيذكره حاجة

 : أي فينصرف عن الصالة 

 ) قبل أن يقوهلا ( 

 الكلمات املذكورة يف اخللة األوىل .  : أي

وأخرجه النسائي مسندا وموقوفا  وقال الرتمذي حسن صحيح , قال املنذري : وأخرجه الرتمذي والنسائي
  . على عبد هللا بن عمرو

 ) أن ابن أم احلكم ( 

ومن مسند أم احلكم ويقال أم حكيم صفية ويقال عاتكة  : قال املزي يف األطراف : قال أبو القاسم
 قال حممد بن سعيد هي أم احلكم , وقال شباب بن خياط حدثين غري ويقال ضباعة بنت الزبري , وقال

ال يعرفون للزبري ابنة غري ضباعة وقال ضباعة هي أم حكيم . قال أبو القاسم :  واحد من بين هاشم أهنم
حتت ربيعة  وهم , فقد ذكر الزبري بن بكار للزبري ابنتني ضباعة وأم حكيم وذكر أن أم حكيم كانت وهذا

ويف التقريب : ضباعة  . بن احلارث بن عبد املطلب وولده منها , وضباعة كانت حتت املقداد انتهى
 وسلم هلا صحبة وحديث انتهى  بنت الزبري بن عبد املطلب اهلامشية بنت عم النيب صلى هللا عليه

 ) أو ضباعة ( 

 على قوله أم احلكم  : أي ابن ضباعة معطوف
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 ) حدثه ( 

 املنصوب يرجع إىل الفضل بن حسن  : فاعل حدث ابن أم احلكم والضمري

 امها ( ) عن إحد

  . : اليت هي أمه

وهكذا إبثبات  , واعلم أن احلديث فيه الواسطة وهي ابن أم احلكم بني أمها وبني الفضل بن حسن
ومن مسند أم احلكم أو ضباعة  الواسطة يف أطراف املزي , لكن مل يبني أن ابنها من هو , وهذه عبارته

عليه وسلم حديث أصاب رسول هللا صلى هللا  هللا بنت الزبري بن عبد املطلب ابن هاشم على النيب صلى
ويف األدب عن أمحد بن صاحل عن ابن وهب عن عياش بن  عليه وسلم سببا أخرجه أبو داود يف اخلراج

الضمري أن ابن أم احلكم أو ضباعة ابنيت الزبري حدثه عن إحدامها  عقبة احلضرمي عن الفضل بن احلسن
 انتهى .  أهنا قالت فذكر

احلباب عن عياش بن عقبة عن  يف أسد الغابة إبسناده حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة عن زيد بنوقال 
احلكم قال حدثتين أمي أم احلكم فذكر  الفضل بن احلسن بن عمرو بن أمية الضمري قال حدثين ابن أم

 احلديث . 

احلسن عن ابن أم إبسنادمها عن عياش بن عقبة احلضرمي عن الفضل بن  وروى ابن منده وأبو نعيم
 احلكم بنت الزبري فذكره انتهى .  احلكم عن أمه أم

املذكورة , لكن ابن أم احلكم هذا جمهول ال يعرف . قاله  فهذه الرواايت كلها مصرحة إبثبات الواسطة
  . احلافظ يف التقريب

ه الواسطة هذ وتقدم هذا احلديث يف كتاب اخلراج يف ابب بيان مواضع قسم اخلمس , وليس هناك
الزبري بن عبد املطلب حدثته  وعبارة هكذا عن الفضل بن احلسن الضمري أن أم احلكم أو ضباعة ابنيت

 عن إحدامها أهنا قالت احلديث . 

 الواسطة أورده ابن األثري من جهة أيب داود .  وهكذا حبذف

ضمري أن أم احلكم أو كتاب األدب : وعن الفضل بن احلسن ال وقال املنذري يف خمتصر السنن يف
إحدامها . وقال يف كتاب اخلراج وعن أم احلكم أو ضباعة بنيت الزبري أهنا  ضباعة بنت الزبري حدثته عن

 احلديث مث سكت عنه , كذا يف غاية املقصود .  قالت فذكر

  ( ) فذهبت أان وأخيت وفاطمة

 : هكذا إبثبات الواو بني أخيت وفاطمة يف هذا احملل . 

 أيب شيبة فذهبت هي وأختها حىت دخلتا على فاطمة فذهبت إىل رسول هللا صلى هللا عليه فظ ابنول

 وسلم . 

عليه وسلم مث أتينا رسول هللا  وعند ابن األثري فذهبت أان وأخيت إىل فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا
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وأما الرواية حبذف الواو بينهما  الواو بينهما . صلى هللا عليه وسلم وتقدم يف كتاب اخلراج أيضا إبثبات
أخيت , وهكذا حبذف الواو يف أطراف املزي . وأما عند املنذري  فعلى هذا قوهلا فاطمة بدل من قوهلا

 الواو , ويف كتاب األدب حبذف الواو كذا يف الغاية  ففي كتاب اخلراج إبثبات

  ( ) ما حنن فيه

 : من مشقة البيوت 

 ) يتامى بدر ( 

 يف بدر , واملراد فقراء بدر مسوا ابسم اليتامى ترحيما عليهم .  ي من قتل آابؤهم: أ

  . وقد تقدم يف كتاب اخلراج : قال املنذري

 
 ما يقول إذا أصبح باب  

  أيب هريرة  عن  عمرو بن عاصم  عن  يعلى بن عطاء  عن  هشيم  حدثنا  مسدد  حدثنا  

أمسيت  قال اي رسول هللا مرين بكلمات أقوهلن إذا أصبحت وإذا رضي هللا عنه  الصديق  أاب بكر أن 
أشهد أن ال إله إال  قل اللهم فاطر السموات واألرض عامل الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه قال 

سيت وإذا أخذت أصبحت وإذا أم قال قلها إذا وشركه  أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان 
  مضجعك 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) فاطر السماوات واألرض ( 

 وموجدمها على غري مثال سبق  : أي خمرتعهما

 ) عامل الغيب والشهادة ( 

 من العباد وظهر هلم  : أي ما غاب

 ) رب كل شيء ومليكه ( 

 لقادر للمبالغة كالقدير مبعىن ا : فعيل مبعىن فاعل

 ) وشر الشيطان ( 

 وإغوائه وإضالله  : أي وسوسته

 ) وشركه ( 

إليه من اإلشراك ابهلل ويروى بفتحتني أي مصائده وحبائله  : بكسر الشني وسكون الراء أي ما يدعو
  . اليت يفتنت هبا الناس

 قال املنذري وأخرجه الرتمذي والنسائي , وقال الرتمذي حسن صحيح 
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 أصبح (  ) إذا

  . : أي دخل يف الصباح

 
  أيب هريرة  عن  أبيه  عن   سهيل حدثنا  وهيب  حدثنا  موسى بن إمسعيل  حدثنا  

حنيا  كان يقول إذا أصبح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك  أنه  عليه وسلم  صلى هللا عن النيب 
  النشور   حنيا وبك منوت وإليك وإذا أمسى قال اللهم بك أمسينا وبك  النشور  منوت وإليك  وبك

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) اللهم بك أصبحنا ( 

خرب أصبحنا وال بد من تقدير مضاف أي أصبحنا متلبسني حبفظك أو  : الباء متعلق مبحذوف وهو
 مشتغلني بذكرك  مغمورين بنعمك أو

 يا وبك منوت ( ) وبك حن

 اآلتية يعين يستمر حالنا على هذا يف مجيع األوقات وسائر احلاالت .  : قيل هو حكاية احلال

 معناه أنت حتييين وأنت متيتين  : قال النووي

 ) وإليك النشور ( 

 بعد املوت  : أي البعث

 ) وإذا أمسى ( 

 : عطف على إذا أصبح . 

 الرتمذي والنسائي وابن ماجه وقال الرتمذي حسن .  املنذري : وأخرجه قال
 
 

 تعليقات احلافظ ابن قيم اجلوزية

النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقول  قال الشيخ مشس الدين ابن القيم رمحه هللا : ولفظ النسائي فيه " أن
 " فقط.  , وبك منوت , وإليك النشورحنيا  إذا أصبح : اللهم بك أصبحنا , وبك أمسينا , وبك

وقال " إن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقول إذا أصبح : اللهم  , ورواه أبو حامت بن حبان يف صحيحه
أمسينا , وبك حنيا , وبك منوت , وإليك النشور , وإذا أمسى قال : اللهم بك  بك أصبحنا , وبك

 وبك أصبحنا , وبك حنيا , وبك منوت وإليك املصري " .  , أمسينا

 النشور " يف املساء , و " املصري " يف الصباح .  " واية أيب داود فيهافر 

 يف املساء , و " املصري " يف الصباح .  " ورواية الرتمذي فيها " النشور

الصباح و " املصري " يف املساء , وهي أوىل الرواايت أن تكون  ورواية ابن حبان فيها " النشور " يف

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية                                   كتاب األدب           عون المعبود شرح سنن ابي داود           

 

 النتباه من النوم : مبنزلة النشور وهو احلياة بعد املوت . واملساء والصريورة إىلوا حمفوظة ; ألن الصباح

واالنتباه بعده دليال على البعث  النوم مبنزلة املوت , واملصري إىل هللا وهلذا جعل هللا سبحانه يف النوم املوت
ايته منامكم ابلليل والنهار وحياة قال تعاىل : } ومن آ والنشور ; ألن النوم أخو املوت , واالنتباه نشور

 ذلك آلايت لقوم يسمعون { .  وابتغاؤكم من فضله , إن يف

أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا  " ويدل عليه أيضا ما رواه البخاري يف صحيحه عن حذيفة
 أماتنا , وإليه النشور " .  استيقظ قال : احلمد هلل الذي أحياان بعدما

 
 عن  عبد الرمحن بن عبد اجمليد  أخربين  قال حممد بن أيب فديك  حدثنا  بن صاحل أمحد  حدثنا  

  أنس بن مالك  عن  مكحول الدمشقي  عن  هشام بن الغاز بن ربيعة 

 من قال حني يصبح أو ميسي اللهم إين أصبحت أشهدك قال  صلى هللا عليه وسلم  أن رسول هللا 

عبدك ورسولك  حممدا  محلة عرشك ومالئكتك ومجيع خلقك أنك أنت هللا ال إله إال أنت وأن وأشهد 
ثالاث أعتق هللا ثالثة أرابعه فإن قاهلا  أعتق هللا ربعه من النار فمن قاهلا مرتني أعتق هللا نصفه ومن قاهلا

  أربعا أعتقه هللا من النار 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 أخربان حممد بن أيب فديك ( ) 

  : ابلتصغري

 ) حني يصبح أو ميسي ( 

 : كلمة أو للتخيري أو للتنويع 

 أشهدك (  )

وهو إقرار للشهادة وأتكيد هلا وجتديد  : أي أجعلك شاهدا على إقراري بوحدانيتك يف األلوهية والربوبية
 هلا يف كل صباح ومساء 

 عرشك (  ) وأشهد محلة

 مجع حامل أي حاملي عرشك  :

 ) ومالئكتك ( 

 ابلنصب عطف على احلملة تعميما بعد ختصيص  :

 ) ومجيع خلقك ( 

 آخر  : تعميم

 ) أنك ( 

  : بفتح اهلمزة أي على شهاديت واعرتايف أبنك
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 ) أعتق هللا ( 

 : جواب الشرط 

 هللا من النار (  ) فإن قاهلا أربعا أعتقه

 أعتقه كله .  : أي

الرمحن بن عبد اجمليد وهو أبو رجاء املهري موالهم املصري املكفوف , قال  قال املنذري : يف إسناده عبد
 كان حيدث حفظا وكان أعمى وأحاديثه مضطربة . ووقع يف أصل مساعنا ويف غريه عبد الرمحن ابن يونس

العناية املعروفة أبهل  يف اتريخ املصريني وله بن عبد اجمليد والصحيح عبد احلميد , هكذا ذكره ابن يونس
  . بلده وذكره غريه أيضا كذلك

 
  أبيه  عن  ابن بريدة  عن  بن ثعلبة الطائي  الوليد حدثنا  زهري  حدثنا  أمحد بن يونس  حدثنا  

ال إله إال أنت  سي اللهم أنت ريبمن قال حني يصبح أو حني مي قال  صلى هللا عليه وسلم  النيب  عن
 بنعمتك  أبوء  صنعت  خلقتين وأان عبدك وأان على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما

  دخل اجلنة  أو من ليلته  فمات من يومه  بذنيب فاغفر يل إنه ال يغفر الذنوب إال أنت وأبوء 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ان على عهدك ووعدك ( ) وأ

 الوفاء بعهد امليثاق , وأان موقن بوعدك يوم احلشر والتالق  : أي أان مقيم على

  ( ) ما استطعت

 : أي بقدر طاقيت . 

عاهدتك عليه وواعدتك من اإلميان بك وإخالص الطاعة  ويف فتح الباري قال اخلطايب : يريد أان على ما
االستطاعة يف ذلك معناه االعرتاف ابلعجز والقصور عن كنه  واشرتاطلك ما استطعت . وفيه أيضا 

  الواجب من حقه تعاىل

 ) أبوء بنعمتك ( 

 ومعناه اللزوم  : أي أعرتف هبا وأقر وألتزم , وأصله البواء

 ) وأبوء بذنيب ( 

 : أي أعرتف أيضا . 

فالن بذنبه  عىن ليس يف األول تقول العرب ابءاخلطايب : معناه اإلقرار به أيضا كاألول ولكن فيه م قال
 إذا احتمله كرها ال يستطيع دفعه عن نفسه . 

النسائي وابن ماجه من حديث عبد هللا بن بريدة عن بشري بن كعب عن شداد  قال املنذري : وأخرجه
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اد بن وقال فيه سيد االستغفار . وأخرجه الرتمذي من حديث عثمان بن ربيعة عن شد بن أوس بنحوه
  . وقال حسن غريب من هذا الوجه أوس

 
احلسن  عن  جرير  حدثنا  حممد بن قدامة بن أعني  و حدثنا  ح  خالد  عن  وهب بن بقية  حدثنا  

  عبد هللا  عن  عبد الرمحن بن يزيد  عن  إبراهيم بن سويد  عن  بن عبيد هللا 

وأمسى امللك هلل ال إله إال هللا وحده ال  يقول إذا أمسى أمسينا كان  هللا عليه وسلم  صلى أن النيب 
 شريك له 

إال هللا وحده ال  ال إله يقول  إبراهيم بن سويد  كان  يقول  كان  زبيد  وأما  جرير  يف حديث  زاد 
يف هذه الليلة وخري ما بعدها  دير رب أسألك خري ماشريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء ق

أو الكفر  بك من الكسل ومن سوء الكرب  وأعوذ بك من شر ما يف هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ
القرب وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح امللك هلل  رب أعوذ بك من عذاب يف النار وعذاب يف 
يذكر  من سوء الكرب ومل قال  إبراهيم بن سويد  عن  سلمة بن كهيل  عن  شعبة  ه روا أبو داود  قال  

  سوء الكفر 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) أخربان جرير ( 

 عن احلسن بن عبيد هللا  : فجرير وخالد كالمها يرواين

 ) زاد يف حديث جرير ( 

السنن وعن عبد هللا هو ابن مسعود أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقول  خمتصر : ولفظ املنذري يف
زبيد كان يقول كان  أمسى أمسينا وأمسى امللك هلل واحلمد هلل ال إله إال هللا وحده ال شريك له . وأما إذا

يء قدير , امللك وله احلمد وهو على كل ش إبراهيم بن سويد يقول ال إله إال هللا وحده ال شريك له , له
بعدها وأعوذ بك من شر ما يف هذه الليلة وشر ما بعدها .  رب أسألك خري ما يف هذه الليلة وخري ما

 الكرب . رب أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القرب إىل آخره .  رب أعوذ بك من الكسل ومن سوء

ير عن احلسن بن عبيد أخرجه مسلم ما لفظه حدثنا عثمان بن أيب شيبة أخربان جر  قلت : حديث جرير
قال أمسينا  إبراهيم بن سويد عن عبد الرمحن بن يزيد عن عبد هللا قال " كان نيب هللا إذا أمسى هللا عن

قال فيهن له امللك وله احلمد  وأمسى امللك هلل واحلمد هلل ال إله إال هللا وحده ال شريك له , قال أراه
وخري ما بعدها وأعوذ بك من شر ما يف  هذه الليلةوهو على كل شيء قدير , رب أسألك خري ما يف 

 هذه الليلة وشر ما بعدها . 

الكسل وسوء الكرب . رب أعوذ بك من عذاب يف النار وعذاب يف القرب . وإذا  رب أعوذ بك من
 ذلك أيضا أصبحنا وأصبح امللك هلل " .  أصبح قال

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية                                   كتاب األدب           عون المعبود شرح سنن ابي داود           

 

علي عن زائدة عن احلسن بن عبيد هللا عن  أخربان حسني بن مث أخرج من طريق أيب بكر بن أيب شيبة
الرمحن بن يزيد عن عبد هللا قال " كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا  إبراهيم بن سويد عن عبد

أسألك من  أمسينا وأمسى امللك هلل واحلمد هلل ال إله إال هللا وحده ال شريك له , اللهم إين أمسى قال
أعوذ بك من الكسل واهلرم  , وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها , اللهم إينخري هذه الليلة وخري ما فيها 

هللا وزادين فيه زبيد عن إبراهيم بن سويد  وسوء الكرب وفتنة الدنيا وعذاب القرب " قال احلسن بن عبيد
احلمد  أنه قال " ال إله إال هللا وحده ال شريك له له امللك وله عن عبد الرمحن بن يزيد عن عبد هللا رفعه

  . " وهو على كل شيء قدير

هللا أخربان إبراهيم بن  وأخرج من طريق قتيبة بن سعيد أخربان عبد الواحد بن زايد عن احلسن بن عبيد
مسعود قال " كان رسول هللا صلى هللا عليه  سويد النخعي أخربان عبد الرمحن بن يزيد عن عبد هللا بن

واحلمد هلل ال إله إال هللا وحده ال شريك له " قال احلسن  ك هللوسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى املل
إبراهيم يف هذا له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير , اللهم أسألك  فحدثين الزبيد أنه حفظ عن

الكرب  الليلة وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها اللهم إين أعوذ بك من الكسل وسوء خري هذه
  .  أعوذ بك من عذاب يف النار وعذاب يف القرب " انتهى, اللهم إين

 ) من سوء الكرب ( 

وفتحها فاإلسكان مبعىن التعاظم على الناس , والفتح مبعىن  : قال النووي : رويناه الكرب إبسكان الباء
 أرذل العمر كما يف احلديث اآلخر .  اهلرم واخلرف والرد إىل

قال وابلفتح ذكره اهلروي ابلوجهني ذكره اخلطايب , وصوب  . هر مبا قبلهقال القاضي : وهذا أظهر وأش
 وسوء العمر انتهى  الفتح وتعضده رواية النسائي

 ) أو الكفر ( 

 الكفر أي من شر ما فيه الكفر أو الكفران  : هذا شك من الراوي أي من سوء

  ( ) ومل يذكر سوء الكفر

زايد وزائدة بل جرير  ض أصحاب احلسن بن عبيد هللا كعبد الواحد بن: وكذلك مل يذكر هذه اللفظة بع
 الكرب هي حمفوظة .  أيضا يف رواية عثمان بن أيب شيبة وروايتهم عند مسلم فجملة سوء

  . قال املنذري : وأخرجه مسلم والرتمذي والنسائي

 
  أيب سالم  عن  سابق بن انجية  عن  أيب عقيل  عن  شعبة  حدثنا  حفص بن عمر  حدثنا  

فقام إليه فقال  صلى هللا عليه وسلم  فقالوا هذا خدم النيب  رجل  فمر به  محص  مسجد  أنه كان يف
يتداوله بينك وبينه الرجال قال مسعت  مل صلى هللا عليه وسلم  حدثين حبديث مسعته من رسول هللا 
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 قال إذا أصبح وإذا أمسى رضينا ابهلل راب وابإلسالم دينا  من يقول   عليه وسلم صلى هللا رسول هللا 
  حقا على هللا أن يرضيه  رسوال إال كان ومبحمد 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) عن أيب عقيل ( 

 بالل  : بفتح العني وامسه هشام بن

 ) عن أيب سالم ( 

  هو ممطور احلبشي: بتشديد الالم 

 ) أنه ( 

 : أي أبو سالم 

  ( ) كان يف مسجد محص

 : بكسر املهملة وسكون امليم كورة ابلشام 

  ( ) فقالوا هذا

 : أي الرجل 

 ) خدم ( 

 : صيغة املاضي املعلوم 

 فقام (  )

 : أي أبو سالم 

 ) إليه ( 

  : أي إىل الرجل

 ) فقال ( 

 أبو سالم : أي 

 الرجال (  ) مل يتداوله بينك وبينه

مل يكن بينك وبينه صلى هللا عليه  : يف الصراح : تداولته األيدي أخذته هذه مرة وهذه مرة , واملعىن
 وسلم واسطة الرجال 

  ( ) رضينا ابهلل راب

 : متييز وهو يشمل الرضا ابألحكام الشرعية والقضااي الكونية 

 حقا على هللا ( إال كان  )

 : هو خرب كان 
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 ) أن يرضيه ( 

 أي يعطيه ثوااب جزيال حىت يرضى وهو اسم كان .  :

  . قال املنذري : وأخرجه النسائي

 
ربيعة بن  عن  سليمان بن بالل  قاال حدثنا   وإمسعيل حيىي بن حسان  حدثنا  أمحد بن صاحل  حدثنا  

  عبد هللا بن غنام البياضي  عن  هللا بن عنبسة  عبد عن  ن أيب عبد الرمح

نعمة فمنك وحدك  من قال حني يصبح اللهم ما أصبح يب من قال  صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا  أن
حني ميسي فقد أدى  ال شريك لك فلك احلمد ولك الشكر فقد أدى شكر يومه ومن قال مثل ذلك

  شكر ليلته 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) عبد هللا بن غنام ( 

  : بتشديد النون

 ) ما أصبح يب ( 

 أصبح متصال يب  : أي حصل يل يف الصباح قاله القاري . وقيل أي ما

 ) من نعمة ( 

 : دنيوية أو أخروية 

  ( ) فمنك

 : أي حاصل منك 

 ) وحدك ( 

 منك  ملتصل يف: حال من الضمري ا

 ) ومن قال مثل ذلك حني ميسي ( 

  : لكن يقول أمسى بدل أصبح

 ) فقد أدى شكر ليلته ( 

ابملنعم احلقيقي ورؤية كل النعم دقيقها وجليلها منه , وكماله أن  : هذا يدل على أن الشكر هو االعرتاف
 ويصرفها يف مرضاة املنعم .  يقوم حبق النعم

املعجمة وتشديد النون وفتحها وبعد األلف ميم .  وأخرجه النسائي . وغنام بفتح الغنيقال املنذري : 
األنصار . وقال ابن أيب حامت عبد هللا بن عنبسة وروى عن ابن  والبياضي منسوب إىل بياضة بطن من
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ين وقال أيضا سئل أبو زرعة فقال مدين ال أعرفه إال يف هذا احلديث يع , غنام ويقال عن ابن عباس
  . صلى هللا عليه وسلم من قال إذا أصبح حديث النيب

 
ابن  حدثنا  املعىن  عثمان بن أيب شيبة  حدثنا  و ح  وكيع  حدثنا  حيىي بن موسى البلخي  حدثنا  

 قال مسعت  جبري بن أيب سليمان بن جبري بن مطعم  عن  بن مسلم الفزاري  عبادة قاال حدثنا  منري 
  يقول  عمر  ابن

اللهم إين أسألك  يدع هؤالء الدعوات حني ميسي وحني يصبح  صلى هللا عليه وسلم  مل يكن رسول هللا 
 عوريت  واآلخرة اللهم إين أسألك العفو والعافية يف ديين ودنياي وأهلي ومايل اللهم اسرت العافية يف الدنيا

ومن خلفي وعن مييين وعن مشايل  اللهم احفظين من بني يدي روعايت  وآمن  يت عورا عثمان  وقال 
  أغتال من حتيت  ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن 

  يعين اخلسف  وكيع  قال  أبو داود  قال 
  عون المعبود شرح سنن أبي داود 

  ( ) مل يكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يدع

 أي يرتك : 

 ) اللهم إين أسألك العافية ( 

 من اآلفات  : أي السالمة

 ) اللهم إين أسألك العفو ( 

  : أي التجاوز عن الذنوب

 ) اللهم اسرت عوريت ( 

  : هي سوءة اإلنسان وكل ما يستحىي منه

 ) وقال عثمان عورايت ( 

 : أي بصيغة اجلمع 

  ( ) وآمن روعايت

 وفايت , والروعة الفزعة : أي خم

 ) اللهم احفظين ( 

 أي ادفع البالء عين  :

 ) من بني يدي ( 

 : أي أمامي 
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 أغتال (  ) أن

 : بصيغة اجملهول أي أوخذ بغتة وأهلك غفلة 

 يعين اخلسف (  ) قال وكيع

 سف . التحتانية اخل : أي يريد النيب صلى هللا عليه وسلم ابالغتيال من اجلهة

  . قال يف القاموس : خسف هللا بفالن األرض غيبه فيها

  . قال الطييب : عم اجلهات ألن اآلفات منها وابلغ يف جهة السفل لرداءة اآلفة

  . قال املنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجه

 
عبد  حدثه أن  ساملا الفراء  أن  عمرو  أخربين  قال عبد هللا بن وهب  حدثنا  أمحد بن صاحل  حدثنا  

  صلى هللا عليه وسلم  وكانت ختدم بعض بنات النيب  حدثته  أمه  حدثه أن  احلميد موىل بين هاشم 

قويل  كان يعلمها فيقول  صلى هللا عليه وسلم  النيب  حدثتها أن صلى هللا عليه وسلم  ابنة النيب  أن 
وحبمده ال قوة إال ابهلل ما شاء هللا كان وما مل يشأ مل يكن فإنه من قاهلن حني  صبحني سبحان هللاحني ت
  حفظ حىت ميسي ومن قاهلن حني ميسي حفظ حىت يصبح  يصبح

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) أن أمه ( 

 أقف على امسها  : قال احلافظ : أم عبد احلميد مل

 ) وكانت ( 

 : أي أم عبد احلميد 

  ( ) فيقول

 : الفاء عاطفة وحيتمل أن تكون تفسريية 

  ( ) سبحان هللا

غالبا إال مضافا ,  : هو علم للتسبيح منصوب على املصدرية تقديره سبحت هللا سبحاان وال يستعمل
 ومعىن التسبيح تنزيه هللا عما ال يليق به من كل نقص 

 وحبمده (  )

توفيقه , وقيل عاطفة والتقدير أسبح  الواو للحال والتقدير أسبح هللا متلبسا حبمدي له من أجل: قيل 
 هللا وألتبس حبمده 

  ( ) ما شاء هللا

 : أي وجوده 
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 ) كان ( 

 : أي وجد 

 مل يكن (  ) وما مل يشأ

 قد أحاط بكل شيء علما ( وأن هللا : أي مل يوجد ) أعلم ( : أي أعتقد ) أن هللا على كل شيء قدير
والعلم الكامل مها عمدة أصول الدين وهبما يتم  : قال الطييب : هذان الوصفان أعين القدرة الشاملة

 إنكارهم البعث وحشر األجساد  إثبات احلشر والنشر ورد املالحدة يف

 ) فإنه ( 

 : أي الشأن 

  ( ) حفظ

  . : بصيغة اجملهول أي من البالاي واخلطااي

  . النسائي أمه جمهول قال املنذري : وأخرجه

 
 ابن وهب  قال حدثنا  سليمان  الربيع بن و حدثنا  ح  قال أخربان  أمحد بن سعيد اهلمداين  حدثنا 

ابن  الربيع  قال  حممد بن عبد الرمحن البيلماين  عن  النجاري  سعيد بن بشري عن  الليث  قال أخربين 
  ابن عباس  عن  أبيه  عن   البيلماين

 من قال حني يصبح  أنه قال  هللا عليه وسلم  صلى عن رسول هللا 

 
 وعشيا وحني تظهرون  فسبحان هللا حني متسون وحني تصبحون وله احلمد يف السموات واألرض

  وكذلك خترجون  إىل 

 أدرك ما فاته يف ليلته  ميسي أدرك ما فاته يف يومه ذلك ومن قاهلن حني

 الليث عن  الربيع  قال 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) البيلماين ( 

 حتتانية ساكنة  : بفتح املوحدة والالم بينهما

 ) قال الربيع ( 

 : هو ابن سليمان 

 البيلماين (  ) ابن

 : أي حبذف اسم أبيه عبد الرمحن 

  ( ) فسبحان هللا
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 : أي نزهوه عما ال يليق بعظمته , وقيل معناه صلوا 

  ( ) حني متسون

 : أي تدخلون يف املساء وهو وقت املغرب والعشاء 

  ( ) وحني تصبحون

 : أي تدخلون يف الصباح 

  ( ) وله احلمد يف السماوات واألرض

 : اعرتاض ومعناه حيمده أهلهما 

 ) وعشيا ( 

 حني وأريد به وقت العصر  ى: عطف عل

 ) وحني تظهرون ( 

 وهو وقت الظهر  أي تدخلون يف الظهرية

 ) إىل وكذلك خترجون ( 

خترجون , وهذا اقتصار من الراوي ومتامه خيرج احلي من امليت وخيرج امليت  : أي إىل قوله تعاىل وكذلك
عباس هل   التنزيل قال انفع بن األزرق البنوحييي األرض بعد موهتا وكذلك خترجون . يف معامل من احلي

اآلية الصلوات اخلمس  جتد الصلوات اخلمس يف القرآن ؟ قال نعم , وقرأ هاتني اآليتني , وقال مجعت
 ومواقيتها انتهى . 

هو مطلق التنزيه فإنه املعىن احلقيقي األويل من املعىن اجملاز من  واختار الطييب عموم معىن التسبيح الذي
 وإرادة الكل , مع أن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب  الق اجلزءإط

  ( ) أدرك ما فاته

  : أي من اخلري أي حصل له ثواب ما فاته من ورد وخري وهو جواب الشرط

 ) ومن قاهلن ( 

 : أي تلك الكلمات أو اآلايت 

 الربيع عن الليث (  ) قال

  . ين الليث كما مر: وأما أمحد بن سعيد فقال أخرب 

 حيتج به .  قال املنذري : يف إسناده حممد بن عبد الرمحن البيلماين عن أبيه , وكالمها ال

 
 ابن أيب عائش  عن  أبيه  عن  سهيل  عن   حنوه ووهيب  محاد  حدثنا  موسى بن إمسعيل  حدثنا  

  عياش  أيب عن  محاد  وقال 
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قال إذا أصبح ال إله إال هللا وحده ال شريك له له امللك  من قال  صلى هللا عليه وسلم  أن رسول هللا 
وكتب له عشر حسنات وحط  إمسعيل  رقبة من ولد  عدل  قدير كان له  وله احلمد وهو على كل شيء

 ان حىت ميسي وإن قاهلا إذا أمسىمن الشيط حرز  سيئات ورفع له عشر درجات وكان يف  عنه عشر

فيما  هللا عليه وسلم  صلى فرأى رجل رسول هللا  محاد  يف حديث  قال  كان له مثل ذلك حىت يصبح 
  أبو عياش  بكذا وكذا قال صدق  حيدث عنك أاب عياش  يرى النائم فقال اي رسول هللا إن 

عن  أبيه  عن  سهيل  عن  وعبد هللا بن جعفر  وموسى الزمعي  جعفر  بن إمسعيل رواه  أبو داود  قال 
 ابن عائش  
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) ووهيب حنوه ( 

 : أي حنو حديث محاد 

 عن ابن أيب عائش (  )

أيب عائش عن النيب صلى هللا  عياش ويقال ابن : قال املزي يف األطراف : أبو عياش , ويقال ابن أيب
إذا أصبح إخل أخرجه أبو داود يف األدب عن موسى عن  عليه وسلم ويقال إنه الزرقي حديث من قال

صاحل عن أبيه عن ابن أيب عياش , وقال محاد عن أيب عياش  محاد ووهيب كالمها عن سهيل بن أيب
عن احلسن بن موسى عن محاد بن سلمة  والليلة عن إبراهيم بن يعقوب وأخرجه النسائي يف عمل اليوم

 أيب عياش الزرقي . وأخرجه ابن ماجه يف الدعاء حنوه انتهى .  عن سهيل عن أبيه عن

 اإلصابة : أبو عياش وقيل ابن عياش وقيل ابن أيب عياش روى عن النيب صلى هللا عليه قال احلافظ يف

أبيه عنه أخرج  ن رواية سهيل بن أيب صاحل عنوسلم : " من قال إذا أصبح ال إله إال هللا " احلديث م
أبيه عن ابن أيب عياش ويف  حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه ويف بعض طرقه سهيل بن أيب صاحل عن

عياش الزرقي . وعلى ذلك جرى أبو  بعض طرقه عن أيب عياش الزرقي . فقيل هو زيد بن الصامت أبو
  أمحد احلاكم , والذي يظهر أنه غريه .

إخل  الكىن أليب بشر الدواليب أبو عياش الزرقي روى عنه زيد بن أسلم حديث من قال إذا أصبح ووقع يف
 انتهى . 

 ) من قال ( 

 : شرطية 

  ( ) إذا أصبح

 : ظرفية 

 ) كان له ( 

 : جواب الشرط 
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  ( ) عدل رقبة

من غري اجلنس وابلكسر من  وقيل ابلفتح املثل : أي مثل عتقها وهو بفتح العني وكسرها مبعىن املثل .
 اجلنس وقيل ابلعكس 

  ( ) من ولد إمساعيل

 أشرف من سيب  : صفة رقبة وهو بفتح الواو والالم وبضم وسكون أي أوالده , والتخصيص ألهنم

 ) وكتب ( 

 : أي أثبت مع هذا 

  ( ) وحط

 : أي وضع وحمي 

 ) وكان يف حرز ( 

  حفظ وصون: أي 

 ) كان له مثل ذلك ( 

 : أي ما ذكر من اجلزاء 

  ( ) فرأى رجل

 ال يعمل هبا .  : قال القاري : ذكر استظهارا ال دليال عليه لإلمجاع على أن رؤية املنام

 ) قال أبو داود رواه إمساعيل إخل ( 

عائش ,  ر اهلامشي عن شيخه عن أيباملنذري : وقال أبو بكر اخلطيب عند القاضي يعين أاب عم : قال
وأبو عياش األنصاري  , وكذا عند غريه , وأخرجه النسائي وابن ماجه ويف حديثهما عن أيب عياش الزرقي

وتشديد الياء آخر احلروف وفتحها  الزرقي امسه زيد بن الصامت وقيل غري ذلك وهو بفتح العني املهملة
يف كتاب الكىن وقال له صحبة من النيب صلى  الكرابيسيوبعد األلف شني معجمة , وذكره أبو أمحد 

 وذكر له هذا احلديث .  هللا عليه وسلم , وليس حديثه من وجه صحيح

 تعليقات احلافظ ابن قيم اجلوزية

عن أيب أيوب األنصاري عن  قال الشيخ مشس الدين ابن القيم رمحه هللا : وقد أخرجا يف الصحيحني
وحده ال شريك له , له امللك وله احلمد , وهو  قال " من قال ال إله إال هللا النيب صلى هللا عليه وسلم

 أعتق عشرة أنفس من ولد إمساعيل " .  على كل شيء قدير , عشر مرات كان كمن

 رواه تعليقا .  " وقال البخاري : " رقبة من ولد إمساعيل

قال : " من قال ال إله إال هللا وحده ال  لمويف الصحيحني عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وس
شيء قدير يف يوم مائة مرة , كانت له عدل عشر رقاب  شريك له , له امللك وله احلمد , وهو على كل
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مائة سيئة , وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حىت ميسي ,  , وكتبت له مائة حسنة , وحميت عنه
جل عمل أكثر من ذلك , ومن قال : سبحان هللا وحبمده يف يوم جاء به إال ر  ومل أيت أحد أبفضل مما

 حطت عنه خطاايه , وإن كانت مثل زبد البحر " .  , مائة مرة

يعدهلا عشر مرات هتليال , وهو يوافق رواية البخاري يف احلديث  فهذا احلديث يدل على أن كل رقبة
  . الذي قبله

مسلم ولكن  ة , ويوافقه حديث أيب أيوب الذي رواهوحديث ابن عباس يدل على أن كل مرة برقب
 حديث أيب أيوب قد اختلف فيه البخاري ومسلم كما ذكرانه . 

 هريرة صريح أبن املائة تعدل عشر رقاب ومل خيتلف فيه . فيرتجح من هذا الوجه على خرب وحديث أيب

 قدم . أيب أيوب , وترتجح رواية مسلم حلديث أيب أيوب حبديث ابن عباس املت

 تقابل الرتجيحان .  فقد

أيب أيوب قد اختلف يف لفظه , وخرب  وقد يقال : خرب ابن عباس قد تكلم فيه , وأنه ال يصح , وخرب
 تقدميه , وهللا أعلم .  أيب هريرة : صحيح ال علة فيه وال اختالف فوجب

ن أيب ذر أن رسول هللا صلى الرمحن بن غنم ع وقد روى الرتمذي من حديث زيد بن أيب أنيسة عن عبد
الفجر وهو اثن رجليه قبل أن يتكلم : ال إله إال هللا وحده ال  هللا عليه وسلم قال " من قال يف دبر صالة

وله احلمد , حييي ومييت , وهو على كل شيء قدير , عشر مرات , كتب له عشر  شريك له , له امللك
جات , وكان يومه ذلك كله يف حرز من كل وحمي عنه عشر سيئات , ورفع له عشر در  , حسنات

حديث  وحرس من الشيطان , ومل ينبغ لذنب أن يدركه ذلك اليوم إال الشرك ابهلل " وقال هذا مكروه
 حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 

عن سامل بن عبد هللا بن عمر عن أبيه عن جده أن رسول هللا  وأما احلديث الذي رواه الرتمذي يف جامعه
من دخل السوق فقال : ال إله إال هللا وحده ال شريك له , له امللك , وله  " هللا عليه وسلم قالصلى 

ومييت , وهو حي ال ميوت بيده اخلري , وهو على كل شيء قدير , كتب له ألف ألف  احلمد حييي
 , وحمي عنه ألف ألف سيئة , ورفع له ألف ألف درجة " فهو حديث معلول ال يثبت مثله , حسنة

 وذكر له الرتمذي طرقا . 

حممد بن واسع قال " قدمت مكة فلقيين أخي  أحدها : أمحد بن منيع : حدثنا أزهر بن سنان حدثنا
فذكره "  -عن جده : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  سامل بن عبد هللا بن عمر , فحدثين عن أبيه

  . وقال هذا حديث غريب

 ار . قهرمان آل الزبري عن سامل حنوه . والثاين : رواه عمر بن دين

سليمان قاال  الرتمذي : حدثنا أمحد بن عبدة حدثنا محاد بن عبدة حدثنا محاد بن زيد واملعتمر بن قال
وقال " وبين له بيت يف  عن سامل عن أبيه عن جده -وهو قهرمان آل الزبري  -حدثنا عمرو بن دينار 
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 .  اجلنة " ومل يقل " ألف ألف درجة "

 حيىي بن سليم الطائفي عن عمران بن مسلم عن عبد هللا بن دينار عن ابن عمر عن النيب والثالث : رواه

 صلى هللا عليه وسلم , ومل يذكر عمر . ذكره الرتمذي تعليقا عن حيىي . 

وقد ذكر  , الطريق األوىل فهي أمثل طرقه , وأزهر بن سنان ال أبس به , وقد تكلم فيه بعض األئمة فأما
 حديثه هذا احلافظ أبو عبد هللا املقدسي يف املختارة . 

وذكر  . الثانية : ففيها عمرو بن دينار قهرمان آل الزبري , قال البخاري يف التاريخ فيه نظر وأما الطريق
زيد بن خباب حدثنا سعيد  هذا اإلسناد بعينه ومل يذكر له متنا فقال : قال موسى بن عبد الرمحن حدثنا

عمر , وقال الرتمذي : تكلم فيه بعض  بن زيد عن عمرو بن دينار موىل األنصاري عن سامل عن أبيه عن
 عليها .  أصحاب احلديث وقد روى عن سامل أحاديث ال يتابع

القصري فإن ذاك من رجال  وأما الطريق الثالثة : ففيها عمران بن مسلم , وليس هو عمران بن مسلم
  . حلديث . قاله البخاري وغريهالصحيح , وهذا منكر ا

 وقد قيل : إنه القصري , وهللا أعلم . 

 
  يقول  أنس بن مالك  قال مسعت  يعين ابن زايد  مسلم عن  بقية  حدثنا  عمرو بن عثمان  حدثنا  

محلة  ك وأشهدمن قال حني يصبح اللهم إين أصبحت أشهد صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا  قال
عبدك  حممدا  عرشك ومالئكتك ومجيع خلقك أنك أنت هللا ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك وأن 

غفر له ما أصاب تلك الليلة  ورسولك إال غفر له ما أصاب يف يومه ذلك من ذنب وإن قاهلا حني ميسي
 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) إال غفر هللا له ( 

مفرغ مما هو جواب حمذوف للشرط املذكور , أي الذي قال فيه ذلك الذكر ,  ال القاري استثناء: ق
 قائل هذا الدعاء إال غفر هللا له أو يقدر نفي أي من قال ذلك مل حيصل له شيء من تقديره ما قال

 األحوال إال هذه احلالة العظيمة من املغفرة اجلسيمة 

  ( ) من ذنب

واإلطالق للرتغيب , مع أن هللا  , ن , واستثىن الكبائر وكذا ما يتعلق حبقوق العباد: أي أي ذنب كا
 يغفر ما دون الشرك ملن يشاء . 

 رواية اللؤلئي ولذا مل يذكره املنذري : وقال املزي : حديث من قال حني يصبح إخل واحلديث ليس من

بن عبد  مذي يف الدعوات عن عبد هللاأخرجه أبو داود يف األدب عن عمرو بن عثمان , وأخرجه الرت 
والليلة عن إسحاق بن  الرمحن الدارمي عن حيوة بن شريح احلمصي , وأخرجه النسائي يف عمل اليوم
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الوليد عن مسلم بن زايد الشامي موىل  إبراهيم وعمرو بن عثمان وكثري بن عبيد أربعتهم عن بقية بن
وحديث أيب داود يف رواية أيب بكر بن داسة عنه , ومل  , ميمونة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم عن أنس

  . يذكره أبو القاسم انتهى

 
أبو سعيد  قال أخربين  حممد بن شعيب  حدثنا  إسحق بن إبراهيم أبو النضر الدمشقي  حدثنا  

مسلم بن احلارث  أبيه  أنه أخربه عن  احلارث بن مسلم  عن  الفلسطيين عبد الرمحن بن حسان 
  التميمي 

انصرفت من صالة املغرب فقل اللهم أجرين  إذا أنه أسر إليه فقال  صلى هللا عليه وسلم  عن رسول هللا 
منها وإذا صليت الصبح  جوار  يف ليلتك كتب لك  من النار سبع مرات فإنك إذا قلت ذلك مث مت

 منها  جوار  لك  فقل كذلك فإنك إن مت يف يومك كتب

فنحن خنص هبا  صلى هللا عليه وسلم  أسرها إلينا رسول هللا  أنه قال  احلارث  عن  أبو سعيد  أخربين 
بن  وحممد وعلي بن سهل الرملي  ومؤمل بن الفضل احلراين  عمرو بن عثمان احلمصي  حدثنا  إخواننا 

مسلم بن  قال حدثين   عبد الرمحن بن حسان الكناين حدثنا  الوليد  قالوا حدثنا  املصفى احلمصي 
منها إال  جوار  حنوه إىل قوله  قال  هللا عليه وسلم  صلى أن النيب  أبيه  عن  احلارث بن مسلم التميمي 

 وابن املصفى  علي  وقال  حدثه  ابه أ إن  فيه  علي بن سهل  قال  يكلم أحدا  أنه قال فيهما قبل أن
استحثثت فرسي فسبقت أصحايب  املغار  بلغنا  فلما سرية  يف  صلى هللا عليه وسلم  بعثنا رسول هللا 

 رمتنافقالوها فالمين أصحايب وقالوا ح حترزوا  قولوا ال إله إال هللا وحده  فقلت هلم ابلرنني  وتلقاين احلي 

فدعاين فحسن يل ما  أخربوه ابلذي صنعت صلى هللا عليه وسلم  الغنيمة فلما قدمنا على رسول هللا 
فأان نسيت  عبد الرمحن  قال  صنعت وقال أما إن هللا قد كتب لك من كل إنسان منهم كذا وكذا 

ك ابلوصاة بعدي قال ففعل وختم أما إين سأكتب ل صلى هللا عليه وسلم  الثواب مث قال رسول هللا 
احلارث بن مسلم بن احلارث  قال مسعت  ابن املصفى  و قال  معناهم  عليه فدفعه إيل وقال يل مث ذكر

 أبيه  حيدث عن  التميمي 
  عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) الفلسطيين ( 

مهملة ومبثناة حتتية فنون نسبة إىل فلسطني كذا مهملة وكسر طاء  : بكسر فاء وفتح الم وسكون سني
  . يف املغين

  ويف القاموس : فلسطون وفلسطني وقد يفتح فاؤمها كورة ابلشام وقرية ابلعراق

 ) عبد الرمحن بن حسان ( 

 : بدل من أيب سعيد 
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  ( ) أنه أسر

 : من اإلسرار 

 ) إليه ( 

 لم صلى هللا عليه وسلم معه خفية تك أي إىل مسلم بن احلارث واملعىن

 ) إذا انصرفت ( 

  : أي فرغت

 ) اللهم أجرين من النار ( 

 اإلفعال من اجلور معناه أمين وأعذين وأنقذين وخلصين من النار .  : أجرين أمر من اإلجارة من ابب

 ك فأجره حىت يسمع كالمالعرب : ويف التنزيل العزيز : } وإن أحد من املشركني استجار  قال يف لسان

يسمع كالم هللا  هللا { : قال الزجاج : املعىن إن طلب أحد من أهل احلرب أن جتريه من القتل إىل أن
 فأجره أي أمنه . 

ومن عاذ ابهلل استجار به أجاره هللا وأجاره هللا من العذاب  , قال أبو اهليثم : اجلار واجملري واملعيذ واحد
  . أنقذه . انتهى ملخصا

أمر من اإلجيار من ابب  وأما يف قوله صلى هللا عليه وسلم : " اللهم آجرين يف مصيبيت " فآجر ها هنا
اجليم من ابب نصر ينصر من األجر ,  اإلفعال من األجر , وأيضا يروى فيه أجرين بسكون اهلمزة وضم

 وثوااب يف مصيبيت .  وعلى كلتا الروايتني معىن واحد أي أعطين أجرا

مصيبيت وأخلف يل خريا منها " آجره يوجره إذا  قال يف اللسان : ويف حديث أم سلمة : " آجرين هللا يف
 أيجره وأيجره واألمر منهما آجرين وأجرين انتهى .  أاثبه وأعطاه األجر واجلزاء وكذلك أجره

ء , وكذا أجره أيجره مصيبيت آجره يوجره إذا أاثبه وأعطاه األجر واجلزا ويف جممع البحار : آجرين يف
من  مصيبيت بسكون اهلمزة وضم اجليم إن كان ثالثيا وإال فبفتح مهزة ممدودة وبكسر اجليم وأجرين يف

 آجره هللا أعطاه جزاء صربه وهو ابلقصر أكثر انتهى . 

 أجرينيوجره إذا أاثبه وأعطاه األجر واجلزاء وكذلك أجره أيجره واألمر منهما آجرين و  ويف النهاية آجره

 انتهى 

 ) سبع مرات ( 

 : ظرف لقل أي كرر ذلك سبع مرات 

 فإنك إذا قلت ذلك (  )

 : أي الدعاء املذكور سبعا 

  ( ) مث مت

 : ابلضم والكسر 
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 ) كتب لك جوار ( 

 الراء ويف بعض النسخ بفتح اجليم وإعجام الزاي أي أمان وخالص .  : بكسر اجليم وإمهال

املرور  واجلواز يف األصل للرباءة اليت تكون مع الرجل يف الطريق حىت ال مينعه أحد من : املرقاةقال يف 
 وحينئذ فال يدفعه إال حتلة القسم انتهى 

 ) منها ( 

 النار  : أي من

 ) أسرها ( 

 : أي الكلمات املذكورة 

 إخواننا هبا (  ) حنن خنص

اإلسرار كان ختصيصا منه له واحلديث سكت  و األوىل وكأنه فهم أن: ويف بعض النسخ فنحن ابلفاء وه
 عنه املنذري . 

  ( ) احلمصي

 : بكسر املهملتني 

 ) ومؤمل ( 

 : بوزن حممد 

 بن الفضل احلراين (  )

 : بفتح املهملة وشدة الراء 

  ( ) الرملي

 سطني : بفتح الراء وسكون امليم نسبة إىل رملة مدينة من فل

 حنوه (  ) قال

 : أي حنو احلديث السابق 

  ( ) إىل قوله جوار منها

 : أي بدون ذكر قوله أخربين أبو سعيد إخل 

  ( ) إال أنه قال

 : أي الوليد 

 ) فيهما ( 

 إحدامها إذا انصرفت من صالة املغرب إخل , واثنيتهما إذا صليت الصبح : أي يف اجلملتني من احلديث
 إخل 
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 قبل أن تكلم أحدا (  )

 أعلم  : الظاهر أن هذه الزايدة بعد قوله فقل وهللا تعاىل

 ) قال علي بن سهل فيه أن أابه حدثه ( 

  : أي مكان عن أبيه

 ) وقال علي وابن املصفى ( 

بعد ذكر هذه القصة املذكورة بقوله بعثنا إىل قوله ودفعه إيل مث  : أي ذكرا قبل بيان احلديث هذه القصة
  بينا احلديث

 ) يف سرية ( 

العدو , مسوا به ألهنم يكونون خالصة العسكر  : السرية طائفة من جيش أقصاها أربعمائة تبعث إىل
  وخيارهم من الشيء السري أي النفيس

 ) فلما بلغنا املغار ( 

 : ابلضم الغارة وموضعها 

 استحثثت (  )

  : استفعال من احلث

 ) وتلقاين احلي ( 

 الذين سران إليهم  : أي

 ) ابلرنني ( 

 الرنة الصوت رن يرن صاح  : : أي ابلصوت والصياح ففي القاموس

 ) حترزوا ( 

 جواب قولوا  : من احلرز أي حتفظوا وهو

 ) فقالوها ( 

 : أي كلمة ال إله إال هللا 

 فقالوا (  )

 : أي أصحايب 

 يل (  ) فحسن

  : من التحسني

 ) كذا وكذا ( 

 : أي من الثواب 
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  ( ) قال عبد الرمحن

 : هو ابن حسان 

 ) أما ( 

  : ابلتخفيف حرف التنبيه

 ) ابلوصاة ( 

  : اسم التوصية كصالة وسالم اسم التصلية والتسليم

 ) ففعل ( 

  اة: أي النيب صلى هللا عليه وسلم أي كتب يل الوص

 ) وختم عليه ( 

 : أي على املكتوب 

  ( ) مث ذكر معناهم

 : أي معىن حديثهم 

 احلارث إخل (  ) قال ابن املصفى قال مسعت احلارث بن مسلم بن

 : وأما غريه فقال مسلم بن احلارث بن مسلم . 

غري  ث كما تقدم , وصححاملنذري : قيل فيه مسلم بن احلارث , وقيل احلارث بن مسلم بن احلار  قال
فقال الصحيح  واحد أنه مسلم بن احلارث . وسئل أبو زرعة الرازي عن مسلم بن احلارث بن مسلم

 احلارث بن مسلم بن احلارث عن أبيه . 

احلارث بن مسلم اتبعي وقيل للدارقطين مسلم بن احلارث التميمي عن أبيه عن  : وقال أبو حامت الرازي
  . ه وسلم قال مسلم جمهول ال حيدث عن أبيه إال هوهللا علي النيب صلى

 
وكان من ثقات املسلمني من  مسلم الدمشقي  عبد الرزاق بن حدثنا  يزيد بن حممد الدمشقي  حدثنا  

 أم عن  يونس بن ميسرة بن حلبس  عن  شيخ ثقة  يزيد  قال  مدرك بن سعد  قال حدثنا  املتعبدين 
  قال  رضي هللا عنه  أيب الدرداء   عن الدرداء 

 حسيب هللا ال إله إال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات وإذا أمسى  من قال إذا أصبح

 كفاه هللا ما أمهه صادقا كان هبا أو كاذاب 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 إخل ( :  ) حدثنا يزيد بن حممد الدمشقي

مل يذكره  احلديث ليس يف عامة النسخ احلاضرة وإمنا هو يف نسختني وليس من رواية اللؤلئي ولذا هذا
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 املنذري . 

 يذكره أبو القاسم انتهى  وقال املزي : هذا احلديث يف رواية أيب بكر بن داسة ومل

 ) صادقا كان هبا ( 

  : أي بتلك الكلمات

 ) أو كاذاب ( 

وصادقا يف اعتقاده على تلك الكلمات ومتيقنا هبا أو   واملعىن أن القائل بتلك الكلمات إن كان خملصا: 
جتري تلك الكلمات على لسانه على سبيل العادة ويظن فيها أثرا  كان كاذاب يف اعتقاده عليها حبيث

 من أمور الدنيا وأتعبه كتيقن املخلصني الصادقني ومع ذلك كفاه هللا تعاىل ما أمهه ولكن ال يتيقن هبا

  . الزمان , فاهلل تعاىل ينجيه من التعب والكرب واهلم بربكة هذه الكلمات وهللا أعلم

 
 عن  أيب أسيد الرباد  عن  ابن أيب ذئب  أخربين  قال ابن أيب فديك  حدثنا  حممد بن املصفى  حدثنا  

  أنه قال  بيه أ عن   معاذ بن عبد هللا بن خبيب

ليصلي لنا فأدركناه فقال  صلى هللا عليه وسلم  شديدة نطلب رسول هللا  خرجنا يف ليلة مطر وظلمة
ما  أقل شيئا فقال قل فلم أقل شيئا مث قال قل فلم أقل شيئا مث قال قل فقلت اي رسول هللا أصليتم فلم
تكفيك من كل  مرات  متسي وحني تصبح ثالث ني واملعوذتني ح قل هو هللا أحد  قل  أقول قال 

 شيء 
 
 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) عن أيب أسيد ( 

 : بفتح اهلمزة 

 معاذ بن عبد هللا بن خبيب (  ) عن

 : ابلتصغري 

  ( ) واملعوذتني

 : أي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 

  ( ) ثالث مرات

 أي قل ثالث مرات : 

 ) تكفيك ( 

  : أي هذه السور الثالث
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 ) من كل شيء ( 

 : أي من كل شر أو كل ورد يتعوذ به . 

هذا  املنذري : وأخرجه الرتمذي والنسائي مسندا ومرسال , وقال الرتمذي حسن صحيح غريب من قال
  . الوجه وأبو سعيد الرباد وهو ابن أيب أسيد

 
 ورأيته يف أصل  ابن عوف  قال  أيب  حدثين  قال حممد بن إمسعيل  حدثنا  حممد بن عوف  حدثنا  

  قال  أيب مالك  عن  شريح  عن  ضمضم  قال حدثين  إمسعيل 

فاطر  لهمفأمرهم أن يقولوا ال هللا حدثنا بكلمة نقوهلا إذا أصبحنا وأمسينا واضطجعنا  قالوا اي رسول
إله إال أنت فإان  السموات واألرض عامل الغيب والشهادة أنت رب كل شيء واملالئكة يشهدون أنك ال

نقرتف سوءا على أنفسنا أو جنره إىل  وأن وشركه  نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان الرجيم 
 مسلم 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 (  ) فاطر السماوات واألرض

  : أي خالقهما

 ) وشركه ( 

ابهلل أو بفتحتني , أي حبائله ومصائده مجع  : بكسر الشني وسكون الراء أي ما يدعو إليه من اإلشراك
 شركة 

 ) وأن نقرتف ( 

 أي نكتسب  :

 ) أو جنره ( 

  . : أي السوء

 
 وهبذا اإلسناد  أبو داود  قال  

أصبحنا وأصبح امللك هلل رب العاملني  إذا أصبح أحدكم فليقل قال  هللا عليه وسلم  صلى أن رسول هللا 
ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده  اللهم إين أسألك خري هذا اليوم فتحه ونصره

 مث إذا أمسى فليقل مثل ذلك 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

  ) وهبذا اإلسناد (

 : أي السابق 
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 فتحه (  )

 : أي الظفر على املقصود 

 ) ونصره ( 

 على العدو  : أي النصرة

 ) ونوره ( 

 : أي بتوفيق العلم والعمل 

 وبركته (  )

 : أي بتيسر الرزق احلالل الطيب 

 ) وهداه ( 

لقوله خري هذا  له فتحه وما بعده بيانأي الثبات على متابعة اهلدى وخمالفة اهلوى . قال الطييب : قو  :
 اليوم 

 ) من شر ما فيه ( 

  : أي يف هذا اليوم

 ) وشر ما بعده ( 

 درء املفاسد أهم من جلب املنافع  : واكتفى به عن سؤال خري ما بعده إشعارا أبن

 ) فليقل مثل ذلك ( 

 لضمائر . أمسينا وأمسى امللك وخري هذه الليلة ويؤنث ا : أبن يقول

  . هذين احلديثني حممد بن إمساعيل بن عياش وأبوه وكالمها فيه مقال قال املنذري : يف إسناد

 
األزهر بن عبد هللا  قال حدثين  عمر بن جعثم  عن  بقية بن الوليد  حدثنا  كثري بن عبيد  حدثنا  

  قال  اهلوزين  شريق قال حدثين  احلرازي 

يفتتح إذا هب  صلى هللا عليه وسلم  فسألتها مب كان رسول هللا  رضي هللا عنها  عائشة  دخلت على 
 إذا هب من الليل كرب عشرا ومحد لقد سألتين عن شيء ما سألين عنه أحد قبلك كان  من الليل فقالت

عشرا مث  واستغفر عشرا وهللعشرا وقال سبحان هللا وحبمده عشرا وقال سبحان امللك القدوس عشرا 
 الصالة  قال اللهم إين أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشرا مث يفتتح

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) عن عمر بن جعثم ( 

وضم املثلثة مقبول من السابعة كذا يف التقريب ويف اخلالصة , وثقه ابن حبان  بضم اجليم وسكون املهملة
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 امليزان هو صدوق  يفو 

 ) احلرازي ( 

كذا يف املغين ويف اتج العروس , وحراز كسحاب جبل مبكة وحراز  مبهملة وراء خفيفة وبعد األلف زاي
ذي الكالع من محري ومن نسله احلرازيون احملدثون وغريهم منهم أزهر  بن عوف بن عدي بطن من

  . احلرازي انتهى

 اللهجة انتهى  هللا بن مجيع احلرازي احلمريي احلمصي انصيب صدوق ويف اخلالصة : أزهر بن عبد

 ) حدثين شريق ( 

  : بفتح الشني وكسر الراء وآخره قاف

 ) اهلوزين ( 

هوزن ابلفتح مث السكون وفتح الزاي ونون اسم حي  : بفتح اهلاء والزاي كذا يف التقريب , ويف املراصد
 اليمن انتهى .  خماليف من اليمن يضاف إليهم خمالف من

 ويف اخلالصة : شريق اهلوزين احلمصي وثقه ابن حبان 

 مب (  )

 : أي أبي شيء 

 ) إذا هب من الليل ( 

 هب النائم هبا وهبواب استيقظ .  : أي استيقظ

  . بن الوليد وفيه مقال قال املنذري : وأخرجه النسائي ويف إسناده بقية

 

سهيل بن أيب  عن  سليمان بن بالل  أخربين  قال عبد هللا بن وهب  حدثنا  بن صاحل  أمحد حدثنا  
  قال  هريرة  أيب عن  أبيه  عن  صاحل 

حبمد هللا ونعمته  مسع سامع  يقول  فأسحر  إذا كان يف سفر  صلى هللا عليه وسلم  كان رسول هللا 
 علينا اللهم صاحبنا فأفضل علينا عائذا ابهلل من النار  بالئه  وحسن 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) فأسحر ( 

 الصبح . وقال الزخمشري هو السدس األخري من الليل  : أي دخل يف وقت السحر وهو قبيل

 ونعمته وحسن بالئه علينا (  ) مسع سامع حبمد هللا

  النعمة . : البالء ها هنا مبعىن

هللا  اخلطايب : معىن مسع سامع شهد شاهد , وحقيقته ليسمع السامع وليشهد الشاهد على محدان قال
  . سبحانه على نعمه وحسن بالئه انتهى : فعند اخلطايب هو خرب مبعىن األمر
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 حنمد هللا وحنسن مسع أبان وقال التوربشيت : احلمل على اخلرب أوىل لظاهر اللفظ , واملعىن مسع من كان له
 أي بلغ سامع قويل هذا إىل غريه  نعمه وأفضاله علينا انتهى . وقيل مسع بتشديد امليم وفتحها

 ) اللهم صاحبنا ( 

 من املصاحبة واملراد أعنا وحافظنا  : بصيغة األمر

 ) فأفضل علينا ( 

 قوقها األفضال أي تفضل علينا إبدامة النعمة والتوفيق للقيام حب أمر من

 ابهلل من النار (  ) عائذا

 كذا يف فتح الودود .  حال من ضمري يقول أو مبعىن املصدر أي أعوذ عياذا ابهلل

  . قال املنذري : وأخرجه مسلم والنسائي

 
  قال  القاسم  حدثنا  املسعودي  حدثنا  أيب  حدثنا  ابن معاذ  حدثنا  

قال حني يصبح اللهم ما حلفت من حلف أو قلت من قول أو نذرت من  من يقول  أبو ذر  كان 
ذلك كله ما شئت كان وما مل تشأ مل يكن اللهم اغفر يل وجتاوز يل عنه اللهم  نذر فمشيئتك بني يدي

 ليوم ذلك ا أو قال يومه ذلك  استثناء  عليه فعليه صاليت ومن لعنت فعليه لعنيت كان يف  فمن صليت
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) حدثنا ابن معاذ ( 

 العنربي  : هو عبيد هللا بن معاذ

 ) أخربان أيب ( 

 معاذ بن معاذ العنربي 

 املسعودي (  ) أخربان

 : هو عبد الرمحن بن عبد هللا بن عتبة الكويف 

 أخربان القاسم (  )

 القاسم بن عبد الرمحن الدمشقي من التابعني  أحد الفقهاء السبعة أو هو: ابن حممد التابعي اجلليل 

  ( ) قال كان أبو ذر يقول

 املنذري  : هكذا موقوفا يف النسخ , وليس هذا من رواية اللؤلئي ولذا مل يذكره

 ) كان يف استثناء يومه ( 

  . ذلك يعين يعفى عنه قاله السندي االستثناء عن زالت لسانه يومه أي كان قائل هؤالء الكلمات يف
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عثمان يعين  يقول مسعت  أابن بن عثمان  مسع  عمن  أبو مودود  حدثنا  عبد هللا بن مسلمة  حدثنا  
  يقول  ابن عفان 

 األرض الذي ال يضر مع امسه شيء يف من قال بسم هللا يقول  صلى هللا عليه وسلم  مسعت رسول هللا 
تصبه فجأة بالء حىت يصبح ومن قاهلا حني يصبح  وال يف السماء وهو السميع العليم ثالث مرات مل

  ثالث مرات مل تصبه فجأة بالء حىت ميسي

ما لك  منه احلديث ينظر إليه فقال له  فجعل الرجل الذي مسع الفاجل  أابن بن عثمان  فأصاب  و قال 
ولكن اليوم  صلى هللا عليه وسلم  على النيب  عثمان  وال كذب  عثمان  ا كذبت على تنظر إيل فوهللا م

أنس  حدثنا  نصر بن عاصم األنطاكي  حدثنا  فيه ما أصابين غضبت فنسيت أن أقوهلا  الذي أصابين
 عن النيب  عثمان  عن  عثمان  أابن بن عن  حممد بن كعب  عن  أبو مودود  قال حدثين  بن عياض 

 الفاجل  حنوه مل يذكر قصة  صلى هللا عليه وسلم 
  عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) عمن مسع أابن ( 

املوحدة يصرف ألنه فعال ومينع ألنه أفعل والصحيح األشهر الصرف كذا نقل  : بفتح اهلمزة وختفيف
 الطييب  القاري عن

 سم هللا ( ) ب

  : أي أستعني أو أحتفظ من كل مؤذ ابسم هللا

 ) مع امسه ( 

 : أي مع ذكر امسه 

  ( ) وال يف السماء

 : أي من البالء النازل منها 

 ) ثالث مرات ( 

  : ظرف يقول

 ) مل تصبه فجأة بالء ( 

قال يف خمتصر النهاية : فجئه األمر  النسخ بضم الفاء ممدودا : بفتح الفاء وسكون اجليم , ويف بعض
وفجأة ابلفتح وسكون اجليم من غري مد وفاجأه مفاجأة إذا جاءه بغتة من  وفجأه فجاءة ابلضم واملد

  غري تقدم سبب

 ) فأصاب أابن بن عثمان الفاجل ( 

الك اسرتخاء ألحد شقي البدن النصباب خلط بلغمي تنسد منه مس : ابلرفع فاعل وهو بفتح الالم
 الروح 
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 إليه (  ) ينظر

 : أي إىل أابن تعجبا 

 ) فقال ( 

 لتعجبه  : أي أابن رفعا

 ) له ( 

 : أي للرجل 

  ( ) أصابين فيه ما أصابين

 : أي من الفاجل 

 ) فنسيت أن أقوهلا ( 

 املذكورة : واحلديث سكت عنه املنذري .  : أي الكلمات

 عن عثمان إخل (  أابن بن عثمان) عن حممد بن كعب عن 

  . وقال الرتمذي حسن صحيح غريب , قال املنذري : وأخرجه الرتمذي والنسائي وابن ماجه: 

 
عبد اجلليل بن  عن  عبد امللك بن عمرو  حدثنا  قاال وحممد بن املثىن  العباس بن عبد العظيم  حدثنا  

  ألبيه  أنه قال  عبد الرمحن بن أيب بكرة  قال حدثين  جعفر بن ميمون  عن  عطية 

عافين يف مسعي اللهم عافين يف بصري  اللهم عافين يف بدين اللهم غداة  تدعو كل  اي أبت إين أمسعك 
ه صلى هللا علي متسي فقال إين مسعت رسول هللا  حني  ال إله إال أنت تعيدها ثالاث حني تصبح وثالاث

 فيه وتقول اللهم إين أعوذ بك من الكفر عباس  قال  بسنته  أسنت  أن  يدعو هبن فأان أحب وسلم 

 متسي  وثالاث حني  والفقر اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب ال إله إال أنت تعيدها ثالاث حني تصبح
اللهم  املكروب  دعوات  صلى هللا عليه وسلم  بسنته قال وقال رسول هللا  أسنت  فتدعو هبن فأحب أن 

 نفسي طرفة عني وأصلح يل شأين كله ال إله إال أنت  أرجو فال تكلين إىل رمحتك 

 صاحبه  وبعضهم يزيد على
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

  ( ) حدثنا العباس بن عبد العظيم وحممد بن املثىن قاال

وحممد بن املثىن قالوا حدثنا  خ حدثنا علي بن عبد هللا والعباس بن عبد العظيم العنربي: ويف بعض النس
عبد هللا بل اقتصر على العباس بن عبد  عبد امللك إخل , ولكن مل يذكر املزي يف األطراف علي بن

 النسخ وهللا أعلم  العظيم العنربي وحممد بن املثىن كما يف عامة

 ) اي أبت ( 
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 لتاء وفتحها : بكسر ا

 غداة (  ) كل

 : أي كل صباح 

 ) تعيدها ثالاث ( 

 اجلمل أو هذه الدعوات بدل من تقول أو حال  : أي تكرر هذه

 ) فقال ( 

 بكرة والد عبد الرمحن  : أي أبو

 ) أن أسنت بسنته ( 

 صلى هللا عليه وسلم  : أي أقتدي وأتتبع سنته

 ) قال عباس ( 

  بن عبد العظيم: هو ا

 ) فيه ( 

 : أي يف احلديث 

  ( ) وتقول اللهم إين أعوذ بك إخل

ومتسي وتدعو , ففي بعض  : قد اختلفت النسخ يف لفظة تقول وكذا يف األلفاظ اآلتية تعيد وتصبح
غائب وهللا والصواب عندي يقول ابلتحتية بصيغة ال النسخ ابلتاء املثناة الفوقية ويف بعضها ابلتحتية يقول

 أعلم 

  ( ) دعوات املكروب

 : أي املهموم املغموم 

 ) اللهم رمحتك أرجو ( 

 أرجو إال رمحتك  : أي ال

 ) فال تكلين ( 

 : أي ال ترتكين 

 نفسي طرفة عني (  ) إىل

 : أي حلظة وحملة 

 ) وأصلح يل شأين ( 

 أي أمري  :

 ) كله ( 
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 موم : أتكيد إلفادة الع

 على صاحبه (  ) بعضهم يزيد

واملعىن أن بعض هؤالء يزيد يف ألفاظ احلديث  , : ضمري بعضهم للعباس بن عبد العظيم وحممد بن املثىن
 على بعض . 

النسائي , وقال جعفر بن ميمون يعين راوي هذا احلديث ليس ابلقوي . هذا  قال املنذري : وأخرجه
 . بن معني ليس بذاك , وقال مرة ليس بثقة وقال مرة بصري صاحل احلديثوقال فيه حيىي  . آخر كالمه

  . وقال اإلمام أمحد ليس بقوي يف احلديث , وقال أبو حامت الرازي صاحل انتهى

عن عباس بن عبد  وقال املزي . حديث نفيع بن احلارث أيب بكرة الثقفي أخرجه أبو داود يف األدب
اجلليل بن عطية عن جعفر بن  ا عن عبد امللك بن عمرو العقدي عن عبدالعظيم وحممد بن املثىن كالمه

 ميمون عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه . 

العقدي ,  النسائي يف عمل اليوم والليلة عن عباس بن عبد العظيم وحممد بن املثىن كالمها عن وأخرجه
جعفر بن ميمون  : . قال النسائي وروى عن إسحاق بن منصور عن أيب عامر العقدي عن عبد اجلليل

  . ليس ابلقوي انتهى

 
 مسي  عن  سهيل  عن  روح بن القاسم  حدثنا  يزيد يعين ابن زريع  حدثنا  حممد بن املنهال  حدثنا  

  قال  أيب هريرة  عن  أيب صاحل  عن 

ال حني يصبح سبحان هللا العظيم وحبمده مائة مرة وإذا من ق  صلى هللا عليه وسلم قال رسول هللا 
 أحد من اخلالئق مبثل ما واىف  يواف  أمسى كذلك مل 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) وإذا أمسى كذلك ( 

 مرة  : أي قال تلك الكلمة مائة

 ) مل يواف ( 

 : أي مل أيت من واىف إذا أتى 

  ما واىف ( ) مبثل

ملسلم بلفظ من قال حني يصبح وحني  : أي مبثل ما أتى , والضمري املرفوع يرجع إىل من . ويف رواية
القيامة أبفضل مما جاء به إال أحد قال مثلما قال أو  ميسي سبحان هللا وحبمده مائة مرة مل أيت أحد يوم

  . نهمسلم والرتمذي والنسائي بنحوه أمت م زاد عليه قال املنذري : وأخرجه

 
 ما يقول الرجل إذا رأى الهالل  باب  
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  أنه بلغه  قتادة  حدثنا  أابن  حدثنا  موسى بن إمسعيل  حدثنا  

إذا رأى اهلالل قال هالل خري ورشد هالل خري ورشد هالل خري  كان  صلى هللا عليه وسلم  أن النيب 
  يقول احلمد هلل الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا خلقك ثالث مرات مث ورشد آمنت ابلذي

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) هالل خري ورشد ( 

منصوب مبقدر أي اللهم اجعله انتهى أي هالل بركة وهداية إىل القيام  : قال العزيزي : الظاهر أنه
 تعاىل فإنه ميقات احلج والصوم وغريمها  بعبادة هللا

 مرات (  ) ثالث

  : ظرف لقال

 ) ذهب بشهر كذا ( 

 األخرى مثال , وسيأيت كالم املنذري على هذا احلديث : أي مجادى األوىل مثال وجاء بشهر كذا مجادى

.  

 
  قتادة  عن  أيب هالل   أخربهم عن زيد بن حباب  أن  حممد بن العالء  حدثنا  

 إذا رأى اهلالل صرف وجهه عنه  كان  عليه وسلم  صلى هللا أن رسول هللا 

 حديث مسند صحيح  يف هذا الباب  صلى هللا عليه وسلم  ليس عن النيب  أبو داود  قال 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) عن أيب هالل ( 

 ابلراسي  : هو حممد بن سليم املعروف

 ) عن قتادة ( 

 ابن دعامة اتبعي جليل : هو 

 إذا رأى اهلالل صرف وجهه عنه (  ) كان

يف حديث الرتمذي : " استعيذي ابهلل من شره فإنه الغاسق  قال املناوي : حذرا من شره لقوله لعائشة
ومن شر غاسق , ليل عظيم ظالمه إذا وقب , دخل ظالمه يف كل شيء  : إذا وقب " . قال البيضاوي

 القمر فإنه يكسف فيغسق , ووقوبه دخوله يف الكسوف كذا يف السراج املنري  ه, وقيل املراد ب

  ( قال أبو داود ليس عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف هذا الباب حديث مسند صحيح )

مرفوعا إىل رسول هللا صلى  : هذه العبارة مل توجد يف بعض النسخ واحلديث املسند هو ما اتصل سنده
 لم . هللا عليه وس
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والذي قبله أيضا مرسل وأبو هالل هذا ال حيتج به , وقال أبو داود  قال املنذري : هذا احلديث مرسل
  . ليس يف هذا الباب عن النيب صلى هللا عليه وسلم حديث مسند صحيح يف رواية ابن العبد

 
 ما يقول إذا خرج من بيته  باب  

  قالت  أم سلمة  عن  الشعيب  عن   منصور عن  شعبة   حدثنا مسلم بن إبراهيم  حدثنا  

أعوذ بك أن  اللهم إىل السماء فقال  طرفه  من بييت قط إال رفع  صلى هللا عليه وسلم   ما خرج النيب
 أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو جيهل علي 

 سنن أبي داود عون المعبود شرح 

 ) إال رفع طرفه ( 

  : بفتح فسكون أي نظره

 ) أن أضل ( 

  : أي عن احلق وهو من الضالل خالف الرشاد واهلداية

 ) أو أضل ( 

 املعلوم  : بصيغة اجملهول من اإلضالل أي يضل أحد أو بصيغة

 ) أو أزل ( 

 وهي ذنب من غري قصد تشبيها بزلة القدم  الذلة : بفتح اهلمزة وكسر الزاي وتشديد الالم من

 ) أو أزل ( 

 اإلزالل معلوما وجمهوال  : من

 ) أو أظلم ( 

 : أي أحدا 

 أظلم (  ) أو

 أي من أحد 

 ) أو أجهل ( 

 أفعل فعل اجلهال من األضرار واإليذاء وغري ذلك  : على بناء املعروف أي

  ( ) أو جيهل علي

  . اجملهول أي يفعل الناس يب أفعال اجلهال من إيصال الضرر إيل : على بناء

  . قال املنذري : وأخرجه الرتمذي والنسائي وابن ماجه , وقال الرتمذي حسن صحيح
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إسحق بن عبد هللا  عن  ابن جريج  عن  حممد  حجاج بن حدثنا  إبراهيم بن احلسن اخلثعمي  حدثنا  
  مالك  أنس بن عن  ة بن أيب طلح

الرجل من بيته فقال بسم هللا توكلت على هللا ال حول وال  إذا خرج قال  صلى هللا عليه وسلم  أن النيب 
فتتنحى له الشياطني فيقول له شيطان آخر كيف  حينئذ هديت وكفيت ووقيت  قوة إال ابهلل قال يقال

 هدي وكفي ووقي  لك برجل قد
 المعبود شرح سنن أبي داود عون 

 ) يقال حينئذ ( 

  : أي يناديه ملك اي عبد هللا

 ) هديت ( 

 : بصيغة اجملهول أي طريق احلق 

  ( ) وكفيت

 : أي مهك 

 ) ووقيت ( 

 : من الوقاية أي حفظت 

 فتتنحى (  )

 : ويف بعض النسخ فيتنحى أي يتبعد 

 ) له ( 

 ل أي ألجل القائ :

 ) الشياطني ( 

  : ويف بعض النسخ الشيطان

 ) كيف لك برجل ( 

 : أي إبضالل رجل 

  ( ) قد هدي وكفي ووقي

 : أي بربكة هذه الكلمات فإنك ال تقدر عليه . 

  . الرتمذي والنسائي , وقال الرتمذي حسن غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه قال املنذري : وأخرجه
 ما يقول الرجل إذا دخل بيته  باب  

 ورأيت يف أصل  ابن عوف  قال  أيب   قال حدثين حممد بن إمسعيل  حدثنا  ابن عوف  حدثنا  
  قال  أيب مالك األشعري  عن  شريح  عن  ضمضم  قال حدثين  إمسعيل 
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وخري  املوجل  الرجل بيته فليقل اللهم إين أسألك خري  وجل   إذا صلى هللا عليه وسلم   قال رسول هللا
 توكلنا مث ليسلم على أهله  وبسم هللا خرجنا وعلى هللا ربنا وجلنا  املخرج بسم هللا 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) إذا وجل الرجل ( 

 : أي دخل 

 املوجل (  ) خري

 الم كاملوعد ويفتح بفتح امليم وكسر ال

  ( ) وخري املخرج

صدق وأخرجين خمرج صدق  : ابملعاين الثالثة كذلك وفيه إمياء إىل قوله تعاىل } وقل رب أدخلين مدخل
العربة بعموم اللفظ ال خبصوص  { وهو يشمل كل دخول وخروج وإن نزل القرآن يف فتح مكة ألن

 السبب قاله علي القاري . 

 بكسر الالم ومن الرواة من فتحها واملراد املصدر أي الولوج واخلروج أو املوضع أي خري وجلوقال الطييب امل

 املوضع الذي يوجل فيه وخيرج منه . 

وكسر الالم ألن ما كان فاؤه ايء أو واوا ساقطة يف املستقبل  قال مريك : املوجل بفتح امليم وإسكان الواو
ملصدر مجيعا ومن فتح هنا فإما أنه سها أو قصد مزاوجته للمخرج يف االسم وا فاملفعل منه مكسور العني

واخلروج كذا يف  املصدر هبما أمت من إرادة الزمان واملكان ألن املراد اخلري الذي أييت من قبل الولوج وإرادة
 املرقاة . 

  أعلم املوجل واملخرج بضم امليم فيهما وهللا قلت : وقد ضبط العالمة السيوطي يف مرقاة الصعود

  ( ) بسم هللا وجلنا

 : أي أدخلنا 

 ) على أهله ( 

  . : أي على أهل بيته

  . قال املنذري : يف إسناده حممد بن إمساعيل بن عياش وهو وأبوه فيهما مقال

 
 ما يقول إذا هاجت الريح  باب  

  . يف القاموس : هاج يهيج هيجا وهيجاان اثر
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 عن  معمر  أخربان  عبد الرزاق  قاال حدثنا  وسلمة يعين ابن شبيب  بن حممد املروزي أمحد  حدثنا  
  قال  أاب هريرة  أن  بن قيس  اثبت قال حدثين  الزهري 

 ابلرمحة أتيت فروح هللا سلمة  قال  الريح من روح هللا  يقول  صلى هللا عليه وسلم  مسعت رسول هللا 
 ابهلل من شرها  وأتيت ابلعذاب فإذا رأيتموها فال تسبوها وسلوا هللا خريها واستعيذوا

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) الريح من روح هللا ( 

القوم  الرمحة كما يف قوله تعاىل } وال تيأسوا من روح هللا إنه ال ييأس من روح هللا إال : بفتح الراء مبعىن
 لكافرون { أي يرسلها هللا تعاىل من رمحته لعباده ا

  ( ) فال تسبوها

 : ألهنا مأمورة 

 ) وسلوا هللا خريها ( 

 أرسلت به , ويف بعض النسخ واسألوا هللا  : أي خري ما

 ) من شرها ( 

 ما أرسلت به .  : أي من شر

من حديث سعيد بن املسيب عن أيب  ائي أيضاقال املنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجه وأخرجه النس
  . واحملفوظ حديث اثبت بن قيس , هريرة ومن حديث عمر بن سليم الزرقي عن أيب هريرة

 
سليمان  حدثه عن  أاب النضر  أن  عمرو  أخربان  عبد هللا بن وهب  حدثنا  أمحد بن صاحل  حدثنا  

  أهنا قالت  صلى هللا عليه وسلم  النيب  زوج عائشة عن  بن يسار 

إمنا كان  هلواته  أرى منه  ضاحكا حىت  مستجمعا  قط  صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا  ما رأيت
هللا الناس إذا رأوا الغيم فرحوا  يتبسم وكان إذا رأى غيما أو رحيا عرف ذلك يف وجهه فقلت اي رسول

ما يؤمنين أن يكون  عائشة  وجهك الكراهية فقال اي  يه املطر وأراك إذا رأيته عرفت يفرجاء أن يكون ف
 ممطران  عارض  وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا  فيه عذاب قد عذب قوم ابلريح

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) مستجمعا ( 

ستجمع السيل اجتمع من كل موضع واستجمعت للمرء شيئا يقال ا : أي مبالغا يف الضحك مل يرتك منه
فعلى هذا قوله ضاحكا منصوب على التمييز أي ما رأيته مستجمعا من جهة  , أموره اجتمع له ما حيبه

 ضحكا اتما مقبال بكليته على الضحك  الضحك حبيث يضحك

 ) هلواته ( 
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املرقاة  رة من أقصى الفم كذا يف الفتح ويفواهلاء مجع هلاة وهي اللحمة اليت أبعلى احلنج : بفتح الالم
  . وهي حلمة مشرفة على احللق , وقيل هي قعر الفم قريب من أصل اللسان انتهى

 ) غيما ( 

 : أي سحااب 

 ) عرف ( 

 اجملهول  : بصيغة

 ) عرفت يف وجهك الكراهية ( 

 الكراهة  : بتخفيف الياء مبعىن

 ) ما يؤمنين ( 

النسخ يؤمين بواو ساكنة ونون مشددة وهكذا يف بعض رواايت   أي ما جيعلين آمنا , ويف بعض: بنونني
 البخاري 

 قوم ابلريح (  ) قد عذب

 : هم عاد قوم هود حيث أهلكوا بريح صرر 

 قوم العذاب فقالوا هذا عارض (  ) وقد رأى

  : العارض السحاب الذي يعرتض يف أفق السماء

  ) ممطران (

 : أي ممطر إايان . 

إنه قد تقرر أن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غري األوىل لكن ظاهر آية  : قال القسطالين ما حمصله
إذا مل يكن يف  املعذبني ابلريح هم الذين قالوا هذا عارض واجلواب أن القاعدة املذكورة إمنا تطرد الباب أن

تعاىل } وهو الذي يف السماء إله ويف  هناك قرينة كما يف قولهالسياق قرينة تدل على االحتاد , فإن كان 
مطلقا فلعل عادا قومان قوم ابألحقاف وهم أصحاب  األرض إله { فال , وعلى تقدير تسليم املغايرة

تعاىل } وأنه أهلك عادا األوىل { فإنه يشعر أبن مث عادا أخرى  العارض وقوم غريهم قال ويؤيده قوله
 انتهى . 

  . ملنذري : وأخرجه البخاري ومسلما قال

 
 عائشة  عن  أبيه  عن  املقدام بن شريح  عن  سفيان  حدثنا  عبد الرمحن  حدثنا  ابن بشار  حدثنا  

  رضي هللا عنها 

وإن كان يف صالة مث  يف أفق السماء ترك العمل انشئا  إذا رأى  كان  صلى هللا عليه وسلم  أن النيب 
 هنيئا  صيبا  شرها فإن مطر قال اللهم  يقول اللهم إين أعوذ بك من
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  عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) إذا رأى انشئا ( 

 اجتماعه , ويف بعض النسخ شيئا  : أي سحااب مل يتكامل

 ) اللهم صيبا ( 

وأصله من صاب يصوب إذا نزل ووزنه فيعل , وقيل على املطر ونصبه بتقدير اجعله  : هو ما سال من
 أي أنزله علينا مطرا انزال  احلال

 ) هنيئا ( 

  . غري ضار . قال املنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجه : أي انفعا موافقا للغرض

 
 ما جاء في المطر  باب  

  قال  أنس  عن  اثبت  عن  جعفر بن سليمان  نا قاال حدث املعىن  ومسدد  قتيبة بن سعيد  حدثنا 

 فحسر  صلى هللا عليه وسلم  هللا  مطر فخرج رسول صلى هللا عليه وسلم  أصابنا وحنن مع رسول هللا 
 صنعت هذا قال ألنه حديث عهد بربه  ثوبه عنه حىت أصابه فقلنا اي رسول هللا مل

 سنن أبي داود عون المعبود شرح 

 ) فحسر ثوبه عنه ( 

  . : أي كشف بعضه عن بدنه

 ) ألنه حديث عهد بربه ( 

رمحة وهي قريبة العهد خبلق هللا هلا فيتربك هبا , وهو دليل على  : أي إبجياد ربه إايه يعين أن املطر
  . استحباب ذلك

  . قال املنذري : وأخرجه مسلم

 
 يك والبهائم ما جاء في الد باب  

  . قال يف الصراح ديك ابلكسر خروس مجعه ديكة وديوك

 
عبيد هللا بن عبد هللا  عن  صاحل بن كيسان  عن  عبد العزيز بن حممد  حدثنا  قتيبة بن سعيد  حدثنا  

  قال   زيد بن خالد عن  بن عتبة 

 تسبوا الديك فإنه يوقظ للصالة  ال صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 
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 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) ال تسبوا الديك فإنه يوقظ للصالة ( 

جرت العادة  : قيام الليل بصياحه فيه , ومن أعان على طاعة يستحق املدح ال الذم . قال املناوي : أي
عليها فال جيوز اعتماده إال إن  فطره هللاأبنه يصرخ صرخات متتابعة إذا قرب الفجر وعند الزوال فطرة 

  . النسائي مسندا ومرسال جرب كذا يف السراج املنري . قال املنذري : وأخرجه

 
  أيب هريرة  عن  األعرج  عن  ربيعة  جعفر بن عن  الليث  حدثنا  قتيبة بن سعيد  حدثنا  

فإهنا رأت ملكا  إذا مسعتم صياح الديكة فسلوا هللا تعاىل من فضله ل قا صلى هللا عليه وسلم  أن النيب 
  وإذا مسعتم هنيق احلمار فتعوذوا ابهلل من الشيطان فإهنا رأت شيطاان

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) إذا مسعتم صياح الديكة ( 

 الياء مجع ديك كقردة مجع قرد  : بكسر الدال وفتح

 أت ملكا ( ) فإهنا ر 

 سببه رجاء أتمني املالئكة على الدعاء واستغفارهم وشهادهتم ابلتضرع واإلخالص , قاله : : قال القاضي

 النووي 

 ) هنيق احلمار ( 

 : أي صوته 

 الشيطان إخل (  ) فتعوذوا ابهلل من

ء يف ذلك الوقت , الصالح فيستحب الدعا : قيل يف احلديث داللة على نزول الرمحة عند حضور أهل
 التعوذ .  وعلى نزول الغضب عند رؤية أهل املعصية فيستحب

  . قال املنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والرتمذي والنسائي

 
عطاء بن يسار  عن  حممد بن إبراهيم  عن  إسحق  حممد بن عن  عبدة  عن  هناد بن السري  حدثنا  
  قال  عبد هللا  جابر بن عن  

نباح الكالب وهنيق احلمر ابلليل فتعوذوا ابهلل فإهنن يرين  إذا مسعتم صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 
 ما ال ترون 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) إذا مسعتم نباح الكالب ( 

 وابملوحدة أي صياحها  : بضم النون
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 ) ابلليل ( 

 قيد هلما أو لألخري قاله القاري  يف بعض أجزاء الليل وهو : أي

 ) فإهنن يرين ما ال ترون ( 

تقدم  من اآلفات والنوازل النازلة من السماء . قال املنذري يف إسناده حممد بن إسحاق وقد : أي
  . الكالم عليه

 
سعيد بن  عن  سعيد بن أيب هالل  عن  يد يز  خالد بن عن  الليث  حدثنا  قتيبة بن سعيد  حدثنا  

 الليث بن حدثنا  أيب  حدثنا  إبراهيم بن مروان الدمشقي  و حدثنا  ح  جابر بن عبد هللا  عن  زايد 

  قاال  وغريه  علي بن عمر بن حسني بن علي  عن  يزيد بن عبد هللا بن اهلاد  حدثنا  سعد 

 أقلوا اخلروج بعد هدأة الرجل فإن هلل تعاىل دواب يبثهن يف األرض  صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 
  يف تلك الساعة وقال فإن هلل خلقا مث ذكر نباح الكلب واحلمري حنوه  مروان  ابن قال 

 عن رسول هللا  جابر بن عبد هللا  عن  شرحبيل احلاجب  وحدثين  ابن اهلاد  قال  يف حديثه  وزاد 
 مثله  صلى هللا عليه وسلم 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) قاال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ( 

وحديث  ضمري التثنية جلابر بن عبد هللا وعلي بن عمر بن حسني بن علي فكان حديث جابر متصال :
 ا ألن جابرا صحايب وعليا اتبعي علي بن عمر منقطع

  ( ) أقلوا اخلروج

 : أي من البيوت 

 ) بعد هدأة ( 

 الدال وبعدها مهزة  : بفتح اهلاء وسكون

 ) الرجل ( 

انقطاع األرجل عن املشي يف الطريق ليال وأصل اهلدء السكون  : بكسر الراء , قال اخلطايب أي بعد
 انتهى . 

يف الطرق  دأة واهلدوء السكون عن احلركات أي بعدما يسكن الناس عن املشي واالختالفالنهاية اهل ويف
 

 ) يبثهن ( 

 ويفرقهن  : بضم املوحدة وتشديد املثلثة أي ينشرهن
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 ) قال ابن مروان ( 

  : هو إبراهيم املذكور يف اإلسناد

 ) يف تلك الساعة ( 

 : أي ساعة هدأة األرجل 

  ( ) وقال

 : أي ابن مروان يف روايته 

 ) فإن هلل خلقا ( 

 خلقا مكان دواب  : أي قال

 ) حنوه ( 

 أي احلديث السابق 

  ( ) وزاد

 : أي ابن مروان 

 ) قال ابن اهلاد ( 

 هللا .  : هو يزيد بن عبد

حدث عن أبيه  له قال املنذري : سعيد بن زايد ضعيف وعلي بن عمر بن حسني بن علي ال صحبة
األنصاري املدين ال حيتج  فاحلديث منقطع وشرحبيل هو ابن سعد أبو سعيد األنصاري اخلطمي موالهم

  . به

 
 في الصبي يولد فيؤذن في أذنه  باب  

 يب رافع عبيد هللا بن أ عن  عاصم بن عبيد هللا  حدثين  قال سفيان  عن  حيىي  حدثنا  مسدد  حدثنا  
  قال  أبيه  عن 

 ابلصالة  فاطمة  حني ولدته  احلسن بن علي  أذن يف أذن  صلى هللا عليه وسلم  رأيت رسول هللا 
  عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) ابلصالة ( 

على سنية األذان يف أذن  واملعىن أذن مبثل أذان الصالة وهذا يدل : أي أبذان الصالة وهو متعلق أبذن
 السنة روي أن عمر بن عبد العزيز رضي هللا عنه كان يؤذن يف اليمىن ويقيم يف اليسرى املولود . ويف شرح

 إذا ولد الصيب كذا يف املرقاة . 

مسندا وقد روي مرفوعا أخرجه ابن السين من حديث  قلت : قال احلافظ يف التلخيص : مل أره عنه
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يف أذنه اليمىن وأقام يف اليسرى مل تضره أم الصبيان وأم الصبيان  ن ولد له مولود فأذناحلسني بلفظ " م
  . هي التابعة من اجلن

عاصم بن عمر بن  قال املنذري : وأخرجه الرتمذي وقال حسن صحيح هذا آخر كالمه . ويف إسناده
لم فيه غريمها وانتقد عليه أبو وتك اخلطاب وقد غمزه اإلمام مالك وقال ابن معني ضعيف ال حيتج حبديثه

  . حامت حممد بن حبان البسيت رواية هذا احلديث وغريه

 
أبو  حدثنا  يوسف بن موسى  و حدثنا   ح حممد بن فضيل  حدثنا  عثمان بن أيب شيبة  حدثنا  

  قالت  نها رضي هللا ع عائشة  عن  عروة  عن  هشام بن عروة  عن  أسامة 

ومل  وحينكهم  يوسف  زاد  يؤتى ابلصبيان فيدعو هلم ابلربكة  صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا  كان
 يذكر ابلربكة 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) أخربان أبو أسامة ( 

 هشام بن عروة  فأبو أسامة وحممد بن فضيل كالمها يرواين عن , : هو محاد بن أسامة

  ( ) يؤتى

 : بصيغة اجملهول 

 ) ابلصبيان ( 

 تغليب  وكذا ابلصبيات ففيه

 ) وحينكهم ( 

 فدلكه حبنكه  : من التحنيك يقال حنك الصيب إذا مصغ مترا

 ) ومل يذكر ابلربكة ( 

نيك املولود . واحلديث لفظ ابلربكة . ويف احلديث داللة على سنية حت : أي مل يذكر يوسف يف روايته
  . سكت عنه املنذري

 
ابن  عن  داود بن عبد الرمحن العطار  حدثنا   إبراهيم بن أيب الوزير حدثنا  حممد بن املثىن  حدثنا  

  قالت  رضي هللا عنها  عائشة  عن  أم محيد  عن  أبيه  عن  جريج 

قلت وما املغربون قال  فيكم املغربون أو كلمة غريها  هل رئي  صلى هللا عليه وسلم  يل رسول هللا  قال
 الذين يشرتك فيهم اجلن 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) هل رئي ( 
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 : بصيغة اجملهول 

 كلمة غريها (  ) أو

 كلمة أخرى غري هذه الكلمة   قال : شك من الراوي أي قال صلى هللا عليه وسلم كلمة هل رئي أو

 ) فيكم املغربون ( 

اجلن " مسوا  النهاية : ومنه احلديث " إن فيكم مغربني قيل وما املغربون ؟ قال الذين تشرك فيهم : قال يف
مبشاركة اجلن فيهم أمرهم إايهم  مغربني ألنه دخل فيهم عرق غريب أو جاءوا من نسب بعيد . وقيل أراد

قوله تعاىل } وشاركهم يف األموال واألوالد { انتهى  هلم فجاء أوالدهم من غري رشده ومنه ابلزان وحتسينه
 . 

 املغربون بكسر الراء املشددة قيل أي املبعدون عن ذكر هللا تعاىل عند الوقاع حىت : ويف فتح الودود

املشاركة  ذا معىنشارك فيهم الشيطان , وقيل املغرب من اإلنسان من خلق من ماء اإلنسان واجلن وه
أنساهبم مبداخلة من  ألنه دخل فيه عرق غريب أو جاء من نسب بعيد وقد انقطعوا عن أصوهلم وبعد

اجلن جتامعهما " ولعله أراد ما  ليس من جنسهم وقال صلى هللا عليه وسلم " هل حتس منكن امرأة أن
 .  انتهى خمتصرا هو معروف أن بعض النساء يعشق هلا بعض اجلن وجيامعها

الذين تشرك فيهم اجلن مسوا به ألنه دخل  وقال يف القاموس : واملغربون بكسر الراء املشددة يف احلديث
  . فيهم عرق غريب أو جمليئهم من نسب بعيد انتهى

من إيراد احلديث يف  قال املنذري : أم محيد هذه مل تنسب ومل يعرف هلا اسم انتهى . ومقصود املؤلف
اجلن والشيطان كما للدعاء عند الوقاع له  ذان يف أذن املولود له أتثري عجيب وأمان منهذا الباب أن األ

 أعلم .  أتثري بليغ وحرز من اجلن والشيطان وهللا

 تعليقات احلافظ ابن قيم اجلوزية

لإلنس اإلمام أمحد وغريه ,  قال الشيخ مشس الدين ابن القيم رمحه هللا : وقد تكلم يف نكاح اجلن
 م فيه يف أمرين : يف وقوعه ويف حكمه . والكال

 حكمه : فمنع منه أمحد , ذكره القاضي أبو يعلى .  فأما

 
 في الرجل يستعيذ من الرجل  باب  

 قال  سعيد  حدثنا  خالد بن احلارث  حدثنا  قاال وعبيد هللا بن عمر اجلشمي  نصر بن علي  حدثنا  
  ابن عباس  عن  أيب هنيك  عن  قتادة  عن  عروبة  ابن أيب نصر 

 قال  فأعطوه  من استعاذ ابهلل فأعيذوه ومن سألكم بوجه هللا قال  صلى هللا عليه وسلم  هللا  أن رسول
 من سألكم ابهلل  عبيد هللا 
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 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) قال نصر ( 

 يف روايته  : بن علي

 ابن أيب عروبة (  )

 غري ذكر اسم أبيه  : أي سعيد بن أيب عروبة وأما عبيد هللا فقال سعيد فقط من

 ) من استعاذ ابهلل فأعيذوه ( 

  العلقمي : أي يسألكم ابهلل أن تلجئوه إىل ملجأ يتخلص به من عدوه وحنوه فأعيذوه قال: 

 ) ومن سألكم بوجه هللا ( 

 العلوم  أي شيئا من أمور الدنيا واآلخرة أو: 

 ) فأعطوه ( 

 : إجالال ملن سألكم به 

 هللا (  ) قال عبيد

 : أي ابن عمر 

 ) من سألكم ابهلل ( 

 ابهلل مكان بوجه هللا .  : أي قال

بن واقد  ابن عباس روى عنه قتادة وحسني قال املنذري : وأبو هنيك هذا ذكر البخاري أنه مسع عن
  . وزايد بن سعد

 
 حدثنا  عثمان بن أيب شيبة  و حدثنا  ح   أبو عوانة قاال حدثنا  وسهل بن بكار  مسدد  حدثنا  

  قال  ابن عمر  عن  جماهد  عن   األعمش عن  املعىن  جرير 

سهل  وقال  اذكم ابهلل فأعيذوه ومن سألكم ابهلل فأعطوه من استع صلى هللا عليه وسلم   قال رسول هللا
فإن مل  وعثمان  مسدد  قال  فكافئوه  ومن آتى إليكم معروفا ومن دعاكم فأجيبوه مث اتفقوا  وعثمان  

 كافأمتوه  جتدوا فادعوا هللا له حىت تعلموا أن قد
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 تعاذكم ابهلل ( ) من اس

 مستعيذا ابهلل من ضرورة أو جائحة حلت به أو ظلم انله أو جتاوز عن جناية  : أي طلب اإلعاذة

 فأعيذوه (  )

 : أي أعينوه وأجيبوه فإن إغاثة امللهوف فرض 
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 سهل (  ) وقال

 : هو ابن بكار 

 ) وعثمان ( 

  : هو ابن أيب شيبة

  ) ومن دعاكم فأجيبوه (

 غريها وحيتمل من دعاكم ملعونة أو شفاعة قاله العزيزي  : أي وجواب إن كان لوليمة عرس ونداب يف

  ( ) مث اتفقوا

 أي مسدد وسهل وعثمان 

 ) من آتى ( 

  : من اإليتاء

 ) فكافئوه ( 

 : أي مبثله أو خري منه 

  ( ) فإن مل جتدوا

 : أي ما تكافئون به 

 له إخل (  ) فادعوا

 إليكم أي إحسان فكافئوه مبثله فإن مل جتدوا فبالغوا يف الدعاء له جهدكم حىت حتصل : يعين من أحسن

 املثلية . 

  . قال املنذري : وأخرجه النسائي وقد تقدم يف كتاب الزكاة

 

 في رد الوسوسة  باب  
 فهي إهلام .  ىل الفضائلاخلواطر إن كانت تدعو إىل الرذائل فهي وسوسة وإن كانت إ

 
 و حدثنا  قال  ابن عمار  عكرمة يعين حدثنا  النضر بن حممد  حدثنا  عباس بن عبد العظيم  حدثنا 

  فقلت  ابن عباس  قال سألت  أبو زميل 

ل وضحك فقال يل أشيء من شك قا ما شيء أجده يف صدري قال ما هو قلت وهللا ما أتكلم به قال
  قال ما جنا من ذلك أحد قال حىت أنزل هللا عز وجل

  اب من قبلك كنت يف شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون الكت فإن 

 شيئا فقل  إذا وجدت يف نفسك اآلية قال فقال يل 
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  األول واآلخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم  هو 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) أخربان أبو زميل ( 

 الوليد  : ابلتصغري هو مساك بن

 ) ما شيء ( 

 : ما استفهامية 

 ) قال ( 

 أي أبو زميل  :

 ) فقال ( 

 : أي ابن عباس 

  ( ) أشيء من شك

 : أي ما جتده يف صدرك أهو شيء من شك 

 ) وضحك ( 

 ابن عباس كما هو الظاهر  : أي

 ) حىت أنزل هللا تعاىل ( 

  شك هو صلى هللا عليه وسلم فأنزل هللا تعاىل بل أراد حىت بعمومهالودود : مل يرد حىت : قال يف فتح

 ومشوله الغالب فرض يف حقه صلى هللا عليه وسلم انتهى 

  } } فإن كنت

 : أي اي حممد 

 } مما أنزلنا إليك { 

  من القصص فرضا

 } فاسأل الذين يقرءون الكتاب { 

بصدقه . قال صلى هللا عليه وسلم ال أشك وال أسأل كذا يف  خيربونك : أي التوراة فإنه اثبت عندهم
 ويف معامل التنزيل : قوله تعاىل } فإن كنت يف شك مما أنزلنا إليك { يعين القرآن , تفسري اجلاللني

قيل هذا  فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك فيخربونك أنك مكتوب عندهم يف التوراة واإلجنيل
خياطبون الرجل ويريدون به  عليه وسلم واملراد به غريه على عادة العرب فإهنم خطاب للرسول صلى هللا

صلى هللا عليه وسلم وأراد به املؤمنني , وقيل   غريه كقوله تعاىل } اي أيها النيب اتق هللا { خاطب النيب
عليه وسلم بني مصدق ومكذب وشاك فهذا اخلطاب مع أهل  كان الناس على عهد النيب صلى هللا
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اإلنسان يف شك مما أنزلنا إليك من اهلدى على لسان رسولنا حممد فاسأل  شك ومعناه إن كنت اي أيهاال
 انتهى خمتصرا .  الذين إخل

 مسلم .  قال املنذري : أبو زميل هو مساك بن الوليد احلنفي وقد احتج به

 تعليقات احلافظ ابن قيم اجلوزية

جتاوز ألميت عما حدثت به أنفسها , ما  يف الصحيحني " إن هللا قال الشيخ ابن القيم رمحه هللا تعاىل :
 مل يتكلموا , أو يعملوا به " . 

 
  قال  أيب هريرة  عن  أبيه  عن  سهيل  حدثنا  زهري  حدثنا  أمحد بن يونس  حدثنا  

ما  الكالم به  أو أن نتكلم به  نعظم  أصحابه فقالوا اي رسول هللا جند يف أنفسنا الشيء  جاءه انس من
 صريح اإلميان  ذاك حنب أن لنا وأان تكلمنا به قال أوقد وجدمتوه قالوا نعم قال 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) جاءه ( 

  : أي النيب صلى هللا عليه وسلم

 ) أانس من أصحابه ( 

 : أي مجاعة منهم 

 الشيء (  نا) جند يف أنفس

 : أي القبيح 

 ) نعظم أن نتكلم به ( 

من خلق هللا  اإلعظام أي جند التكلم به عظيما لغاية قبحه واملعىن جند يف أنفسنا الشيء القبيح حنو : من
 يف خواطران  وكيف هو ومن أي شيء هو وحنو ذلك مما يتعاظم النطق به فما حكم جراين ذلك

 ) أو الكالم به ( 

 شك من الراوي : 

 أن لنا (  ) ما حنب

 : كذا وكذا من املال 

 ) وأان تكلمنا ( 

 بصيغة املتكلم من ابب التفعل  :

 ) به ( 
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 خيطر يف قلوبنا  : أي ابلشيء القبيح الذي

 ) قال أوقد وجدمتوه ( 

صل ذلك وقد وجدمتوه , التقريري والواو املقرونة هبا للعطف على مقدر أي اح : اهلمزة لالستفهام
 للشيء  والضمري

 ) قال ذاك صريح اإلميان ( 

مينعكم من قبول ما يلقيه الشيطان يف أنفسكم والتصديق به حىت يصري  معناه أن صريح اإلميان هو الذي
يتمكن من قلوبكم وال تطمئن إليه نفوسكم , وليس معناه أن الوسوسة نفسها صريح  ذلك وسوسة ال

 ك أهنا إمنا تتولد من فعل الشيطان وتسويله فكيف يكون إمياان صرحيا . وذل اإلميان

قاله اخلطايب  روي يف حديث آخر أهنم ملا شكوا إليه ذلك قال احلمد هلل الذي رد كيده إىل الوسوسة وقد
 يف املعامل . 

  . قال املنذري : وأخرجه مسلم والنسائي
عبد  عن  ذر  عن  منصور  عن  جرير  حدثنا  قاال قدامة بن أعني  وابن عثمان بن أيب شيبة  حدثنا  

  قال  عباس  ابن عن  هللا بن شداد 

فقال اي رسول هللا إن أحدان جيد يف نفسه يعرض ابلشيء ألن  صلى هللا عليه وسلم  جاء رجل إىل النيب 
 هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب احلمد هلل الذي رد كيده إىل يتكلم به فقال  يكون محمة أحب إليه من أن

 رد أمره مكان رد كيده  ابن قدامة  قال  الوسوسة 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) يعرض ابلشيء ( 

 : أي القبيح 

 يكون محمة (  ) ألن

 : بضم ففتح أي فحما 

 ) من أن يتكلم به ( 

 ك الشيء أي بذل :

 ) رد كيده ( 

 لداللة السياق عليه  : الضمري للشيطان وإن مل جير ذكره

 ) قال ابن قدامة رد أمره ( 

  . أو للشيطان , قال املنذري : وأخرجه النسائي : الضمري للرجل
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 مواليه ينتمي إلى غير  في الرجل  باب  
  . أي ينتسب إىل غريهم

 
سعد بن  قال حدثين  أبو عثمان  قال حدثين   عاصم األحول حدثنا  زهري  حدثنا  نفيلي ال حدثنا  

  قال  مالك 

إىل غري أبيه وهو يعلم أنه  ادعى  من  قال  أنه صلى هللا عليه وسلم  حممد  مسعته أذاني ووعاه قليب من 
  غري أبيه فاجلنة عليه حرام

 صلى هللا عليه وسلم  حممد  قليب من  فذكرت ذلك له فقال مسعته أذاني ووعاه أاب بكرة  فلقيت  قال 
أما أحدمها فأول من رمى  لقد شهد عندك رجالن أميا رجلني فقال   أاب عثمان اي  فقلت  عاصم  قال 

بضعة وعشرين  يف الطائف  واآلخر قدم من  مالك سعد بن  يعين  أو يف اإلسالم  هللا  بسهم يف سبيل
وهللا إنه عندي أحلى من   حيث حدث هبذا احلديث النفيلي  قال  رجال على أقدامهم فذكر فضال 

يقول ليس  أمحد  يقول مسعت  أاب داود  ومسعت  أبو علي  قال  يعين قوله حدثنا وحدثين  العسل 
  شعبة  كانوا تعلموه من  البصرة  قال وما رأيت مثل أهل  نور الكوفة  ل حلديث أه

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) أخربان زهري ( 

  : بن حممد التميمي اخلراساين

 ) أخربان عاصم األحول ( 

 : هو ابن سليمان البصري 

 حدثين أبو عثمان (  )

 ن مل النهدي : هو عبد الرمحن ب

 مالك (  ) حدثين سعد بن

الفرائض ومسلم واللفظ للبخاري  : هو سعد بن أيب وقاص ذكره يف الفتح . وأخرج البخاري يف كتاب
أيب عثمان عن سعد قال مسعت النيب صلى  حدثنا مسدد حدثنا خالد هو ابن عبد هللا حدثنا خالد عن

وهو يعلم أنه غري أبيه فاجلنة عليه حرام " فذكرته أليب بكرة  يههللا عليه وسلم يقول " من ادعى إىل غري أب
 ووعاه قليب من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .  فقال وأان مسعته أذاني

ابن عبد هللا الواسطي الطحان , وخالد شيخه هو ابن مهران احلذاء ,  قال احلافظ يف الفتح : خالد هو
 بن أيب وقاص والسند إىل سعد كله بصريون , والقائل فذكرته أليبالنهدي , وسعد هو ا وأبو عثمان هو

 بكرة هو أبو عثمان انتهى . 

بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عاصم قال  وأخرج البخاري يف ابب غزوة الطائف حدثنا حممد بن
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حصن  رمى بسهم يف سبيل هللا وأاب بكرة وكان تسور مسعت أاب عثمان قال مسعت سعدا وهو أول من
هللا عليه وسلم فقاال مسعنا النيب صلى هللا عليه وسلم يقول " من  الطائف يف أانس فجاءا إىل النيب صلى

 وهو يعلم فاجلنة عليه حرام " .  ادعى إىل غري أبيه

 ) من ادعى ( 

 أي انتسب ورضي أن ينسبه الناس إىل غري أبيه  : بتشديد الدال

 ) وهو يعلم ( 

 أنه يعلم واحلال  : أي

 ) فاجلنة عليه حرام ( 

أن يعذب بقدر ذنبه أو حممول على الزجر عنه ألنه يؤدي إىل فساد عريض  : أي إن اعتقد حله أو قبل
 . 

 بطال : ليس معىن هذا احلديث أن من اشتهر ابلنسبة إىل غري أبيه أن يدخل يف الوعيد قال ابن

عامدا خمتارا وكانوا يف  حتول عن نسبته ألبيه إىل غري أبيه عاملا كاملقداد بن األسود , وإمنا املراد به من
ينسب إىل الذي تبناه حىت نزل قوله تعاىل }  اجلاهلية ال يستنكرون أن يتبىن الرجل ولد غريه ويصري الولد

تعاىل } وما جعل أدعياءكم أبناءكم { فنسب كل واحد إىل  ادعوهم آلابئهم هو أقسط عند هللا { وقوله
إىل من تبناه لكن بقي بعده مشهورا مبن تبناه فيذكر به لقصد التعريف ال  ه احلقيقي وترك االنتسابأبي

احلقيقي  احلقيقي , كاملقداد بن األسود وليس األسود أابه وإمنا كان تبناه , واسم أبيه لقصد النسب
 عمرو بن ثعلبة كذا يف الفتح . 

 ) رجالن أميا رجلني ( 

التذكري  ما زائدة . قال يف املصباح : أي تقع صفة اتبعة ملوصوف وتطابق يفأي وقعت صفة و  :
الطائف قال عاصم قلت  والتأنيث حنو برجل أي رجل وابمرأة أية امرأة انتهى . ولفظ البخاري يف غزوة

بسهم يف سبيل هللا وأما اآلخر  لقد شهد عندك رجالن حسبك مبا قاال أجل أما أحدمها فأول من رمى
 من الطائف انتهى .  إىل النيب صلى هللا عليه وسلم اثلث ثالثة وعشرينفنزل 

هو حرام فكذا االنتماء إىل غري مواليه  ومطابقة احلديث ابلباب من حيث إن االدعاء إىل غري أبيه كما
 اآلتية  أيضا حرام , وقد أيده برواية أيب هريرة وأنس

 ) فقال ( 

 : أي أبو عثمان 

 ) فذكر ( 

 أبو عثمان  :

 ) فضال ( 
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 : أليب بكرة 

  ( ) قال النفيلي

 : هو عبد هللا بن حممد 

 ) حيث حدث ( 

  : أي حني حدث

 ) وهللا ( 

 : الواو للقسم 

  ( ) يعين قوله حدثنا وحدثين

ن مالك إىل سعد ب : يف اإلسناد ألهنما صرحيان يف السماع حيث صرح كل من الرواة من النفيلي
 ابلتحديث وهو تفسري للضمري يف قوله إنه 

  ( ) مسعت أمحد

 : بن حنبل إمام األئمة 

  ( ) ليس حلديث أهل الكوفة نور

الكوفة بل استثىن  : ينور به احلديث ويضيء إضاءة اتمة ولكن ليس ذلك مطردا يف حديث مجيع أهل
 منه حديث بعض احلفاظ من أهل الكوفة . 

قال أمحد بن حنبل رمحه هللا وذلك لعدم اعتنائهم ابألسانيد الصحيحة   ث أكثرهم فكماوأما حدي
مرتبة  احلجاز والبصرة والشام وال يبالون هل هي بصيغة األخبار أو العنعنة وال يفرقون بني كاعتناء أهل

حة أو كانت صحي االتصال واالنقطاع واإلرسال بل حتتجون ابألحاديث اليت هي توافق القياس سواء
الثابتة , فكيف يوجد  مرسلة أو منقطعة أو ضعيفة من ضعف الرجال ويردون هبا األحاديث الصحيحة

أحاديثهم نور , ويقرب من هذا ما يف  يف أحاديثهم نور . وأما حديث أهل احلجاز والشام والبصرة ففي
طان ذكر هلشام بن عروة املديين قال حيىي بن سعيد الق سنن الرتمذي يف كتاب الطهارة قال علي أي ابن

ابن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال " من توضأ على  حديث األفريقي عن أيب غطيف عن
 حسنات " فقال هذا إسناد مشرقي انتهى .  طهر كتب هللا له به عشر

 أعلم املشرق وهم أهل الكوفة وكأنه جرح يف روايتهم وهللا  أي ما رواه أهل املدينة بل رواه أهل

  ( ) قال

 : أمحد بن حنبل 

 ) وما رأيت مثل أهل البصرة ( 

 التثبت والضبط واإلتقان ابألحاديث  : يف

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية                                   كتاب األدب           عون المعبود شرح سنن ابي داود           

 

 ) كانوا ( 

  : أهل البصرة

 ) تعلموه ( 

 والضمري املنصوب يرجع إىل احلديث  , : بصيغة اجلمع املاضي بشدة الالم من ابب التفعل

 ) من شعبة ( 

يف  البصري واملعىن أن شعبة من أهل البصرة كان انقدا للرجال ضابطا متقنا متيقظا حمتاطا حلجاج: بن ا
وأما أهل البصرة فإمنا  , أداء صيغ ألفاظ احلديث واألسانيد وأنه ال يروي عن املدلسني وال عن الضعفاء

ختاروا طريقة واقتفوا أثره أال ترى الدرجة ألهنم ا تعلموا هذا العلم من شعبه وصاروا هبذه املنزلة وبلغوا هبذه
بكرة يف االدعاء إىل غري أبيه أن فيه نورا وضوءا والسند كله بصريون  إىل حديث سعد بن أيب وقاص وأيب

  . وهللا أعلم

وأيب بكرة يف  قال املنذري وأخرجه البخاري اتما مبعناه , وأخرج مسلم وابن ماجه من حديث سعد
  . االدعاء ال غري

 
أيب  عن  األعمش  عن  زائدة  حدثنا  عمرو  معاوية يعين ابن حدثنا  حجاج بن أيب يعقوب  دثنا ح 

  أيب هريرة  عن  صاحل 

فعليه لعنة هللا واملالئكة والناس  مواليه  بغري إذن  من توىل قوما قال  صلى هللا عليه وسلم  عن النيب 
  صرف  وال  عدل  القيامة  ل منه يومأمجعني ال يقب

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) من توىل قوما ( 

 حرام وإن أذن فيه مواليه أيضا فقوله من غري إذن مواليه لزايدة التقبيح , والعادة : أي اختذهم مواليه وهذا

 أهنم ال يرضون بذلك كذا يف فتح الودود 

 ) صرف وال عدل ( 

 انفلة وال فريضة .  : أي

  . قال املنذري : وأخرجه مسلم

 
عبد الرمحن بن يزيد بن  عن  عبد الواحد  عمر بن حدثنا  سليمان بن عبد الرمحن الدمشقي  حدثنا  

  قال  أنس بن مالك  عن  ببريوت  وحنن   سعيد بن أيب سعيد قال حدثين  جابر 

فعليه  مواليه  إىل غري  إىل غري أبيه أو انتمى ادعى  من  يقول  صلى هللا عليه وسلم  ول هللا رس مسعت
  لعنة هللا املتتابعة إىل يوم القيامة 
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  عون المعبود شرح سنن أبي داود 
 ) وحنن ببريوت ( 

 يمون ببريوت ابلشام أي حدثين سعيد واحلال أان مق : يف القاموس : بريوت بلد

 إخل (  ) من ادعى إىل غري أبيه

إىل غري أبيه أو انتماء العتيق إىل  : قال العلقمي قال النووي : هذا صريح يف غلظ حترمي انتساب اإلنسان
حقوق اإلرث والوالء والعقل وغري ذلك مع ما فيه من  والء غري مواليه ملا فيه من كفر النعمة وتضييع

  . ق انتهىقطيعة الرحم والعقو 

علي بن أيب طالب  قال املنذري : وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والرتمذي والنسائي حنوه من حديث
  . " عليه السالم وفيه " فعليه لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني

 
 في التفاخر باألحساب  باب  

كافتخار وتفاخر وأفخر بعضهم  خلصالقال يف القاموس : الفخر وحيرك والفخار والفخارة التمدح اب
 آابئك .  على بعض انتهى . واألحساب مجع حسب وهو ما تعده من مفاخر

ابن  أخربان  أمحد بن سعيد اهلمداين  و حدثنا  ح  املعايف  حدثنا  موسى بن مروان الرقي  حدثنا  
  قال  أيب هريرة  عن  أبيه  عن  سعيد بن أيب سعيد  عن  هشام بن سعد  عن  وهذا حديثه  وهب 

اجلاهلية وفخرها ابآلابء  عبية  قد أذهب عنكم  إن هللا عز وجل صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 
فحم من تراب ليدعن رجال فخرهم أبقوام إمنا هم فحم من  وآدم  آدم  مؤمن تقي وفاجر شقي أنتم بنو 

  اليت تدفع أبنفها الننت  اجلعالن  ليكونن أهون على هللا من  جهنم أو

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) وهذا حديثه ( 

  : أي حديث أمحد بن سعيد

 ) عبية اجلاهلية ( 

 تكربها وخنوهتا . ددة أي فخرها و وفتح املثناة التحتية املش : بضم العني املهملة وكسر املوحدة املشددة

  العبية الكرب والنخوة وأصله من العب وهو الثقل يقال عبية وعبية بضم العني وكسرها : قال اخلطايب

 ) مؤمن تقي وفاجر شقي ( 

مؤمن تقي فهو اخلري الفاضل وإن مل يكن حسيبا يف قومه ,  : قال اخلطايب : معناه أن الناس رجالن
 يف أهله شريفا رفيعا انتهى .  نوفاجر شقي فهو الدين وإن كا

فإذن ال ينبغي له أن يتكرب على أحد , أو فاجر شقي  وقيل : معناه أن املفتخر املتكرب إما مؤمن تقي
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 يستحق التكرب فالتكرب منفي بكل حال  فهو ذليل عند هللا والدليل ال

  ( ) أنتم بنو آدم وآدم من تراب

 لنخوة والكرب : أي فال يليق مبن أصله الرتاب ا

  ( ) ليدعن

 : بالم مفتوحة يف جواب قسم مقدر أي وهللا ليرتكن كذا قيل 

 هم (  ) إمنا

 : أي أقوام 

 ) أو ليكونن ( 

  والضمري الفاعل العائد إىل رجال وهو واو اجلمع حمذوف من ليكونن واملعىن ليصرين : بضم النون األوىل

 ) أهون ( 

 : أي أذل 

 على هللا (  )

  : أي عنده

 ) من اجلعالن ( 

 دويبة سوداء تدير اخلراء أبنفها  : بكسر اجليم وسكون العني مجع جعل بضم ففتح

 ) اليت تدفع أبنفها الننت ( 

 أي العذرة .  :

نة جعالن بكسر اجليم والعني ساك قال العالمة الدمريي يف حياة احليوان : اجلعل كصرد ورطب ومجعه
 معروفة تعض  وهو جيمع اجلعر اليابس ويدخره يف بيته وهو دويبة

 قال املنذري : وأخرجه الرتمذي وقال حسن صحيح . 

 تعليقات احلافظ ابن قيم اجلوزية

هللا بن دينار عن ابن عمر " أن  قال الشيخ ابن القيم رمحه هللا : وقد أخرج الرتمذي من حديث عبد
فقال : اي أيها الناس إن هللا قد أذهب عنكم  وسلم خطب الناس يوم فتح مكة رسول هللا صلى هللا عليه

الناس رجالن : مؤمن تقي كرمي على هللا , وفاجر شقي هني على هللا  , عبية اجلاهلية , وتعاظمها آبابئها
 ن ذكروخلق هللا آدم من تراب . قال هللا تعاىل : } اي أيها الناس إان خلقناكم م , , والناس بنو آدم

وقال : هذا  { وأنثى وجعلناكم شعواب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند هللا أتقاكم إن هللا عليم خبري
والد  -وعبد هللا بن جعفر  , حديث غريب ال نعرفه من حديث عبد هللا بن دينار إال من هذا الوجه

 ضعفه حيىي بن معني وغريه .  -علي يضعف 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية                                   كتاب األدب           عون المعبود شرح سنن ابي داود           

 

سن عن مسرة يرفعه " احلسب املال , والكرم التقوى " وقال هذا أيضا من حديث احل ويف الرتمذي
 حسن صحيح غريب . البهائم يف فروجها فتهرب , شديد السواد , يف بطنه لون محرة يوجد حديث

عجيب أمره  كثريا يف مراح البقر واجلواميس ومواضع الروث , ومن شأنه مجع النجاسة وادخارها . ومن
أن حيرس النيام فمن قام  ريح الطيب فإذا أعيد إىل الروث عاش . ومن عادتهأنه ميوت من ريح الورد و 

  . لقضاء حاجته تبعه وذلك من شهوته للغائط ألنه قوته

أخربان أبو عامر  وأخرج الرتمذي يف سننه وهو آخر حديث يف جامعه قبل العلل حدثنا حممد بن بشار
النيب صلى هللا عليه وسلم قال  عن أيب هريرة عن العقدي أخربان هشام بن سعد عن سعيد بن أيب سعيد

فحم جهنم أو ليكونن أهون على هللا من اجلعل  " لينتهني أقوام يفتخرون آبابئهم الذين ماتوا إمنا هم
حديث حسن حدثنا هارون بن موسى بن أيب علقمة حدثين  الذي يدهده اخلراء أبنفه " احلديث هذا

يب سعيد عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أ أيب عن هشام بن سعد عن سعيد بن
وقال هذا حديث حسن , وسعيد املقربي قد مسع من أيب هريرة ويروي عن أبيه  فذكر احلديث خمتصرا

عن أيب هريرة , وقد روى سفيان الثوري وغري واحد هذا احلديث عن هشام بن سعد عن  أشياء كثرية
سعد  ريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم حنو حديث أيب عامر عن هشام بناملقربي عن أيب ه سعيد

 انتهى كالمه . وحديث أيب هريرة أخرجه ابن حبان أيضا . 

الطيالسي وشعب اإلميان عن ابن عباس أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال " ال  ويف مسند أيب داود
آابئكم الذين  نفسي بيده ملا يدحرج اجلعل أبنفه خري منآبابئكم الذين ماتوا يف اجلاهلية فوالذي  تفخروا

هللا صلى هللا عليه وسلم " كلكم  ماتوا يف اجلاهلية " وروى البزار يف مسنده عن حذيفة قال : قال رسول
 أو ليكونن أهون على هللا من اجلعالن " انتهى .  بنو آدم وآدم من تراب لينتهني قوم يفخرون آبابئهم

قال السيوطي يف الدر النثري تلخيص هناية ابن األثري : قد دهديت  " ث الرتمذي " يدهدهوقوله يف حدي
 فتدهده دحرجته فتدحرج وملا يدهده اجلعل أي يدحرجه من السرجني انتهى .  احلجر ودهدهته

لعذرة , املفتخر هبم اب القاري : شبه املفتخرين آبابئهم الذين ماتوا يف اجلاهلية ابجلعالن , وآابءهم قال
األمرين واقع البتة إما االنتهاء عن  ونفس افتخارهم هبم ابلدفع والدهدهة ابألنف واملعىن أن أحد

 اجلعالن املوصوفة انتهى .  االفتخار أو كوهنم أذل عند هللا تعاىل من

 

    في العصبية  باب  
  . عصبة األقارب من جهة األبوال , قال يف النهاية : العصيب هو الذي يغضب لعصبته وحيامي عنهم

 
 عن  عبد الرمحن بن عبد هللا بن مسعود  عن   مساك بن حرب حدثنا  زهري  حدثنا  النفيلي  حدثنا  

  قال  أبيه 
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 بذنبه  ينزع  فهو  ردي  من نصر قومه على غري احلق فهو كالبعري الذي 

عبد الرمحن بن عبد هللا  عن  مساك بن حرب  عن  سفيان  حدثنا  أبو عامر  ثنا حد ابن بشار  حدثنا 
 حنوه  فذكر  أدم  من  قبة  وهو يف  صلى هللا عليه وسلم  انتهيت إىل النيب  قال  أبيه  عن  
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 حلق ( ) من نصر قومه على غري ا

 أو مشكوك  : أي على ابطل

 ) فهو كالبعري الذي ردي ( 

 املشددة وفتح الياء أي تردى وسقط يف البئر  : بضم الراء وكسر الدال

 ) فهو ( 

 املرتدي  : أي البعري

 ) ينزع ( 

 : بصيغة اجملهول أي خيرج ويرفع 

 بذنبه (  )

 : أي جير من ورائه . 

اإلمث وهلك كالبعري إذا تردى يف بئر فصار ينزع بذنبه وال يقدر على  : معناه أنه قد وقع يف قال اخلطايب
  . اخلالص

 ) وهو يف قبة من أدم ( 

 : بفتحتني أي جلد 

  ( ) فذكر حنوه

 : أي حنو احلديث األول . 

  . وعبد الرمحن قد مسع من أبيه . قال املنذري : األول موقوف والثاين مسند

 
بنت واثلة  عن  سلمة بن بشر الدمشقي  حدثنا  الفراييب  حدثنا  حممود بن خالد الدمشقي  حدثنا  

  يقول   أابها أهنا مسعت  بن األسقع 

 قومك على الظلم  ما العصبية قال أن تعني قلت اي رسول هللا 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 لعصبية إخل ( ) ما ا

ابن ماجه وقال فيه عن عباد بن كثري الشامي عن امرأة منهم يقال هلا فسيلة  : قال املنذري : وأخرجه
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وبعد  أيب فذكر مبعناه . وفسيلة بضم الفاء وفتح السني املهملة وسكون الياء آخر احلروف قالت مسعت
فيها أيضا خصيلة  لك غري واحد , ويقالالالم املفتوحة اتء أتنيث هي بنت واثلة بن األسقع , ذكر ذ

وبعد الالم املفتوحة اتء أتنيث .  بضم اخلاء املعجمة وفتح الصاد املهملة وبعدها ايء آخر احلروف ساكنة
 غري واحد , وإسناد حديث أيب داود أمثل من هذا وعباد بن كثري الشامي وثقه حيىي بن معني وتكلم فيه

.  

 
سعيد بن  أنه مسع  أسامة بن زيد  عن  أيوب بن سويد  حدثنا  بن السرح أمحد بن عمرو  حدثنا  

  قال  جعشم املدجلي  سراقة بن مالك بن حيدث عن  املسيب 

 خريكم املدافع عن عشريته ما مل أيمث  فقال  وسلم  صلى هللا عليه خطبنا رسول هللا 

 ضعيف  يد أيوب بن سو   أبو داود قال 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) عن سراقة ( 

 : بضم أوله 

 بن جعشم (  ) بن مالك

 : بضم اجليم والشني املعجمة بينهما عني مهملة 

 املدافع (  ) خريكم

 : أي الذي يدفع الظلم 

 ) عن عشريته ( 

 أقاربه املعاشر معهم  : أي

 ) ما مل أيمث ( 

 ابملدافعة يف اإلمث والظلم على املدفوع .  : أي ما مل يظلم ويقع

 ضعيف (  ) قال أبو داود أيوب بن سويد

 : هذه العبارة إمنا وجدت يف بعض النسخ . 

إسناده أيوب بن سويد أبو مسعود احلمريي السيباين قدم مصر وحدث هبا . قال أبو  قال املنذري : يف
احلروف  بد : أيوب بن سويد السيباين بفتح السني املهملة وسكون الياء آخريف رواية ابن الع داود

ضعيف . قال حيىي  وبعدها ابء بواحدة مفتوحة وبعد األلف نون منسوب إىل سيبان بطن من محري وهو
ارم به , وتكلم فيه غري واحد  : بن معني : ليس بشيء كان يسرق األحاديث , وقال عبد هللا بن املبارك

وفاة سراقة كانت سنة أربع وعشرين على  مساع سعيد بن املسيب من سراقة املدجلي نظر فإن , ويف
بقيت من خالفة عمر , وقتل عثمان وهو ابن مخس  املشهور , وقد ولد سعيد بن املسيب لثالث سنني
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عشرين أو إحدى وعشرين فال يصح مساعه منه وهللا أعلم .  عشرة سنة فيكون مولده على هذا سنة
  . تهى كالم املنذريان

 
حممد بن عبد الرمحن املكي يعين  عن  أيب أيوب  سعيد بن عن  ابن وهب  حدثنا  ابن السرح  حدثنا  

  جبري بن مطعم  عن  بن أيب سليمان  عبد هللا عن  ابن أيب لبيبة 

عصبية  دعا إىل عصبية وليس منا من قاتل على ليس منا من قال  صلى هللا عليه وسلم  أن رسول هللا 
 وليس منا من مات على عصبية 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) ليس منا ( 

 : أي ليس من أهل ملتنا 

 من دعا (  )

 : أي الناس 

 ) إىل عصبية ( 

الظامل . وقال القاري : أي  أي من يدعو الناس إىل االجتماع على عصبية وهي معاونة : : قال املناوي
النهاية : هو  اجتماع عصبية يف معاونة ظامل . ويف احلديث " ما ابل دعوى اجلاهلية " قال صاحب إىل

 قوهلم اي آل فالن كانوا يدعون بعضهم بعضا عن األمر احلادث 

 من قاتل على عصبية (  )

  : أي على ابطل , وليس يف بعض النسخ لفظ على

 على عصبية (  ) من مات

  . : أي على طريقتهم من محية اجلاهلية

سليمان مل يسمع من جبري .  قال املنذري . قال أبو داود يف رواية ابن العبد هذا مرسل , عبد هللا بن أيب
وقيل فيه العكي . قال أبو حامت الرازي : هو  هذا آخر كالمه . ويف إسناده حممد بن عبد الرمحن املكي

والنسائي يف سننه من حديث أيب هريرة مبعناه أمت منه , ومن  قد أخرج مسلم يف صحيحهجمهول , و 
  . البجلي خمتصرا حديث جندب بن عبد هللا

 
 عن  أيب كنانة  عن  زايد بن خمراق  عن  عوف   عن أبو أسامة  حدثنا  أبو بكر بن أيب شيبة  حدثنا  

  قال  أيب موسى 

 منهم  ابن أخت القوم صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 
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 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) ابن أخت القوم منهم ( 

ارتباط . وسياق احلديث يقتضي أن املراد أنه كالواحد منهم يف إفشاء سرهم حبضرته  : أي بينه وبينهم
 النووي . ذلك كالنصرة واملودة واملشورة . قاله  وحنو

البخاري ومسلم والرتمذي والنسائي قوله صلى هللا عليه وسلم " ابن أخت  قال املنذري : وقد أخرج
  . خمتصرا ومطوال " القوم منهم

 
 حممد بن إسحق  عن  جرير بن حازم  حدثنا  احلسني بن حممد  حدثنا  حممد بن عبد الرحيم  حدثنا  

 قال  أهل فارس  من  موىل  وكان  أيب عقبة  عن  الرمحن بن أيب عقبة  عبد عن  صني داود بن ح عن 

 

فضربت رجال من املشركني فقلت خذها مين وأان  أحدا  صلى هللا عليه وسلم  شهدت مع رسول هللا 
فهال قلت خذها مين وأان الغالم  ل فقا صلى هللا عليه وسلم  الغالم الفارسي فالتفت إيل رسول هللا 

 األنصاري 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) عن أيب عقبة ( 

 اخلالصة  : قيل امسه رشيد صحايب كذا يف

 ) وكان ( 

 : أي أبو عقبة 

 ) شهدت ( 

 أي حضرت  :

 ) أحدا ( 

 : بضمتني 

 ) فقلت خذها ( 

  أي الضربة أو الطعنة :

 ) وأان الغالم الفارسي ( 

إظهارا  واجلملة حال , وهلذا على عادهتم يف احملاربة أن خيرب الضارب املضروب ابمسه ونسبه : بكسر الراء
 بشجاعته 

 ) فهال قلت ( 

 : أي مل ال قلت 
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 مين وأان الغالم األنصاري (  ) خذها

 : ألن موىل القوم منهم . 

ا افتخرت عند الضرب فانتسب إىل األنصار الذين هاجرت إليهم ونصروين , وكان أي إذ : قال القاري
األنصار  يف ذلك الزمان كفارا , فكره صلى هللا عليه وسلم االنتساب إليهم وأمره ابالنتساب إىل فارس

 ليكون منتسبا إىل أهل اإلسالم انتهى . 

اق , وقد تقدم الكالم عليه . وأبو عقبة هذا يف إسناده حممد بن إسح قال املنذري : وأخرجه ابن ماجه
  . هاشم بن عبد مناف بصري موىل من بين

 
 إخبار الرجل الرجل بمحبته إياه  باب  

 املقدام بن معدي كرب  عن  حبيب بن عبيد   قال حدثين ثور  عن  حيىي  حدثنا  مسدد  حدثنا  
 وقد كان أدركه 

 فليخربه أنه حيبه  إذا أحب الرجل أخاه قال  صلى هللا عليه وسلم   عن النيب
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) وقد كان ( 

 : أي حبيب 

  ( ) أدركه

 : أي املقدام 

 ) فليخربه أنه حيبه ( 

  : معناه احلث على التوددبذلك استمالة قلبه واستجالب زايدة احملبة . قال اخلطايب : ألن يف اإلخبار

إذا علم أنه حمب له  والتألف , وذلك أنه إذا أخربه أنه حيبه استمال بذلك قلبه واجتلب به وده , وفيه أنه
نفسه أو سقطة إن كانت منه وإذا مل  وواد له قبل نصيحته ومل يرد عليه قوله يف عيب إن أخربه به عن

منه قوله , وحيمل ذلك منه على العداوة والشنآن   يقبليعلم ذلك منه مل يؤمن أن يسوء ظنه فيه فال
الرتمذي والنسائي , وقال الرتمذي حسن صحيح غريب . هذا آخر   انتهى . قال املنذري : وأخرجه

 كالمه . 

 حديث أيب سعيد اخلدري وفيه مقال , وقد رواه منصور بن املعتمر عن عبد هللا بن مرة عن وقد روي من

أخرجا  قال أبو الفضل املقدسي وهو صحيح على شرط الصحيحني ومل خيرجاه , وقدعبد هللا بن عمر 
املرء مع من  " هبذا اإلسناد حديثا يف النذور وقد روي عن ابن عمر من وجوه هذا أصحها . وحديث

مسعود , وأبو موسى األشعري  أحب " رواه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنس بن مالك , وعبد هللا بن
وصفوان بن عسال , وعبد هللا بن يزيد اخلطمي  , ي بن أيب طالب , وأبو سعيد اخلدري , وأبو ذر, وعل
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وصفوان بن قدامة اجلمحي , وأبو أمامة الباهلي , وأبو سرحية  , , والرباء بن عازب , وعروة بن مضرس
 , وجابر بن عبد هللا ومعاذ بن جبل , وأبو قتادة األنصاري , وعبادة بن الصامت , الغفاري , وأبو هريرة

 وعائشة رضي هللا عنهم أمجعني .  ,

 فحديث أنس متفق عليه . 

 متفق عليه أيضا .  وحديث ابن مسعود

 وكذلك حديث أيب موسى وقد تقدمت . 

هللا عنه , فرواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن مسلم األعور عن حبة بن  وأما حديث علي رضي
 " أن رجال قال للنيب صلى هللا عليه وسلم الرجل حيب القوم وال يستطيع أن يعمل عن علي جوين العرين

 بعملهم ؟ قال : املرء مع من أحب " . 

" . يف عنه خمتصرا " املرء مع من أحبأيب ليلى عن عطية العو  وأما حديث أيب سعيد اخلدري : فرواه ابن
 

 .  فذكره أبو داود وإسناده صحيح : وأما حديث أيب ذر

 وصححه وقد تقدم .  وأما حديث صفوان بن عسال فرواه الرتمذي

األعور عن موسى بن عبد هللا بن يزيد عن  وأما حديث عبد هللا بن يزيد اخلطمي فرواه مجاعة عن مسلم
 فذكره " .  -وسلم  أبيه " أن رجال سأل النيب صلى هللا عليه

يزيد الصدائي عن العرزمي عن أيب  صور عن علي بنوأما حديث الرباء بن عازب فرواه سعيد بن من
 إسحاق عن الرباء . 

فرواه زيد بن اجلرشي األهوازي عن عمران بن عيينة أخي سفيان عن  : وأما حديث عروة بن مضرس
 عن الشعيب عنه مرفوعا " املرء مع من أحب " .  إمساعيل بن أيب خالد

يف الكبري من حديث موسى بن ميمون املرئي عن أبيه  الطرباين وأما حديث صفوان بن قدامة فرواه
جده عبد الرمحن بن صفوان بن قدامة قال : " هاجر أيب إىل النيب صلى  ميمون بن موسى عن أبيه عن

 فبايعه على اإلسالم , وقال إين أحبك اي رسول هللا فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم , هللا عليه وسلم

 قال : العالء بن ميمون صدوق ضعيف .  املرء مع من أحب " . :

 أمامة الباهلي فرواه حممد بن عرعرة وطالوت بن عباد عن فضال بن جبري عنه يرفعه " ال وأما حديث أيب

 حيب عبد قوما إال بعثه هللا معهم " . 

هللا بن عن عمرو بن مرة عن عبد  -مرتوك  -الغفار بن القاسم  وأما حديث أيب سرحية : فمن رواية عبد
 عنه مرفوعا : " املرء مع من أحب " .  احلارث عن حبيب بن محاد

الربيع عن موسى بن مطري عن أبيه عن أيب هريرة مرفوعا " العبد  وأما حديث أيب هريرة فرواه غسان بن
 مع أحبابه يوم القيامة " .  عند ظنه ابهلل , وهو
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 مرفوعا : " املرء مع من أحب " .  بتوأما حديث معاذ بن جبل : فروي عنه إبسناد ال يث

هليعة حدثين أبو صخر عن حيىي بن النضر عن أيب هريرة  وأما حديث أيب قتادة األنصاري فمن رواية ابن
 حنو حديث أنس .  عن النيب صلى هللا عليه وسلم

ثنا حدثنا عمرو بن عاصم حد وأما حديث عبادة بن الصامت فرواه عبد القدوس بن حممد بن شعيب
 مع من أحب " .  مهام عن قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت مرفوعا " املرء

  . وهو يف البخاري عن عمرو بن عاصم عن قتادة عن أنس من حديثه

 روى عنه البخاري .  -هذا  -وعبد القدوس 

 جابر أيب أسامة من حديث عكرمة بن عمار حدثين سعيد حدثين وأما حديث جابر فرواه احلارث بن
قال : " جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال اي رسول هللا مىت  بن عبد هللا رضي هللا عنهما

 , قال : فما أعددت هلا ؟ قال : وهللا اي رسول هللا ما أعددت هلا إين لضعيف العمل تقوم الساعة ؟

 وإين أحب هللا ورسوله , قال : فأنت مع من أحببت " . 

 املسيب فمنقطع , وإن كان هو ابن مينا فقد أدرك جابرا .  ان هو ابنوسعيد إن ك

عبد هللا بن أمحد : حدثنا هدبة بن خالد حدثنا مهام عن إسحاق بن عبد هللا  وأما حديث عائشة فقال
يوم  طلحة عن شيبة احلضرمي عن عروة عن عائشة مرفوعا : " ال حيب أحد قوما إال حشر معهم بن أيب

 . القيامة " 

معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة  ورواه الطرباين يف معجمه أطول منه من حديث عبد الرزاق عن
لرجوت أن ال آمث : ما جعل هللا ذا سهم يف اإلسالم   ترفعه : " ثالث أحلف عليهن , والرابعة لو حلفت

 واملرء مع من أحب . عبد يف الدنيا فيوليه غريه يوم القيامة ,  كمن ال سهم له , وال يتوىل هللا

 تعليقات احلافظ ابن قيم اجلوزية

الضيب . قال : قال رسول هللا صلى  قال الشيخ ابن القيم رمحه هللا : أخرج الرتمذي عن يزيد بن نعامة
عن امسه واسم أبيه ؟ وممن هو ؟ فإنه أصل للمودة "  هللا عليه وسلم " إذا آخى الرجل الرجل , فليسأله

الصحيحني : عن أنس " أن أعرابيا قال لرسول هللا صلى هللا عليه  غريب . ويف وقال : هذا حديث
قال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما أعددت هلا ؟ قال حب هللا ورسوله ,  وسلم : مىت الساعة ؟

 أنت مع من أحببت " .  : قال

  ورسوله " . أحب هللا ويف رواية " ما أعددت هلا من كثري صوم وال صدقة , ولكين

 قال " املرء مع من أحب " .  ويف الصحيحني عن أيب موسى : أن النيب صلى هللا عليه وسلم

عسال قال " جاء أعرايب جهوري الصوت  وروى الرتمذي من حديث ابن زر بن حبيش عن صفوان بن
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لم : املرء مع من أحب فقال رسول هللا صلى هللا عليه وس : اي حممد , الرجل حيب القوم وال يلحق هبم ؟
 صحيح .  " قال الرتمذي : حديث حسن

إن هللا تعاىل يقول يوم  " ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 ال ظل إال ظلي " .  القيامة : أين املتحابون جلاليل ؟ اليوم أظلهم يف ظلي يوم

عليه وسلم يقول " قال هللا تعاىل :  مسعت رسول هللا صلى هللا ويف الرتمذي عن معاذ بن جبل قال :
النيب صلى هللا عليه وسلم والشهداء " قال : ويف الباب  املتحابون يف جاليل هلم منابر من نور , يغبطهم

وعبادة بن الصامت , وأيب هريرة , وأيب مالك األشعري وهذا حديث  , عن أيب الدرداء , وأيب مسعود
  . حسن صحيح

هبن حالوة  ويف الصحيحني : عن أنس عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال " ثالث من كن فيه وجد
حيبه إال هلل , وأن يكره أن يعود  اإلميان : أن يكون هللا ورسوله أحب إليه مما سوامها , وأن حيب املرء ال

الصحيحني عن أيب هريرة عن  يقذف يف النار " . ويف يف الكفر بعد أن أنقذه هللا منه , كما يكره أن
سبعة يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله : إمام عادل , وشاب نشأ  " النيب صلى هللا عليه وسلم قال

ورجل  , ورجل قلبه معلق يف املساجد , ورجالن حتااب يف هللا : اجتمعا عليه وتفرقا عليه , يف عبادة هللا
حىت ال تعلم   أخاف هللا , ورجل تصدق بصدقة فأخفاهادعته امرأة ذات منصب ومجال , فقال : إين

 مشاله ما تنفق ميينه , ورجل ذكر هللا خاليا ففاضت عيناه " . 

ال  , صحيح مسلم عن أيب هريرة قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " والذي نفسي بيده ويف
فعلتموه حتاببتم : أفشوا السالم  م على شيء إذاتدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا , وال تؤمنوا حىت حتابوا أال أدلك

 بينكم " . 

عن أيب إدريس اخلوالين قال " دخلت مسجد دمشق فإذا فىت براق  وروى مالك يف املوطأ إبسناد صحيح
وإذا اختلفوا يف شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه فسألت عنه ؟ فقيل : هذا  , الثنااي وإذا الناس معه

حىت  ما كان من الغد هجرت , فوجدته قد سبقين ابلتهجري , ووجدته يصلي , فانتظرتهجبل فل معاذ بن
فقال آهلل ؟ قلت  , قضى صالته , مث جئته من قبل وجهه , فسلمت عليه . مث قلت : وهللا إين ألحبك

صلى  أبشر , فإين مسعت رسول هللا : آهلل , فقال آهلل قلت آهلل فأخذ حببوة ردائي فجبذين إليه , فقال
وجبت حمبيت للمتحابني يف , واملتجالسني يف , واملتزاورين  : هللا عليه وسلم يقول : قال هللا تبارك وتعاىل

  . " يف , واملتباذلني يف

له يف قرية أخرى ,  ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم " أن رجال زار أخا
أريد أخا يل يف هذه القرية , قال هل  ا أتى عليه قال أين تريد ؟ قالفأرصد هللا على مدرجته ملكا , فلم

هللا تعاىل , قال فإين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  لك عليه نعمة ترهبا ؟ قال ال غري أين أحببته يف
 أحببته فيه " .  إليك أبن هللا قد أحبك كما
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عبد يف الدنيا إال سرته يوم القيامة "  هللا على والرابعة : لو حلفت عليها لرجوت أن ال آمث : ال يسرت
 احلديث عن عروة عن عائشه فاحفظوه " .  فقال عمر بن عبد العزيز " إذا مسعتم هبذا

 
  أنس بن مالك  عن  اثبت البناين  حدثنا  املبارك بن فضالة  حدثنا  مسلم بن إبراهيم  حدثنا  

فقال له  فمر به رجل فقال اي رسول هللا إين ألحب هذا صلى هللا عليه وسلم  كان عند النيب  أن رجال
إين أحبك يف هللا فقال أحبك  أعلمته قال ال قال أعلمه قال فلحقه فقال صلى هللا عليه وسلم  النيب 

 الذي أحببتين له 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) فقال ( 

 : أي الرجل األول 

 ألحب هذا (  ) إين

 : أي الرجل اآلخر 

 ) أعلمته ( 

 االستفهام  : حبذف مهزة

 ) فقال إين أحبك يف هللا ( 

  : أي يف طلب مرضاة هللا

 ) فقال ( 

 : أي الرجل اآلخر 

  ( ) أحبك الذي أحببتين له

 : أي ألجله وهذا دعاء . 

أبو فضالة القرشي العدوي موالهم البصري وثقه عفان من  فضالة قال املنذري : يف إسناده املبارك بن
  . اإلمام أمحد وحيىي بن معني والنسائي وتكلم فيه غريهم مسلم واستشهد به البخاري وضعفه

 
أيب  عن  عبد هللا بن الصامت  عن  بن هالل  محيد عن  سليمان  حدثنا  موسى بن إمسعيل  حدثنا  

  أنه قال  ذر 

مع من أحببت قال  أاب ذر   اي رسول هللا الرجل حيب القوم وال يستطيع أن يعمل كعملهم قال أنت اي
صلى هللا  فأعادها رسول هللا  أبو ذر  فأعادها  فإنك مع من أحببت قال فإين أحب هللا ورسوله قال 

 عليه وسلم 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية                                   كتاب األدب           عون المعبود شرح سنن ابي داود           

 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) قال فأعادها أبو ذر ( 

 إين أحب هللا ورسوله  : أي أعاد مقولته وهي

  ( ) فأعادها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 : أي فأعاد مقولته الشريفة وهي فإنك مع من أحببت . 

وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أيب وائل شقيق بن سلمة عن عبد هللا بن مسعود  : قال املنذري
ترى يف رجل  هللا عنه قال " جاء رجل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال اي رسول هللا كيف رضي

 .من أحب" أحب قوما ومل يلحق هبم " قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " املرء مع
 
  قال  أنس بن مالك  عن  اثبت  عن  عبيد  يونس بن عن  خالد  حدثنا  وهب بن بقية  حدثنا  

قال رجل  فرحوا بشيء مل أرهم فرحوا بشيء أشد منه صلى هللا عليه وسلم  أصحاب رسول هللا  رأيت 
صلى هللا  فقال رسول هللا  اي رسول هللا الرجل حيب الرجل على العمل من اخلري يعمل به وال يعمل مبثله

 املرء مع من أحب  عليه وسلم 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

  ( ) رأيت أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم فرحوا بشيء

 : وهذا الشيء هو قوله صلى هللا عليه وسلم املرء مع من أحب 

 أرهم فرحوا بشيء (  ) مل

 : أي آخر 

 ) أشد منه ( 

 الشيء املذكور أوال  : أي ذلك

 ) على العمل ( 

  : متعلق بيحب

 اخلري يعمل (  ) من

 : أي الرجل احملبوب 

 ) به ( 

 العمل من اخلري  : أي بذلك

 ) وال يعمل ( 

 : أي الرجل احملب 
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 مع من أحب (  ) املرء

عملهم لثبوت التقارب بني قلوهبم ,  : يعين من أحب قوما ابإلخالص يكون من زمرهتم وإن مل يعمل
على حمبة الصلحاء واألخبار رجاء اللحاق هبم واخلالص   موافقتهم , وفيه حثورمبا تؤدي تلك احملبة إىل

 من النار . 

  . وأخرجه البخاري ومسلم مبعناه أمت منه : قال املنذري

 
 في المشورة  باب  

 

ه واملشورة مفعلة ال مفعولة واستشاره طلب من قال يف القاموس : أشار إليه بكذا أمره به وهي الشورى
  . املشورة

 
 أيب سلمة  عن  عبد امللك بن عمري  عن  شيبان   حدثنا حيىي بن أيب بكري  حدثنا  ابن املثىن  حدثنا  

   قال أيب هريرة  عن 

  املستشار مؤمتن صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ستشار ( ) امل

 والرأي  : أي الذي طلب منه املشورة

 ) مؤمتن ( 

معناه أنه أمني فيما يسأل من األمور فال ينبغي أن  : : اسم مفعول من األمن أو األمانة . قال الطييب
 ذكره العزيزي .  خيون املستشري بكتمان مصلحته

الرتمذي : هذا حديث حسن غريب ,  قال املنذري : وأخرجه الرتمذي والنسائي وابن ماجه , وقال
الرمحن أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  وأخرجه الرتمذي أيضا مرسال من حديث أيب سلمة بن عبد

احلديث مبعناه ومل يذكر فيه عن أيب هريرة , وحديث شيبان أمت  خرج يوما وأبو بكر وعمر فذكر حنو هذا
ع الذي قبل هذا . وقال وشيبان ثقة عندهم صاحب  وأطول يعين احلديث املرفو  من حديث أيب عوانة

 , يف موضع آخر خمتصرا . وقال وقد رواه غري واحد عن شيبان بن عبد الرمحن النحوي كتاب , وذكره

سلمة  وشيبان هو صاحب كتاب وهو صحيح احلديث ويكىن أاب معاوية , وأخرجه أيضا من حديث أم
غريب من حديث   صلى هللا عليه وسلم وقال وهذا حديثزوج النيب صلى هللا عليه وسلم عن رسول هللا

 أم سلمة هذا آخر كالمه . 

 حيتج حبديثه .  ويف إسناده علي بن زيد من جدعان وال
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 هذا آخر كالمه .  . وقال أيضا يف آخره ويف الباب عن أيب مسعود وأيب هريرة وابن عمر

طالب وأبو اهليثم بن التيهان , والنعمان  علي بن أيبوقد رواه أيضا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
وعبد هللا بن عباس , وجابر بن عبد هللا , وعبد هللا بن  بن بشري , ومسرة بن جندب , وعمر بن عوف

كلها مقال , وأجود إسناد احلديث الذي ذكرانه أول الباب , وحسنه  عمر , وعبيد بن صخر يف طرقها
  . الرتمذي

رواية سفيان ومن اتبعه  بو الفضل حممد بن طاهر املقدسي : وأصح الطرق إىل هذا املنتوقال احلافظ أ
  . عن عبد امللك بن عبيد عن أيب سلمة عن أيب هريرة

 
 في الدال على الخير  باب  

أيب مسعود  عن  أيب عمرو الشيباين  عن   األعمش عن  سفيان  أخربان  حممد بن كثري  حدثنا  
  قال  األنصاري 

فامحلين قال ال أجد ما  أبدع يب   فقال اي رسول هللا إين صلى هللا عليه وسلم  جاء رجل إىل النيب 
 صلى هللا عليه وسلم  فأاته فحمله فأتى رسول هللا  أمحلك عليه ولكن ائت فالان فلعله أن حيملك

 من دل على خري فله مثل أجر فاعله   عليه وسلم هللا صلى فأخربه فقال رسول هللا 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) إين أبدع يب ( 

السبيل ملوت الراحلة أو ضعفها . قال اخلطايب : قوله أبدع يب معناه  : بصيغة اجملهول أي انقطع يب
هاية يقال أبدعت الناقة إذا انقطعت أبدعت الركاب إذا كلت وانقطعت انتهى . ويف الن انقطع يب ويقال

 السري بكالل انتهى  عن

 ) ال أجد ما أمحلك عليه ( 

  : أي من الركب

 ) فلعله أن حيملك ( 

 : أي يعطيك ما تركب عليه 

 على خري فله مثل أجر فاعله (  ) من دل

يكون قدر ثواهبما سواء انتهى وذهب  لفاعله ثوااب , وال يلزم أن : قال النووي املراد أن له ثوااب كما أن
 املثل املذكور يف هذا احلديث وحنوه إمنا هو بغري تضعيف . وقال القرطيب إنه مثله بعض األئمة إىل أن

على أي شيء  سواء يف القدر والتضعيف ألن الثواب على األعمال إمنا هو بفضل من هللا يهبه ملن يشاء
ملانع منع منها فال  أصل األعمال يف طاعة عجز عن فعلها صدر منه خصوصا إذا صحت النية اليت هي
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كذا يف السراج املنري . قال املنذري  بعد يف مساواة أجر ذلك العاجز ألجر القادر والفاعل أو يزيد عليه
 بن عمرو .  : وأخرجه مسلم والرتمذي . وأبو مسعود امسه عقبة

 
 في الهوى  باب  

رده على السراج القزويين :  ه هوى أحبه . قال احلافظ ابن حجر فيماقال يف القاموس : هويه كرضي
معناه وأنه خرب مبعىن التحذير من اتباع اهلوى  ترجم أبو داود هلذا احلديث ابب اهلوى وأراد بذلك شرح

يبصر قبح ما يفعله وال يسمع هني من ينصحه وإمنا يقع ذلك ملن  فإن الذي يسرتسل يف اتباع هواه ال
 يتفقد عليها انتهى .  ال نفسه وملحيب أحو 

يعمى عن عيوب احملبوب وقيل عن كل شيء  وقال احلافظ زين الدين العراقي يف شرح الرتمذي : قيل
 سوى احملبوب انتهى . 

املؤلف يف الباب هذا أحد األحاديث اليت انتقدها احلافظ سراج الدين القزويين  واحلديث الذي أورده
كبار  نه موضوع . وقال احلافظ ابن حجر فيما رده عليه أما بالل فهو ثقة مناملصابيح وزعم أ على

قبل حفظه وكان  التابعني , وأما خالد فوثقه أبو حامت الرازي , وأما أبو بكر فهو ضعيف عندهم من
اليت ال توجد إال عنده فعدوه  مستقيم األمر يف حديثه فطرقه لصوص فتغري عقله وصار أييت ابلغرائب

 اختلط ومل يتميز انتهى . فيمن 

الدين العالئي : هذا احلديث ضعيف ال ينتهي إىل درجة احلسن أصال وال يقال فيه  وقال احلافظ صالح
أيب  انتهى . وقال البيهقي يف شعب اإلميان بعد ذكره ورواه البخاري يف التاريخ موقوفا على موضوع

احلب لذة تعمي  لفرق بني احلب والعشق , فقالالدرداء قال البيهقي وسئل علي بن عبد الرمحن عن ا
حبك الشيء يعمي ويصم "  " عن رؤية غري حمبوبه فإذا تناهى مسي عشقا وهو قوله صلى هللا عليه وسلم

 انتهى وسيجيء كالم املنذري . 

يف األربعني للشيخ ويل هللا احملدث الدهلوي من رواية علي بن أيب طالب رضي  وقد روينا هذا احلديث
  . وهللا أعلم هللا عنه

 
 عن  خالد بن حممد الثقفي  عن  بن أيب مرمي  أيب بكر عن  بقية  حدثنا  حيوة بن شريح  حدثنا  

  أيب الدرداء  عن  بالل بن أيب الدرداء 

 يعمي ويصم  حبك الشيء  قال  صلى هللا عليه وسلم  عن النيب 
 معبود شرح سنن أبي داودعون ال 

 ) حبك ( 

 : إضافة املصدر إىل الفاعل 
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 الشيء (  )

 : مفعول 

 ) يعمي ويصم ( 

عينهما أي جيعلك أعمى عن رؤية معائب الشيء احملبوب حبيث ال تبصر فيه عيبا  : بضم أوهلما وكسر
  . ء سلطان احملبة على فؤادكأصم عن مساع قبائحه حبيث ال تسمع فيه كالما قبيحا الستيال وجيعلك

الغساين الشامي ويف كل واحد  قال املنذري يف إسناده بقية بن الوليد وأبو بكر بن عبد هللا بن أيب مرمي
وقيل إنه أشبه ابلصواب , ويروى من حديث  , منهما مقال . وروي عن بالل عن أبيه قوله ومل يرفعه

عن معناه فقال يعمي العني عن النظر إىل مساويه ويصم  معاوية بن أيب سفيان وال يثبت . وسئل ثعلب
وأنشأ يقول وكذبت طريف فيك والطرف صادق وأمسعت أذين فيك ما ليس  , األذن عن إمساع العذل فيه

يعمي , ويصم عن اآلخرة . وفائدته النهي عن حب ما ال ينبغي اإلغراق يف حبه  : يسمع وقال غريه
  . كالم املنذري انتهى

 
 الشفاعة  في  ب با 

  قال  أيب موسى  عن  أبيه  عن   بريد بن أيب بردة عن  سفيان  حدثنا  مسدد  حدثنا  

 إيل لتؤجروا وليقض هللا على لسان نبيه ما شاء  اشفعوا  صلى هللا عليه وسلم   قال رسول هللا
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 بريد (  )

  : ابملوحدة مصغرا هو ابن عبد هللا

 ) ابن أيب بردة ( 

 : األشعري منسوب إىل جده 

  ( ) عن أبيه

 : املراد ابألب جده أبو بردة 

  ( ) اشفعوا إيل لتؤجروا

األجر سواء قبلت  : أي إذا عرض احملتاج حاجته علي فاشفعوا له إيل فإنكم إن شفعتم حصل لكم
 احلافظ  كم أم ال , والالم يف قوله لتؤجروا هي الم التعليل ذكرهشفاعت

 ) وليقض هللا على لسان نبيه ما شاء ( 

 من شفاعتكم له فهو بتقدير هللا وإن مل أقض فهو أيضا بتقدير هللا . ويف السراج : أي إن قضيت حاجته

الشفاعة وحيصل  أو حرمان فتندب املنري أي يظهر على لسان رسوله بوحي أو إهلام ما شاء من إعطاء
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 األجر للشافع مطلقا سواء قضيت احلاجة أم ال . 

  . وأخرجه البخاري ومسلم والرتمذي والنسائي : قال املنذري
 عمرو بن دينار  عن  سفيان بن عيينة  حدثنا  قاال وأمحد بن عمرو بن السرح  أمحد بن صاحل  حدثنا  

  معاوية  عن  أخيه  عن  نبه وهب بن م عن 

 قال  صلى هللا عليه وسلم  فتؤجروا فإن رسول هللا  تشفعوا  فأؤخره كيما  اشفعوا تؤجروا فإين ألريد األمر

 تؤجروا  اشفعوا 

صلى هللا عليه  عن النيب  أيب موسى  عن  أيب بردة  عن   بريد عن  سفيان  حدثنا  أبو معمر  حدثنا 
 مثله  وسلم 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

  : ( ) حدثنا أمحد بن صاحل وأمحد بن عمرو بن السرح إخل

يوجد هذا احلديث يف  قد وقع هذا احلديث يف بعض النسخ ههنا ويف بعضها يف آخر كتاب السنة , ومل
 اب السنة . نسخة املنذري ال ههنا وال يف آخر كت

 حديث مهام بن منبه بن كامل عن معاوية أخرجه أبو داود بلفظ " اشفعوا تؤجروا فإين : وقال املزي

اشفعوا تؤجروا " يف   ألريد األمر فأؤخره كيما تشفعوا فتؤجروا فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال
النسائي يف الزكاة عن هارون بن  كتاب السنة عن أمحد بن صاحل وأمحد بن عمرو بن السرح وأخرجه

وهب بن منبه عن أخيه مهام , وحديث أيب  سعيد األيلي ثالثتهم عن سفيان عن عمرو بن دينار عن
 يذكره أبو القاسم انتهى كالم املزي  داود يف بعض النسخ من رواية اللؤلئي ومل

 ) ألريد ( 

  : بالم التأكيد

 ) األمر ( 

 للجماعة ألنفذه : لواحد من الناس أو 

 فأؤخره (  )

 : أي األمر عن نفاذه 

 ) كيما ( 

  : ما زائدة

 ) فتؤجروا ( 

 : بصيغة اجملهول . 

  ( ) حدثنا أبو معمر

وليس يف نسخة  , : حديث أيب معمر يف بعض نسخ الكتاب ههنا ويف بعضها يف آخر كتاب السنة

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية                                   كتاب األدب           عون المعبود شرح سنن ابي داود           

 

حديث " كان النيب صلى هللا عليه  : خر كتاب السنة . وقال املزياملنذري هذا احلديث ال ههنا وال يف آ
هللا على لسان نبيه ما أحب " أخرجه البخاري يف  وسلم إذا أاته ذو احلاجة قال اشفعوا تؤجروا ويقضي

ومسلم يف األدب , وأبو داود يف األدب عن مسدد , ويف السنة عن أيب  , الزكاة ويف األدب ويف التوحيد
 بن إبراهيم القطيعي كالمها عن سفيان بن عيينة عن بريد بن عبد هللا بن أيب بردة بن إمساعيلمعمر وهو 

وحديث أيب معمر  . أيب موسى األشعري الكويف عن أيب بردة عن أيب موسى , وأخرجه النسائي يف الزكاة
  .يف رواية أيب بكر بن داسة عن أيب داود , ومل يذكره أبو القاسم انتهى

 
 فيمن يبدأ بنفسه في الكتاب  باب  

 يعين  قال مرة  أمحد  قال  ابن سريين  عن  منصور  عن  هشيم  حدثنا  أمحد بن حنبل  حدثنا  
  العالء  بعض ولد عن  هشيما 

إذا كتب إليه  فكان  رين البح على  صلى هللا عليه وسلم  كان عامل النيب  العالء بن احلضرمي  أن 
 بدأ بنفسه 

 ابن سريين  عن  منصور  عن  هشيم  أخربان  املعلى بن منصور  حدثنا  حممد بن عبد الرحيم  حدثنا  
  العالء يعين ابن احلضرمي  عن  ابن العالء  عن 

 دأ ابمسه فب هللا عليه وسلم  صلى كتب إىل النيب  أنه 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) عن العالء بن احلضرمي ( 

  . : نسبة إىل حضرموت

خيتلفون أنه من حضرموت  قال ابن األثري : العالء بن احلضرمي واسم احلضرمي عبد هللا بن عباد , وال
 انتهى 

 ابمسه (  ) أنه كتب إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فبدأ

فيقول من فالن بن فالن إىل فالن  قال املنذري : فيهما جمهول , قال بعضهم : يبدأ الكتاب بنفسه: 
هللا صلى هللا عليه وسلم : " من حممد عبد  بن فالن وذكر هذا احلديث حجة لذلك وقد كتب رسول

 هللا ورسوله إىل هرقل " . 

 ىل فالن بن فالن أما بعد . بن زيد : كان الناس يكتبون من فالن بن فالن إ وقال محاد

بعضهم ,  غريه : إذا بدأ الكاتب ابسم املكتوب إليه فقد كره ذلك غري واحد من السلف وأجازه وقال
 به انتهى كالم املنذري .  وقيل أما األب فيقدم فال يبدأ ولده ابمسه على والده والكبري السن كذلك يوقر

عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " إذا كتب  عمان بن بشريقلت : وأخرج الطرباين يف الكبري عن الن
  . " أحدكم إىل أحد فليبدأ بنفسه
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 قال املناوي يف فتح القدير : فيه جمهول وضعيف انتهى . 

 إسناده حسن انتهى .  ويف املرقاة

قدما على اسم فليبدأ فيه بذكر نفسه م قال املناوي : أي إذا كتب أحدكم إىل أحد من الناس كتااب
حمتقرا واملكتوب إليه فخما كبريا فال جيري على سنن  املكتوب له حنو من فالن إىل فالن وإن كان مهينا

يف املكاتيب ويرون أن ذلك من األدب , وإمنا األدب ما أمر به  العجم حيث يبدءون أبمساء أكابرهم
كتوب إليه بدليل ما رواه البخاري يف وقوع حمذور مبحرتم إن بدأ بنفسه بدأ ابمل الشارع . نعم إن خاف

فقالوا  املفرد بسند صحيح عن انفع قال كانت البن عمر حاجة إىل معاوية فأراد أن يكتب إليه األدب
أيضا عن عبد هللا بن دينار أن  ابدأ به , فلم يزالوا به حىت كتب بسم هللا الرمحن الرحيم إىل معاوية , وفيه

فكتب إليه بسم هللا الرمحن الرحيم لعبد امللك أمري  امللك بن مروان يبايعه عبد هللا بن عمر كتب إىل عبد
 سالم عليك فذكره انتهى .  املؤمنني من عبد هللا بن عمر

بن اثبت هذه الرسالة لعبد هللا معاوية أمري  ويف األدب املفرد عن خارجة بن زيد عن كرباء آل زيد
  . املؤمنني من زيد بن اثبت سالم عليك

احلضرمي إىل حممد  ويف فتح الباري وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قرأت كتااب من العالء بن
 إذا كتبوا إليه أن يبدءوا أبنفسهم .  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعن انفع كان ابن عمر أيمر غلمانه

 بدءوا أبنفسهم .  وعن انفع كان عمال عمر إذا كتبوا إليه

أنه كان رمبا بدأ ابسم الرجل قبله إذا   : السنة أن يبدأ الكاتب بنفسه . وعن معمر عن أيوب قال املهلب
انتهى . ويف املرقاة : وكان العالء إذا كتب إىل النيب صلى  كتب إليه . وسئل مالك عنه فقال ال أبس به

ومما يدل عليه كتابته اقتداء به صلى هللا عليه وسلم ألنه كان يفعل ذلك .  هللا عليه وسلم بدأ بنفسه
صلى هللا  عليه وسلم إىل معاذ يعزيه يف ابن له " بسم هللا الرمحن الرحيم من حممد رسول هللا صلى هللا

إال هو أما بعد " احلديث  عليه وسلم إىل معاذ بن جبل سالم عليك , فإين أمحد إليك هللا الذي ال إله
تعاىل } إنه من سليمان وإنه بسم هللا الرمحن  من قولهرواه احلاكم وغريه . وهذا الصنيع العظيم مقتبس 

 الرحيم { . 

يكتب هكذا من العالء احلضرمي إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهكذا أمر النيب  قال املظهر : كان
البحرين  هللا عليه وسلم أن يكتبوا من لسانه هذا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل عظيم صلى
  . من امللوك انتهىوغريه 

 
 
 

 الذمي  كيف يكتب إلى  باب  
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عبيد  عن  الزهري  عن  معمر  عن  عبد الرزاق  قاال حدثنا  وحممد بن حيىي  احلسن بن علي  حدثنا  
  ابن عباس  عن   هللا بن عبد هللا بن عتبة

 سالم الروم  عظيم  هرقل  رسول هللا إىل  حممد  من  هرقل  إىل كتب  صلى هللا عليه وسلم  أن النيب 

 على من اتبع اهلدى 

فأجلسنا بني يديه مث  هرقل  فدخلنا على  أخربه قال  سفيان  أاب أن  ابن عباس  عن  ابن حيىي  قال 
رسول هللا إىل  حممد  من  بسم هللا الرمحن الرحيم  ا فيه فإذ صلى هللا عليه وسلم  هللا  دعا بكتاب رسول

 سالم على من اتبع اهلدى أما بعد  الروم  عظيم  هرقل  
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) إىل هرقل ( 

ت وقيصر القاف غري منصرف وهو اسم علم مللك الروم يف ذلك الوق : بكسر اهلاء وفتح الراء وسكون
 وقيل كالمها واحد  لقب جلميع ملك الروم

 ) عظيم الروم ( 

 : بدل أو بيان 

 على من اتبع اهلدى (  ) سالم

أنه ال جيوز االبتداء ابلسالم لغري أهل اإلسالم إال على  : أي اهلداية ابإلسالم والداينة . وفيه إشارة إىل
 طريق الكناية 

 وقال ابن حيىي (  )

 حممد  : هو

 ) أن أاب سفيان أخربه ( 

 أي ابن عباس  :

 ) قال ( 

 : أي أبو سفيان 

 يديه (  ) فأجلسنا بني

 : أي أجلس هرقل إايان قدامه . 

  . ومسلم والرتمذي والنسائي مطوال وخمتصرا قال املنذري : وأخرجه البخاري

 
 

 في بر الوالدين  باب  
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قال  أيب هريرة  عن  أبيه  عن  سهيل بن أيب صاحل  قال حدثين  سفيان  أخربان  كثري   حممد بن حدثنا  
  

 إال أن جيده مملوكا فيشرتيه فيعتقه  ولد والده جيزي  ال  صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) ال جيزي ( 

 أي ال يكافئ  ح أوله وسكون الياء يف آخره: بفت

 ) ولد والده ( 

 : أي إحسان والده 

 جيده (  ) إال أن

 : أي يصادفه 

 ) مملوكا ( 

 الضمري املنصوب يف جيده  : منصوب على احلال من

 ) فيشرتيه فيعتقه ( 

ن األب ال يعتق على ولده إذا القاضي رمحه هللا ذهب بعض أهل الظاهر إىل أ : ابلنصب فيهما قال
 مل يصح ترتيب اإلعتاق على الشراء , واجلمهور على أنه يعتق مبجرد التملك من غري أن متلكه وإال

ابعتبار احلكم دون  ينشئ فيه عتقا , وأن قوله فيعتقه : معناه فيعتقه ابلشراء ال إبنشاء عتق , والرتتيب
 اإلنشاء انتهى . 

  . والنسائي وابن ماجه مسلم والرتمذيقال املنذري : وأخرجه 

 
محزة بن عبد هللا بن  عن  احلارث  خايل  قال حدثين  ابن أيب ذئب  عن  حيىي  حدثنا  مسدد  حدثنا  

  قال  أبيه  عن  عمر 

صلى هللا  النيب  عمر  فقال يل طلقها فأبيت فأتى  يكرهها عمر  كانت حتيت امرأة وكنت أحبها وكان 
 طلقها  صلى هللا عليه وسلم  فقال النيب  فذكر ذلك له عليه وسلم 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) فقال يل طلقها فأبيت ( 

 : حمبيت فيها . قال املنذري : وأخرجه الرتمذي والنسائي وابن ماجه , وقال الرتمذي : أي امتنعت ألجل

  . ن صحيح إمنا نعرفه من حديث ابن أيب ذئبحس
  قال  جده  عن  أبيه  عن  حكيم  هبز بن عن  سفيان  أخربان  حممد بن كثري  حدثنا  

صلى   قال أمك مث أمك مث أمك مث أابك مث األقرب فاألقرب وقال رسول هللا أبر  هللا من  قلت اي رسول
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دعي له يوم القيامة فضله  من فضل هو عنده فيمنعه إايه إال مواله  ال يسأل رجل  سلم هللا عليه و 
 أقرع  شجاعا  الذي منعه 

 األقرع الذي ذهب شعر رأسه من السم   أبو داود قال 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) عن هبز بن حكيم عن أبيه ( 

  : أي حكيم

 (  ) عن جده

 : أي جد هبز وهو معاوية ابن حيدة 

  ( ) من أبر

 أصله  : بفتح املوحدة وتشديد الراء على صيغة املتكلم أي من أحسن إليه ومن

 ) قال أمك ( 

 : ابلنصب أي بر أمك وصلها أوال 

 األقرب فاألقرب (  ) مث

 : أي إىل آخر ذوي األرحام 

  ( ) ال يسأل رجل مواله

 األرحام وهللا أعلم  أي معتقه بفتح التاء أو املراد ابملوىل القريب أي ذو القرىب وذو: 

 ) من فضل ( 

  : أي املال الفاضل من احلاجة

 ) فيمنعه إايه ( 

 املرفوع للموىل واملنصوب املتصل للفضل  : أي ال يعطي املوىل الفضل الرجل , فالضمري

 واملنفصل للرجل 

  ( ي) إال دع

 : بصيغة اجملهول 

 ) له ( 

 : أي ملواله 

  ( ) فضله

 : انئب الفاعل 

 ) شجاعا أقرع ( 
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 الشجاع احلية واألقرع هو الذي احنسر الشعر من رأسه من كثرة مسه .  : : قال اخلطايب

  . هبز بن حكيموأخرجه الرتمذي وقال حسن : هذا آخر كالمه , وقد تقدم الكالم على  : قال املنذري

 
  جده  عن  كليب بن منفعة   حدثنا احلارث بن مرة  حدثنا  حممد بن عيسى  حدثنا  

 أمك وأابك وأختك وأخاك  قال  أبر  فقال اي رسول هللا من  هللا عليه وسلم  صلى أنه أتى النيب 

 الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة  وموالك 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) كليب بن منفعة ( 

 كذا يف التقريب  . : احلنفي البصري مقبول

 ) عن جده ( 

بكر بن احلارث األمناري أبو منفعة ذكره الرتمذي وابن شاهني يف  : : بكر بن احلارث . قال يف اإلصابة
من الصحابة , وذكره ابن قانع فسماه أيضا عيسى البغدادي فيمن نزل محص  الصحابة وأبو بكر بن

مث أخرج حديثه من طريق كليب بن منفعة عن جده أنه قال اي رسول هللا من أبر ؟  , بكر بن احلارث
 أمك انتهى  قال

 ) وموالك ( 

معاين املوىل القريب أيضا وهو املراد ههنا بدليل اثلث  : أي قريبك أي ذا القرىب منك , فإن أحد
 حديث هبز بن حكيم عن أبيه عن جده وفيه مث األقرب فاألقرب .  الباب الذي تقدم وهوأحاديث 

هريرة املتفق عليه قال : قال رجل اي رسول هللا من أحق حبسن صحابيت ؟ قال أمك  وبدليل حديث أيب
 مث من ؟ قال أمك , قال مث من ؟ قال أمك ; قال مث من ؟ قال أبوك .  , قال

 " أمك مث أمك مث أابك مث أدانك أدانك " . قال  ويف رواية

صلى هللا عليه وسلم يف حديث الباب وأابك وأختك وأخاك وموالك مبعىن  وهبذا يظهر أن الواو يف قوله
 أختك مث أخاك مث موالك أي قريبك األقرب فاألقرب  مث أي مث أابك مث

  ( ) الذي يلي ذلك

وعمتك وعمك وابن  ب من تقدم من ابن أختك وابن أخيك: صفة لقوله موالك أي قريبك الذي يقر 
األدب عن أيب سالمة  عمتك وابن عمك وهكذا األقرب فاألقرب . وأخرج ابن ماجه يف أول كتاب

أوصي امرأ أبمه أوصي امرأ أبمه ثالاث  السالمي قال : قال النيب صلى هللا عليه وسلم : " أوصي امرأ أبمه
 وإن كان عليه منه أذى يؤذيه " انتهى .  واله الذي يليهأوصي امرأ أببيه أوصي امرأ مب

قريبه الذي يليه من أخته وأخيه وغريمها األقرب فاألقرب , وإن   ومعناه أوصي كل امرئ أن يرب مواله أي
 القريب أذى يؤذيه .  كان على املرء من
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م ويقطعوين وأحسن إليهم قرابة أصله وعند مسلم عن أيب هريرة " أن رجال قال اي رسول هللا إن يل
كنت كما قلت فكأمنا تسفهم املل وال يزال معك  ويسيئون إيل وأحلم عنهم وجيهلون علي , فقال : لئن

  " من هللا ظهري عليهم ما دمت على ذلك

 ) حقا ( 

 : أي قلت قوال حقا 

 ) واجبا ( 

 مؤكدة لقوله حقا أي حقا اثبتا مطابقا للواقع  : صفة

 ) و ( 

 املذكورون من األم واألب واألخت واألخ وغريهم منك  : قرب هؤالء

 ) رمحا ( 

 قرابة  : أي

 ) موصولة ( 

هريرة قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " الرحم  : أي جيب صلتها وحيرم قطعها ملا رواه أبو
 واه البخاري . وصلك وصلته ومن قطعك قطعته " ر  شجنة من الرمحن فقال هللا من

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " الرمحة معلقة ابلعرش تقول من  وعن عائشة رضي هللا عنها قالت
 ومن قطعين قطعه هللا " متفق عليه .  وصلين وصله هللا

 هللا عليه وسلم " ال يدخل اجلنة قاطع " متفق عليه .  وعن جبري بن مطعم قال قال رسول هللا صلى

البخاري يف اترخيه الكبري تعليقا . وقال ابن أيب حامت كليب بن منفعة احلنفي قال  ل املنذري : ذكرهقا
عمرو  جدي النيب صلى هللا عليه وسلم مرسل فقال من أبر وأخرج البخاري من حديث أيب زرعة بن أتى

سول هللا من أحق حبسن ر  بن جرير عن أيب هريرة قال " جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال اي
من ؟ قال أبوك " وأخرجه ومسلم  مصاحبيت قال أمك قال مث من قال أمك قال مث من قال أمك قال مث

  . وابن ماجه بنحوه يف حديثهما مث أمك مرتني

 تعليقات احلافظ ابن قيم اجلوزية

 ة أرابع الرب . لألم ثالث : قال الشيخ احلافظ ابن القيم رمحه هللا تعاىل : قال اإلمام أمحد

ابن عمر " أطع أابك " ملا أمره عمر بن اخلطاب  وقال أيضا " الطاعة لألب والرب لألم " واحتج حبديث
 بطالق زوجته . 

يف سننه من حديث القاسم بن حممد عن أيب أمامة أن رجال قال " اي رسول هللا ,  وقد روى ابن ماجه
 جنتك وانرك " . الوالدين على ولدمها ؟ قال : مها  ما حق

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية                                   كتاب األدب           عون المعبود شرح سنن ابي داود           

 

مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول " الوالد أوسط أبواب اجلنة , فأضع  وأخرج أيضا عن أيب الدرداء
 احفظه " .  ذلك الباب أو

 
إبراهيم بن  قاال حدثنا  عباد بن موسى  حدثنا  و ح  قال أخربان  حممد بن جعفر بن زايد  حدثنا  

  قال  عبد هللا بن عمرو  عن  محيد بن عبد الرمحن  عن  أبيه  عن  سعد 

الرجل والديه قيل اي رسول هللا كيف  إن من أكرب الكبائر أن يلعن صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 
 أابه ويلعن أمه فيلعن أمه  يلعن الرجل والديه قال يلعن أاب الرجل فيلعن

 ود شرح سنن أبي داودعون المعب 

 ) أخربان إبراهيم بن سعد ( 

 وعباد بن موسى كالمها يرواين عن إبراهيم بن سعد  : فمحمد بن جعفر

  ( ) فيلعن أابه

 : أي يلعن الرجل امللعون أبوه أاب الالعن 

  ( ) فيلعن أمه

 : أي يلعن الرجل امللعونة أمه أم الالعن . 

دليل على أن من تسبب يف شيء جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء , وفيه  ديثقال النووي : يف احل
منه النهي عن بيع العصري ممن يتخذ اخلمر , والسالح ممن يقطع الطريق وحنو  قطع الذرائع , فيؤخذ

 انتهى .  . ذلك

  . قال املنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والرتمذي

 
عبد هللا بن  قالوا حدثنا  املعىن  بن العالء  وحممد ان بن أيب شيبة وعثم إبراهيم بن مهدي  حدثنا  

 عن  أبيه  عن  بين ساعدة  موىل  أسيد بن علي بن عبيد  عن  سليمان  عبد الرمحن بن عن  إدريس 

  قال  أيب أسيد مالك بن ربيعة الساعدي 

هللا هل بقي  فقال اي رسول بين سلمة  إذ جاءه رجل من   عليه وسلم صلى هللا رسول هللا  بينا حنن عند
واالستغفار هلما وإنفاذ عهدمها من  نعم الصالة عليهما  من بر أبوي شيء أبرمها به بعد موهتما قال 

 صديقهما  بعدمها وصلة الرحم اليت ال توصل إال هبما وإكرام
 اودعون المعبود شرح سنن أبي د 

 ) عن أسيد بن علي ( 

  : بفتح اهلمزة وكسر السني

 ) عن أيب أسيد ( 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية                                   كتاب األدب           عون المعبود شرح سنن ابي داود           

 

 : ابلتصغري 

  ( ) مالك بن ربيعة

 : ابجلر اسم أيب أسيد 

 ) من بين سلمة ( 

 بطن من األنصار وليس يف العرب سلمة غريهم  : بكسر الالم

 ) من بر أبوي ( 

 والدي وفيه تغليب  : أي

 (  ) شيء

 : أي من الرب 

  ( ) أبرمها

 : بفتح املوحدة أي أصلهما وأحسن إليهما 

 ) به ( 

 بذلك الشيء من الرب الباقي  : أي

 ) الصالة عليهما ( 

 صالة اجلنازة قاله القاري , ويف فتح الودود , واملراد هبا الرتحم  : أي الدعاء ومنه

 واالستغفار هلما (  )

 املغفرة هلما وهو ختصيص بعد تعميم  : أي طلب

 وإنفاذ عهدمها (  )

 : أي إمضاء وصيتهما 

 ) وصلة الرحم ( 

 أي إحسان األقارب  :

 ) اليت ال توصل إال هبما ( 

 أي تتعلق ابألب واألم فاملوصول صفة كاشفة للرحم . قال الطييب : املوصول ليس بصفة : قال القاري: 

وحنوه . قلت  ل للمضاف أي الصلة املوصوفة فإهنا خالصة حبقهما ورضامها ال ألمر آخرللمضاف إليه ب
البيهقي وصلة رمحهما اليت ال رحم  : يرجع املعىن إىل األول فتدبر انتهى . قال يف مرقاة الصعود : ولفظ

  . اهللا قال فاعمل به فإنه يصل إليهم لك إال من قبلهما فقال ما أكثر هذا وأطيبه اي رسول
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يزيد بن عبد هللا بن أسامة بن  عن  الليث بن سعد  حدثنا  أبو النضر  حدثنا  أمحد بن منيع  حدثنا  
  قال  ابن عمر  عن  دينار  عبد هللا بن عن  اهلاد 

 يويل  بعد أن  صلة املرء أهل ود أبيه الرب  إن أبر  هللا عليه وسلم  صلى قال رسول هللا 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) إن أبر الرب ( 

 : أي أفضله 

 أبيه (  ) أهل ود

 : بضم الواو مبعىن املودة أي أصحاب مودته وحمبته 

 أن يويل (  ) بعد

مهم بعد األب واإلحسان إليهم وإكرا : بتشديد الالم املكسورة أي بعد موت األب فيندب صلة أصدقاء
  . موته كما هو مندوب قبله , قاله العزيزي

  . قال املنذري : وأخرجه مسلم والرتمذي

 
عمارة  أخربان  جعفر بن حيىي بن عمارة بن ثوابن  قال حدثين  أبو عاصم  حدثنا  ابن املثىن  حدثنا  

  أخربه قال   أاب الطفيل أن  بن ثوابن 

 وأان يومئذ غالم أمحل عظم  أبو الطفيل  قال  ابجلعرانة  حلما  يقسم صلى هللا عليه وسلم   رأيت النيب
عليه فقلت  فبسط هلا رداءه فجلست صلى هللا عليه وسلم  إذ أقبلت امرأة حىت دنت إىل النيب  اجلزور 

 من هي فقالوا هذه أمه اليت أرضعته 
 سنن أبي داود عون المعبود شرح 

 ) يقسم حلما ابجلعرانة ( 

املهملة وتشديد الراء وقد يسكن العني وخيفف الراء موضع معروف على مرحلة من  : بكسر اجليم والعني
والقصة  , هبا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بضعة عشر يوما لتقسيم غنائم حنني واعتمر منها مكة أقام
 مشهورة 

 (  ) أمحل عظم اجلزور

 أنثى  : اجلزور البعري ذكرا كان أو

 ) إذا أقبلت امرأة ( 

 : وهي حليمة 

  ( ) حىت دنت

 : أي قربت 
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 ) فبسط هلا رداءه ( 

 وانبساطا هبا  : أي تعظيما هلا

 ) فقلت من هي ( 

 وقبوهلا القعود على ردائه املبارك  : أي تعجبا من إكرامه إايها

  ( أمه اليت أرضعته) فقالوا هذه 

هي بنت أيب ذؤيب وامسه  : قال احلافظ يف اإلصابة : حليمة السعدية مرضعة النيب صلى هللا عليه وسلم
الرب : أرضعت النيب صلى هللا عليه وسلم  عبد هللا بن احلارث بن سعد بن بكر بن هوازن . قال ابن عبد

ر قال جاءت حليمة ابنة عبد هللا أم النيب صلى بن يسا ورأت له برهاان . وروى زيد بن أسلم عن عطاء
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقام إليها وبسط هلا رداءه فجلست عليه  هللا عليه وسلم من الرضاعة إىل

 . عبد هللا بن جعفر وحديثه عنها بقصة إرضاعها أخرجه أبو يعلى وابن حبان يف صحيحه . وروى عنها

صلى هللا عليه  غريمها من طريق عمارة بن ثوابن عن أيب الطفيل أن النيبوأخرج أبو داود وأبو يعلى و 
هللا بن جعفر عن حليمة  وسلم كان ابجلعرانة احلديث . وأخرج ابن منده هذا احلديث من طريق عبد

  . السعدية انتهى كالم احلافظ واحلديث سكت عنه املنذري

 
عمر بن  أن  عمرو بن احلارث  حدثين  قال ابن وهب  حدثنا  أمحد بن سعيد اهلمداين  حدثنا  

  حدثه أنه بلغه  السائب 

الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه  كان جالسا فأقبل أبوه من صلى هللا عليه وسلم  أن رسول هللا 
خوه من الرضاعة جانبه اآلخر فجلست عليه مث أقبل أ مث أقبلت أمه من الرضاعة فوضع هلا شق ثوبه من

 فأجلسه بني يديه  عليه وسلم  صلى هللا فقام له رسول هللا 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) مث أقبلت أمه ( 

 : أي من الرضاعة 

 فوضع هلا شق ثوبه (  )

 : أي نصف ثوبه , والشق ابلكسر النصف 

 جانبه اآلخر (  ) من

هذا معضل , عمر بن السائب يروي  : ب ذلك الثوب اآلخر . قال املنذري: بفتح اخلاء أي من جان
حليمة السعدية أسلمت وجاءت إليه وروت عنه  عن التابعني وأمه صلى هللا عليه وسلم من الرضاعة

بن جعفر وأخته من الرضاعة الشيماء بنت احلارث بن عبد  صلى هللا عليه وسلم , روى عنها عبد هللا
املعجمة وسكون الياء آخر احلروف وبعدها ميم ال تعرف يف قومها إال  وهو بفتح الشنيالعزى بن رفاعة 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية                                   كتاب األدب           عون المعبود شرح سنن ابي داود           

 

 الشما بغري ايء وامسها خذامة بكسر اخلاء وفتح الذال املعجمتني , وبعضهم يقول جدامة به , ويقال هلا

فاء أسلمت األلف  ابجليم والدال املهملة , وبعضهم يقول حذافة ابحلاء املهملة والذال املعجمة وبعد
هللا عليه وسلم مع أمه وتوركه  ووصلها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بصلة وهي اليت كانت حتضنه صلى

أيضا من الرضاعة أنيسة بنت احلارث , وأبوهم  . وأخوه أيضا من الرضاعة عبد هللا بن احلارث , وأخته
 زوج حليمة .  احلارث بن عبد العزى بن رفاعة السعدي

 
 في فضل من عال يتيما باب  

 انتهى .  قال يف املصباح : عال الرجل اليتيم عوال من ابب قال كفله وقام به

 
 أيب مالك األشجعي  عن  أبو معاوية  قاال حدثنا   املعىن أيب شيبة  ابنا  وأبو بكر  عثمان  حدثنا  

  قال  ابن عباس  عن  ابن حدير  عن 

قال  ولده عليها  يؤثر  ومل يهنها ومل  يئدها  من كانت له أنثى فلم   صلى هللا عليه وسلم قال رسول هللا 
 يعين الذكور  عثمان  ومل يذكر  أدخله هللا اجلنة  يعين الذكور  
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) عن ابن حدير ( 

  ملة مصغرا: ابحلاء امله

 ) من كانت له أنثى ( 

 : أي بنت أو أخت 

  ( ) فلم يئدها

الوأد ابلفارسية زنده دركور كردن  : بفتح التحتية وكسر اهلمزة أي مل يدفنها حية من وأد يئد وأدا . ومعىن
 , وكانت العرب يدفنون البنات أحياء 

 يهنها (  ) ومل

 : من اإلهانة 

 ) ومل يؤثر ( 

 مل خيرت  : من اإليثار أي

 ) ولده ( 

 : أي ولده الذكر إذا كان له 

  ( ) عليها
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 : أي على األنثى 

 ) قال ( 

 الظاهر  : أي ابن عباس كما هو

 ) يعين الذكور ( 

البن ابلولد الذكور . ووجه التفسري أن الولد يف اللغة يطلق على ا : أي يريد النيب صلى هللا عليه وسلم
 والبنت 

 أدخله هللا اجلنة (  )

 : أي مع السابقني 

 الذكور (  ) ومل يذكر عثمان يعين

 : أي مل يذكر عثمان يف روايته لفظ يعين الذكور . 

آخر  املنذري : ابن حدير غري مشهور وهو بضم احلاء املهملة وبعدها دال مهملة مفتوحة وايء قال
  . احلروف ساكنة وراء مهملة

 
 أبو داود  قال  سعيد األعشى  عن  أيب صاحل  سهيل يعين ابن حدثنا  خالد  حدثنا  مسدد  حدثنا  

 أيب سعيد اخلدري  عن  أيوب بن بشري األنصاري  عن  مكمل الزهري  سعيد بن عبد الرمحن بن وهو 
  قال 

 فأدهبن وزوجهن وأحسن إليهن فله اجلنة  من عال ثالث بنات سلم صلى هللا عليه و  قال رسول هللا 

ثالث أخوات أو ثالث بنات  هبذا اإلسناد قال  سهيل  عن  جرير   حدثنا يوسف بن موسى  حدثنا 
 أختان  أو بنتان أو

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) األعشى ( 

 الشعراء والعلماء  ة من: على وزن أمحر لقب جلماع

 ) وهو سعيد بن عبد الرمحن بن مكمل ( 

 امليم وسكون الكاف وكسر امليم كذا قال احلافظ يف التقريب  : بضم

 بنات (  ) من عال ثالث

 : أي تعهدهن وقام مبؤنتهن 

 ) فأدهبن ( 

 آبداب الشريعة وعلمهن  : أي
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 ) وأحسن إليهن ( 

 الزواج بنحو صلة وزايرة  أي بعد : قال املناوي :

 ) فله اجلنة ( 

 فيه أتكيد حق البنات على حق البنني لضعفهن عن االكتساب .  . : أي دخوله مع السابقني

وأخرجه الرتمذي من حديث سهيل عن سعيد بن عبد الرمحن عن أيب سعيد وقد زاد يف  : قال املنذري
سعيد  ديث سفيان بن عيينة عن سهيل عن أيوب بن بشري عناإلسناد رجال , وأخرجه أيضا من ح هذا

عن أيوب عن سعيد  بن عبد الرمحن عن أيب سعيد . وقال البخاري يف اترخيه وقال ابن عيينة عن سهيل
 األعشى وال يصح . 

 ) هبذا اإلسناد ( 

 مبعناه ( : أي مبعىن احلديث السابق  ) : أي السابق

  ( بنات ) قال ثالث أخوات أو ثالث

 : أو للتنويع ال للشك وكذا يف قوله أو ابنتان أو أختان . 

 تعليقات احلافظ ابن قيم اجلوزية

صحيحه عن أنس قال : قال رسول هللا  قال الشيخ اإلمام ابن القيم رمحه هللا تعاىل : وقد أخرج مسلم يف
 أان وهو , وضم أصابعه " . جاء يوم القيامة  صلى هللا عليه وسلم " من عال جاريتني حىت تبلغا

جاءتين امرأة ومعها ابنتان هلا , فسألتين فلم جتد عندي شيئا غري  " ويف الصحيحني عن عائشة قالت
 إايها , فأخذهتا فقسمتها بني ابنتيها , ومل أتكل منها شيئا , مث قامت , فخرجت مترة , فأعطيتها

عليه وسلم : من  فحدثته حديثها فقال النيب صلى هللا وابنتاها , فدخل علي النيب صلى هللا عليه وسلم ,
  . " ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سرتا من النار

هللا صلى هللا عليه  وقد أخرج ابن ماجه يف سننه عن عطاء بن أيب رابح عن ابن عباس قال : قال رسول
وغدا وراح شاهرا سيفه يف سبيل هللا ,  , ام هنارهوسلم " من عال ثالثة من األيتام كان كمن قام ليله وص

 وألصق إصبعيه : السبابة والوسطى " .  , وكنت أان وهو يف اجلنة أخوان كهاتني أختان

بيت يف املسلمني بيت فيه يتيم حيسن إليه . وشر بيت يف  وأخرج أيضا عن أيب هريرة يرفعه : " خري
 إليه " .  املسلمني : بيت فيه يتيم يساء

هللا عليه وسلم يقول : "  وقد أخرجا يف الصحيحني عن عبد هللا بن عمر قال : مسعت رسول هللا صلى
  . " ما زال جربيل يوصيين ابجلار حىت ظننت أنه سيورثه

وهللا ال يؤمن , وهللا ال يؤمن  , وفيهما عن أيب شريح أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : " وهللا ال يؤمن
 جاره بوائقه " لفظ البخاري .  اي رسول هللا , ومن هو ؟ قال : الذي ال أيمن. قيل : 

هللا عليه وسلم " اي أاب ذر إذا طبخت مرقا  ويف صحيح مسلم عن أيب ذر قال قال رسول هللا صلى
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 فأكثرها وتعاهد جريانك " . 

فأصبهم  أهل بيت من جريانكله " إن خليلي أوصاين : إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه , مث انظر  ويف لفظ
 منها مبعروف " . 

هللا عليه وسلم يقول : اي نساء املسلمات ال  ويف صحيح البخاري عن أيب هريرة قال : " كان النيب صلى
  . " حتقرن جارة جلارهتا ولو فرسن شاة

 
 عن  شداد أبو عمار   قال حدثين بن قهم  النهاس حدثنا  يزيد بن زريع  حدثنا  مسدد  حدثنا  

  قال  عوف بن مالك األشجعي 

 يزيد  اخلدين كهاتني يوم القيامة وأومأ  سفعاء  أان وامرأة  صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 
  ابنوا من زوجها ذات منصب ومجال حبست نفسها على يتاماها حىت  آمت  ابلوسطى والسبابة امرأة 

  أو ماتوا
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) أخربان النهاس ( 

 مث مهملة  : بفتح النون وتشديد اهلاء

 ) ابن قهم ( 

 : بفتح القاف وسكون اهلاء 

 وامرأة سفعاء اخلدين (  ) أان

اء هي اليت تغري لوهنا إىل والضنك . قال اخلطايب : السفع : أي متغرية لون اخلدين ملا يكابدها من املشقة
األمية كأنه مأخوذ من سفع النار وهو أن يصيب لفحها سيئا فيسود مكانه ,  الكمودة والسواد من طول

تتزين  عليه السالم أن هذه املرأة قد حبست نفسها على أوالدها ومل تتزوج فتحتاج إىل أن يريد بذلك
 وتصنع نفسها لزوجها انتهى . 

املهملة نوع من السواد ليس ابلكثري , وقيل هو سواد مع  ق الدهلوي : السفعة بضموقال الشيخ عبد احل
مشرب ابحلمرة أراد أهنا بذلت نفسها ألوالدها وتركت الزينة والرتفه حىت  لون آخر . ويف الصحاح سواد

لقوله  كذلكمن املشقة إقامة على ولدها بعد وفاة زوجها , ومل يرد أهنا كانت من أهل اخللقة   تغري لوهنا
 ذات منصب ومجال 

 ) كهاتني ( 

درجات األنبياء أعلى من درجات سائر اخللق ال سيما درجة نبينا صلى  : أي من األصبعني فإن قلت
األصبعني  يناهلا أحد , قلت : الغرض منه املبالغة يف رفع درجته يف اجلنة وإمنا فرق بني هللا عليه وسلم ال

السيوطي يف مرقاة الصعود قلت :  جة األنبياء عليهم السالم وآحاد األمة قالهإشارة إىل التفاوت بني در 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية                                   كتاب األدب           عون المعبود شرح سنن ابي داود           

 

 ويف رواية للبخاري وفرج بينهما كما سيجيء 

 وأومأ يزيد (  )

 : هو ابن زريع أي أشار بياان هلاتني 

  ( ) امرأة

 أة امر  : عطف بيان المرأة سعفاء اخلدين أو بدل منها أو خرب مبتدأ حمذوف أي هذه

 ) آمت من زوجها ( 

 ال زوج هلا  : مبد اهلمزة وختفيف امليم أي صارت أميا

 ) ذات منصب ( 

 القاري  : بكسر الصاد أي صاحبة نسب أو حسب قاله

 ) ومجال ( 

 هبا كمال الثواب وليست لالحرتاز .  : أي كمال صورة وسرية وهي صفة المرأة وأريد

 املطلوبة لكل أحد  صفة املرغوبةواملعىن أهنا مع هذه ال

 ) حبست نفسها ( 

 أو حال بتقدير قد أو بدونه أي منعتها عن الزواج صابرة أو شفقة  : فاجلملة استئناف أو صفة أخرى

 يتاماها (  ) على

نفسها أي وقعت عليهم قاله  : وقال شارح أي اشتغلت خبدمة األوالد وعملت هلم فكأهنا حبست
 القاري . 

يف الناس فقد الصيب أابه قبل البلوغ ويف الدواب فقد األم وأصل  وقال احلافظ بن األثري يف النهاية اليتم
 االنفرادي انتهى .  اليتم ابلضم والفتح

ال على األم , ويف البهائم اليتم هو املنفرد  ويف التعريفات للسيد : هو املنفرد عن األب ألن نفقته عليه
ويف املصباح اليتم يف الناس من قبل األب فيقال صغري يتيم  .  واألطعمة منها انتهىعن األم ألن اللنب

غري الناس من قبل األم , فإن مات األبوان فالصغري لطيم , وإن ماتت أمه فقط  واجلمع أيتام ويتامى ويف
 انتهى .  فهو عجي

 ) حىت ابنوا ( 

إىل مرتبة كماهلم , فإن البني من األضداد مبعىن الفصل وصلوا  : أي إىل أن كربوا وحصلت هلم اإلابنة أو
 والوصل . 

كذا قال  شارح أي حىت فضلوا وزادوا قوة وعقال واستقلوا أبمرهم من البون وهو الفضل واملزية وقال
بفتح الياء أي يتزوجن  القاري وقال يف النهاية يف مادة بني من عال ثالث بنات حىت ينب أو مينت ينب
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وكأنه من البني البعد أي بعدت عن بيت  ن فالن بنته وبينها إذا زوجها , وابنت هي إذا تزوجتيقال أاب
 أبيها انتهى 

  ( ) أو ماتوا

امرأة للتعظيم وقوله سفعاء اخلدين  : أي أو ماتت , فأو للتنويع كذا يف املرقاة . وقال الطييب التنكري يف
واخلرب . قال املنذري يف إسناده النهاس بن قهم أبو  تدأنصب أو رفع على املدح وهو معرتض بني املب

حبديثه وهو ابلنون وبعد األلف سني مهملة وقهم ابلقاف آخره ميم .  اخلطاب البصري القاضي وال حيتج
 

 تعليقات احلافظ ابن قيم اجلوزية

ن حديث مرة ماجه يف سننه م قال الشيخ مشس الدين ابن القيم رمحه هللا : وقد أخرج ابن " 6410 "
وسلم " ال يدخل اجلنة سيئ امللكة قالوا  الطيب عن أيب بكر الصديق قال قال رسول هللا صلى هللا عليه

أكثر األمم مملوكني ويتامى ؟ قال : نعم , فأكرموهم ككرامة  اي رسول هللا أليس أخربتنا أن هذه األمة
دنيا ؟ قال : فرس ترتبطه تقاتل عليه يف سبيل أتكلون . قالوا : فما ينفعنا يف ال أوالدكم , وأطعموهم مما

 مملوكك يكفيك , فإذا صلى فهو أخوك " .  , هللا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " إذا صنع ألحدكم خادمه  ويف الصحيحني عن أيب هريرة قال : قال
مشفوها قليال حره ودخانه , فليقعده معه , فليأكل , فإن كان الطعام  طعامه مث جاءه به , وقد ويل

 أكلة أو أكلتني " لفظ مسلم .  فليضع يف يده منه

صلى هللا عليه وسلم : " للمملوك طعامه وكسوته  ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة قال : قال رسول هللا
وأخرجا عن ابن عمر قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  . " , وال يكلف من العمل إال ما يطيق

فحدثت به كعبا , فقال كعب :  -زاد مسلم  -وحق مواليه كان له أجران  لعبد حق هللا" إذا أدى ا
 وال على مؤمن من هذا " .  ليس عليه حساب

هللا عليه وسلم : " للعبد اململوك املصلح أجران  ويف الصحيحني عن أيب هريرة قال : قال رسول هللا صلى
 سبيل هللا واحلج وبر أمي ألحببت أن أموت وأان مملوك " اجلهاد يف , والذي نفس أيب هريرة بيده , لوال

 . 

  . عن ابن املسيب : وبلغنا أن أاب هريرة مل يكن حيج حىت ماتت أمه لصحبتها زاد مسلم

للمملوك الذي حيسن  " : وأخرج البخاري عن أيب موسى األشعري عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال
 والطاعة : أجران " .  الذي له عليه من احلق والنصيحةعبادة ربه , ويؤدي إىل سيده 

 وملسلم مبعناه . 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " ثالثة هلم أجران : رجل  : ويف الصحيحني عن أيب موسى قال
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بنبيه وآمن مبحمد , والعبد اململوك إذا أدى حق هللا وحق مواليه , ورجل كانت له  من أهل الكتاب آمن
  . " فأدهبا فأحسن أتديبها , وعلمها فأحسن تعليمها مث أعتقها فتزوجها : فله أجران أمة

 
 في من ضم اليتيم  باب  

 عن  أيب  قال حدثين  يعين ابن أيب حازم  عبد العزيز أخربان  حممد بن الصباح بن سفيان  حدثنا  
  سهل 

 أصبعيه الوسطى واليت  أان وكافل اليتيم كهاتني يف اجلنة وقرن بني قال  لم صلى هللا عليه وس النيب  أن
 اإلهبام  تلي 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) أان وكافل اليتيم ( 

  ومصاحله ومربيه , واليتيم من مات أبوه وهو صغري يستوي فيه املذكر واملؤنث : أي القيم أبمره

 ) كهاتني ( 

 : أي من األصبعني 

 ) يف اجلنة ( 

 خرب أان ومعطوفة  :

 ) وقرن ( 

رواية البخاري يف اللعان " وفرج بينهما شيئا " قال العلقمي فيه  : أي النيب صلى هللا عليه وسلم , ويف
 . والوسطىدرجة النيب صلى هللا عليه وسلم , وكافل اليتيم قدر تفاوت ما بني السبابة  إشارة إىل أن بني

املراد قرب املنزلة حال  ويف رواية " كهاتني إذا اتقى " أي اتقى هللا يف ما يتعلق ابليتيم وحيتمل أن يكون
وحيتمل أن يكون املراد جمموع األمرين سرعة  . دخول اجلنة أي سرعة الدخول عقبه صلى هللا عليه وسلم

مسع هذا احلديث أن يعمل به ليكون رفيق  بطال : حق على من الدخول وعلو املرتبة انتهى . قال ابن
يف اجلنة وال منزلة يف اآلخرة أفضل من ذلك . قال املنذري : وأخرجه البخاري  النيب صلى هللا عليه وسلم

  . والرتمذي

 
 
 
 

 في حق الجوار  باب  
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 عائشة  عن  عمرة  عن  د أيب بكر بن حمم عن  حيىي بن سعيد  عن  محاد  حدثنا  مسدد  حدثنا  
  رضي هللا عنها 

 يوصيين ابجلار حىت قلت ليورثنه  جربيل  ما زال  قال  صلى هللا عليه وسلم  أن النيب 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) ما زال جربائيل يوصيين ابجلار ( 

 األذى عنه  حبفظ حقه من اإلحسان إليه ودفع : أي أيمرين

 ) حىت قلت ليورثنه ( 

ينزل منزلة من  أي أيمر عن هللا بتوريث اجلار من جاره بفرض سهم يعطاه مع األقارب . وقيل املراد أنه :
مشعر أبن التوريث مل يقع , ويؤيده ما  يرث ابلرب والصلة قال احلافظ األول أظهر فإن الثاين استمر واخلرب

 مريااث " كذا يف الفتح .   ظننت أنه جيعل لهأخرجه البخاري بلفظ " حىت

 ماجه .  قال املنذري وأخرجه البخاري ومسلم والرتمذي وابن

 
  عبد هللا بن عمرو  عن  جماهد  عن  إمسعيل  بشري أيب عن  سفيان  حدثنا  حممد بن عيسى  حدثنا  

 ما زال  يقول  صلى هللا عليه وسلم  ين مسعت رسول هللا ذبح شاة فقال أهديتم جلاري اليهودي فإ أنه
 يوصيين ابجلار حىت ظننت أنه سيورثه  جربيل 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) أهديتم جلاري ( 

 أحتفتموه وأعطيتموه شيئا من الشاة املذبوحة  : حبذف مهزة االستفهام أي هل

 ابجلار (  ين) ما زال جربائيل يوصي

 عبد هللا بن عمرو على العموم .  : اسم اجلار يشمل املسلم والكافر والعابد والفاسق , وقد محله

هذا الوجه , وقد روي هذا احلديث عن جماهد عن  قال املنذري وأخرجه الرتمذي وقال حسن غريب من
  . هللا عليه وسلم عائشة وأيب هريرة أيضا عن النيب صلى

 
أيب  عن  أبيه  عن  حممد بن عجالن  عن  حيان  سليمان بن حدثنا  الربيع بن انفع أبو توبة  ا حدثن 

  قال  هريرة 

فقال  أو ثالاث  فاصرب فأاته مرتني  اذهب يشكو جاره فقال  صلى هللا عليه وسلم  جاء رجل إىل النيب 
الطريق فجعل الناس يسألونه فيخربهم خربه فجعل الناس  رح متاعه يفاذهب فاطرح متاعك يف الطريق فط

 ترى مين شيئا تكرهه  فجاء إليه جاره فقال له ارجع ال  يلعنونه فعل هللا به وفعل وفعل
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 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) يشكو جاره ( 

 : حال 

  ( ) فاصرب

 : أي على إيذائه 

 ) فاطرح ( 

 أي ألق : 

 الناس يلعنونه (  ) فجعل

 : أي جاره املؤذي 

 ) فعل هللا به ( 

  . دعاء سوء واحلديث سكت عنه املنذري :

 
 أيب سلمة  عن  الزهري  عن  معمر  أخربان   عبد الرزاق حدثنا  حممد بن املتوكل العسقالين  حدثنا  

  قال  أيب هريرة  عن 

ابهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن ابهلل  من كان يؤمن صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 
 كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليصمت  واليوم اآلخر فال يؤذ جاره ومن

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

  ( م ضيفه) من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليكر 

  : قيل إكرامه تلقيه بطالقة الوجه وتعجيل قراه والقيام بنفسه يف خدمته

 ) فال يؤذ جاره ( 

 فليكرم جاره " ويف رواية هلما " فليحسن إىل جاره "  " : أي أقله هذا وإال ففي رواية للشيخني

  ( ) فليقل خريا

 : أي كالما يثاب عليه 

 ) أو ليصمت ( 

 ليسكت وفيه استحباب ترك الكالم املباح خوفا من اجنراره إىل املكروه أو اجلناح , وقد امليم أي : بضم

والرتمذي وابن ماجه ,  قال صلى هللا عليه وسلم " من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه " رواه أمحد
ا يقول القائل لولده إن كنت اإلتيان هبا كم وليس املراد توقف اإلميان على هذه األفعال بل هو مبالغة يف
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 املراد من كان كامل اإلميان فليأت هبا .  ابين فأطعين حتريضا له على الطاعة أو

  . والرتمذي بنحوه قال املنذري وأخرجه البخاري ومسلم

 
  أيب عمران اجلوين حدثهم عن  بن عبيد  احلارث أن  وسعيد بن منصور  مسدد بن مسرهد  حدثنا  

  قالت  عنها  رضي هللا عائشة  عن  طلحة  عن 

 أبدانمها اباب  قال  قلت اي رسول هللا إن يل جارين أبيهما أبدأ

 قريش  رجل من  طلحة  احلديث  يف هذا شعبة  قال  أبو داود  قال 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) أبيهما أبدأ ( 

  : أي للصلة واهلدية

 ) قال أبدانمها اباب ( 

هذا هو طلحة بن عبد هللا بن عثمان بن عبيد هللا بن معمر  : أي أبقرهبما اباب , قال املنذري وطلحة
  . البخاري يف صحيحه وأخرج هذا احلديث من حديثه القرشي التيمي احتج به

 
 في حق المملوك  باب  

أم  عن  مغرية  عن  حممد بن الفضيل   قاال حدثنا وعثمان بن أيب شيبة  حرب زهري بن  حدثنا  
  قال  عليه السالم  علي  عن  موسى 

 الصالة الصالة اتقوا هللا فيما ملكت أميانكم  صلى هللا عليه وسلم  كان آخر كالم رسول هللا 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) الصالة الصالة ( 

الزموا الصالة أو أقيموا أو احفظوا الصالة ابملواظبة عليها واملداومة على  : ابلنصب على تقدير فعل أي
  حقوقها

 ) اتقوا هللا فيما ملكت أميانكم ( 

موال إىل الرقيق والتخفيف عنهم , وقيل أراد حقوق الزكاة وإخراجها من األ قال يف النهاية يريد اإلحسان
ابلصالة ليعلم  األيدي وقال التوربشيت األظهر أنه أراد مبا ملكت أميانكم املماليك , وإمنا قرنه اليت متلكها

الصالة اليت ال سعة يف  أن القيام مبقدار حاجتهم من الكسوة والطعام واجب على من ملكهم وجوب
  املماليك . إىل تركها . وقد ضم بعض العلماء البهائم املستملكة يف هذا احلكم

الصالة وما ملكت أميانكم وأم موسى هذه  قال املنذري : وأخرجه ابن ماجه وليس فيه اتقوا هللا ولفظه
  . قيل امسها حبيبة
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  قال  املعرور بن سويد  عن  األعمش  عن  جرير  حدثنا  عثمان بن أيب شيبة  حدثنا  

لو كنت أخذت  أاب ذر  وعليه برد غليظ وعلى غالمه مثله قال فقال القوم اي  ابلربذة  ذر  أاب رأيت 
إين كنت  أبو ذر  فقال  الذي على غالمك فجعلته مع هذا فكانت حلة وكسوت غالمك ثواب غريه قال

فيك  إنك امرؤ أاب ذر  رسول هللا فقال اي  ساببت رجال وكانت أمه أعجمية فعريته أبمه فشكاين إىل
 هللا عليهم فمن مل يالئمكم فبيعوه وال تعذبوا خلق هللا  إهنم إخوانكم فضلكم جاهلية قال 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) عن املعرور ( 

 املكررة  : ابلعني املهملة والراء

 ) ابلربذة ( 

 ذر رضي هللا عنه  : ابلفتحات موضع بقرب املدينة فيه قرب أيب

 ) فجعلته مع هذا ( 

 : أي مجعت بينهما 

 فكانت حلة (  )

  : ألن احللة عند العرب ثوابن وال يطلق على ثوب واحد

 ) إين كنت ساببت ( 

 : بصيغة املتكلم من السب 

  ( ) رجال

 : هو بالل املؤذن كما سيظهر لك من كالم املنذري 

 أعجمية (  ) وكانت أمه

 بية : أي غري عر 

 ) إنك امرؤ فيك جاهلية ( 

يكون فيه  أي هذا التعبري من أخالق اجلاهلية , ففيك خلق من أخالقهم , وينبغي للمسلم أن ال :
 أخالق اجلاهلية  شيء من أخالقهم , ففيه النهي عن التعيري وتنقيص اآلابء واألمهات وأنه من

 ) إهنم ( 

 : أي مماليككم 

  ( ) إخوانكم

آدم أي أنكم متفرعون من  أي من جهة الدين , قال هللا تعاىل : } إمنا املؤمنون إخوة { أو من جهة: 
 أصل واحد 
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 ) فضلكم هللا عليهم ( 

 ملككم عليهم  : أبن

 ) فمن مل يالئمكم ( 

ة مثل ومل يصاحلكم . قال يف املصباح : يقال والءمت بني القوم مالءم : أي مل يوافقكم من مماليككم
 وزان ومعىن .  صاحلت مصاحلة

ابن ماجه خمتصرا , وليس يف حديث  قال املنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والرتمذي مبعناه . وأخرجه
عريه أبو ذر هو بالل بن رابح مؤذن رسول هللا  مجيعهم : فمن ال يالئمكم إىل آخره , والرجل الذي

 عريت فالان أمه , وقد جاء يف شعر عدي بن زيد :  الفصيح : صلى هللا عليه وسلم . وقال بعضهم
   أيها الشامت املعري ابلدهر

هللا عليه وسلم أنه  واعتذر عنه أبنه كان عباداي ومل يكن فصيحا , غري أنه قد صح عن رسول هللا صلى
ري عليه عليه وسلم وعن نفسه فال نك قال : أعريته أبمه , وأبو ذر يذكر ذلك عن رسول هللا صلى هللا

  . فال معىن إلنكار ذلك . انتهى كالم املنذري

 
  قال  املعرور بن سويد  عن   األعمش حدثنا  عيسى بن يونس  حدثنا  مسدد  حدثنا  

ىل غالمك إ لو أخذت برد أاب ذر  فإذا عليه برد وعلى غالمه مثله فقلنا اي  ابلربذة  أيب ذر  دخلنا على 
إخوانكم جعلهم  يقول  وسلم  صلى هللا عليه بردك فكانت حلة وكسوته ثواب غريه قال مسعت رسول هللا 

أيكل وليكسه مما يلبس وال يكلفه ما يغلبه فإن   هللا حتت أيديكم فمن كان أخوه حتت يديه فليطعمه مما
  كلفه ما يغلبه فليعنه

 حنوه  األعمش  عن  ابن منري  رواه  أبو داود  قال 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) إخوانكم ( 

 : أي مماليككم إخوانكم 

 حتت أيديكم (  )

 : أي حتت تصرفكم وأمركم وحكمكم 

  ( ) وليكسه

 : ويف بعض النسخ وليلبسه من اإللباس 

 ) مما يلبس ( 

 بفتح  :

 أوله وفتح املوحدة 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية                                   كتاب األدب           عون المعبود شرح سنن ابي داود           

 

 كلفه ما يغلبه (   ) فإن

 العمل الشاق  : أي من

 ) فليعنه ( 

  . : أي على ذلك العمل بنفسه أو بغريه

االستحباب ال على  قال النووي : األمر إبطعامهم مما أيكل السيد وإلباسهم مما يلبس حممول على
ملعروف حبسب البلدان وكسوته اب اإلجياب وهذا إبمجاع املسلمني , وإمنا جيب على السيد نفقة اململوك

دونه أو فوقه حىت لو قرت السيد على نفسه  واألشخاص , سواء كان من جنس نفقة السيد ولباسه أو
شحا , ال حيل له التقتري على اململوك وإلزامه مبوافقته إال  تقتريا خارجا عن عادة أمثاله إما زهدا وإما

  . برضاه . انتهى

 ) عن األعمش حنوه ( 

 . قصة السب . وهللا أعلم . واحلديث سكت عنه املنذري رواية عيسى بن يونس من غري ذكر : أي حنو

 

 
 عن  أبو معاوية  قال حدثنا  ابن املثىن  و حدثنا  ح  أبو معاوية  قال حدثنا  حممد بن العالء  حدثنا  

  قال  أيب مسعود األنصاري  عن  أبيه  عن  إبراهيم التيمي  عن  األعمش 

هلل أقدر  مرتني  ابن املثىن  قال  أاب مسعود  كنت أضرب غالما يل فسمعت من خلفي صوات اعلم 
فقلت اي رسول هللا هو حر لوجه هللا تعاىل  عليه وسلم  صلى هللا عليك منك عليه فالتفت فإذا هو النيب 

  أو ملستك النار  النار  لفعتك ل قال أما إنك لو مل تفعل 

ومعناه حنوه قال كنت أضرب غالما يل  إبسناده  األعمش  عن  عبد الواحد  حدثنا  أبو كامل  حدثنا 
 ابلسوط ومل يذكر أمر العتق  أسود

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) كنت أضرب غالما يل ( 

  : أي مملوكا يل

 سمعت من خلفي صوات ( ) ف

 : أي كالما لقائل يقول 

 أاب مسعود (  ) اعلم

 : أي اي أاب مسعود 

 ) هلل ( 

  : بفتح الالم
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 ) أقدر عليك منك عليه ( 

 غالمك , وعلق عمل اعلم ابلالم االبتدائية  : أي أن هللا أشد قدرة من قدرتك على

 ) فالتفت ( 

  : أي نظرت

 هو ( ) فإذا 

 : أي من خلفي الذي مسعت صوته 

 هللا (  ) هو حر لوجه

 : أي البتغاء مرضاته 

 ) أما ( 

 للتنبيه  : ابلتخفيف

 ) للفعتك النار ( 

مشلتك من نواحيك , ومنه قوهلم : تلفع الرجل ابلثوب إذا اشتمل  : أي أحرقتك . قال اخلطايب : معناه
 به انتهى 

 نار ( أو ملستك ال )

ابملماليك وحسن صحبتهم , وأمجع املسلمون  : شك من الراوي . قال النووي : فيه احلث على الرفق
 مندوب رجاء كفارة ذنبه وإزالة إمث الظلم عنه .  على أن عتقه هبذا ليس واجبا , وإمنا هو

 والرتمذي .  قال املنذري : وأخرجه مسلم

 ) ومل يذكر أمر العتق ( 

  . له هو حر . إخل: أي قو 

 
 قال  أيب ذر  عن  مورق  عن  جماهد  عن  منصور  عن  جرير  حدثنا  حممد بن عمرو الرازي  حدثنا  

 

واكسوه مما تلبسون  فأطعموه مما أتكلون  من الءمكم من مملوكيكم صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 
 خلق هللا  منهم فبيعوه وال تعذبواومن مل يالئمكم 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) عن مورق ( 

ابن مشمرج بضم أوله وفتح املعجمة وسكون امليم وكسر الراء بعدها  , : بضم امليم وكسر الراء املشددة
 التقريب  جيم , هكذا ضبطه يف

 ) من الءمكم ( 
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الميكم ابلياء . ويف النهاية : أي وافقكم وساعدكم , وقد  النسخ: ابهلمز من املالءمة , ويف بعض 
 احلديث يروى ابلياء منقلبة عن اهلمز , ذكره الطييب , كذا يف املرقاة  خيفف اهلمز فيصري ايء . ويف

 تكتسون (  ) مما

 : أي تلبسون 

 ) ومن مل يالئمكم ( 

 ويف بعض النسخ ابلياء  , : ابهلمز

 وا خلق هللا ( ) وال تعذب

 وإمنا عدل عنه إفادة للعموم فيشملهم وسائر احليواانت والبهائم واحلديث سكت عنه : أي وال تعذبوهم

 املنذري . 

 
بين رافع  بعض  عن  عثمان بن زفر  عن  معمر  أخربان  عبد الرزاق  أخربان  إبراهيم بن موسى  حدثنا  

  صلى هللا عليه وسلم  مع النيب  احلديبية  وكان ممن شهد  رافع بن مكيث  عن  بن مكيث 

 وسوء اخللق شؤم  حسن امللكة مين قال  صلى هللا عليه وسلم  أن النيب 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) عن عمه احلارث بن رافع بن مكيث ( 

 خ ومل توجد يف بعضها بل يف بعضها هكذا عن بعض بين رافع بنالعبارة وجدت يف بعض النس : هذه

 مكيث عن رافع بن مكيث . 

 بن مكيث بن عمرو اجلهين شهد احلديبية  إخل . وقال اإلمام ابن األثري يف أسد الغابة : رافع

 روايته إبسناده إىل إسحاق بن أيب إسرائيل أخربان وهو أخو جندب بن مكيث سكن احلجاز مث ساق
بن زفر عن بعض بين رافع من مكيث عن رافع بن مكيث وكان قد  عبد الرزاق أخربان معمر عن عثمان

صلى هللا عليه وسلم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إن حسن  شهد احلديبية مع رسول هللا
 اجمليد بن أيب داوداخللق شؤم كذا رواه عبد الرزاق ابن املبارك وهشام بن يوسف وعبد  امللكة مناء وسوء

بن خالد  عن معمر عن عثمان بن زفر هكذا . ورواه بقية عن عثمان بن زفر اجلهين قال حدثين حممد
 احلديبية مثله . انتهى .  بن رافع بن مكيث عن عمه احلارث من رافع قال : كان رافع من جهينة شهد

آخره مثلثة اجلهين شهد بيعة الرضوان , عظيم  وقال احلافظ ابن حجر يف اإلصابة : رافع بن مكيث بوزن
واستعمله النيب صلى هللا عليه وسلم على صدقات قومه ,  , وكان أحد حيمل ألوية جهينة يوم الفتح

أيب داود حديث واحد من طريق ولده احلارث ابن رافع عنه يف حسن  وشهد اجلابية مع عمر له عند
  . امللكة . انتهى

داود يف األدب عن  حديث " حسن امللكة مناء وسوء اخللق شؤم " أخرجه أبووقال املزي يف األطراف : 
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بين رافع من مكيث عن رافع  إبراهيم بن موسى عن عبد الرزاق عن معمر عن عثمان بن زفر عن بعض
عليه وسلم عن رسول هللا صلى هللا عليه  بن مكيث وكان ممن شهد احلديبية مع رسول هللا صلى هللا

واسطة احلارث بن رافع بن مكيث بني بعض بين رافع وبني  نتهى . فلم يذكر املزي أيضاوسلم فذكره . ا
ابن األثري . وذكر املزي رواية احلارث بن رافع بن مكيث اليت أتيت بعد  رافع بن مكيث كما مل يذكرها

 املراسيل من أطرافه .  ذلك يف كتاب

اجلهين له رواية عن النيب صلى هللا عليه وسلم  وقال احلافظ يف التقريب : احلارث بن رافع بن مكيث
 مرسلة . انتهى . 

 مكيث ( : بفتح امليم وكسر الكاف وسكون التحتية وابملثلثة  ) عن رافع بن

  ( ) حسن امللكة

  : احلسن بضم فسكون وامللكة بفتحات , أي حسن الصنيع إىل املماليك

 ) مين ( 

خدمته , وذلك يؤدي إىل اليمن والربكة كما أن  لصنيع ابملماليك حيسنون: بضم أوله , يعين إذا أحسن ا
 بعض النسخ مناء مكان مين , واملراد من النماء الربكة  سوء امللكة يؤدي إىل الشؤم واهللكة ويف

  ( ) وسوء اخللق

 : بضمتني وسكون الثاين 

 ) شؤم ( 

 هلمزة ضد اليمن . بضم الشني املعجمة وسكون ا : يف القاموس الشؤم

  . قال املنذري : فيه جمهول

 
حممد بن خالد بن رافع بن  قال حدثين  زفر  عثمان بن حدثنا  بقية  حدثنا  ابن املصفى  حدثنا  

رسول  مع احلديبية  قد شهد  جهينة  من  رافع  وكان  بن مكيث  احلارث بن رافع عمه  عن  مكيث 
  صلى هللا عليه وسلم  هللا 

 وسوء اخللق شؤم  مين  حسن امللكة  قال  وسلم  صلى هللا عليه عن رسول هللا 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) وكان رافع من جهينة ( 

  : ابلتصغري قبيلة

 ) قال حسن امللكة مين وسوء اخللق شؤم ( 

اليمن وأصله اهلمز فخفف واوا وغلب عليها التخفيف حىت مل ينطق هبا  الشؤم ضد : يف النهاية :
 القاضي : أي حسن امللكة يوجب اليمن إذ الغالب أهنم إذا رأوا السيد أحسن إليهم كانوا مهموزة . قال
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يورث البغض  أشفق عليه وأطوع له وأسعى يف حقه , وكل ذلك يؤدي إىل اليمن والربكة , وسوء اخللق
 والنفرة ويثري اللجاج والعناد وقصد األنفس واألموال . 

  . هذا مرسل , حلارث بن رافع اتبعي , ويف إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال : قال املنذري

 
قاال  وهو أمت  اهلمداين  وهذا حديث   وأمحد بن عمرو بن السرح أمحد بن سعيد اهلمداين  حدثنا  

عبد هللا  قال مسعت  العباس بن جليد احلجري  عن  أبو هانئ اخلوالين  قال أخربين  ابن وهب  حدثنا 
  يقول   بن عمر

نعفو عن اخلادم فصمت مث أعاد عليه  فقال اي رسول هللا كم  صلى هللا عليه وسلم  جاء رجل إىل النيب 
 اعفوا عنه يف كل يوم سبعني مرة  يف الثالثة قال  الكالم فصمت فلما كان

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) عن العباس بن جليد ( 

  : ابجليم مصغرا

 ) احلجري ( 

يف األنساب : احلجري منسوب إىل ثالثة قبائل  : بفتح املهملة وسكون اجليم قال أبو الفضل املقدسي
 الث حجر األزد انتهى الث األول إىل حجر محري , والثاين حجر رعني

 ) كم نعفو ( 

  : أي كم مرة نعفو

 ) فصمت ( 

مندوب إليه مطلقا دائما فال حاجة إىل  : أي سكت , قيل إن كان الصمت لكراهة السؤال فإن العفو
 أعلم  تعيني عدد خمصوص , أو النتظار الوحي وهللا

 ) سبعني مرة ( 

  . ديد: قيل املراد به التكثري دون التح

  . قال املنذري : هكذا وقع يف مساعنا ويف غريه عن عبد هللا بن عمرو

بن وهب هبذا  أخرجه الرتمذي كذلك وقال حسن غريب , قال وروى بعضهم هذا احلديث عن عبد هللا
 حديث عبد هللا بن عمر .  اإلسناد وقال عن عبد هللا من عمرو , وذكر بعضهم أن أاب داود أخرجه من

آخر احلروف وبعدها دال مهملة مصري ثقة ذكره  لعباس بن جليد بضم اجليم وفتح الالم وسكون الياءوا
يروي عن عبد هللا بن عمر بن اخلطاب وعبد هللا بن احلارث بن  ابن يونس يف اتريخ املصريني , وذكر أنه

يروي عن ابن عمر وعبد حامت أنه يروي عن ابن عمر ; وذكر األمري أبو نصر أنه  اجلزء . وذكر ابن أيب
جليد  عمرو بن العاص وعبد هللا بن جزء . وأخرج البخاري هذا يف اترخيه من حديث عباس بن هللا بن
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حديث فيه  عن عبد هللا بن عمرو بن العاص , ومن حديث عباس بن جليد عن ابن عمرو , قال وهو
  . نظر انتهى كالم املنذري

 
 قال أخربان  مؤمل بن الفضل احلراين  حدثنا  و ح  قال أخربان  ي إبراهيم بن موسى الراز  حدثنا  

  قال  أيب هريرة  عن  ابن أيب نعم  عن  غزوان  فضيل يعين ابن حدثنا  عيسى 

مما قال جلد له  مملوكه وهو بريء قذف  من  قال  صلى هللا عليه وسلم  نيب التوبة  أبو القاسم  حدثين 
  حدا  يوم القيامة 

 الفضيل يعين ابن غزوان  عن  عيسى  حدثنا  مؤمل  قال 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) عن ابن أيب نعم ( 

 املهملة هو عبد الرمحن البجلي  : بضم النون وسكون العني

 عليه وسلم (  ) قال حدثين أبو القاسم نيب التوبة صلى هللا

واالعتقاد , وكانت توبة من قبلنا بقتل  : مسي بذلك ألنه صلى هللا عليه وسلم بعث بقبول التوبة ابلقول
اإلميان والرجوع عن الكفر إىل اإلسالم , وأصل التوبة الرجوع كذا  أنفسهم وحيتمل أن يكون املراد ابلتوبة

 للقاضي  قال النووي تبعا

 ) من قذف مملوكه ( 

 : أي ابلزان 

  ( ) وهو

 : أي , واحلال أن مملوكه 

 ) بريء ( 

  : أي يف نفس األمر

 ) جلد ( 

 : بصيغة اجملهول أي ضرب ابجللد 

 القيامة حدا (  ) له يوم

الدنيا وهذا جممع عليه لكن يعزر قاذفه ,  : قال النووي : فيه إشارة إىل أنه ال حد على قاذف العبد يف
 الرق أو فيه شائبة احلرية واملدبر واملكاتب وأم الولد  ن العبد ليس مبحصن سواء فيه من هو كاملأل

 عيسى عن الفضيل (  ) قال مؤمل أخربان

 : أي قال ابلعنعنة 
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  ( ) يعين ابن غزوان

 : بفتح الغني املعجمة وسكون الزاي أي زاد هذا اللفظ أيضا . 

  . لبخاري ومسلم والرتمذي والنسائي مبعناهاملنذري : وأخرجه ا قال

 
  قال  هالل بن يساف  عن  حصني  عن  فضيل بن عياض  حدثنا  مسدد  حدثنا  

 سويدا  ومعه جارية له فلطم وجهها فما رأيت  حدة  وفينا شيخ فيه  بن مقرن  سويد كنا نزوال يف دار 

وما  مقرن  سبعة من ولد  وجهها لقد رأيتنا سابع حر  عليك إال  عجز  ليوم قال أشد غضبا منه ذاك ا
 بعتقها  هللا عليه وسلم  صلى فأمران النيب  لنا إال خادم فلطم أصغران وجهها 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) عن هالل بن يساف ( 

 ا أساف قاله النووي ويقال أيض , : بفتح الياء وكسرها

 ) عجز عليك إال حر وجهها ( 

بشرته  النووي : معناه عجزت ومل جتد أن تضرب إال حر وجهها , وحر الوجه صفحته وما رق من : قال
 , وحر كل شيء أفضله وأرفعه 

 ) وما لنا إال خادم ( 

ابهلاء إال يف  جل , وال يقال خادمةالنووي : اخلادم بال هاء يطلق على اجلارية كما يطلق على الر  : قال
 لغة شاذة قليلة 

  ( ) فأمران النيب صلى هللا عليه وسلم بعتقها

من واحد منهم فسمحوا له  : هذا حممول على أهنم كلهم رضوا بعتقه وتربعوا به وإال فاللطمة إمنا كانت
 بعتقها تكفريا لذنبه قاله النووي . 

  . الرتمذي والنسائيوأخرجه مسلم و  : قال املنذري

 
معاوية بن سويد  قال حدثين  سلمة بن كهيل  حدثين  قال سفيان  عن  حيىي  حدثنا  مسدد  حدثنا  

  قال  بن مقرن 

 كنا سبعة على عهد النيب  بين مقرن  ودعاين فقال اقتص منه فإان معشر  أيب  لطمت موىل لنا فدعاه 
 صلى هللا عليه وسلم  فلطمها رجل منا فقال رسول هللا  وليس لنا إال خادم هللا عليه وسلم صلى 

 خادم غريها قال فلتخدمهم حىت يستغنوا فإذا استغنوا فليعتقوها  أعتقوها قالوا إنه ليس لنا

 ) لطمت موىل لنا ( 

 فحة اجلسد ابلكف مفتوحة يف القاموس : اللطم ضرب اخلد وص : أي ضربت خده ابلكف . قال
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  ( ) فدعاه

 : أي املوىل 

 ) فقال ( 

  : أي سويد بن مقرن للموىل

 ) اقتص منه ( 

  : أي خذ القصاص من معاوية وافعل به مثل ما فعل بك

 ) كنا سبعة ( 

 : أي سبعة بنني 

 ) فلتخدمهم ( 

 ن العبيد أو اإلماء أي تلك اجلارية امللطومة ما مل جيدوا غريها م :

 يستغنوا (  ) حىت

 : عنها بوجدان غريها 

 ) فإذا استغنوا ( 

 عنها بوجدان العبد أو اجلارية  :

 ) فليعتقوها ( 

 امللطومة .  : أي اجلارية

  . الراء املهملة وفتحها ونون قال املنذري : وقد تقدم . ومقرن بضم النون وفتح القاف وتشديد

 
 قال  زاذان  عن  أيب صاحل ذكوان  عن  فراس  عن  أبو عوانة  قال حدثنا  وأبو كامل  مسدد  دثنا ح 

 

فقال ما يل فيه من األجر ما  شيئا  أو وقد أعتق مملوكا له فأخذ من األرض عودا  ابن عمر  أتيت 
 من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه  يقول   سلمصلى هللا عليه و  يسوى هذا مسعت رسول هللا 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) عن فراس ( 

 : بكسر أوله 

  ( ) فأخذ

 : أي ابن عمر 

 ) عودا ( 

 : أي خشبا 
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  ( ) أو شيئا

 : شك من الراوي 

 ) ما يل فيه ( 

 اململوك  : أي يف إعتاق هذا

 من األجر ما يسوى ( ) 

 بلفظ يساوي  : أي يساوي وكذلك يف بعض النسخ

 ) هذا ( 

النسخ ما يسوى ويف بعضها ما يساوي ابأللف وهذه هي  : أي هذا العود . قال النووي . وقع يف معظم
عدها أهل اللغة يف حلن العوام , وأجاب بعض العلماء عن هذه  اللغة الصحيحة املعروفة , واألوىل

 بعض الرواة ال أن ابن عمر نطق هبا . ومعىن كالم ابن عمر أنه ليس يف إعتاقه أجر اللفظة أبهنا تغيري من

 املعتق تربعا وإمنا أعتقه كفارة لضربه انتهى . 

  . وزاذان بزاي بعد األلف ذال معجمة وآخره نون كنيته أبو عمر . قال املنذري : وأخرجه مسلم

 
 لمملوك إذا نصح ما جاء في ا باب  

  عبد هللا بن عمر  عن  انفع  عن  مالك  عن  عبد هللا بن مسلمة القعنيب  حدثنا  

  إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة هللا فله أجره مرتني قال  هللا عليه وسلم  صلى أن رسول هللا 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود

 بد إذا نصح لسيده ( ) إن الع

أو طلب اخلري له من النصيحة وهي طلب اخلري للمنصوح له . قال الطييب :  : أي أخلص اخلدمة
 للسيد امتثال أمره والقيام على ما عليه من حقوق سيده  نصيحة العبد

  ( ) فله أجره مرتني

ويف احلقيقة طاعة  , لطاعتني: أي مضاعف , فإن األجر على قدر املشقة وهو قد مجع بني القيام اب
  . مالكه من طاعة ربه . قال املنذري : وأخرجه البخاري ومسلم

 
 مملوكا على مواله  خبب  فيمن  باب  

رجل خب وامرأة خبة وقد تكسر خاؤه  , اخلب ابلفتح اخلداع وهو اجلربز الساعي ابلفساد بني الناس
اجلنة خب وال خائن " ومنه احلديث اآلخر "  " ال يدخل واملصدر ابلكسر ال غري , ومنه احلديث
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امرأة أو مملوكا على مسلم فليس منا " أي خدعه وأفسده   الفاجر خب لئيم " ومنه احلديث " من خبب
  . كذا يف النهاية واجملمع

 
 عن   بن عيسى عبد هللا عن  عمار بن رزيق  عن  زيد بن احلباب  حدثنا  احلسن بن علي  حدثنا  

  قال  أيب هريرة  عن  حيىي بن يعمر  عن  عكرمة 

 زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا  خبب  من  عليه وسلم  صلى هللا قال رسول هللا 
  عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) عن عمار بن رزيق ( 

  : بتقدمي الراء مصغرا

 يعمر (  ) عن حيىي بن

 ساكنة  : بفتح التحتانية وامليم بينهما مهملة

 ) من خبب زوجة امرئ ( 

 الطالق ليتزوجها أو يزوجها لغريه أو غري ذلك  : أي خدعها وأفسدها أو حسن إليها

 ) أو مملوكه ( 

 ذلك  حنوأو أمته أي أفسده عليه أبن الط أو زىن به أو حسن إليه اإلابق أو طلب البيع أو  : أي

 ) فليس منا ( 

  . وأخرجه النسائي : : أي من العاملني أبحكام شرعنا . قال املنذري

 
 االستئذان  في  باب  

وتظاهرت به دالئل القرآن والسنة  أي طلب اإلذن . قال الطييب وأمجعوا على أن االستئذان مشروع
يف أنه هل يستحب تقدمي السالم أو االستئذان ,  اواألفضل أن جيمع بني السالم واالستئذان , واختلفو 

  . عليكم أدخل كذا يف املرقاة والصحيح تقدمي السالم فيقول السالم

 
  أنس بن مالك  عن  بن أيب بكر  عبيد هللا عن  محاد  حدثنا  حممد بن عبيد  حدثنا  

  صلى هللا عليه وسلم فقام إليه رسول هللا  عليه وسلم صلى هللا  بعض حجر النيب  اطلع من رجال  أن 
 ليطعنه  خيتله  صلى هللا عليه وسلم  قال فكأين أنظر إىل رسول هللا  مشاقص  أو  مبشقص 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) مبشقص أو مشاقص ( 
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ع واملشقص بكسر امليم وسكون الشني املعجمة وفتح شيخه ابألفراد أو ابجلم : شك من الراوي هل قاله
 مهملة نصل السهم إذا كان طويال غري عريض  القاف وصاد

 ) قال ( 

  : أي أنس

 ) خيتله ( 

ويطلبه من حيث ال يشعر انتهى . وقال النووي :  : بفتح أوله وكسر التاء . قال اخلطايب : معناه يراوده
 أي يراوغه ويستغفله 

  ( يطعنه) ل

 : بضم العني وفتحها الضم أشهر . 

ومسلم . وأخرج الرتمذي من حديث محيد الطويل عن أنس " أن النيب  قال املنذري : وأخرجه البخاري
كان يف بيته فاطلع عليه رجل فأهوى إليه مبشقص . فتأخر الرجل " وقال حسن  صلى هللا عليه وسلم

  . صحيح

 
  أبو هريرة  قال حدثنا  أبيه  عن  سهيل  عن  محاد  حدثنا  يل موسى بن إمسع حدثنا  

هدرت  فقد  من اطلع يف دار قوم بغري إذهنم ففقئوا عينه يقول  صلى هللا عليه وسلم  هللا  أنه مسع رسول
 عينه  
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) ففقئوا عينه ( 

  ها أو قلعوها: أي كسرو 

 ) فقد هدرت عينه ( 

 : أي بطلت . 

وأسقط عنه ضمان العني . قيل هذا عنده إذا فقأها بعد أن زجره فلم ينزجر ,  وعمل ابحلديث الشافعي
 أنه ال ضمان مطلقا إلطالق احلديث . وقال أبو حنيفة عليه الضمان ألن النظر ليس فوق وأصح قوليه

حممول على املبالغة  بغري إذنه ال يستحق فقأ عينيه فبالنظر أوىل . فاحلديث الدخول فمن دخل بيت غريه
 يف الزجر كذا قال ابن امللك يف املبارق . 

قال الشافعي , وأما ما ذهب إليه أبو حنيفة فغري صحيح ملصادرته للحديث ومعارضته  قلت : القول ما
 ابلرأي .  له

  . واحلديث سكت عنه املنذري
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 عن  كثري  عن  سليمان يعين ابن بالل  عن  ابن وهب  حدثنا  الربيع بن سليمان املؤذن  نا حدث 
  أيب هريرة  عن  الوليد 

 فال إذن  إذا دخل البصر قال  صلى هللا عليه وسلم  أن النيب 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 (  ) إذا دخل البصر فال إذن

اإلذن , بل كأمنا دخل بيت الغري بال إذن وهو حمرم , فدخول الرجل بيت الغري  : أي فما بقي حاجة
كثري بن زيد  وإدخاله بصره فيه سواء يف اإلمث , وكالمها حمرم وهللا أعلم قال املنذري : يف إسناده بال إذنه

  . أبو حممد األسلمي موالهم املدين وال حيتج به

 
 عن  حفص  حدثنا  أبو بكر بن أيب شيبة  حدثنا  و ح  جرير  حدثنا  عثمان بن أيب شيبة  حدثنا  

  قال  هزيل   عن طلحة  عن  األعمش 

يستأذن فقام على الباب  صلى هللا عليه وسلم  على ابب النيب  فوقف سعد  عثمان  قال  جاء رجل 
االستئذان  فإمنا  هكذا عنك أو هكذا  صلى هللا عليه وسلم  مستقبل الباب فقال له النيب  مان عث قال 

 من النظر 

طلحة بن  عن  األعمش  عن  سفيان  عن  احلفري  أبو داود حدثنا  هارون بن عبد هللا  حدثنا 
 لنيب حنوه عن ا سعد  عن  رجل  عن  مصرف 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) قال عثمان ( 

 : هو ابن أيب شيبة 

 سعد (  )

سعد , وأما أبو بكر فقال جاء  : أي ابن أيب وقاص كما يف بعض النسخ أي قال عثمان يف روايته جاء
 رجل 

 ) هكذا عنك أو هكذا ( 

 بعض النسخ , وهكذا ابلواو .  : ويف

 أخرى  فتح الودود : أي تنح عن الباب إىل جهةقال يف 

 ) فإمنا االستئذان من النظر ( 

أي إمنا شرع من أجله ألن املستأذن لو دخل بغري إذن لرأى بعض ما  : : قال احلافظ يف فتح الباري
 ذانإليه أن يطلع عليه انتهى . وقال الكرماين يف شرح البخاري : أي إمنا شرع االستئ يكرهه من يدخل

  . يف الدخول ألجل أن ال يقع النظر على عورة أهل البيت ولئال يطلع على أحواهلم
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 واحلديث سكت عنه املنذري . 

 ) أخربان أبو داود احلفري ( 

 التقريب  بفتح املهملة والفاء نسبة إىل موضع ابلكوفة امسه عمر بن سعد ثقة عابد كذا يف :

 ) عن طلحة بن مصرف ( 

 على الصواب وحكي فتحها وبفاء  ميم وفتح صاد وكسر راء مشددة : بضم

 ) حنوه ( 

  . : أي حنو احلديث السابق

  . واحلديث سكت عنه املنذري

 
 االستئذان  كيف  باب  

  . ليس هذا الباب يف بعض النسخ

 
 روح  حدثنا  حيىي بن حبيب  و حدثنا  ح  جريج  ابن حدثنا  أبو عاصم  حدثنا  ابن بشار  حدثنا  

كلدة  أخربه عن  عمرو بن عبد هللا بن صفوان  أن  عمرو بن أيب سفيان  أخربين  قال ابن جريج  عن 
  بن حنبل 

صلى  والنيب  يس وضغاب وجداية  بلنب  صلى هللا عليه وسلم  هللا  بعثه إىل رسول صفوان بن أمية  أن 
 بعدما أسلم  ارجع فقل السالم عليكم وذلك فدخلت ومل أسلم فقال  مكة  أبعلى  عليه وسلم  هللا

  صفوان بن أمية 

 أبو داود  قال  ومل يقل مسعته منه  كلدة بن حنبل  عن  هبذا أمجع  ابن صفوان  وأخربين  عمرو  قال 
عمرو  أيضا  حيىي  و قال  كلدة بن حنبل  ومل يقل مسعته من  أمية بن صفوان  حيىي بن حبيب   قال

 أخربه  كلدة بن احلنبل  أخربه أن  بن عبد هللا بن صفوان 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) عن كلدة ( 

  : بفتحات هو أخو صفوان ألمه

 ) بعثه ( 

 أي كلدة  :

 ) وجداية ( 

من  وكسرها أوالد الظباء ذكرا كان أو أنثى مما بلغ ستة أشهر أو سبعة أشهر مبنزلة اجلدي : بفتح اجليم
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 املعز , كذا يف النهاية 

 ) وضغابيس ( 

 وسكون الغني املعجمتني وهو صغري القثاء  : مجع ضغبوس بفتح الضاد

 ) قال عمرو ( 

 سفيان  بن أيب

 ) وأخربين ابن صفوان ( 

اجلمحي املكي . قال احلافظ يف التقريب : ابن صفوان عن   : هو أمية بن صفوان بن أمية بن خلف
  . كلدة هو أمية انتهى

أمية من صفوان ومل  ولفظ الرتمذي يف ابب التسليم قبل االستئذان قال عمرو : وأخربين هبذا احلديث
 يقل مسعته من كلدة انتهى . 

سفيان روي هذا احلديث عن شيخيه أحدمها عمرو بن عبد هللا بن صفوان  واحلاصل أن عمرا : ابن أيب
 أمية بن صفوان بن أمية . وكالمها من الطبقة الرابعة يرواين عن كلدة  من أمية واثنيهما

 حيىي أيضا عمرو بن عبد هللا بن صفوان أخربه أن كلدة بن احلنبل أخربه (  ) وقال

وعبد هللا  ولفظ أمحد يف مسنده حدثنا روح حدثنا ابن جريج والضحاك بن خملد قال أخربين ابن جريج :
أيب صفوان أخربه  بن احلارث قال عرض علي ابن جريج قال أخربين عمرو بن أيب سفيان أن عمرو بن

نبل أخربه أن أخربه أن كلدة بن احل قال الضحاك وعبد هللا بن احلارث أن عمرو بن عبد هللا بن صفوان
والنيب صلى هللا عليه وسلم أبعلى الوادي قال  صفوان بن أمية بعثه يف الفتح بلبأ وجداية وضغابيس

النيب صلى هللا عليه وسلم ارجع فقل السالم عليكم أدخل بعدما  فدخلت عليه ومل أسلم ومل أستأذن فقال
ل مسعته من كلدة . قال الضحاك وابن أخربين هذا اخلرب أمية بن صفوان ومل يق أسلم صفوان قال عمرو

 وذلك بعدما أسلم وقال الضحاك وعبد هللا بن احلارث بلنب وجداية انتهى .  احلارث

ابن  املنذري : وأخرجه الرتمذي والنسائي , وقال الرتمذي حسن غريب ال نعرفه إال من حديث قال
وحنبل بفتح احلاء  مفتوحة واتء أتنيثجريج . هذا آخر كالمه . وكلدة بفتح الكاف وبعدها الم مهملة 

  . املهملة وبعدها نون ساكنة وابء موحدة مفتوحة والم
 من  رجل  قال حدثنا  ربعي  عن  منصور   عن أبو األحوص  حدثنا  أبو بكر بن أيب شيبة  حدثنا  

  بين عامر 

 صلى هللا عليه وسلم  فقال النيب  أجل  وهو يف بيت فقال  صلى هللا عليه وسلم  أنه استأذن على النيب 
قل السالم عليكم أأدخل فسمعه الرجل فقال السالم  االستئذان فقل له  خلادمه اخرج إىل هذا فعلمه 

 فدخل  صلى هللا عليه وسلم  فأذن له النيب  عليكم أأدخل

رجال  أن حدثت  قال  ربعي بن حراش  عن  منصور  عن  ألحوص أيب ا عن   هناد بن السري حدثنا 
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 مسدد  حدثنا  وكذلك  أبو داود  قال  مبعناه  صلى هللا عليه وسلم  استأذن على النيب  بين عامر  من 
 عبيد هللا بن معاذ  حدثنا  بين عامر  ومل يقل عن رجل من  ربعي  عن  منصور  عن  أبو عوانة  حدثنا 
 أنه استأذن على النيب  عامر  بين من  رجل  عن  ربعي  عن  منصور  عن  شعبة  حدثنا  أيب  حدثنا 

 السالم عليكم أأدخل  مبعناه قال فسمعته فقلت صلى هللا عليه وسلم 
 اودعون المعبود شرح سنن أبي د 

 ) عن ربعي ( 

 ابن حراش  : بكسر أوله وسكون املوحدة وهو

 ) فقال أأجل ( 

 : من وجل يلج أي أأدخل 

 له قل السالم عليكم أأدخل (  ) فقل

 واالستئذان وأن يقدم السالم .  : فيه أن السنة أن جيمع بني السالم

ء املهملة وبعدها راء مهملة مفتوحة وألف احلا قال املنذري : وأخرجه النسائي بنحوه وحراش بكسر
 وشني معجمة . 

  ( ) قال حدثت

 : ابلبناء للمفعول 

 ) مبعناه ( 

 بكر بن أيب شيبة السابق .  : أي مبعىن حديث أيب

رواية هناد بن السري واحلديث سكت عنه  واحلديث سكت عنه املنذري قال أبو داود وكذلك أي مثل
 املنذري . 

 إخل (  دثنا عبيد هللا بن معاذ) ح

  . : واحلديث سكت عنه املنذري
 
 

 االستئذان  كم مرة يسلم الرجل في  باب  
أيب سعيد  عن  بسر بن سعيد  عن  خصيفة  يزيد بن عن  سفيان  أخربان  أمحد بن عبدة  حدثنا  

  قال  اخلدري 

عمر  فقلنا له ما أفزعك قال أمرين  فزعا أبو موسى  فجاء  األنصار  الس كنت جالسا يف جملس من جم
فرجعت فقال ما منعك أن أتتيين قلت قد جئت فاستأذنت  أن آتيه فأتيته فاستأذنت ثالاث فلم يؤذن يل 
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فلم يؤذن له  إذا استأذن أحدكم ثالاث صلى هللا عليه وسلم  هللا  ثالاث فلم يؤذن يل وقد قال رسول
 أبو سعيد  ال يقوم معك إال أصغر القوم قال فقام  أبو سعيد  لتأتني على هذا ابلبينة فقال  فلريجع قال

 معه فشهد له 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) عن يزيد بن خصيفة ( 

 وفاء مصغرا  : خباء معجمة وصاد مهملة

 ) عن بسر بن سعيد ( 

  املوحدة وسكون املهملة : بضم

 ) فجاء أبو موسى فزعا ( 

  : بفتح الفاء وكسر الزاي أي خائفا

 ) ما أفزعك ( 

 : أي ما أخافك 

  ( ) فأتيته فاستأذنت ثالاث

 : أي فأتيت اببه فسلمت ثالاث كما يف رواية مسلم 

  ( ) فلم يؤذن يل

  يف شغل كما يدل عليه رواايت مسلم : مل أيذن له عمر رضي هللا عنه ألنه كان

 ) فقال ( 

 : أي عمر رضي هللا عنه 

  ( ) ما منعك أن أتتيين

 : أي من اإلتيان إيل 

 ) وقد قال ( 

 استئنافية  : الواو للحال أو

 ) لتأتيين على هذا ( 

 هو قول النيب صلى هللا عليه وسلم  : أي على أن احلديث الذي رويته

 ابلبينة ( ) 

 الشاهد ولو كان واحدا , وإمنا أمره بذلك ليزداد فيه وثوقا ال للشك يف صدق خربه عنده : املراد هبا

 رضي هللا عنه 

 ) ال يقوم معك إال أصغر القوم ( 
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معناه أن هذا حديث مشهور بيننا معروف لكباران وصغاران حىت أن أصغران حيفظه ومسعه  : : قال النووي
 ل هللا صلى هللا عليه وسلم رسو  من

 ) معه ( 

  : أي مع أيب موسى

 ) فشهد له ( 

وتعلق بقصة عمر من زعم أنه كان ال يقبل  : : أي على احلديث الذي رواه أبو موسى . قال احلافظ
سعيد املطابق حلديث أيب موسى وال خيرج بذلك عن كونه  خرب الواحد , وال حجة فيه ألنه قبل خرب أيب

يف شرح البخاري : أراد عمر رضي هللا عنه التثبت ملا جيوز فيه من  رب واحد انتهى . قال الكرماينخ
بدليل أنه قبل خرب محل بن مالك وحده يف أن دية اجلنني غرة وخرب عبد الرمحن بن  السهو والنسيان

 يه مل يصريف اجلزية , مث نفس هذه القصة دليل على قبوله ذلك ألنه ابنضمام شخص آخر إل عوف

يعلمه من هو  متواترا فهو خرب واحد وقد قيله بال خالف , وفيه أن العامل قد خيفى عليه من العلم ما
 دونه واإلحاطة هلل تعاىل وحده انتهى . 

  . البخاري ومسلم قال املنذري : وأخرجه

 
  أيب موسى  عن  أيب بردة   عن بن حيىي  طلحة عن  عبد هللا بن داود  حدثنا  مسدد  حدثنا  

 عبد هللا بن قيس  يستأذن  األشعري  يستأذن  أبو موسى  فاستأذن ثالاث فقال يستأذن  عمر  أنه أتى 
يستأذن أحدكم  صلى هللا عليه وسلم  هللا  ما ردك قال قال رسول عمر  فلم يؤذن له فرجع فبعث إليه 

 اي  أيب  فقال  أيب  ائتين ببينة على هذا فذهب مث رجع فقال هذا  ن له وإال فلريجع قالثالاث فإن أذ
 أكون عذااب على  ال عمر  فقال  صلى هللا عليه وسلم  أصحاب رسول هللا  ال تكن عذااب على  عمر 

  صلى هللا عليه وسلم  أصحاب رسول هللا 

 أن  عبيد بن عمري  عن  عطاء  قال أخربين  ابن جريج  حدثنا  روح  حدثنا  حبيب حيىي بن  حدثنا 
فشهد له فقال أخفي علي هذا  أبيب سعيد  فانطلق  هبذه القصة قال فيه عمر  استأذن على  أاب موسى 

 ابألسواق ولكن سلم ما شئت وال تستأذن  السفق  أهلاين  عليه وسلم  صلى هللا من أمر رسول هللا 
أيب بردة  عن  هالل  محيد بن عن  هشام  حدثنا  عبد القاهر بن شعيب  حدثنا  زيد بن أخزم  حدثنا 

إين مل أهتمك ولكن احلديث عن  أليب موسى  عمر  فقال  قال  هبذه القصة  أبيه  عن  بن أيب موسى 
 ربيعة بن أيب عبد عن  مالك  عن  عبد هللا بن مسلمة  حدثنا  شديد   صلى هللا عليه وسلم سول هللا ر 

مل أهتمك ولكن خشيت  أما إين أليب موسى  عمر  يف هذا فقال  وعن غري واحد من علمائهم  الرمحن 
 لم صلى هللا عليه وس أن يتقول الناس على رسول هللا 
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 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) فقال ( 

  : أي أبو موسى يف املرة األوىل

 ) يستأذن األشعري ( 

 : أي قال يف املرة الثانية 

 يستأذن عبد هللا بن قيس (  )

  : أي قال يف املرة الثالثة وهو اسم أيب موسى

 ) فقال هذا أيب ( 

أبو سعيد قال احلافظ : وميكن اجلمع أبن أيب بن   األول أن الشاهد هو: أي ابن كعب ويف احلديث 
  . كعب جاء بعد أن شهد أبو سعيد

 قال املنذري : وأخرجه مسلم . 

 ) أهلاين ( 

 وأغفلين  : أي أشغلين

 ) الصفق ابألسواق ( 

  . : أي التجارة واملعاملة يف األسواق

وجوب البيع ,  وعلى يده صفقا ضرب يده على يده وذلك عندويف القاموس : صفق يده ابلبيعة 
على من يغلو من املقلدين إذا  واالسم الصفق . قال اإلمام تقي الدين بن دقيق العيد : وهذا احلديث يرد

فإن ذلك ملا خفي عن أكابر الصحابة  استدل عليه حبديث فيقول لو كان صحيحا لعلمه فالن مثال
 م أجوز انتهى وجاز عليهم فهو على غريه

 ولكن تسلم ما شئت وال تستأذن (  )

 بعض النسخ ولكن سلم بصيغة األمر .  : لعله قاله تفرحيا لقلبه كذا قيل . ويف

 واحلديث سكت عنه املنذري . 

 مل أهتمك (  ) إين

 : أي ابلكذب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

  عليه وسلم شديد ( ولكن احلديث عن رسول هللا صلى هللا )

 عنه مسارعة الناس إىل القول على النيب صلى هللا عليه وسلم مبا مل يقل كما يفعله : خاف عمر رضي هللا

وسلم فأراد سد  املبتدعون والكذابون , وكذا من وقع له قضية وضع فيها حديثا على النيب صلى هللا عليه
 روايته واالهتام به .  للتثبت ال للشك يف الباب خوفا من غري أيب موسى فطلب منه البينة
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 واحلديث سكت عنه املنذري . 

 يتقول الناس (  ) ولكن خشيت أن

 : أي يكذبوا , يقال تقول عليه أي كذب عليه . 

  . سكت عنه املنذري واحلديث

 
 حدثنا  الوليد بن مسلم  حدثنا  ثىن حممد بن امل قال  املعىن  وحممد بن املثىن  هشام أبو مروان  حدثنا  

 عن  حممد بن عبد الرمحن بن أسعد بن زرارة  يقول حدثين  حيىي بن أيب كثري  مسعت  قال األوزاعي 
  قال  قيس بن سعد 

 ردا خفيا قال  عد س يف منزلنا فقال السالم عليكم ورمحة هللا فرد  عليه وسلم  صلى هللا زاران رسول هللا 

السالم فقال رسول هللا  فقال ذره يكثر علينا من صلى هللا عليه وسلم  فقلت أال أتذن لرسول هللا  قيس 
صلى هللا عليه  ردا خفيا مث قال رسول هللا  سعد  السالم عليكم ورمحة هللا فرد  صلى هللا عليه وسلم  

 فقال اي رسول سعد  واتبعه  صلى هللا عليه وسلم  هللا مث رجع رسول هللا  السالم عليكم ورمحة وسلم 

 رسول هللا  هللا إين كنت أمسع تسليمك وأرد عليك ردا خفيا لتكثر علينا من السالم قال فانصرف معه
 ورس  أو  مصبوغة بزعفران  بغسل فاغتسل مث انوله ملحفة سعد  فأمر له  صلى هللا عليه وسلم 

اللهم اجعل صلواتك ورمحتك  يديه وهو يقول  وسلم  صلى هللا عليه هبا مث رفع رسول هللا  فاشتمل 
 من الطعام فلما أراد  صلى هللا عليه وسلم  مث أصاب رسول هللا  قال سعد بن عبادة  على آل 

 فقال   صلى هللا عليه وسلم ه بقطيفة فركب رسول هللا علي وطأ  محارا قد  سعد  له  االنصراف قرب
صلى هللا  فقال يل رسول هللا  قيس  قال  صلى هللا عليه وسلم  اصحب رسول هللا  قيس  اي  سعد 

 وإما أن تنصرف قال فانصرفت  اركب فأبيت مث قال إما أن تركب عليه وسلم 

عمر بن عبد  رواه  أبو داود  قال  عبد الرمحن بن أسعد بن زرارة  حممد بن عن  هشام أبو مروان  قال 
 قيس بن سعد  مرسال ومل يذكرا  األوزاعي  عن  وابن مساعة  الواحد 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) فرد سعد ( 

 : أي السالم 

  ( ) ردا خفيا

 مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أي حبيث ال يس

  ( ) فقلت

 : أي أليب 

 ) فقال ذره ( 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية                                   كتاب األدب           عون المعبود شرح سنن ابي داود           

 

  : أي اتركه على حاله

 ) يكثر ( 

 : ابجلزم جواب األمر وهو من اإلكثار 

 سعد (  ) واتبعه

 : أي أدركه وحلقه 

 ) فانصرف ( 

  : أي إىل بيت سعد

 ) وأمر له ( 

 هللا عليه وسلم : أي لرسول هللا صلى 

 بغسل (  )

 : ابلكسر ما يغسل به من اخلطمي وغريه 

  ( ) فاغتسل

 : أي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث 

 ) انوله ( 

 أعطاه والضمري املرفوع لسعد واملنصوب لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم  : أي

 ملحفة (  )

 دن مجعه مالحف : قال يف الصراح : ملحفة ابلكسر جا

 وطأ (  ) قد

  : من وطأ املوضع أي جعله وطيئا أي سهال لينا , ومفعول وطأ حمذوف

 ) عليه ( 

 : أي على احلمار . 

 والباء يف قوله 

 بقطيفة (  )

 ابلقلم .  : لآلله وهي الباء اليت يقال هلا ابء االستعانة كما يف كتبت

 بيجيده .  ويقال ابلفارسية جامه يرزه دار وجادروالقطيفة الداثر املخمل , 

إذا هيأته ووطأت لك  ويف لسان العرب وطأ الشيء سهله وال تقل وطيت وتقول وطأت لك األمر
حىت أهنم يقولون رجل وطيء  الفراش ووطأت لك اجمللس توطئة والوطيء من كل شيء ما سهل والن

 ودابة وطيئة بينة الوطاءة انتهى . 
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رضي هللا عنه محل موضع ركوبه صلى هللا عليه وسلم على احلمار سهال لينا بواسطة  أن سعدا وحاصله
  أي بسط له صلى هللا عليه وسلم قطيفة على ظهر احلمار فصار ظهره سهال لينا وهللا أعلم قطيفة

 ) قال هشام أبو مروان عن حممد ( 

  . ندا ومرسالوأخرجه النسائي مس : أي قال بلفظ عن . قال املنذري

 
 حممد بن عبد الرمحن  حدثنا  بقية بن الوليد   قالوا حدثنا يف آخرين  مؤمل بن الفضل احلراين  حدثنا  

   قال عبد هللا بن بسر  عن 

كنه قوم مل يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ر  إذا أتى ابب صلى هللا عليه وسلم  كان رسول هللا 
عون  عليكم السالم عليكم وذلك أن الدور مل يكن عليها يومئذ ستور  األمين أو األيسر ويقول السالم

 المعبود شرح سنن أبي داود

 ) يف آخرين ( 

 : أي يف شيوخ آخرين 

 قالوا (  )

 : أي مؤمل واآلخرون 

  ( ) مل يستقبل الباب من تلقاء وجهه

 ائه لئال يقع بصره على أهل البيت : أي مقابل وجهه وحذ

 ركنه األمين أو األيسر (  ) ولكن من

األمين أو األيسر , أي من أحد جانبيه األنسب  : أي لكن يستقبل مع االحنراف وامليل من ركنه
 ابلوقوف 

  ( ) ويقول السالم عليكم

ابلتكرار التعدد ال االقتصار على  اد: أي أوال السالم عليكم أي اثنيا حىت يتحقق السماع واإلذن , وأر 
 املرتني فإنه كان من عادته التثليث 

 وذلك (  )

 : أي ما ذكر من عدم استقبال الباب ووجود االحنراف 

 الدور (  ) أن

 : مجع الدار أي أبواهبا 

  ( ) مل تكن عليها يومئذ ستور

فيه مقال . وبسر بضم الباء  سناده بقية بن الوليد: مجع سرت ابلكسر وهو احلجاب . قال املنذري : يف إ
  . املوحدة وسكون السني املهملة , ولبسر أيضا صحبة
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 الرجل يستأذن بالدق  باب  

  جابر  عن  بن املنكدر  حممد عن  شعبة  عن  بشر  حدثنا  مسدد  حدثنا  

 قال أان أان يف دين أبيه فدققت الباب فقال من هذا قلت أان  لم هللا عليه وس صلى أنه ذهب إىل النيب 

 كأنه كرهه 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) يف دين أبيه ( 

جهته , فإن أابه عبد هللا األنصاري قد استشهد يف غزوة أحد وترك دينا   : أي يف قضية دين أبيه أو من
أن  ابر النيب صلى هللا عليه وسلم فقال له النيب صلى هللا عليه وسلمعليه غرماؤه فأتى ج كثريا وتشدد

وقصته مذكورة يف  اذهب فبيدر كل متر على انحية ففعل فبقيت البيادر كلها بعد أداء الدين كما كانت
 صحيح البخاري 

 ) فدققت الباب ( 

 لالستئذان  : أي ضربته بيدي

 ) فقال من هذا ( 

 باب : أي الذي يدق ال

 أان أان كأنه كرهه (  ) قال

املشاهدة ال عند الغيبة . قال النووي : وإمنا كره  : أي قوله أان يف جواب من هذا ألن كلمة أان بيان عند
تزيل اإلهبام , بل ينبغي أن يقول فالن ابمسه ; وإن قال أان فالن فال أبس   ألنه مل حيصل بقوله أان فائدة

 ستأذنت فقال النيب صلى هللا عليه وسلم من هذه فقالت أان أم هانئ , والأم هانئ حني ا كما قالت

أبن يكين  أبس أن يصف نفسه مبا يعرف به إذا مل يكن منه بد وإن كان صورة له فيها تبجيل وتعظيم
 نفسه أو يقول أان املفيت فالن أو القاضي أو الشيخ انتهى . 

  . مذي والنسائي وابن ماجهاملنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والرت  قال
أيب  عن  حممد بن عمرو  حدثنا  يعين ابن جعفر  إمسعيل حدثنا  حيىي بن أيوب يعين املقابري  حدثنا  

  قال  احلارث  انفع بن عبد عن  سلمة 

ك الباب فضرب الباب فقال يل أمس حائطا  حىت دخلت   صلى هللا عليه وسلم خرجت مع رسول هللا 
  فقلت من هذا وساق احلديث

 الباب  قال فيه فدق أيب موسى األشعري  يعين حديث  أبو داود  قال 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية                                   كتاب األدب           عون المعبود شرح سنن ابي داود           

 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) حائطا ( 

 : أي بستاان 

  ( ) فقال يل

 : النيب صلى هللا عليه وسلم بعدما دخلت يف البستان 

  ( الباب) أمسك 

 : من داخل البستان وال تفتحه 

 ) فضرب الباب ( 

 بصيغة اجملهول وبرفع الباب أي ضرب الباب ودقه أحد من خارج البستان  :

 من هذا (  ) فقلت

 : الضارب للباب 

 ) وساق ( 

 احلارث  : أي انفع من عبد

 ) احلديث ( 

 : بتمامه 

 ث أيب موسى األشعري قال فيه فدق الباب ( حدي ) قال أبو داود , يعين

األطراف حديث انفع بن عبد احلارث اخلزاعي " خرجت مع النيب صلى هللا عليه  : قال احلافظ املزي يف
دخلت حائطا " احلديث أخرجه أبو داود , يف األدب عن حيىي بن أيوب وأخرجه النسائي  وسلم حىت

عمرو عن  بن حجر كالمها عن إمساعيل بن جعفر عن حممد بناملناقب أي يف سننه الكربى عن علي  يف
الرمحن عن انفع بن عبد  أيب سلمة عن انفع بن عبد احلارث , ورواه أبو الزاند عن أيب سلمة بن عبد

 احلارث عن أيب موسى األشعري انتهى كالمه . 

 فضائل عثمان أيب موسى األشعري الذي أشار إليها املؤلف هو ما أخرجه مسلم يف قلت : حديث
 عنه من حديث سعيد بن املسيب أخربين أبو موسى األشعري أنه توضأ يف بيته مث خرج فقال رضي هللا

النيب صلى  أللزمن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وألكونن معه يومي هذا قال فجاء املسجد فسأل عن
دخل بئر أريس قال  ه حىتهللا عليه وسلم فقالوا خرج وجه هاهنا قال فخرجت على إثره أسأل عن

وسلم حاجته وتوضأ فقمت  فجلست عند الباب وابهبا من جريد حىت قضى رسول هللا صلى هللا عليه
ودالمها يف البئر , قال فسلمت  إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه

هللا عليه وسلم اليوم فجاء  رسول هللا صلى عليه مث انصرفت فجلست عند الباب فقلت ألكونن بواب
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بكر فقلت على رسلك قال مث ذهبت فقلت اي رسول هللا  أبو بكر فدفع الباب فقلت من هذا فقال أبو
وبشره ابجلنة , فذكر احلديث بطوله . ويف رواية له من طريق أيب  هذا أبو بكر يستأذن فقال ائذن له

 صلى هللا عليه وسلم يف حائط من حوائط موسى األشعري قال بينما رسول هللا عثمان النهدي عن أيب
فإذا أبو  متكئ يركز بعود معه بني املاء والطني إذ استفتح رجل فقال افتح وبشره ابجلنة قال املدينة وهو

احلديث . ويف رواية له أن  بكر ففتحت له وبشرته ابجلنة , فقال مث استفتح رجل آخر فقال افتح فذكر
  . الباب قال املنذري وأخرجه النسائي لم دخل حائطا وأمرين أن أحفظرسول هللا صلى هللا عليه وس

 
 يدعى أيكون ذلك إذنه  في الرجل  باب  

  أيب هريرة  عن  حممد  عن  وهشام  حبيب  عن  محاد  حدثنا  موسى بن إمسعيل  حدثنا  

 سول الرجل إىل الرجل إذنه ر  قال  صلى هللا عليه وسلم  أن النيب 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) رسول الرجل إىل الرجل إذنه ( 

نعم  إذنه له يف الدخول . قال يف فتح الودود أي ال حيتاج إىل االستئذان إذا جاء مع رسوله : أي مبنزلة
رسول هللا صلى هللا  وقد أرسل لو استأذن احتياطا كان حسنا سيما إذا كان البيت غري خمصوص ابلرجال

  . انتهى واحلديث سكت عنه املنذري عليه وسلم أاب هريرة إىل أصحاب الصفة فجاءوا فاستأذنوا فدخلوا

 
أيب هريرة  عن  أيب رافع  عن  قتادة  عن  سعيد  حدثنا  عبد األعلى  حدثنا  حسني بن معاذ  حدثنا  
  

 طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن  إذا دعي أحدكم إىل قال  صلى هللا عليه وسلم   أن رسول هللا

 شيئا  أيب رافع  مل يسمع من  قتادة  يقول  أاب داود  مسعت  أبو على اللؤلؤي  قال 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) عن أيب رافع ( 

  ائغ: امسه نفيع الص

 ) إذا دعي ( 

 : بصيغة اجملهول 

  ( ) فجاء مع الرسول

 : أي مع رسول الداعي 

 ) فإن ذلك له إذن ( 
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 مقام إذنه فال احتياج إىل حتديد إذن .  : أي قائم

أعلم إذا مل يكن يف الدار حرمة فإن كان حرمة فال بد من  قال البيهقي يف سننه : هذا عندي وهللا
 احلجاب . كذا يف مرقاة الصعود  ن بعد نزول آيةاالستئذا

  ( ) يقول قتادة مل يسمع من أيب رافع شيئا

منه يف احلديث الذي سيأيت  قال احلافظ يف فتح الباري بعد ما نقل كالم أيب داود . هذا وقد ثبت مساعه
حدثه قال , واعتمد قتادة أن أاب رافع  يف البخاري يف كتاب التوحيد من رواية سليمان التيمي عن

تعليقا ألجل االنقطاع . قال ولو كان عنده منقطعا  املنذري على كالم أيب داود فقال أخرجه البخاري
 من صنيعه رضي هللا عنه انتهى .  لعلقه بصيغة التمريض كما هو األغلب

صلى هللا عليه  قتادة عن أيب رافع عن أيب هريرة عن النيب قال املنذري : وقال البخاري وقال سعيد عن
 البخاري تعليقا ألجل االنقطاع يف إسناده .  وسلم قال هو إذنه , وذكره

جماهد عن أيب هريرة قال دخلت مع رسول هللا صلى هللا عليه  وذكر البخاري يف هذا الباب حديث
قبلوا فقال أاب هريرة احلق أهل الصفة فادعهم إيل قال فأتيتهم فدعوهتم فأ وسلم فوجدت لبنا يف قدح

دعاؤه إذنه وإن  فأذن هلم فدخلوا قال املهلب : إذا دعي وأتى جميبا للدعوة ومل ترتاخ املدة فهذا فاستأذنوا
مل يعلم أن به أحدا مأذوان له  دعي فأتى يف غري حني الدعاء فإنه يستأذن , وكذلك إذا دعي إىل موضع

عي قبله فال أبس أن يدخل ابلدعوة له فد يف الدخول ال يدخل حىت يستأذن فإن كان فيه أحد مأذون
الداعي أن خيلو يف أمره أو يتعدى لبعض شأنه أو ينصرف  وإن تراخت الدعوة وكان بني ذلك زمن ميكن

يعبأ [ ابلدعوة على الدخول حىت يستأذن كحديث جماهد عن أيب هريرة .  أهل داره فال يغتاب ] لعله
  . املنذري احلديثني وهللا أعلم انتهى كالم هذا وجه أتويل

 
 
 

 االستئذان في العورات الثالث  باب  
  . أي يف األوقات الثالث , وأييت بياهنا يف آية اإلذن

 
قاال  وهذا حديثه  وابن عبدة  الصباح بن سفيان  ابن و حدثنا  ح  قال حدثنا  ابن السرح  حدثنا  

  يقول  ابن عباس  مسع  ن أيب يزيد هللا ب عبيد عن  سفيان  أخربان 

 هذه تستأذن علي  جارييت  هبا أكثر الناس آية اإلذن وإين آلمر  مل يؤمر

 أيمر به  ابن عباس  عن  عطاء  رواه  وكذلك  أبو داود   قال
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 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) حدثنا ابن السرح ( 

 هللا بن عمرو بن السرح مبهمالت الثانية ساكنة املصري  بن عمرو بن عبد : هو أمحد

 الصباح بن سفيان (  ) ح وأخربان ابن

 : اجلرجرائي التاجر صدوق 

  ( ) وابن عبدة

الصباح وابن عبدة يروون عن  : أبو عبد هللا البصري وثقه النسائي وأبو حامت فكلهم أي ابن السرح وابن
 ابن عيينة 

 ) وهذا حديثه ( 

 ابن عبدة  : أي حديث

 ) مل يؤمن هبا أكثر الناس ( 

 .اجملرور يف هبا آية اإلذن , ويف بعض النسخ مل يؤمر مكان مل يؤمن وهو غري ظاهر : املراد من الضمري

ييت هذه وإين آلمر جار  ولفظ البيهقي يف سننه عن ابن عباس قال آية مل يؤمن هبا أكثر الناس آية اإلذن
 جلارية قصرية قائمة على رأسه أن تستأذن علي انتهى 

 آية اإلذن (  )

على أنه خرب مبتدأ حمذوف والتقدير هي آية  : ابجلر ألنه بيان وتفسري للضمري اجملرور يف هبا أو ابلرفع
وا ليستأذنكم الذين آبية اإلذن قوله تعاىل : } اي أيها الذين آمن اإلذن , أو ابلنصب بتقدير أعين , واملراد

 اآلية  { ملكت أميانكم

وكأنه رضي هللا عنه كان يرى أوال  قال يف فتح الودود : واملراد أهنم ال يعملون هبا فكأهنم ال يؤمنون هبا
 وهللا تعاىل أعلم رضي هللا عنه انتهى .  , ذلك مث رجع عنه إىل ما سيجيء عنه يف احلديث اآليت

  . يواحلديث سكت عنه املنذر 

 ) عن ابن عباس أيمر به ( 

  . : أي أيمر ابإلذن جاريته أيضا

رابح عن ابن  وروى ابن أيب حامت من حديث إمساعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أيب
أيها الذين آمنوا ليستأذنكم  عباس قال " غلب الشيطان الناس على ثالث آايت فلم يعملوا هبن " } اي

  . ضعيف قاله ابن كثري يف تفسريه أميانكم { إىل آخر اآلية . وإمساعيل بن مسلم الذين ملكت
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 عكرمة  عن  بن أيب عمرو  عمرو عن  عبد العزيز يعين ابن حممد  حدثنا  عبد هللا بن مسلمة  حدثنا 

يعمل  اآلية اليت أمران فيها مبا أمران وال ترى يف هذه كيف  ابن عباس  قالوا اي  العراق  أن نفرا من أهل 
 هبا أحد قول هللا عز وجل 

 

مرات من  أميانكم والذين مل يبلغوا احللم منكم ثالث أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت اي
عورات لكم  قبل صالة الفجر وحني تضعون ثيابكم من الظهرية ومن بعد صالة العشاء ثالث

 بعدهن طوافون عليكم  جناح  ليس عليكم وال عليهم 
 

 إىل  القعنيب  قرأ 

  حكيم  عليم 

 حجال  ابملؤمنني حيب السرت وكان الناس ليس لبيوهتم ستور وال  إن هللا حليم رحيم ابن عباس  قال 
 ابالستئذان يف تلك العورات أو الولد أو يتيمة الرجل والرجل على أهله فأمرهم هللا  فرمبا دخل اخلادم

 أر أحدا يعمل بذلك بعد فجاءهم هللا ابلستور واخلري فلم 

 يفسد هذا احلديث وعطاء  عبيد هللا  حديث  داود  أبو قال 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 } الذين ملكت أميانكم { 

  : يعين العبيد واإلماء

 } والذين مل يبلغوا احللم منكم { 

 يظهروا على عورات النساء بل الذين عرفوا أمر النساء األطفال الذين مل : من األحرار وليس املراد منهم
 يبلغوا  ولكن مل

 } ثالث مرات { 

 : أي يف ثالثة أوقات 

 صالة الفجر وحني تضعون ثيابكم من الظهرية {  } من قبل

 : يريد املقيل 

 بعد صالة العشاء {  } ومن

لثياب فرمبا يبدو من اإلنسان ما ال حيب أن يراه ا : وإمنا خص هذه األوقات ألهنا ساعات اخللوة ووضع
 ابالستئذان يف هذه األوقات وأما غريهم فليستأذنوا يف مجيع األوقات  أحد من العبيد والصبيان فأمروا

 عورات لكم {  } ثالث

 عورته كذا يف معامل التنزيل  : مسى هذه األوقات عورات ألن اإلنسان يضع فيها ثيابه فيبدو

 س عليكم وال عليهم { } لي
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 املماليك والصبيان  : أي

 } جناح { 

  : يف الدخول عليكم بغري استئذان

 } بعدهن { 

 : أي بعد األوقات الثالثة 

  { } طوافون عليكم

قيل منسوخة وقيل ال ولكن  : أي هم طوافون عليكم للخدمة . قال يف تفسري اجلاللني : وآية االستئذان
 لناس يف ترك االستئذان هتاون ا

  ( ) قرأ القعنيب

 : هو عبد هللا بن مسلمة 

 ) ليس لبيوهتم ستور ( 

 سرت ابلكسر مبعىن احلجاب  : مجع

 ) وال حجال ( 

بيت كالقبة يسرت ابلثياب جيعلوهنا للعروس كذا يف فتح الودود ويف بعض  : مجع حجلة بفتحتني وهي
 مكان الالم ابملوحدة  النسخ وال حجاب

 ) والرجل على أهله ( 

  : الواو للحال

 ) فلم أر أحدا يعمل بذلك بعد ( 

ابلستور واخلري . وقال اإلمام ابن كثري يف تفسريه حتت قوله تعاىل } اي  : ابلضم أي بعدما جاءهم هللا
بعضهم  تئذان األقاربآمنوا ليستأذنكم الذين { إخل : هذه اآلايت الكرمية اشتملت على اس أيها الذين

هللا تعاىل  على بعض , وما تقدم يف أول السورة فهو استئذان األجانب بعضهم على بعض , فأمر
احللم منهم يف ثالثة أحوال , من  املؤمنني أن يستأذهنم خدمهم مما ملكت أمياهنم وأطفاهلم الذين مل يبلغوا

شهم , وحني تضعون ثيابكم من الظهرية أي يف فر  قبل صالة الغداة ألن الناس إذ ذاك يكونون نياما يف
يف تلك احلال مع أهله , ومن بعد صالة العشاء ألنه وقت  وقت القيلولة ألن اإلنسان قد يضع ثيابه

أن ال يهجموا على أهل البيت يف هذه األحوال ملا خيشى من أن يكون  النوم فيؤمر اخلدم واألطفال
, وهلذا قال } ثالث عورات لكم ليس عليكم وال عليهم  حنو ذلك من األعمال الرجل على أهله أو

أي إذا دخلوا يف حال غري هذه األحوال فال جناح عليكم يف متكينكم إايهم وال عليهم  { جناح بعدهن
اخلدمة وغري  رأوا شيئا من غري تلك األحوال ألنه قد أذن هلم يف اهلجوم وألهنم طوافون عليكم أي يف إن
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 ذلك انتهى كالمه . 

أيب حامت أيضا وهذا لفظه حدثنا الربيع بن سليمان  ورواية عكرمة عن ابن عباس املذكورة أخرجها ابن
بالل عن عمرو بن أيب عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلني  حدثنا ابن وهب أخربان سليمان بن

ن هللا ستري حيب السرت  ثالث عورات اليت أمر هللا هبا يف القرآن فقال ابن عباس إ سأاله عن االستئذان يف
أو يتيمه يف  الناس ليس هلم ستور على أبواهبم وال حجال يف بيوهتم فرمبا فاجأ الرجل خادمه أو ولده كان

هللا مث جاء هللا بعد ابلستور  حجره وهو على أهله فأمرهم هللا أن يستأذنوا يف تلك العورات اليت مسى
فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من االستئذان  وا احلجالفبسط هللا عليهم الرزق فاختذوا الستور واختذ

 إسناد صحيح إىل ابن عباس انتهى .  الذي أمروا به انتهى . قال ابن كثري وهذا

 ) قال أبو داود ( 

 العبارة إىل قوله يفسد هذا احلديث مل توجد يف أكثر النسخ  : هذه

  ( ) حديث عبيد هللا

 نص على االستئذان : بن أيب يزيد الذي تقدم و 

 عطاء (  ) ) و ( : كذا حديث

 : عن ابن عباس الذي تقدم أيضا 

 ) يفسد ( 

 ابلدال املهملة من اإلفساد أي يضعف  :

 ) هذا احلديث ( 

 عكرمة عن ابن عباس وكذا ضعفه املنذري أيضا كما سيجيء .  : أي حديث

فسري آخره راء مهملة وال يظهر معناه وهللا أعلم . يفسر هذا احلديث من الت ووقع يف بعض النسخ
 الروايتني البن عباس ممكن حبيث إن اإلذن إذا مل يكن يف البيت حجاب وسرت وعدم اإلذن واجلمع بني

يصح عن ابن  إذا يكون يف البيت حجاب وسرت وهللا أعلم . قال احلافظ املنذري : قال بعضهم هذا ال
ويف إسناده عمرو بن  . يه ما يدل على أن عكرمة مسعه من ابن عباسعباس هذا آخر كالمه . وليس ف

ومسلم احتجا به فقد قال ابن  أيب عمرو موىل املطلب بن عبد هللا ابن حنطب وهو وإن كان البخاري
وقال مرة مالك يروي عن عمرو بن أيب  , معني ال حيتج حبديثه , وقال مرة ليس ابلقوي وليس حبجة

 هللا عنه انتهى .  عمرو وكان يضعف رضي

التابعني  احلافظ يف اهلدي الساري مقدمة فتح الباري : عمرو بن أيب عمرو موىل املطلب من صغار وقال
الدارمي لروايته عن عكرمة  وثقه أمحد وأبو زرعة وأبو حامت والعجلي وضعفه ابن معني والنسائي وعثمان

حديثه عن عكرمة عن ابن عباس " من  ة يعينحديث البهيمة وقال العجلي أنكروا عليه حديث البهيم
ال أدري مسعه من عكرمة أم ال وقال أبو داود ليس هو  أتى هبيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة " وقال البخاري
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روى عاصم عن أيب رزين عن ابن عباس ليس على من أتى هبيمة  بذاك حدث حبديث البهيمة , وقد
 أنه يهم .  حد . وقال الساجي صدوق إال

من رواية عن أنس أربعة أحاديث  قال احلافظ مل خيرج له البخاري من روايته عن عكرمة شيئا بل أخرج له
ومن روايته عن سعيد املقربي عن أيب هريرة  ومن روايته عن سعيد بن جبري عن ابن عباس حديثا واحدا

  . األئمة الستة انتهى حديثا واحدا واحتج به الباقون أي من

 
 في إفشاء السالم  باب  

  قال  أيب هريرة  عن  أيب صاحل  عن  األعمش  حدثنا  زهري  حدثنا  أمحد بن أيب شعيب  حدثنا  

اجلنة حىت تؤمنوا وال تؤمنوا حىت  والذي نفسي بيده ال تدخلوا صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 
 أفشوا السالم بينكم  ذا فعلتموه حتاببتمحتابوا أفال أدلكم على أمر إ

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) ال تدخلوا اجلنة ( 

النون ولعل الوجه أن النهي قد يراد به النفي كعكسه املشهور عند أهل  : كذا يف عامة النسخ حبذف
 واية مسلم أعلم ويف نسخة املنذري ال تدخلون إبثبات النون وكذلك يف ر  العلم وهللا

 تؤمنوا وال تؤمنوا (  ) حىت

 رواية مسلم .  : كذا يف مجيع النسخ احلاضرة حبذف النون وكذلك يف

 قال القاري : لعل حذف النون للمجانسة واالزدواج 

 حتابوا (  ) حىت

 منكم صاحبه  : حبذف إحدى التاءين وتشديد املوحدة املضمومة أي حىت حيب كل

 الم بينكم ( ) أفشوا الس

السالم بني الناس ليحيوا سنته . قال النووي : أقله أن يرفع صوته حبيث  : أي أظهروا , واملراد نشر
 عليه فإن مل يسمعه مل يكن آتيا ابلسنة .  يسمع املسلم

 وابن ماجه .  قال املنذري : وأخرجه مسلم والرتمذي

 
عبد هللا بن عمرو  عن  أيب اخلري  عن  أيب حبيب  يزيد بن عن  الليث  حدثنا  قتيبة بن سعيد  حدثنا  
  

تطعم الطعام وتقرأ السالم على   أي اإلسالم خري قال صلى هللا عليه وسلم  أن رجال سأل رسول هللا 
 من عرفت ومن مل تعرف 
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 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) أي اإلسالم خري ( 

  ي خصال اإلسالم خري: أ

 ) قال تطعم الطعام ( 

الفعل مرفوعا وميكن أن يكون خربا معناه األمر قاله  : تقديره أن تطعم الطعام فلما حذف أن رجع
 القاري 

 ومن مل تعرف (  ) على من عرفت

تعمال ويف ذلك إخالص العمل هلل واس : قال النووي : تسلم على من لقيته وال ختص ذلك مبن تعرف
 انتهى .  التواضع وإفشاء السالم الذي هو شعار هذه األمة

رواه الطحاوي وغريه عن  قلت : وختصيص السالم مبن يعرف , من أشراط الساعة كما جاء يف احلديث
قال املنذري : وأخرجه البخاري  . ابن مسعود ولفظ الطحاوي إن من أشراط الساعة السالم للمعرفة

 ماجه .  ومسلم والنسائي وابن

 تعليقات احلافظ ابن قيم اجلوزية

 قال الشيخ مشس الدين ابن القيم رمحه هللا : 

وهناان  الصحيحني عن الرباء بن عازب قال : " أمران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بسبع وقد أخرجا يف
وعون املظلوم ,  , عن سبع : أمران بعيادة املريض , واتباع اجلنائز وتشميت العاطس , ونصر الضعيف

 وإفشاء السالم , وإبرار القسم " . 

هللا بن سالم قال : مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : " اي أيها الناس  ويف جامع الرتمذي عن عبد
الرتمذي :  السالم , وأطعموا الطعام , وصلوا ابلليل والناس نيام , تدخلوا اجلنة بسالم " قال , أفشوا

 حديث صحيح . 

كان أييت عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما  ويف املوطأ إبسناد صحيح عن الطفيل بن أيب بن كعب " أنه
إىل السوق مل مير عبد هللا على سقاط وال صاحب بيعة وال  , فيغدو معه إىل السوق , قال : فإذا غدوان

ا فاستتبعين إىل السوق , عليه , قال الطفيل فجئت عبد هللا بن عمر يوم مسكني , وال أحد إال سلم
 تصنع ابلسوق , وأنت ال تقف على البيع , وال تسأل عن السلع , وال تسوم هبا , وال فقلت له : وما

هللا بن عمر :  جتلس يف جمالس السوق ؟ قال : وأقول : اجلس بنا هاهنا نتحدث . قال : فقال يل عبد
 من لقينا " .  السالم نسلم على إمنا نغدو من أجل -وكان الطفيل ذا بطن  -اي أاب بطن 

 
 كيف السالم  باب  
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 عمران بن حصني  عن  أيب رجاء  عن  عوف  عن  جعفر بن سليمان  أخربان  حممد بن كثري  حدثنا  
  قال 

 س فقال النيب عليه السالم مث جل فقال السالم عليكم فرد صلى هللا عليه وسلم  جاء رجل إىل النيب 
السالم عليكم ورمحة هللا فرد عليه فجلس فقال عشرون مث  عشر مث جاء آخر فقال صلى هللا عليه وسلم 

 ورمحة هللا وبركاته فرد عليه فجلس فقال ثالثون  جاء آخر فقال السالم عليكم

 أخربين  قال انفع بن يزيد  مسعت  أظن أين  قال  ابن أيب مرمي  حدثنا  الرملي  إسحق بن سويد حدثنا 
مبعناه زاد مث أتى  هللا عليه وسلم  صلى عن النيب  أبيه  عن  سهل بن معاذ بن أنس  عن  أبو مرحوم 

 ومغفرته فقال أربعون قال هكذا تكون الفضائل  آخر فقال السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
 نن أبي داودعون المعبود شرح س 

 ) فرد ( 

  : أي النيب صلى هللا عليه وسلم

 ) عليه ( 

 : أي على ذلك الرجل 

 عليه وسلم عشر (  ) فقال النيب صلى هللا

 يف قوله عشرون وقوله ثالثون .  : أي له عشر حسنات أو كتب أو حصل له عشر , وكذا التقدير

 الرتمذي حسن غريب من هذا الوجه .  , وقالقال املنذري : وأخرجه الرتمذي والنسائي 

 ) فقال أربعون ( 

 أربعون حسنة بكل لفظ عشر حسنات  : أي له

 ) هكذا تكون الفضائل ( 

 املثوابت بكل لفظ يزيده املسلم .  : أي تزيد

ال فيه الرمحن بن ميمون وسهل بن معاذ ال حيتج هبما , وق قال املنذري : يف إسناده أبو مرحوم عبد
  . مسعت انفع بن يزيد . انتهى كالم املنذري سعيد بن أيب مرمي أظن أين

 
 في فضل من بدأ السالم  باب  

أيب سفيان  عن  أيب خالد وهب  عن   أبو عاصم حدثنا  حممد بن حيىي بن فارس الذهلي  حدثنا  
  قال  أيب أمامة  عن  احلمصي 

 ابهلل من بدأهم ابلسالم  إن أوىل الناس صلى هللا عليه وسلم  هللا  قال رسول
  عون المعبود شرح سنن أبي داود 
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 ) الذهلي ( 

  : بضم املعجمة وسكون اهلاء

 ) إن أوىل الناس ابهلل تعاىل إخل ( 

  . م . كذا يف املرقاةالناس من املتالقيني إىل رمحة هللا من بدأ ابلسال : قال الطييب : أي أقرب

  . واحلديث سكت عنه املنذري

 
 من أولى بالسالم  باب  

  قال  أيب هريرة  عن  مهام بن منبة  عن  معمر  أخربان  عبد الرزاق  حدثنا  أمحد بن حنبل  حدثنا  

 واملار على القاعد والقليل على الكثري  كبرييسلم الصغري على ال صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 

 موىل  اثبتا  أن  زايد  قال أخربين  ابن جريج  حدثنا  روح  أخربان   حيىي بن حبيب بن عريب حدثنا 
يسلم الراكب  صلى هللا عليه وسلم  هللا  قال رسول يقول  أاب هريرة  أخربه أنه مسع  عبد الرمحن بن زيد 

 على املاشي مث ذكر احلديث 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) يسلم الصغري إخل ( 

 خرب مبعىن األمر . ويف رواية أمحد " ليسلم " .  : قال يف مرقاة الصعود هو

, وتسليم تسليم الصغري ألجل حق الكبري ألنه أمر بتوقريه والتواضع له  : قال ابن بطال عن املهلب
الكثري ألن حقهم أعظم , وتسليم املار لشبهه ابلداخل على أهل املنزل , وتسليم  القليل ألجل حق

 لئال يتكرب بركوبه فريجع إىل التواضع .  الراكب

 أن املفضول بنوع ما يبدأ الفاضل انتهى .  وقال ابن العريب : حاصل ما يف احلديث

  . ذيقال املنذري : وأخرجه مسلم والرتم

 ) يسلم الراكب على املاشي ( 

 ومسلم .  : قال املنذري : وأخرجه البخاري

 
 يلقاه أيسلم عليه  في الرجل يفارق الرجل ثم  باب  

 أيب موسى  عن  معاوية بن صاحل  أخربين  قال ابن وهب  حدثنا  أمحد بن سعيد اهلمداين  حدثنا  
  قال   أيب هريرة عن   أيب مرمي عن 

بينهما شجرة أو جدار أو حجر مث لقيه فليسلم عليه  حالت  إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه فإن 
 أيضا 
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عن رسول  هريرة  أيب عن  األعرج  عن  أيب الزاند  عن  عبد الوهاب بن خبت  و حدثين   معاوية قال 
 مثله سواء  هللا عليه وسلم  صلى هللا 

  عون المعبود شرح سنن أبي داود 
 ) عن أيب مرمي ( 

املزي . وهكذا ساق احلافظ املزي يف األطراف سند حديث أمحد بن سعيد  : هو األنصاري الشامي قاله
 يف روايتنا عن أيب موسى عن أيب مرمي .  مث قال هكذا وقع

معاوية بن صاحل عن أيب مرمي عن أيب هريرة ليس فيه عن أيب  لعبد وغريه عنويف رواية أيب احلسن بن ا
فإن أاب داود قد روى ملعاوية بن صاحل عن أيب مرمي عن أيب هريرة حديثا   , موسى وهو أشبه ابلصواب

موضعه انتهى كالم املزي يف ترمجة عبد الوهاب بن خبت عن أيب الزاند عن األعرج عن  كما سيأيت يف
 يرة هر  أيب

 ) أو حجر ( 

 : أي كبري 

  ( ) فليسلم عليه أيضا

 : ليس يف بعض النسخ لفظ أيضا . 

 السالم وأن يكرر عند كل تغيري حال ولكل جاء وغاد .  قال الطييب : فيه حث على إفشاء

  . واحلديث سكت عنه املنذري

 ) وحدثين عبد الوهاب بن خبت ( 

 بعدها مثناة كذا ضبطه احلافظ يف التقريب .  عجمة: بضم املوحدة وسكون امل

  . واحلديث سكت عنه املنذري

 
سلمة بن   عن  أبيه  عن  حسن بن صاحل  حدثنا  أسود بن عامر  حدثنا  عباس العنربي  حدثنا  

  عمر  عن  ابن عباس  عن  سعيد بن جبري  عن  كهيل 

له فقال السالم عليك اي رسول هللا السالم عليكم  مشربة  وهو يف  وسلم  صلى هللا عليه نيب أنه أتى ال
 عمر  أيدخل 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) وهو يف مشربة ( 

  : بضم الراء وفتحها أي غرفة

 ) له ( 

 : أي للنيب . 
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وميكن أن يقال يف توجيهه أبن املؤلف أراد هبذا التبويب بيان  قلت : ال يظهر مناسبة احلديث ابلباب
  : أربع صور للتسليم

فماذا يفعل , فأورد فيه  , األول : تسليم الرجل على الرجل تسليم اللقاء , مث مفارقته إايه , مث لقاؤه
أو جدار أو فإن حالت بينهما شجرة  حديث أيب هريرة وفيه داللة واضحة على تسليم الرجل كلما لقيه

 حجر مث لقيه فليسلم عليه . 

له أن  الرجل على الرجل تسليم اللقاء مث مفارقته إايه مث جميئه على ابب بيته للقائه فينبغي والثاين : تسليم
 يسلم عليه اثنيا تسليم االستئذان . 

نيا يستأذنه فينبغي تسليم االستئذان فلم يؤذن له فرجع , مث جاءه اث والثالث : تسليم الرجل على الرجل
 اثنيا تسليم االستئذان .  له أن يسلم عليه

فلم يؤذن له فرجع , مث جاءه اثنيا يستأذنه وسلم  والرابع : تسليم الرجل على الرجل تسليم االستئذان
فينبغي له أن يسلم عليه تسليم اللقاء , فعلى الصورة الثانية والثالثة  تسليم االستئذان فأذن له فدخل

 استدل املؤلف حبديث عمر رضي هللا عنه .  رابعةوال

الذي أورده اإلمام البخاري يف كتاب النكاح ويف كتاب املظامل  هذا احلديث خمتصر من احلديث الطويل
فصليت صالة الفجر مع النيب صلى هللا عليه وسلم فدخل النيب صلى هللا عليه  : ما لفظه قال عمر

لت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت ما يبكيك ؟ أمل أكن حذرتك له فاعتزل فيها فدخ وسلم مشربة
 أطلقكن النيب صلى هللا عليه وسلم ؟ قالت ال أدري ها هو ذا معتزل يف املشربة , فخرجت هذا ؟

املشربة اليت  فجئت إىل املنرب فإذا حوله رهط يبكي بعضهم فجلست معهم قليال مث غلبين ما أجد فجئت
فدخل الغالم فكلم النيب صلى هللا  , يه وسلم , فقلت لغالم له أسود استأذن لعمرفيها النيب صلى هللا عل

وسلم وذكرتك له فصمت , فانصرفت حىت جلست  عليه وسلم مث رجع فقال كلمت النيب صلى هللا عليه
فجئت فقلت للغالم استأذن لعمر فدخل مث رجع فقال قد  مع الرهط الذين عند املنرب مث غلبين ما أجد

الرهط الذين عند املنرب مث غلبين ما أجد فجئت الغالم فقلت  ك له فصمت , فرجعت فجلست معذكرت
فقال قد ذكرتك له فصمت , فلما وليت منصرفا إذا الغالم يدعوين فقال قد  استأذن فدخل مث رجع إيل

بينه صلى هللا عليه وسلم , فدخلت عليه فإذا هو مضطجع على رمال حصري ليس بينه و  أذن لك النيب
  . قد أثر الرمال جبنبه متكئا على وسادة من أدم حشوها ليف , فسلمت عليه , احلديث بطوله فراش

 ففي هذا داللة لكل من ثالث الصور الباقية . 

صالة الفجر مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فال يظن بعمر أنه ترك تسليم  أما الثانية فألن عمر صلى
فارقه عمر  هللا عليه وسلم لقوله " إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه " احلديث مث النيب صلى اللقاء على

واالستئذان ال يكون إال مع  , إىل أن جاء املشربة اليت فيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاستأذنه
صرح على أنه يف قصة االعتزال أيضا م , التسليم كما تقدم عند املؤلف من حديث رجل من بين عامر
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النيب صلى هللا عليه وسلم تسليم االستئذان مث قال  يف رواية أيب داود أن عمر رضي هللا عنه سلم على
 االستئذان بعد تسليم اللقاء وقت صالة الصبح .  أيدخل عمر , فهذا التسليم تسليم

له , فرجع , مث النيب صلى هللا عليه وسلم تسليم االستئذان فلم يؤذن  وأما الثالثة فألن عمر سلم على
 فكيف يرتك عمر تسليم االستئذان اثنيا مع علمه بذلك .  , جاء واستأذن

سلم عليه تسليم االستئذان أوال كما تدل عليه رواية املؤلف فلم يؤذن له فرجع ,  وأما الرابعة فألن عمر
اللقاء , وال  ليمجاء اثنيا واستأذن , فكيف يرتك عمر تسليم االستئذان فإذا أذن له دخل عليه تس مث

صلى هللا عليه وسلم وهو  خيفى ما فيه من التكلف والتعسف , وأحسن منه أن يقال إن عمر أتى النيب
السالم عليك اي رسول هللا , السالم  : يف مشربة له فاستأذن بواسطة غالم له أسود فقال يف استئذانه

ة ثالث مرار على ما أخرجه الشيخان يف هذه الواقع عليكم أيدخل عمر , وقد وقع االستئذان من عمر
 املؤلف هذا احلديث .  وغريمها يف حديث طويل , اختصر منه

السالم عليك اي رسول هللا إىل آخره , وهذا  : وقد دل هذا احلديث على طريق استئذان عمر وهو قوله
ئذان من قوله وسلم كما تقدم قريبا يف ابب كيف االست الطريق هو الذي علمه النيب صلى هللا عليه

هذا الطريق يف عدة أحاديث ذكرها احلافظ ابن كثري يف تفسري قوله  السالم عليكم أأدخل , وقد ورد
 الذين آمنوا ال تدخلوا بيوات غري بيوتكم { اآلية , بل قد جاء االكتفاء يف االستئذان تعاىل : } اي أيها

ترمجة الباب وبني  وهبذا يظهر املطابقة بنيعلى جمرد السالم أيضا كما تقدم يف اثلث أبواب االستئذان 
وقد ثبت أن االستئذان ال بد  , حديث عمر إذ قد وقع االستئذان من عمر يف هذه الواقعة ثالث مرات

على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف كل  فيه من التسليم أو هو التسليم , وأميا كان فقد سلم عمر
صلى هللا عليه وسلم , فقد ثبت أن الرجل إذا فارق الرجل مث  ره النيبلقاء بعد مفارقة ولو بواسطة وقد قر 

 الرتمجة وهللا أعلم .  لقيه سلم وهو مقصود

  . عباس , والصواب األول قال املنذري : وأخرجه النسائي , من مسند عبد هللا بن

 
 في السالم على الصبيان باب  

  . ابلكسر مجع صيب

 
  أنس  قال قال  اثبت  عن  املغرية  سليمان يعين ابن حدثنا   بن مسلمة عبد هللا حدثنا  

 على غلمان يلعبون فسلم عليهم  صلى هللا عليه وسلم   أتى رسول هللا
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) على غلمان ( 

  : بكسر أوله مجع غالم مبعىن صيب
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 ) فسلم عليهم ( 

 تواضعه , وكمال شفقته .  : فيه استحباب السالم على الصبيان , وبيان

آداب الشريعة وفيه طرح األكابر رداء الكرب  قال ابن بطال : يف السالم على الصبيان تدريبهم على
 الباري .  وسلوك التواضع ولني اجلانب كذا يف فتح

والنسائي من حديث سيار أيب احلكم  م والرتمذيقال املنذري . وأخرجه النسائي وأخرجه البخاري ومسل
  . عن اثبت بنحوه

 
  أنس  قال قال  محيد  حدثنا  خالد يعين ابن احلارث  حدثنا  ابن املثىن  حدثنا  

فأرسلين  وأان غالم يف الغلمان فسلم علينا مث أخذ بيدي صلى هللا عليه وسلم  هللا  انتهى إلينا رسول
 حىت رجعت إليه  أو قال إىل جدار  برسالة وقعد يف ظل جدار 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) انتهى إلينا ( 

 : أي وصل إلينا 

 وأان غالم يف الغلمان (  )

 : أي يف مجلتهم والواو للحال 

 إىل جدار (  ) أو قال

 : شك من الراوي 

 ) حىت رجعت إليه ( 

 إىل النيب صلى هللا عليه وسلم .  أي :

  . قال املنذري : وأخرجه ابن ماجه

 
 في السالم على النساء  باب  

شهر بن  مسعه من  ابن أيب حسني  عن  سفيان بن عيينة  حدثنا  أبو بكر بن أيب شيبة  حدثنا  
   أمساء ابنة يزيد يقول أخربته  حوشب 

 علينا  يف نسوة فسلم صلى هللا عليه وسلم  ينا النيب مر عل
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) عن ابن أيب حسني ( 

 الرمحن بن أيب حسني بن احلارث املكي وثقه أمحد والنسائي  : هو عبد هللا بن عبد
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  ( ) يف نسوة

 : أي حال كوننا مع مجاعة كثرية من النساء . 

ابجلار واجملرور وبيان له وهو من ابب قولك يف البيضة عشرون رطال من حديد  ل الطييب : هو متعلقوقا
 هذا املقدار ال أهنا ظرف له  وهي بنفسها

 ) فسلم علينا ( 

للعصمة مأموان من الفتنة , فمن وثق من نفسه ابلسالمة فليسلم وإال فالصمت  : قال احلليمي : كان
  . أسلم

إذا أمنت الفتنة , وفرق  بطال عن املهلب : سالم الرجال على النساء والنساء على الرجال جائز قال ابن
 مطلقا .  املالكية بني الشابة والعجوز سدا للذريعة , ومنع منه ربيعة

من األذان واإلقامة واجلهر  وقال الكوفيون : ال يشرع للنساء ابتداء السالم على الرجال ألهنن منعن
 حمرمها كذا يف فتح الباري .  ة , قالوا ويستثىن احملرم فيجوز هلا السالم علىابلقراء

الرتمذي حسن , وقال أمحد بن حنبل : ال أبس  قال املنذري : وأخرجه الرتمذي وابن ماجه وقال
 حوشب يعين هذا احلديث .  حبديث عبد احلميد بن هبرام عن شهر بن

وقد تقدم االختالف يف االحتجاج حبديث  . ديث وقوى أمرهوقال حممد بن إمساعيل : شهر حسن احل
  . شهر بن حوشب

 
 
 

 أهل الذمة  في السالم على  باب  
  قال  صاحل  سهيل بن أيب عن  شعبة  حدثنا  حفص بن عمر  حدثنا  

فيسلمون عليهم فقال أيب ال  نصارى  فيها  بصوامع  ميرون  فجعلوا الشام  إىل  أيب  خرجت مع 
تبدءوهم ابلسالم  ال قال  صلى هللا عليه وسلم  عن رسول هللا  حدثنا  أاب هريرة  فإن  تبدءوهم ابلسالم

 وإذا لقيتموهم يف الطريق فاضطروهم إىل أضيق الطريق 
  عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) فجعلوا ميرون ( 

  ام من النصارى: عو 

 ) بصوامع فيها نصارى ( 

 نارة ينقطع فيها رهبان النصارى مهملتني ومبيم وهي حنو امل : أي رهباهنم والصوامع مجع صومعة بفتح
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  ( ) فيسلمون

 : أي عوام النصارى 

 ) عليهم ( 

  . أي على رهباهنم

 ) ال تبدءوهم ابلسالم ( 

وال جيوز إعزازهم قيل النهي للتنزيه وضعفه النووي وقال الصواب أن  لمسلم عليه: ألن االبتداء به إعزاز ل
 حرام .  ابتداءهم ابلسالم

يعرفه فظهر ذميا أو مبتدعا يقول  وقال الطييب : املختار أن املبتدع ال يبدأ ابلسالم ولو سلم على من ال
 مالك  اسرتجعت سالمي حتقريا له . كذا يف شرح املشارق البن

 ) فاضطروهم إىل أضيق الطريق ( 

لو كان يف الطريق جدار يلتصق ابجلدار وإال فيأمره ليعدل عن وسط  . أي أجلئوهم إىل أضيقه حبيث
 طرفيه , قاله القاري .  الطريق إىل أحد

ج يف صورة االزدحام وأما إذا خلت الطريق فال حر  وقال ابن امللك : يعين ال ترتكوا هلم صدر الطريق هذا
 . 

  . والرتمذي دون القضية قال املنذري : وأخرجه مسلم

 
عبد هللا  عن  عبد هللا بن دينار  عن  ابن مسلم  عبد العزيز يعين حدثنا  عبد هللا بن مسلمة  حدثنا  

  أنه قال  بن عمر 

عليكم  السام  ليكم أحدهم فإمنا يقول إذا سلم ع اليهود  إن  صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 
 فقولوا وعليكم 

قال  عبد هللا بن دينار  عن  الثوري  ورواه  عبد هللا بن دينار  عن  مالك  رواه  وكذلك  أبو داود   قال
 فيه وعليكم 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) فإمنا يقول السام عليكم ( 

 ومعناه املوت العاجل  : أي ابأللف

 ) فقولوا وعليكم ( 

صحيح مسلم : قد جاءت األحاديث اليت ذكرها مسلم عليكم وعليكم إبثبات  : قال النووي يف شرح
فقالوا  وأكثر الرواايت إبثباهتا , وعلى هذا يف معناه وجهان : أحدمها : أنه على ظاهره , الواو وحذفها

  . وعليكم أيضا أي حنن وأنتم فيه سواء وكلنا منوتعليكم املوت فقال 
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تستحقونه من الذم , وأما  والثاين : أن الواو ههنا لالستئناف ال للعطف والتشريك وتقديره وعليكم ما
 من حذف الواو فتقديره بل عليكم السام 

 رواه مالك (  ) وكذلك

 : أي بلفظ وعليكم ابلواو وضمري اجلمع 

 وري ( الث ) ورواه

 : أي وكذلك رواه الثوري 

  ( ) قال فيه وعليكم

 : أي ابلواو وضمري اجلمع . 

ولفظ الرتمذي . ويف لفظ ملسلم والنسائي فقل عليك بغري واو  قال املنذري : وأخرجه الرتمذي والنسائي
ثوري أخرجه إليه أبو داود أخرجه البخاري يف صحيحه , وحديث سفيان ال , وحديث مالك الذي أشار

 وأخرجه النسائي من حديث عيينة إبسقاط الواو .  , البخاري ومسلم

احملدثني وعليكم ابلواو , وكان سفيان بن عيينة يرويه عليكم حبذف  وقال اخلطايب : هكذا يرويه عامة
وذلك أنه إذا حذف الواو صار قوهلم الذي قالوه نفسه مردودا عليهم , وإبدخال  الواو وهو الصواب

والسام  , يقع االشرتاك معهم والدخول فيما قالوه ألن الواو حرف العطف واجلمع بني الشيئني الواو
 فسروه ابملوت . هذا آخر كالمه . 

حديث إمساعيل بن جعفر عن عبد هللا بن دينار بغري واو كما  وقد أخرجه مسلم والرتمذي والنسائي من
وت فال يبعد الواو ومن فسره ابلسآمة وهي املاللة أي تسامون فسر السام ابمل قدمناه , وقال غريه أما من

 , فإسقاط الواو هو الوجه , واختار بعضهم أن يرد عليهم السالم بكسر السني وهي احلجارة دينكم

املردود ال بغريه انتهى   وقال غريه : األول أوىل ألن السنة وردت مبا ذكرانه وألن الرد إمنا يكون جبنس
  كالم املنذري .

 تعليقات احلافظ ابن قيم اجلوزية

 قال الشيخ مشس الدين ابن القيم رمحه هللا : 

 أن الواو -أشار إليه اخلطايب يف قوله " ألن الواو حرف العطف واجلمع بني الشيئني "  قلت : معىن ما

ب , فقال كات يف مثل هذا تقتضي تقرير اجلملة األوىل , وزايدة الثانية عليها , كما إذا قلت : زيد
شاعرا وفقيها , وكذلك إذا قلت  املخاطب : وشاعر وفقيه : اقتضى ذلك تقرير كونه كاتبا , وزايدة كونه

 . لكونه أخاه وزايدة كونه ابن عمه كان ذلك تقريرا  -لرجل : فالن أخوك . فقال : وابن عمي 

ل : ألن هللا تعاىل حكى عدة أصحاب الكهف سبعة , قا ومن هاهنا استنبط أبو القاسم السهيلي : أن
يذكر الواو يف قوله ) رابعهم ( ) سادسهم ( وحكى قول من قال  قول من قال : ثالثة , ومخسة , ومل

واثمنهم كلبهم ( قال ألن الواو عاطفة على كالم مضمر , تقديره نعم واثمنهم   ) إهنم سبعة , مث قال

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية                                   كتاب األدب           عون المعبود شرح سنن ابي داود           

 

  . كلبهم

قلت نعم هو   لت له وفقيه , كنت قد صدقته , كأنكوذلك أن قائال لو قال : إن زيدا شاعر , فق
 كذلك وفقيه أيضا . 

أنتوضأ مبا أفضلت احلمر ؟ قال ومبا أفضلت  : ويف احلديث " سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 أخرجه الدارقطين .  " السباع يريد نعم ومبا أفضلت السباع

واليوم اآلخر قال ومن كفر فأمتعه قليال مث  هم ابهللويف التنزيل } وارزق أهله من الثمرات من آمن من
 من هذا الباب .  أضطره إىل عذاب النار وبئس املصري { هو

بني كالمني ملتكلمني . وهو نظري ما  وفيما قاله السهيلي نظر . فإن هذا إمنا يتم إذا كان حرف العطف
ذلك , كما إذا قلت : زيد فقيه وكاتب واحد مل يلزم  استشهد به من اآلية . وأما إذا كان من متكلم

كالمهم انتهى إىل قوله ) سبعة ( مث قررهم هللا على ذلك مث قال ) واثمنهم   وشاعر . واآلية ليس فيها أن
سياق اآلية يدل على أن اجلملتني من كالمهم , وأن مجيعه داخل حتت احلكاية , فهو   كلبهم ( بل

 من قبلهم مع اقرتانه ابلواو .  كقول

ال يقتضي اشرتاكا معهم يف مضمون هذا الدعاء , وإن   أما هذا احلديث يف رد السالم فإدخال الواو فيه
 التشريك يف نفس الدعاء .  : كان كالمني ملتكلمني , بل غايته

نظريه حصل االشرتاك يف نفس الدعاء . وال  هذا ألن الدعاء األول قد وجد منهم , وإذا رد عليهم
 ومقتضاه إذ غايته أان نرد عليكم كما قلتم لنا .  رتاك معهم يف مضمونهيستلزم ذلك االش

فاالشرتاك ظاهر . واملعىن أان لسنا منوت  -كما هو املشهور فيه   -املوت  وإذا كان " السام " معناه
 حنن منوت وأنتم أيضا متوتون , فال حمذور يف دخول الواو على كل تقدير , وقد تقدم أن دونكم , بل

 ر األئمة رواه ابلواو . أكث
 
  أنس  عن  قتادة  عن  شعبة  أخربان  عمرو بن مرزوق  حدثنا  

يسلمون علينا فكيف نرد عليهم  أهل الكتاب  قالوا للنيب إن  صلى هللا عليه وسلم  أصحاب النيب  أن 
  قولوا وعليكم قال 

 وأيب بصرة يعين الغفاري  وأيب عبد الرمحن اجلهين  عائشة  ية وكذلك روا أبو داود  قال 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) إن أهل الكتاب يسلمون إخل ( 

وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه , وأخرجه البخاري ومسلم من حديث عبيد هللا بن  : : قال املنذري
 بكر بن أنس عن جده مبعناه .  أيب

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية                                   كتاب األدب           عون المعبود شرح سنن ابي داود           

 

  ( ) قال أبو داود وكذلك رواية عائشة إخل

ومسلم والرتمذي  : قال املنذري : فأما حديث عائشة الذي أشار إليه أبو داود فأخرجه البخاري
وأما حديث أيب بصرة  , والنسائي وابن ماجه , وأما حديث عبد الرمحن اجلهين فأخرجه ابن ماجه

  . الغفاري فأخرجه النسائي

 
 في السالم إذا قام من المجلس  باب  

 املقربي  عن  ابن عجالن  عن  يعنيان ابن املفضل  بشر قاال حدثنا  ومسدد  أمحد بن حنبل  حدثنا  
  قال  أيب هريرة  عن  أيب سعيد املقربي  سعيد بن مسدد  قال 

يقوم فليسلم  نتهى أحدكم إىل اجمللس فليسلم فإذا أراد أنإذا ا صلى هللا عليه وسلم  هللا  قال رسول
 فليست األوىل أبحق من اآلخرة 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) إذا انتهى ( 

 : أي جاء ووصل 

 األوىل (  ) فليست

 : أي التسليمة األوىل 

 ) أبحق ( 

 وأليق  : أي أبوىل

 ) من اآلخرة ( 

 مها حق وسنة . : بل كلتا

وأخرجه الرتمذي والنسائي وقال الرتمذي حسن , وأخرجه النسائي أيضا من حديث  : قال املنذري
  . أيب سعيد املقربي عن أبيه عن أيب هريرة , وأشار إليه الرتمذي سعيد بن

 
 كراهية أن يقول عليك السالم باب  

 عن  أيب متيمة اهلجيمي  عن  أيب غفار  عن   بو خالد األمحرأ حدثنا  أبو بكر بن أيب شيبة  حدثنا  
  قال  أيب جري اهلجيمي 

ال تقل عليك السالم فإن  رسول هللا قال  فقلت عليك السالم اي صلى هللا عليه وسلم  أتيت النيب 
  عليك السالم حتية املوتى 

  عون المعبود شرح سنن أبي داود 
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 عن أيب جري (  )

  : ابجليم والراء مصغرا

 ) اهلجيمي ( 

  . : ابجليم مصغرا نسبة إىل اهلجيم بن عمرو بن متيم

روى عنه ابن  قال البخاري : أصح شيء عندان يف اسم أيب جري جابر بن سليم انتهى . سكن البصرة
 وعقيل بن طلحة وابن املعتمر انتهى  ريدسري وأبو متيمة اهلجيمي قاله ابن األثري , وزاد الذهيب يف التج

 ) ال تقل عليك السالم إخل ( 

واحلديث قد  , فيه كراهة أن يقول يف االبتداء عليك السالم , والسنة للمبتدئ أن يقول السالم عليكم :
 تقدم يف كتاب اللباس . 

حسن صحيح وقد تقدم يف   خمتصرا ومطوال , وقال الرتمذي قال املنذري : وأخرجه الرتمذي والنسائي
  . كتاب اللباس

 

  ما جاء في رد الواحد عن الجماعة  باب  
قال  سعيد بن خالد اخلزاعي  حدثنا  اجلدي  عبد امللك بن إبراهيم حدثنا  احلسن بن علي  حدثنا  

 قال رضي هللا عنه  علي بن أيب طالب  عن  عبيد هللا بن أيب رافع  حدثنا  عبد هللا بن املفضل  حدثين 

  احلسن بن علي  رفعه  أبو داود  

 اجلماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم وجيزئ عن اجللوس أن يرد أحدهم  جيزئ عن قال 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) اجلدي ( 

  : بضم اجليم وتشديد الدال

 احلسن بن علي ( ) قال أبو داود رفعه 

صلى هللا عليه وسلم أي رواه مرفوعا , واحلسن بن علي هذا هو شيخ أيب  : أي رفع احلديث إىل النيب
 داود 

 جيزئ (  )

 : بضم أوله وكسر الزاي بعده مهزة أي يكفي 

 أحدهم (  ) أن يسلم

 : أي أحد املارين . 

تحبة ليست بواجبة وهي سنة على الكفاية , فإن كانوا سنة مس قال القاري : اعلم أن ابتداء السالم
 ولو سلموا كلهم كان أفضل  مجاعة كفى عنهم تسليم واحد
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 ) وجيزئ عن اجللوس ( 

 جالس واملراد هبم املسلم عليهم أبي صفة كانوا , وإمنا خص اجللوس ألنه الغالب على : بضم اجليم مجع

 مجع جمتمعني 

 . ) أن يرد أحدهم ( 

كفاية ابالتفاق , ولو ردوا كلهم كان أفضل كما هو شأن فروض الكفاية كلها  قال القاري : وهذا فرض
 . 

وقال أبو  , املنذري : يف إسناده سعيد بن خالد اخلزاعي املدين , قال أبو زرعة الرازي مدين ضعيف قال
  . ليس ابلقوي ينحامت الرازي هو ضعيف احلديث , وقال البخاري فيه نظر , وقال الدارقط

 
 في المصافحة  باب  

 الرباء بن عازب  عن  زيد أيب احلكم العنزي  عن  أيب بلج  عن  هشيم  أخربان  عمرو بن عون  حدثنا  
  قال 

فراه غفر ومحدا هللا عز وجل واستغ إذا التقى املسلمان فتصافحا صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 
 هلما 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) واستغفراه ( 

  : أي طلبا املغفرة من موالمها

 ) غفر هلما ( 

اللقي وأنه يستحب عند املصافحة محد هللا تعاىل  : بصيغة اجملهول . ويف احلديث سنية املصافحة عند
 ولكم .  واالستغفار وهو قوله يغفر هللا لنا

هللا تعاىل واستغفرا غفر هللا عز  ظ ابن السين من حديث الرباء " إذا التقى املسلمان فتصافحا ومحداولف
 وجل هلما " . 

ما أخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيد رجل ففارقه حىت قال  " : وأخرج ابن السين عن أنس قال
 ر " . الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النا اللهم آتنا يف

هللا عليه وسلم قال " ما من عبدين متحابني يف هللا يستقبل أحدمها  وفيه عن أنس عن النيب صلى
 فيصليان على النيب صلى هللا عليه وسلم إال مل يتفرقا حىت تغفر ذنوهبما ما تقدم منها صاحبه فيصافحه

 قي . وما أتخر " انتهى . قال النووي : املصافحة سنة جممع عليها عند التال

  . احلافظ : ويستثىن من عموم األمر ابملصافحة املرأة األجنبية واألمرد احلسن انتهى قال

وأما ما اعتاده الناس  , وقال النووي يف كتاب األذكار : واعلم أن هذه املصافحة مستحبة عند كل لقاء
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ه ولكن ال أبس به , فإن هذا الوج من املصافحة بعد صاليت الصبح والعصر فال أصل له يف الشرع على
األحوال وفرطوا فيها يف كثري من األحوال أو  أصل املصافحة سنة , وكوهنم حافظوا عليها يف بعض

 املصافحة اليت ورد الشرع أبصلها .  أكثرها ال خيرج ذلك البعض عن كونه من

رمة ومكروهة ومستحبة البدع على مخسة أقسام : واجبة وحم وقد ذكر اإلمام أبو حممد بن عبد السالم أن
 املباحة املصافحة عقب الصبح والعصر انتهى .  ومباحة , قال ومن أمثلة البدع

شرح املشكاة فقال : وال خيفى أن يف كالم اإلمام نوع تناقض ألن إتيان  ورد عليه العالمة علي القاري يف
كورين ليس على وجه األوقات ال يسمى بدعة مع أن عمل الناس يف الوقتني املذ  السنة يف بعض

 املشروع , فإن حمل املصافحة املشروعة أول املالقاة وقد يكون مجاعة يتالقون من غري االستحباب

هذا من  مصافحة ويتصاحبون ابلكالم ومذاكرة العلم وغريه مدة مديدة مث إذا صلوا يتصافحون فأين
 انتهى كالمه .  املذمومةالسنة املشروعة , وهلذا صرح بعض علمائنا أبهنا مكروهة من البدع 

خطأ . وتقسيم البدع إىل مخسة أقسام   قلت : والذي قاله علي القاري هو احلق والصواب , وقول النووي
اإلمام النووي أنكر عليه مجاعة من العلماء احملققني  كما ذهب إليه اإلمام ابن عبد السالم وتبعه عليه

 القنوجي رمحه هللا فإنه رد عليه ردا ابلغا . بشري الدين  ومن آخرهم شيخنا القاضي العالمة

  . واملعانقة بعد صالة العيدين من البدع املذمومة املخالفة للشرع وهللا أعلم قلت : وكذا املصافحة

سليم ويقال حيىي بن  قال املنذري : يف إسناده اضطراب ويف إسناده أبو بلج , ويقال أبو صاحل حيىي بن
وقال أبو حامت الرازي ال أبس به ,  , لواسطي ويقال الكويف . قال ابن معني ثقةأيب األسود الفزاري ا

وضعفه اإلمام أمحد , وقال وروى حديثا منكرا هذا  , وقال البخاري وفيه نظر , وقال السعدي غري ثقة
  . املوحدة وسكون الالم وبعدها جيم انتهى كالم املنذري آخر كالمه . وبلج بفتح الباء

 
 الرباء  عن  أيب إسحق  عن  األجلح  عن  منري  وابن أبو خالد  حدثنا  أبو بكر بن أيب شيبة  ا حدثن 

  قال 

 فيتصافحان إال غفر هلما قبل أن يفرتقا  ما من مسلمني يلتقيان صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 قبل أن يفرتقا (  )

 املصافحة .  : أي ابألبدان وابلفراغ عن

من حديث أيب إسحاق عن  قال املنذري : وأخرجه الرتمذي وابن ماجه , وقال الرتمذي حسن غريب
عبد هللا أبو حجية الكندي . قال ابن معني  الرباء . هذا آخر كالمه . ويف إسناده األجلح وامسه حيىي بن

ابن عدي يعد يف شيعة الكوفة وهو عندي مستقيم  حل ومرة ليس به أبس . وقالثقة وقال مرة صا
ليس بقوي , وقال أبو حامت الرازي ليس بقوي كان كثري اخلطأ  احلديث صدوق , وقال أبو زرعة الرازي
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وال حيتج به , وقال اإلمام أمحد روى غري حديث منكر , وقال  مضطرب احلديث يكتب حديثه
وقال ابن حبان كان ال يدري ما يقول جيعل أاب سفيان أاب الزبري ويقلب  , رتالسعدي األجلح مف

  . كالم املنذري األسامي انتهى

 
  قال  أنس بن مالك  عن   محيد حدثنا  محاد  حدثنا  موسى بن إمسعيل  حدثنا  

 وهم أول من جاء اليمن  قد جاءكم أهل  صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا  اليمن  ملا جاء أهل 

 ابملصافحة 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) قد جاءكم أهل اليمن إخل ( 

رجال إسناده اتفق البخاري ومسلم على االحتجاج حبديثهم سوى محاد بن سلمة فإن  : : قال املنذري
 انفرد ابالحتجاج حبديثه .  مسلما

ألنس بن مالك أكانت املصافحة يف أصحاب  خاري يف الصحيح عن قتادة قال " قلتوقد أخرج الب
  . " النيب صلى هللا عليه وسلم قال نعم

صلى هللا عليه  وقد أخرج البخاري ومسلم حديث كعب بن مالك وفيه " دخلت املسجد فإذا رسول هللا
  . وسلم فقام إيل طلحة بن عبيد هللا يهرول حىت صافحين وهناين

عند عامة العلماء ,  وقال البخاري وصافح محاد بن زيد بن املبارك بيديه . وقال غريه املصافحة حسنة
واستشهد مبوقع فعل طلحة عند   , وقد استحسنها مالك بعد كراهته وهي مما تثبت الود وتؤكد احملبة
أنس أن املصافحة  ما رواه قتادة عن  كعب بن مالك وسروره بذلك وقوله ال أنساها لطلحة , وذكر

احلجة والقدوة الذين يلزم اتباعهم انتهى كالم  كانت يف أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم قال وهم
  . املنذري

 
 في المعانقة  باب  

أيوب بن بشري  عن  احلسني يعين خالد بن ذكوان  أبو أخربان  محاد  حدثنا  موسى بن إمسعيل  حدثنا  
  عنزة   من رجل  عن  كعب العدوي بن  

صلى  إين أريد أن أسألك عن حديث من حديث رسول هللا  الشام  حيث سري من  أليب ذر  أنه قال 
صلى هللا  أخربك به إال أن يكون سرا قلت إنه ليس بسر هل كان رسول هللا  قال إذا هللا عليه وسلم 

أهلي  ما لقيته قط إال صافحين وبعث إيل ذات يوم ومل أكن يف ذا لقيتموه قال يصافحكم إ  عليه وسلم
 وأجود  فلما جئت أخربت أنه أرسل يل فأتيته وهو على سريره فالتزمين فكانت تلك أجود
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 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) عن أيوب بن بشري ( 

 : ابلتصغري 

 رجل من عنزة (  ) عن

 هملة فنون فزاي مفتوحات قبيلة شهرية : بعني م

 حيث سري من الشام (  )

وأجاله . واملعىن حني أخرج أبو ذر من الشام ,  : بصيغة اجملهول من التسيري يقال سريه من بلده أخرجه
معاوية إذ ذاك عامل عثمان عليها فاختلف هو ومعاوية يف  وكان أبو ذر يسكن ابلشام بدمشق , وكان

وال ينفقوهنا يف سبيل هللا , قال معاوية نزلت يف أهل الكتاب , وقال أبو  ون الذهب والفضةالذين يكنز 
ابملدينة ,  فينا وفيهم , فكان بينه وبينه , فكتب معاوية إىل عثمان يشكوه فطلب عثمان أاب ذر ذر نزلت

 وهذا هو سبب خروجه من الشام وقصته مذكورة يف صحيح البخاري 

 قال إذا (  )

 ابلتنوين  :

 ) فلما جئت ( 

 أهلي  : أي رجعت إىل

 ) أخربت ( 

 : بصيغة اجملهول 

 ) وهو ( 

 أي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :

 ) على سريره ( 

 قد يعرب ابلسرير عن امللك والنعمة فالسرير هنا جيوز أن يكون املراد به ملك النبوة : : قال ابن امللك

للنوم فيه وتوقيا  قيل هو السرير من جريد النخل يتخذه كل أحد من أهل املدينة وأهل مصرونعمتها , و 
 من اهلوام انتهى . 

 خيفى  قال القاري : واملعتمد ما قيل كما ال

 ) فالتزمين ( 

 : أي عانقين 

  ( ) فكانت تلك

 املصدر يذكر ويؤنث  تزام ألن: أي تلك الفعلة وهي التزامه قاله يف فتح الودود . وقيل أي االل
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 ) أجود ( 

والراحة أو أحسن من كل شيء , وينصره عدم ذكر متعلق أفعل  : أي من املصافحة يف إفاضة الروح
 بقوله وأجود كذا يف املرقاة .  ليعم , ويؤيده أتكيده مكررا

لكبري وقال مرسل انتهى . البخاري هذا احلديث يف اترخيه ا قال املنذري : رجل من عنزة جمهول . وذكر
طريق بشر بن املفضل عن خالد بن ذكوان حدثين أيوب بن بشري عن فالن  وأخرج أمحد يف مسنده من

فقلت اي أاب ذر إين سائلك عن بعض أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال إن كان  " العنزي وفيه
أيخذ  بسر ولكن كان إذا لقي الرجلمن سر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل أحدثك قلت ليس  سرا

وكانت تلك آخرهن  بيده يصافحه قال على اخلبري سقطت مل يلقين قط إال أخذ بيدي غري مرة واحدة
  . " فرفع يده فالتزمين أرسل إيل فأتيته يف مرضه الذي تويف فيه فوجدته مضطجعا فأكببت عليه

 
 ما جاء في القيام  باب  

مث ترجم بعد عدة أبواب بلفظ ابب الرجل  هذا الباب حديثني دالني على جواز القيامقد أورد املؤلف يف 
يدالن على النهي عن القيام , فكأنه أراد بصنيعه هذا اجلمع  يقوم للرجل يعظمه بذلك وأورد فيه حديثني

م فهو منهي جواز القيام وعدمه أبن القيام إذا كان للتعظيم مثل صنيع األعاج بني األحاديث املختلفة يف
 وإذا كان ألجل العلم والفضل والصالح والشرف والود واحملبة فهو جائز .  , عنه

فضيلة  النووي يف األذكار : وأما إكرام الداخل ابلقيام فالذي خنتاره أنه مستحب ملن كان فيه وقال
م واالحرتام ال واإلكرا ظاهرة من علم أو صالح أو شرف أو والية وحنو ذلك , ويكون هذا القيام للرب

مجعت يف ذلك جزءا مجعت فيه  للرايء واإلعظام , وعلى هذا استمر عمل السلف واخللف , وقد
ذكرته , وذكرت فيه ما خالفها , وأوضحت  األحاديث واآلاثر وأقوال السلف وأفعاهلم الدالة على ما

كاله انتهى كالمه يف مطالعته رجوت أن يزول إش اجلواب عنه , فمن أشكل عليه من ذلك شيء ورغب
 . 

الشيخ ابن احلاج يف كتابه املدخل , وتعقب على كل ما استدل به النووي  قلت : وقد نقل تلك الرسالة
  . كالمه , فعليك مبطالعة املدخل وفتح الباري رمحه هللا ورد

 
عن  بن سهل بن حنيف  أيب أمامة عن  إبراهيم  سعد بن عن  شعبة  حدثنا  حفص بن عمر  حدثنا  
  أيب سعيد اخلدري  

أقمر  فجاء على محار  صلى هللا عليه وسلم  أرسل إليه النيب  سعد  ملا نزلوا على حكم  قريظة  أن أهل 
صلى  فجاء حىت قعد إىل رسول هللا  أو إىل خريكم  قوموا إىل سيدكم   صلى هللا عليه وسلم فقال النيب  

  عليه وسلم  هللا
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فلما كان قريبا من  هبذا احلديث قال  شعبة  عن  حممد بن جعفر  حدثنا  حممد بن بشار  حدثنا 
 سيدكم  قوموا إىل لألنصار  املسجد قال 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) أن أهل قريظة ( 

  اليهود : ابلتصغري وهم مجاعة من

 ) على حكم سعد ( 

 : أي 

 قومه  ابن معاذ لكوهنم من حلفاء

 ) أرسل إليه ( 

 : أي رسوال 

 ) أقمر ( 

 أي أبيض  :

 ) فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ( 

 رواية الشيخني  : أي لألنصار كما يف

 ) قوموا إىل سيدكم أو إىل خريكم ( 

  . : شك من الراوي

األمر لإلابحة ولبيان  قاري يف املرقاة : قيل أي لتعظيمه , ويستدل به على عدم كراهته فيكونقال ال
كان به مرض وأثر جرح أصاب أكحله يوم  اجلواز , وقيل معناه قوموا إلعانته يف النزول عن احلمار إذ

على السيادة  ومما يؤيده ختصيص األنصار والتنصيص األحزاب , ولو أراد تعظيمه لقال قوموا لسيدكم
ما كانوا يقومون له تعظيما له مع أنه سيد اخللق ملا يعلمون من   املضافة وأن الصحابة رضي هللا عنهم

 سيأيت .  كراهيته لذلك على ما

 انتهى كالم القاري . 

يكن شخص أحب إليهم من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  قلت : أراد مبا سيأيت حديث أنس قال " مل
 يعلمون من كراهيته لذلك " رواه الرتمذي وقال هذا حديث حسن صحيح .  إذا رأوه مل يقوموا ملا وكانوا

أمحد  من قال إن معناه قوموا إلعانته يف النزول عن احلمار , فقد وقع يف مسند عائشة عند ولقد أصاب
دش يف االستدالل خت بلفظ " قوموا إىل سيدكم فأنزلوه " قال احلافظ سنده حسن , قال وهذه الزايدة

واملراد ابلقيام املتنازع فيه القيام للتعظيم  . بقصة سعد على مشروعية القيام املتنازع فيه انتهى كالم احلافظ
 . 

والنسائي . واألقمر هو الشديد البياض واألنثى قمراء انتهى كالم  قال املنذري : وأخرجه البخاري
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  . املنذري

 زيةتعليقات احلافظ ابن قيم اجلو 

 قال احلافظ الشيخ مشس الدين ابن القيم رمحه هللا : 

يف بييت  الرتمذي عن عائشة قالت " قدم زيد بن حارثة املدينة , ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأخرج
 وقبله " وقال حديث حسن .  فأاته , فقرع الباب , فقام إليه النيب صلى هللا عليه وسلم جير ثوبه فاعتنقه

يكن شخص أحب إليهم من رسول هللا صلى  أيضا إبسناد على شرط مسلم عن أنس قال : " مل وأخرج
ملا يعلمون من كراهيته لذلك " قال الرتمذي هذا حديث  , هللا عليه وسلم , وكانوا إذا رأوه مل يقوموا له

  . حسن صحيح غريب من هذا الوجه

خرج  " بن الشهيد عن أيب جملز قال عن حبيب -وهو الثوري  -وأخرج أيضا من حديث سفيان 
رسول هللا صلى هللا عليه  معاوية , فقام عبد هللا بن الزبري وابن صفوان حني رأوه فقال اجلسا , مسعت

 من النار " قال هذا حديث حسن .  وسلم يقول من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده

عن أيب جملز عن معاوية عن النيب صلى هللا عليه  شهيدحدثنا هناد حدثنا أبو أسامة عن حبيب بن ال
 وسلم مثله . 

 شرط الصحيح قال : ويف الباب عن أيب أمامة .  وهذا اإلسناد على

يقوم الرجل للرجل يف حضرته وهو قاعد , فإن معاوية روى اخلرب ملا  وفيه رد على من زعم أن معناه أن
  . قاما له حني خرج

للقائه ال قياما له , وهو وجه  ملتقدمة فالقيام فيها عارض للقادم . مع أنه قيام إىل الرجلوأما األحاديث ا
إليه للتلقي إذا قدم : فال أبس به . وهبذا جتتمع  حديث فاطمة . فاملذموم : القيام للرجل . وأما القيام

 األحاديث . وهللا أعلم . 

 الشيخ مشس الدين ابن القيم رمحه هللا :  قال

عن عبد هللا بن سلمة فقال : يعرف وينكر . هذا آخر   وحكي عن شعبة قال : سألت عمرو بن مرة
 كالمه . 

 شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد هللا بن سلمة عن صفوان بن عسال .  وهذا احلديث يرويه

؟ فقال  ما يدل على أنه منكر جدا , فإن فيه " أهنم سألوه عن تسع آايت بينات : ويف نفس احلديث
إىل آخره  -إال ابحلق  ال تشركوا ابهلل شيئا , وال تسرقوا , وال تزنوا , وال تقتلوا النفس اليت حرم هللا : هلم

آايت نبوته , ومعجزات صدقه , كالعصا  " واآلايت التسع اليت أرسل هبا موسى إىل فرعون : إمنا كانت
ينا موسى تسع آايت بينات فاسأل بين إسرائيل إذ ولقد آت } , واليد , وابقي اآلايت . وهلذا قال تعاىل

ألظنك اي موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤالء إال رب السماوات  جاءهم فقال له فرعون إين
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 وإين ألظنك اي فرعون مثبورا { :  واألرض بصائر

 وهذا بني حبمد هللا تعاىل .  . فهذه آايت النبوة قبل نزول آايت احلكم والشرع
 

ميسرة بن  عن  إسرائيل  أخربان  بن عمر  عثمان قاال حدثنا  وابن بشار  احلسن بن علي  حدثنا  
أهنا  رضي هللا عنها  أم املؤمنني عائشة  عن  عائشة بنت طلحة  عن  املنهال بن عمرو  عن  حبيب 
  قالت 

 السمت  احلسن  حديثا وكالما ومل يذكر  احلسن   وقال ودال  هداي و  مستا  ما رأيت أحدا كان أشبه 
 كرم هللا وجهها كانت إذا دخلت عليه فاطمة  من  صلى هللا عليه وسلم  هللا  برسول والدل  واهلدي 

بيده فقبلته  خذتقام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها يف جملسه وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأ
 وأجلسته يف جملسها 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) ما رأيت أحدا كان أشبه مستا ( 

  : بفتح فسكون

 ) ودال ( 

 : بفتح دال وتشديد الم 

 ) وهداي ( 

وحسن احلال  والطريقة بفتح فسكون , قال يف فتح الودود هذه األلفاظ متقاربة املعاين فمعناها اهليئة :
 وحنو ذلك انتهى . 

  وفسر الراغب الدل حبسن الشمائل

 ) وقال احلسن ( 

 : هو ابن علي شيخ أيب داود 

 احلسن (  ) ومل يذكر

 : هو ابن علي املذكور 

 ) من فاطمة ( 

 أفعل التفضيل أعين أشبه  : صلة

 ) كانت ( 

 : أي فاطمة 

 دخلت عليه (  ) إذا
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 ي على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أ

  ( ) قام إليها

 : أي مستقبال ومتوجها 

 ) فقبلها ( 

 ما بني عينيها أو رأسها  : قال القاري : أي

 ) وكان إذا دخل ( 

 هللا عليه وسلم  : أي رسول هللا صلى

 ) فقبلته ( 

نيفة . واحتج النووي هبذا احلديث أيضا على جواز أنه اليد امل : أي عضوا من أعضائه الشريفة والظاهر
 وأجاب عنه ابن احلاج ابحتمال أن يكون القيام هلا ألجل إجالسها يف مكانه إكراما هلا , القيام املتنازع

فكانت إرادة  ال على وجه القيام املنازع فيه , وال سيما ما عرف من ضيق بيوهتم وقلة الفرش فيها
الباري . قال املنذري : وأخرجه  تلزمة لقيامه وأمعن يف بسط ذلك كذا يف فتحإجالسه هلا يف موضعه مس

 الوجه .  الرتمذي والنسائي . وقال الرتمذي حسن غريب من هذا

 
 في قبلة الرجل ولده  باب  

  أيب هريرة  عن  أيب سلمة  عن  الزهري  عن  سفيان  حدثنا  مسدد  حدثنا  

الولد  فقال إن يل عشرة من حسينا  وهو يقبل  صلى هللا عليه وسلم  أبصر النيب  األقرع بن حابس  أن 
 ال يرحم  من ال يرحم صلى هللا عليه وسلم  ما فعلت هذا بواحد منهم فقال رسول هللا 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) أبصر ( 

 : أي رأى 

  ( ل) وهو يقب

 : بتشديد املوحدة والواو للحال 

  ( ) إن يل عشرة من الولد

 : بفتحتني وجيوز ضم أوله وسكون اثنيه مبعىن األوالد 

 هذا (  ) ما فعلت

 : أي التقبيل 

 ) من ال يرحم ال يرحم ( 
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 " أن تكون " مناألول على البناء للفاعل والثاين للمفعول , وروي الفعالن مرفوعني على  : الفعل

األوالد بقرينة ما  موصولة وجمزومني على أن تكون شرطية , وجيوز أن يراد من الرمحة األوىل الشفقة على
 قبله وأن يراد أعم . 

 والرتمذي .  قال املنذري : وأخرجه البخاري ومسلم

 
  قالت  عائشة  أن  عروة  عن  هشام بن عروة  أخربان  محاد  حدثنا  موسى بن إمسعيل  حدثنا  

عذرك وقرأ عليها القرآن  فإن هللا قد أنزل عائشة  أبشري اي  صلى هللا عليه وسلم  قال تعين النيب  مث
 فقلت أمحد هللا عز وجل ال إايكما   صلى هللا عليه وسلم فقال أبواي قومي فقبلي رأس رسول هللا 

 رح سنن أبي داودعون المعبود ش 

 ) أبشري ( 

 : بقطع اهلمزة 

 عذرك (  ) قد أنزل

 : ويف رواية البخاري " فقد أنزل هللا براءتك " 

  ( ) وقرأ

 : أي النيب صلى هللا عليه وسلم 

 ) عليها ( 

 عائشة  : أي على

 ) القرآن ( 

 إلفك { إخل جاءوا اب : أي آايت براءهتا من قوله تعاىل } إن الذين

 ) فقال أبواي ( 

 رومان  : أي أيب أبو بكر وأمي أم

 ) قومي فقبلي ( 

 : بتشديد املوحدة 

  ( ) ال إايكما

 : أي ال أمحد إايكما . 

  البخاري ومسلم من هذه الطريق خمتصرا ومطوال قال املنذري : وهو طرف من احلديث وقد أخرجه

 
 ن العينين في قبلة ما بي باب  
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  الشعيب  عن  أجلح  عن  علي بن مسهر  حدثنا  أبو بكر بن أيب شيبة  حدثنا  

 فالتزمه وقبل ما بني عينيه  جعفر بن أيب طالب  تلقى  وسلم  صلى هللا عليه أن النيب 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) علي بن مسهر ( 

 وكسر اهلاء  يم وسكون املهملة: بضم امل

 ) تلقى جعفر بن أيب طالب ( 

 السفر  : أي استقبله حني قدم من

 ) فالتزمه ( 

 : أي عانقه . 

  . وأجلح تقدم الكالم عليه , قال املنذري : هذا مرسل

 
 في قبلة الخد  باب  

  أاب نضرة  قال رأيت  إايس بن دغفل  عن  املعتمر  حدثنا  أبو بكر بن أيب شيبة  حدثنا  

 عليهما السالم  بن علي  احلسن قبل خد 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) عن إايس بن دغفل ( 

 غني معجمة وفتح فاء  : بفتح دال مهملة وسكون

 ) رأيت أاب نضرة ( 

 من الثالثة  منذر بن مالك ثقة : بنون ومعجمة ساكنة امسه

 ) قبل خد احلسن رضي هللا عنه ( 

علي  هكذا يف أكثر النسخ وكذا يف أطراف املزي احلسن غري منسوب , ويف بعض النسخ احلسن بن :
 عليهما السالم . 

نضرة املنذر بن مالك بن قطعة العوقي  قال املنذري : إايس بن دغفل احلراين بصري اتبعي , وأبو
ودغفل هو بفتح الدال وسكون الغني املعجمة  , واحلسن هو ابن أيب احلسن البصريالبصري اتبعي , 

النون وسكون الضاد املعجمة وبعدها راء مهملة مفتوحة واتء  وبعدها فاء مفتوحة والم , ونضرة بفتح
 العني املهملة وبعدها واو مفتوحة وقاف مفتوحة واتء أتنيث بطن من عبد القيس أتنيث , والعوقة بفتح

.  
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  قال  الرباء  عن  أيب إسحق  عن  أبيه  عن  إبراهيم بن يوسف  حدثنا  عبد هللا بن سامل  حدثنا  

أبو  ابنته مضطجعة قد أصابتها محى فأاتها  عائشة  فإذا  املدينة  أول ما قدم  أيب بكر  دخلت مع 
 وقبل خدها   بنيةكيف أنت اي فقال هلا  بكر 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) أول ما قدم املدينة ( 

 قدومه املدينة  : ما مصدرية أي أول

 ) قد أصابتها محى ( 

 مقصورا  : بضم احلاء وتشديد امليم

 ) اي بنية ( 

 : تصغري بنت للشفقة 

  ( ) وقبل خدها

 اعاة للسنة قاله القاري . : أي للمرمحة واملودة , أو مر 

  . عنه املنذري واحلديث سكت

 
 

 في قبلة اليد  باب  
 حدثه أن  عبد الرمحن بن أيب ليلى  أن  بن أيب زايد  يزيد حدثنا  زهري  حدثنا  أمحد بن يونس  حدثنا  

  حدثه  عبد هللا بن عمر 

 فقبلنا يده  هللا عليه وسلم  صلى ين من النيب يع فدنوان  وذكر قصة قال 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) وذكر قصة ( 

 اجلهاد  : قد تقدم ذكر هذه القصة يف كتاب

 ) فدنوان ( 

 : أي قربنا . 

يعين ابن الرتمذي وابن ماجه وقال الرتمذي حسن ال نعرفه إال من حديث يزيد  قال املنذري : وأخرجه
 هذا آخر كالمه وقد تقدم يف كتاب اجلهاد أمت من هذا .  أيب زايد

اجلملي عن عبد هللا بن سلمة وهو أبو العالية الكويف وهو بكسر الالم عن  وقد روى عمرو بن مرة
وسلم  عسال رضي هللا عنهم أن يهوداي قال لصاحبه اذهب بنا إىل هذا النيب صلى هللا عليه صفوان بن
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وأخرجه الرتمذي يف  , قبال يده ورجله , وأخرجه الرتمذي والنسائي وابن ماجه مطوال وخمتصراقال ف
األسود وابن عمر وكعب بن مالك  موضعني من كتابه وصححه يف املوضعني قال ويف الباب عن يزيد بن

 . 

ة عبد ويشبه أن يكون إنكار النسائي له من جه وقال النسائي يف حديث صفوان وهذا حديث منكر
احلافظ أبو بكر األصبهاين املقري جزءا يف الرخصة يف تقبيل  هللا بن سلمة فإن فيه مقاال , وقد صنف

عمر وابن عباس وجابر بن عبد هللا وبريدة بن احلصيب وصفوان بن عسال  اليد ذكر فيه حديث ابن
 , لتابعني رضي هللا عنهموالزارع بن عامر العبدي وذكر فيه آاثرا صحيحة عن الصحابة وا وبريدة العبدي

 وذكر بعضهم أن مالكا أنكره وأنكر ما روي فيه وأجازه آخرون . 

 إمنا كرهها مالك إذا كانت على وجه التكرب والتعظيم ملن فعل ذلك به , فأما إذا قبل وقال األهبري

دينه أو لعلمه أو ل إنسان يد إنسان أو وجهه أو شيئا من بدنه ما مل يكن عورة على وجه القربة إىل هللا
إىل هللا وما كان من ذلك تعظيما  لشرفه فإن ذلك جائز , وتقبيل يد النيب صلى هللا عليه وسلم يقرب

  . انتهى كالم املنذري لدنيا أو لسلطان أو لشبهه من وجوه التكرب فال جيوز

 
 
 
 

 في قبلة الجسد  باب  
أسيد بن حضري  عن  عبد الرمحن بن أيب ليلى  عن  حصني   عن خالد  أخربان  عمرو بن عون  حدثنا 

   قال األنصار  رجل من  

يف خاصرته بعود  صلى هللا عليه وسلم  النيب  بينما هو حيدث القوم وكان فيه مزاح بينا يضحكهم فطعنه
صلى هللا عليه وسلم  فرفع النيب  ميص قال إن عليك قميصا وليس علي ق اصطرب  فقال  أصربين  فقال 

 قال إمنا أردت هذا اي رسول هللا  كشحه  فاحتضنه وجعل يقبل  عن قميصه 
  عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) عن أسيد بن حضري ( 

  : ابلتصغري فيهما

 ) رجل ( 

 بتدأ حمذوف أي هو رجل من األنصار م : ابجلر على أنه بدل من أسيد أو ابلرفع على أنه خرب

 ) قال بينما هو ( 

 والقائل هو عبد الرمحن بن أيب ليلى  : أي أسيد
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 ) وكان فيه مزاح ( 

القاموس أهنما  اجلوهري : املزاح ابلضم االسم , وأما املزاح ابلكسر فهو مصدر مازحه واملفهوم من : قال
  ر مصدر املزيد كذا يف املرقاةمصدران إال أن الضم مصدر اجملرد والكس

 ) فطعنه النيب صلى هللا عليه وسلم ( 

  : أي ضربه على سبيل املزاح

 ) يف خاصرته ( 

 : معناه ابلفارسية هتى كاه 

  ( ) فقال

 : أي أسيد 

 ) أصربين ( 

خاصرتك كما  أقدرين ومكين من استيفاء القصاص حىت أطعن يف : بفتح اهلمزة وكسر املوحدة أي
 طعنت يف خاصريت 

 قال (  )

 : أي النيب صلى هللا عليه وسلم 

 ) اصطرب ( 

 استوف القصاص .  : أي

  . قال اخلطايب : معىن أصربين أقدين من نفسك ومعىن اصطرب استقد

قال اصطرب  له أصربين قال يف النهاية : إن النيب صلى هللا عليه وسلم طعن إنساان بقضيب مداعبة فقال
اقتص منه وأصربه احلاكم  أي أقدين من نفسك قال استقد يقال اصطرب فالن من خصمه واصطرب أي

 أي أقصه من خصمه انتهى 

 ) فاحتضنه ( 

 اعتنقه وأخذه يف حضنه وهو ما دون اإلبط إىل الكشح  : أي

  ( ) وجعل يقبل كشحه

وقال يف الصراح كشح هتيكاه  , ع اجلنب كذا يف املرقاة: هو ما بني اخلاصرة إىل الضلع األقصر من أضال
 

 ) قال إمنا أردت هذا ( 

 بقويل أصربين إال هذا التقبيل وما أردت حقيقة القصاص . واحلديث سكت عنه املنذري : أي ما أردت

.  
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 في قبلة الرجل  باب  

  . بكسر الراء وسكون اجليم

 
أم أابن بنت الوازع  حدثتين  الرمحن األعنق  مطر بن عبد حدثنا  الطباع  حممد بن عيسى بن حدثنا  

  قال  عبد القيس  وكان يف وفد  زارع  جدها  عن  بن زارع 

 ر قال وانتظ ورجله صلى هللا عليه وسلم  من رواحلنا فنقبل يد النيب  نتبادر  فجعلنا   املدينة ملا قدمنا 
خلتني  إن فيك  فقال له  هللا عليه وسلم  صلى فلبس ثوبيه مث أتى النيب  عيبته  حىت أتى  املنذر األشج 

 جبلك  عليهما قال بل هللا  جبلين  هبما أم هللا  أختلق  رسول هللا أان  حيبهما هللا احللم واألانة قال اي 

 حيبهما هللا ورسوله  خلتني  على  جبلين  لذي عليهما قال احلمد هلل ا
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) أخربان مطر ( 

 : بفتحتني 

 الرمحن األعنق (  ) بن عبد

 : بفتح اهلمزة وسكون املهملة وفتح النون 

  ( ) وكان

 : أي زارع 

 ) يف وفد عبد القيس ( 

 ومن مجلتهم  : أي يف ما بينهم

 ) فجعلنا نتبادر ( 

  : أي يف النزول من رواحلنا

 ) وانتظر املنذر األشج ( 

 القيس امسه املنذر بن احلارث العبدي انتهى .  : قال الذهيب يف التجريد : أشج عبد

من  اللمعات شرح املشكاة : روى أنه ملا وفد عبد القيس تبادروا قال الشيخ عبد احلق الدهلوي يف
على األرض وفعلوا ما فعلوا وقررهم النيب صلى هللا عليه وسلم على ذلك , والذي   رواحلهم وسقطوا عنها

املسجد  رأسهم ومقدمهم امسه األشج نزل أوال يف منزل له واغتسل ولبس الثياب البيض مث دخل كان
ووقار , فلما رأى النيب  ينفصلى فيه ركعتني ودعا فقصد إىل النيب صلى هللا عليه وسلم خاضعا خاشعا بتأ

 إىل آخره انتهى  صلى هللا عليه وسلم هذا األدب أثىن عليه وقال إن فيك خلتني

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية                                   كتاب األدب           عون المعبود شرح سنن ابي داود           

 

 ) عيبته ( 

 ساكنة مث موحدة مفتوحة مستودع الثياب  : بفتح عني مهملة مث مثناة حتتية

 ) فقال ( 

 هللا عليه وسلم  : أي النيب صلى

 ) له ( 

 ج : أي للمنذر األش

  ( ) خلتني

 : أي خصلتني 

 ) احللم واألانة ( 

وتراخيه  ومنصوبني احللم بكسر احلاء أتخري مكافأة الظامل , واملراد به هنا عدم استعجاله : رواي مرفوعني
 املشارق البن امللك  حىت ينظر يف مصاحله , واألانة على وزن القناة هو التثبت والوقار كذا يف شرح

 ( ) جبلين 

 جواز تقبيل األرجل .  : أي خلقين . ويف احلديث دليل على

معجم الصحابة وقال وال أعلم لزارع غريه ,  قال املنذري : وأخرج هذا احلديث أبو القاسم البغوي يف
وأن له ابنا يسمى الزارع وبه كان يكىن وأن حديثه عند  وذكر أبو عمرو النمري أن كنيته أبو الزارع

  . ن حديثه هذا حسنالبصريني وأ

 
 في الرجل يقول جعلني الله فداك  باب  

الفراء أبن الكسر مع القصر  فدى ابلكسر مقصور ويفتح أيضا لكنه مرجوح على ما نقله األزهري عن
 هو الراجح والفتح مرجوح . 

وا الفاء مدوا ورمبا  قال الفراء إذا فتحوا الفاء قصروا فقالوا فدى لك وإذا كسر  : وقال أبو علي القايل
 الفاء وقصروا فقالوا هم فدى لك .  كسروا

الفداء بكسر الفاء إال للضرورة وإمنا املقصور هو  وأيضا قال أبو علي مسعت األخفش يقول ال يقصر
 إذا كسر أوله ميد ويقصر وإذا فتح فهو مقصور انتهى .  املفتوح . وقال اجلوهري : الفداء

الدعاء على النوعني , أحدمها حفظ اإلنسان وإخالصه عن النائبة ببذل املال عنه  ويراد من هذه اجلملة
يطيقونه  الراغب كما يف قوله تعاىل } وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكني { أي على الذين . قاله

ببذل املال عنهم وهو  أن حيفظوا وخيلصوا أنفسهم عن النائبة أي تكليف الصوم أو عذاب عدم الصوم
 . النوائب ببذل املال عنك طعام املسكني , فكان معىن اجلملة أن هللا جعلين أن أحفظك عنإ
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قاله أبو البقاء كما يف قوله تعاىل } وفديناه بذبح  . والثاين إقامة الشيء مقام الشيء يف دفع املكاره
ان معىن اجلملة أن هللا إمساعيل يف دفع املكروه يعين الذبح عنه , فك عظيم { أي أقمنا ذحبا عظيما مقام

 املكاره وجعلين قائما مقامك يف دفعها عنك ويعرض يل ما يعرض لك من النوائب واملكاره حيفظك عن

وأمي ينوابن  يف عوضك , وهذا املعىن هو الصريح يف املقصود , تقول العرب فداك أيب وأمي أي أيب
وما أمثر من مال  األقوام كلهم  هال فداء لكم منابك يف دفع املكروه عنك . وأنشد األصمعي للنابغة : 

واألوالد ينوبون منابك يف دفع املكاره عنك ويعرض هلم يف  أي األقوام كلهم ومجيع األموال ومن ولد 
 واملكاره وأنت تسلم وحتفظ منها .  عوضك ما يعرض لك من النوائب

 الرجل جعلين هللا فداءك انتهى .  وأمي , وابب قول وقد ترجم البخاري ابب قول الرجل فداك أيب

يكره , وقد استوعب األخبار الدالة على اجلواز أبو بكر ابن أيب عاصم  قال احلافظ : أي هل يباح أو
فقال للمرء أن يقول ذلك لسلطانه ولكبريه ولذوي العلم وملن أحب من إخوانه غري  وجزم جبواز ذلك

صلى  قريه واستعطافه , ولو كان ذلك حمظورا لنهى النيبعليه ذلك , بل يثاب عليه إذا قصد تو  حمظور
البخاري يف  هللا عليه وسلم قائل ذلك وألعلمه أن ذلك غري جائز أن يقال ألحد غريه وكذا أخرجه

  . جواز قول ذلك انتهى األدب املفرد يف الرتمجة . قال للطرباين : يف هذه األحاديث دليل على

 
محاد يعنيان ابن أيب  عن  هشام  حدثنا  مسلم   و حدثنا ح  محاد  حدثنا  موسى بن إمسعيل  حدثنا  

  قال  أيب ذر  عن   زيد بن وهب عن  سليمان 

 فقلت لبيك وسعديك اي رسول هللا وأان فداؤك  أاب ذر  اي  وسلم  صلى هللا عليه قال النيب 
 سنن أبي داود عون المعبود شرح 

 ) فقلت لبيك وسعديك ( 

 الرجل ينادي الرجل فيقول لبيك  : جييء معناه يف ابب

 ) وأان فداك ( 

 فداؤك , ويف نسخة املنذري جعلين هللا فداك مكان وأان فداك . قال يف جممع البحار : ويف بعض النسخ

اقتفينا . قال  ت قوله فاغفر فدى لك مابكسر فاء وفتحها مدا وقصرا , وقال احلافظ يف فتح الباري حت
لشخص فيختار شخص آخر أن  املازري : ال يقال هللا فداء لك ألهنا كلمة تستعمل عند توقع مكروه

قال نفسي مبذولة لرضاك , أو هذه  حيل به دون ذلك اآلخر ويفديه , فهو إما جماز عن الرضا كأنه
دليل جواز قول جعلين هللا فداك أو أان فداؤك  احلديثالكلمة وقعت خطااب لسامع الكالم انتهى . ويف 

  . . واحلديث سكت عنه املنذري

 تعليقات احلافظ ابن قيم اجلوزية
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عن أيب سعيد اخلدري " أن  قال الشيخ مشس الدين ابن القيم رمحه هللا : وقد أخرجا يف الصحيحني
بدا خريه هللا بني أن يؤتيه من زهرة الدنيا ع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جلس على املنرب . فقال : إن

 اك آبابئنا وأمهاتنا احلديث " . فبكى أبو بكر , وقال : فدين , , وبني ما عنده , فاختار ما عنده

 إسالم أيب قحافة , فإنه خطب هبذه اخلطبة قبيل وفاته بقليل .  وهذا كان بعد

 وهللا أعلم . الزبري وأوىل أن يؤخذ به منه .  وهذا أصح من حديث

 
 في الرجل يقول أنعم الله بك عينا  باب  

عمران بن  أن  غريه  أو  قتادة  عن  معمر  أخربان  عبد الرزاق  حدثنا  سلمة بن شبيب  حدثنا  
  قال  حصني 

 هنينا عن ذلك  اإلسالم كنا نقول يف اجلاهلية أنعم هللا بك عينا وأنعم صباحا فلما كان

 يقول الرجل أنعم هللا بك عينا وال أبس أن يقول أنعم هللا عينك  يكره أن معمر  قال  عبد الرزاق  قال 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) عن قتادة أو غريه ( 

  : شك من الراوي

 ) أنعم هللا بك عينا ( 

 حتبه كذا يف القاموس .  عينك مبن : أي أقر بك عني من حتبه أو أقر

لتأكيد التعدية , واملعىن أقر هللا عينك مبن حتبه , وعينا متييز  قال يف املرقاة : أنعم هللا بك عينا الباء زائدة
وقيل  حتبه من النعمة , وجيوز كونه من أنعم الرجل إذا دخل يف النعيم , فالباء للتعدية من املفعول أو مبا

 ة أي أنعم هللا بسببك عينا أي عني من حيبك انتهى الباء للسببي

  ( ) وأنعم

 عني من النعومة  : قال القاري يف املرقاة بقطع مهز وكسر عني , ويف نسخة هبمز وصل وفتح

 ) صباحا ( 

 الصباح  : متييز أو ظرف , أي طاب عيشك يف

 ) فلما كان اإلسالم ( 

 : أي وجد 

  ( ) هنينا

 يغة اجملهول : بص

  ( ) قال معمر يكره أن يقول الرجل إخل
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اجلاهلية , ولكن كان  : قال يف فتح الودود ما حاصله : إن الظاهر أن مبىن النهي على أنه من حتية
ما بقي له حكم حتية اجلاهلية رضي هللا  املشهور عند أهل اجلاهلية أنعم هللا بك عينا , فإذا تغري ذلك

 عنه انتهى . 

 قتادة مل يسمع من عمران بن حصني انتهى .  , قال املنذري : هذا منقطع

ويف حديث مطرف ال تقل نعم هللا بك عينا فإن هللا ال ينعم أبحد  : وقال اإلمام ابن األثري يف النهاية
هللا بك عينا . قال الزخمشري : الذي منع منه مطرف صحيح فصيح يف كالمهم ,  عينا ولكن قل أنعم

وقد  , على التمييز من الكاف والباء للتعدية , واملعىن نعمك هللا عينا أي نعم عينك وأقرها ا نصبوعين
فالباء فيه زائدة ألن اهلمزة   حيذفون اجلار ويوصلون الفعل فيقولون نعمك هللا عينا , وأما أنعم هللا بك عينا

ن يكون من أنعم إذا دخل يف النعيم وجيوز أ , كافية يف التعدية تقول نعم زيد عينا وأنعمه هللا عينا
إليه أن انتصاب املميز يف هذا الكالم عن الفاعل فاستعظمه تعاىل  فيتعدى ابلباء . قال ولعل مطرفا خيل

األمر  ابحلواس علوا كبريا كما يقولون نعمت هبذا األمر عينا والباء للتعدية , فحسب أن هللا أن يوصف
  . المهيف نعم هللا بك عينا كذلك انتهى ك

 
 
 

 في الرجل يقول للرجل حفظك الله  باب  
قال  عبد هللا بن رابح األنصاري  عن  البناين  اثبت عن  محاد  حدثنا  موسى بن إمسعيل  حدثنا  

  أبو قتادة  حدثنا 

صلى  الناس فلزمت رسول هللا  سرعان  كان يف سفر له فعطشوا فانطلق  صلى هللا عليه وسلم  أن النيب 
 هللا مبا حفظت به نبيه  حفظك تلك الليلة فقال  هللا عليه وسلم 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) فانطلق سرعان من الناس ( 

 املهملة وفتح الراء هو املشهور , ويروى إبسكان الراء هم املسرعون إىل اخلروج كذا يف : بفتح السني

وأخرجه  , السبل . قال املنذري : وأخرجه مسلم بطوله , وقد تقدم يف كتاب الصالة خمتصرا أيضا
  . الرتمذي والنسائي وابن ماجه خمتصرا , وقد تقدم الكالم على سرعان

 
 في قيام الرجل للرجل  باب  
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  قال  أيب جملز  عن  الشهيد  حبيب بن عن  محاد  حدثنا  موسى بن إمسعيل  حدثنا  

البن  معاوية  فقال  ابن الزبري  وجلس  ابن عامر  فقام  وابن عامر  ابن الزبري   على معاوية  خرج 
 له الرجال قياما  ميثل  من أحب أن  يقول  صلى هللا عليه وسلم  اجلس فإين مسعت رسول هللا  عامر 
 مقعده من النار  أ فليتبو 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) من أحب أن ميثل له ( 

 له  : كينصر أي يقوم وينتصب

 ) فليتبوأ ( 

 زل منزلة من النار وحق له ذلك . ذلك وجب له أن ين : أي فليهيئ أمر مبعىن اخلرب كأنه قال من أحب

 على منع قيام الرجل للرجل تعظيما له . هبذا احلديث  واستدل املؤلف رمحه هللا

يف اجلواب عن هذا احلديث : إن األصح واألوىل بل الذي ال حاجة إىل ما  ويف فتح الباري قال النووي
 زجر املكلف أن حيب قيام الناس له , قال وليس فيه تعرض للقيام بنهي وال غريه وهذا سواه أن معناه

يقوموا فال لوم عليه , فإن  القيام , فلو مل خيطر بباله فقاموا له أو مل متفق عليه . قال واملنهي عنه حمبة
يصح االحتجاج به لرتك القيام فإن قيل فالقيام  أحب ارتكب التحرمي سواء قاموا أو مل يقوموا , قال فال

خاصة فاسد ألان قدمنا أن الوقوع يف املنهي عنه يتعلق ابحملبة  سبب للوقوع يف املنهي عنه , قلنا هذا
  . انتهى ملخصا

الشرع قد فهم منه  وال خيفى ما فيه , واعرتضه ابن احلاج أبن الصحايب الذي تلقى ذلك من صاحب
امتنع من القيام دون من قام وأقروه على  النهي عن القيام املوقع للذي يقام له يف احملذور فصوب فعل من

يث معاوية رد على من زعم أن النهي إمنا هو سياق حد ذلك , وكذا قال ابن القيم يف حواشي السنن يف
ألن معاوية إمنا روى احلديث حني خرج فقاموا له , انتهى ما يف الفتح  , يف حق من يقوم الرجال حبضرته

 . 

وما  املنذري : وأخرجه الرتمذي وقال حسن هذا آخر كالمه . وقد تقدم الكالم على هذا احلديث قال
  . ا يف ابب ما جاء يف القيام انتهى كالم املنذريبعده يف الورقة اليت قبل هذ

 تعليقات احلافظ ابن قيم اجلوزية

وقد أخرج مسلم يف صحيحه من  . قال الشيخ مشس الدين ابن القيم رمحه هللا تعاىل : على قول املنذري
تفعلوا فعل فلما سلم قال : إن كدمت آنفا أن  : حديث أيب الزبري عن جابر " أهنم ملا صلوا خلفه . قال

 فارس والروم احلديث " . 

وإنه كان  , أحاديث النهي عن القيام على مثل هذه الصورة ممتنع . فإن سياقها يدل على خالفه ومحل
وإمنا هو من فعل فارس والروم .  , ينهى عن القيام له إذا خرج عليهم . وألن العرب مل يكونوا يعرفون هذا
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عليه . ففرق بني القيام للشخص املنهي عنه . والقيام  جل , إمنا هو قياموألن هذا ال يقال له : قيام للر 
والقيام إليه عند قدومه الذي هو سنة العرب . وأحاديث اجلواز تدل  , عليه : املشبه لفعل فارس والروم

  . عليه فقط

 
أيب العدبس  عن  أيب العنبس  ن ع مسعر  عن   عبد هللا بن منري حدثنا  أبو بكر بن أيب شيبة  حدثنا  
  قال  أيب أمامة  عن  أيب غالب  عن  أيب مرزوق  عن  

تقوم  ال تقوموا كما متوكئا على عصا فقمنا إليه فقال  صلى هللا عليه وسلم  هللا  خرج علينا رسول
 األعاجم يعظم بعضها بعضا 

 داود عون المعبود شرح سنن أبي 

 ) عن أيب العدبس ( 

 املشددة بعدها مهملة كويف جمهول من السادسة كذا يف التقريب  : بفتح املهملتني واملوحدة

  ( ) متوكئا

 : أي معتمدا 

 ) على عصا ( 

 القاري  : أي ملرض كان به , قاله

 ) فقمنا إليه ( 

مه , واحتج هبذا احلديث على منع القيام , وأجاب أي لتعظي : : ويف املشكاة فقمنا له . قال القاري
 مضطرب السند فيه من ال يعرف كذا يف فتح الباري .  عنه الطربي أبنه حديث ضعيف

ماجه ويف إسناده أبو غالب وامسه حزور , ويقال انفع , ويقال سعيد بن  قال املنذري : وأخرجه ابن
 مرة ليس به أبس , وقال مرة ترك شعبة أاب غالب إنه حيىي بن معني صاحل احلديث , وقال احلزور , قال

أبو حامت  رآه حيدث يف الشمس , وضعفه شعبة على أنه تغري عقله , وقال موسى بن هارون ثقة , وقال
الثقات , وقال ابن سعد يف  الرازي ليس ابلقوي , وقال ابن حبان : ال جيوز االحتجاج به إال فيما يوافق

ضعيف , وقال الدارقطين ال يعترب به ,  ن ضعيفا منكر احلديث , وقال النسائيالطبقات امسه انفع وكا
احلاء املهملة وبعدها زاي مفتوحة وواو مشددة مفتوحة  وقال مرة ثقة . هذا آخر كالمه . وحزور بفتح

األمساء املفردة . وقد أخرج مسلم يف صحيحه من حديث أيب الزبري  وبعدها راء مهملة وهو مذكور يف
صلوا خلفه قعودا قال فلما سلم قال إن كدمت آنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون  جابر أهنم ملاعن 
  . ملوكهم وهم قعود فال تفعلوا . انتهى كالم املنذري على

 
 في الرجل يقول فالن يقرئك السالم  باب  
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 إذ جاء  احلسن  إان جللوس بباب  قال  غالب  عن  إمسعيل  حدثنا  أبو بكر بن أيب شيبة  حدثنا  
  قال  جدي  عن  أيب  فقال حدثين  رجل 

فقال ائته فأقرئه السالم قال فأتيته فقلت إن أيب يقرئك  عليه وسلم  صلى هللا بعثين أيب إىل رسول هللا 
 عليك السالم وعلى أبيك السالم  السالم فقال 

  عبود شرح سنن أبي داودعون الم 
 ) عن غالب ( 

 املنذري  : هو ابن خطاف البصري القطان قاله

 ) إان جللوس ( 

 : أي جالسون 

  ( ) بباب احلسن

 : أي البصري 

 ) عن جدي قال ( 

 : أي اجلد 

 فقال ائته (  )

 : أمر من أتى أييت , 

  ( ) فقال عليك وعلى أبيك السالم

عائشة اآليت يدل على جواز  ال يف فتح الودود : هذا يدل على أنه يرده على احلامل أيضا . وحديث: ق
 والثاين جائز انتهى .  االقتصار على األصل فيؤخذ من احلديثني أن األول مندوب

منري عن أبيه عن جده هذا اإلسناد فيه  قال املنذري : وأخرجه النسائي , وقال فيه عن رجل من بين
اخلاء وبعدها طاء مهملة مشددة مفتوحة وبعد األلف  اهيل . وخطاف بضم اخلاء املعجمة ويقال بفتحجم

  . فاء أخت القاف

 
أيب سلمة  عن  الشعيب  عن  زكراي  عن  سليمان  عبد الرحيم بن حدثنا  أبو بكر بن أيب شيبة  حدثنا  
  حدثته  هللا عنها  رضي عائشة  أن  

 يقرأ عليك السالم فقالت وعليه السالم ورمحة هللا  جربيل  إن  قال هلا  صلى هللا عليه وسلم  أن النيب 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود

 ) فقالت وعليه السالم ( 

لنيب صلى هللا الباري : ومل أر يف شيء من طرق حديث عائشة أهنا ردت على ا : قال احلافظ يف فتح
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 فدل على أنه أي الرد على املبلغ غري واجب رضي هللا عنه انتهى .  , عليه وسلم

  . وأخرجه البخاري ومسلم والرتمذي وابن ماجه بنحوه : قال املنذري

 
 ينادي الرجل فيقول لبيك في الرجل  باب  

 أن  أيب مهام عبد هللا بن يسار  عن  يعلى بن عطاء  أخربان  محاد  حدثنا  موسى بن إمسعيل  حدثنا  
  قال   أاب عبد الرمحن الفهري

فسران يف يوم قائظ شديد احلر فنزلنا حتت ظل  حنينا  صلى هللا عليه وسلم  شهدت مع رسول هللا 
وهو  صلى هللا عليه وسلم   وركبت فرسي فأتيت رسول هللا ألميت  لبست  زالت الشمس  الشجرة فلما 

 أجل مث قال اي  فقلت السالم عليك اي رسول هللا ورمحة هللا وبركاته قد حان الرواح قال فسطاطه  يف 
لبيك وسعديك وأان فداؤك فقال أسرج يل  فقال ظل طائر  كأن ظله  مسرة  قم فثار من حتت  بالل 

 فركب وركبنا وساق احلديث  بطر  أشر وال  من ليف ليس فيه دفتاه  الفرس فأخرج سرجا 

 محاد بن جاء به  حديث نبيل  ليس له إال هذا احلديث وهو  عبد الرمحن الفهري  أبو أبو داود  قال 

  سلمة 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) شديد احلر ( 

 قاظ يومنا اشتد حره  : : تفسري لقائظ , قال يف القاموس

 ) لبست ألميت ( 

 اهلمزة الدرع , ويقال له ابلفارسية زره  : الألمة بفتح الالم وسكون

 ) وهو يف فسطاطه ( 

 ابلضم هو ضرب من األبنية يف السفر دون السرادق كذا يف اجملمع  :

 الرواح (  ) قد حان

 هار : أي جاء وقت الرواح وهو السري يف آخر الن

 اي بالل (  ) مث قال

  : ويف بعض النسخ اي بالل قم ويف بعضها قم اي بالل قم

 ) فثار ( 

 : أي وثب 

 ) من حتت مسرة ( 

 الصراح مسرة ابلفتح وضم امليم درخت طلح  : قال يف
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 ) كأن ظله ( 

 شجرة السمرة يف القلة  : أي ظل

 ) ظل طائر ( 

 قليال غاية القلة فكأنه بسبب القلة ظل طائر  سمرة كان: املقصود أن ظل ال

  ( ) فقال لبيك وسعديك

بعد إلباب وإجابة بعد  : قال يف القاموس . ألب أقام كلب ومنه لبيك أي أان مقيم على طاعتك إلبااب
 إسعادا بعد إسعاد انتهى .  إجابة . وقال فيه يف مادة سعد أسعده أعانه ولبيك وسعديك أي

وألب إذا أقام به وألب على كذا إذا مل يفارقه , ومل  قال يف النهاية : لبيك هو مأخوذ من لب ابملكانو 
معىن التكرير أي إجابة بعد إجابة وهو منصوب على املصدر بعامل ال  يستعمل إال على لفظ التثنية يف

يك من قوهلم داري تلب إلبااب بعد إلباب , وقيل معناه اجتاهي وقصدي اي رب إل يظهر كأنك قلت ألب
 تواجهها , وقيل معناه إخالصي لك من قوهلم حسب لباب إذا كان خالصا خملصا , ومنه لب دارك أي

إسعاد ,  الطعام ولبابه . ومعىن قوله سعديك أي ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة وإسعادا بعد
مل يسمع سعديك  : قال اجلرميوهلذا ثين وهو من املصادر املنصوبة بفعل ال يظهر يف االستعمال . 

 مفردا انتهى كالمه 

 ) أسرج يل الفرس ( 

  على الفرس السرج وهو ابلفارسية زين : قال يف القاموس : أسرجتها شددت عليها السرج : أي اشدد

 ) دفتاه ( 

 : أي جانباه . 

 اجلنب من كل شيء أو صفحته كالدفة  قال يف القاموس : الدف ابلفتح

 من ليف ( ) 

 ابلفارسية بوست درخت خرما  : ابلكسر هو

 ) ليس فيهما ( 

 بعض النسخ ليس فيه فالضمري للسرج  : أي يف الدفتني , ويف

 ) أشر وال بطر ( 

يف  بفتحتني ومعنامها واحد وهو شدة النشاط وقلة احتمال النعمة والطغيان ابلنعمة . قال : كالمها
فهو بطر من ابب  هو أشر من ابب تعب بطر وكفر النعمة فلم يشكرها وبطر بطرااملصباح : أشر أشرا ف

 تعب مبعىن أشر أشرا انتهى . 

القرشي الفهري له صحبة قيل امسه عبد , وقيل يزيد ابن أنيس وقيل كرز  قال املنذري : أبو عبد الرمحن
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 هى إنه مل يرو عنه إال أبو مهام عبد هللا بن يسار انت بن ثعلبة وقيل

  ( ) قال أبو داود

 : من ههنا إىل قوله محاد بن سلمة مل يوجد يف بعض النسخ 

 نبيل (  ) حديث

ثناء من املؤلف ليعلى بن عطاء شيخ  : ابإلضافة , والنبيل على وزن األمري هو املاهر يف األمور وهذا
  . حلماد بن سلمة وهللا أعلم

 
  ك الله سنك في الرجل يقول للرجل أضح باب  

قال  أضبط  عيسى  وأان حلديث  الوليد الطيالسي  أيب ومسعته من  عيسى بن إبراهيم الربكي  حدثنا  
 عن  أبيه  عن  ابن كنانة بن عباس بن مرداس  حدثنا  السري يعين السلمي  عبد القاهر بن حدثنا 

  قال  جده 

أضحك هللا سنك وساق احلديث  عمر  أو  أبو بكر  فقال له  صلى هللا عليه وسلم  ضحك رسول هللا 
 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) الربكي ( 

يف اتج العروس : الربك كعنب كأنه مجع بركة سكة ابلبصرة معروفة  : بكسر املوحدة وفتح الراء . قال
  . نقله ايقوت انتهى

 ملراصد : الربك مجع بركة سكة معروفة ابلبصرة انتهى ويف ا

  ( ) ومسعته

 : أي هذا احلديث أيضا 

 ) أضبط ( 

  : أي أحفظ وأتقن

 ) أو عمر ( 

 : شك من الراوي 

  ( ) أضحك هللا سنك

 : أي أدام هللا فرحك وسرورك . 

رفة . قال البخاري : كنانة روى عنه ابنه مل يف دعاء عشية ع قال املنذري : وأخرجه ابن ماجه مطوال
بن العباس بن مرداس السلمي يروي عن أبيه روى عنه ابنه منكر احلديث  يصح وقال ابن حبان كنانة
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التخليط يف حديثه منه أو من ابنه وأيهما كان فهو ساقط االحتجاج مبا روى لعظم ما  جدا فال أدري
  . من املناكري عن املشاهري أتى

 
 ما جاء في البناء  باب  

 عبد هللا بن عمرو  عن  أيب السفر  عن  األعمش  عن  حفص  حدثنا  مسدد بن مسرهد  حدثنا  
  قال 

فقلت  عبد هللا  هذا اي  يل أان وأمي فقال ما حائطا  وأان أطني  صلى هللا عليه وسلم  يب رسول هللا  مر
  األمر أسرع من ذلك ل هللا شيء أصلحه فقال اي رسو 

هبذا قال مر  إبسناده  األعمش  عن  معاوية  أبو قاال حدثنا  املعىن  وهناد  عثمان بن أيب شيبة  حدثنا 
 لنا  خص  لنا فقال ما هذا فق وهى  لنا  خصا  وحنن نعاجل  عليه وسلم  صلى هللا رسول هللا  علي  

 من ذلك  ما أرى األمر إال أعجل صلى هللا عليه وسلم  فنحن نصلحه فقال رسول هللا  وهى 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) وأان أطني حائطا يل ( 

 ابلطني , والواو للحال  : من التطيني أي أصلحه

 ) فقال األمر أسرع من ذلك ( 

 أسرع من فساد ذلك احلائط الذي ختاف فساده وهدمه لو مل تصلحه .  وت: أي امل

 وأخرجه الرتمذي وابن ماجه , وقال الرتمذي حسن صحيح .  : قال املنذري

  ( ) وحنن نعاجل

 : أي نصلح 

 ) خصا ( 

 البيت من القصب أو البيت يسقف خبشبة كاألزج  : قال يف القاموس : اخلص ابلضم

 (  ) وهى

 القاموس : وهى كوعى وويل خترق وانشق واسرتخى رابطه , واجلملة صفة خلصا  : يف

 ما أرى األمر (  )

 : أي املوت 

 ) إال أعجل ( 

  : أي أسرع
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 ) من ذلك ( 

  . : أي من خراب ذلك اخلص

 
إبراهيم بن حممد بن  قال أخربين  بن حكيم  عثمان حدثنا  زهري  حدثنا  أمحد بن يونس  حدثنا  

  أنس بن مالك  عن   أيب طلحة األسدي عن  حاطب القرشي 

فقال ما هذه قال له أصحابه هذه لفالن  مشرفة  قبة  خرج فرأى  وسلم  صلى هللا عليه أن رسول هللا 
عليه وسلم  صلى هللا احبها رسول هللا قال فسكت ومحلها يف نفسه حىت إذا جاء ص األنصار  رجل من 

واإلعراض عنه فشكا  يسلم عليه يف الناس أعرض عنه صنع ذلك مرارا حىت عرف الرجل الغضب فيه 
قال  قبتك  قالوا خرج فرأى  وسلم  صلى هللا عليه ذلك إىل أصحابه فقال وهللا إين ألنكر رسول هللا 

ذات يوم  صلى هللا عليه وسلم  ابألرض فخرج رسول هللا  ها حىت سواهافهدم قبته  فرجع الرجل إىل 
 أما إن كل قالوا شكا إلينا صاحبها إعراضك عنه فأخربانه فهدمها فقال  القبة  فلم يرها قال ما فعلت 

 يعين ما ال بد منه  بناء وابل على صاحبه إال ما ال إال ما ال 
 
 
 

  سنن أبي داودعون المعبود شرح  
 ) قبة مشرفة ( 

 : أي بناء عاليا 

 فقال ما هذه (  )

  : استفهام إنكار أي ما هذه العمارة املنكرة ومن ابنيها

 ) رجل ( 

 : ابجلر بدل من فالن 

 ) ومحلها ( 

د عليه احلق أي أضمر تلك الفعلة يف نفسه غضبا على فاعلها يف فعلها . ففي أساس البالغة محلت :
  إذا أضمرته كذا يف املرقاة , وقيل الضمري للكراهة املفهومة من املقام

 ) أعرض عنه ( 

 : أي مل يرد عليه السالم 

  ( ) فشكا ذلك

 : أي ما رآه من أثر الغضب واإلعراض 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية                                   كتاب األدب           عون المعبود شرح سنن ابي داود           

 

 صلى هللا عليه وسلم (  ) وهللا إين ألنكر رسول هللا

 أعرف له سببا . قاله القاري  ضب والكراهة وال: أي أرى منه ما مل أعهده من الغ

 ) ما فعلت القبة ( 

 واجملهول أي ما صار حاهلا وما شأهنا ال يرى أثرها  : ضبط ابملعروف

 ) أما ( 

 ابلتخفيف حرف التنبيه  :

 ) إال ما ال ( 

 فحذف اسم ال وخربها معا  , : أي إال ما ال بد منه

 ) إال ما ال ( 

  كرره للتأكيد:  

 ) يعين ما ال بد منه ( 

  . : هذا تفسري من أحد من الرواة

يف فتح الباري : يعين  وقال احلافظ زين الدين العراقي يف ختريج أحاديث إحياء العلوم واحلافظ ابن حجر
 إال ما ال بد منه وهللا أعلم . 

  . واحلديث سكت عنه املنذري

 
 ف في اتخاذ الغر باب  

برواره ] بروزن مهواره ابالخانة وحجره ابالي  بضم الغني وفتح الراء مجع غرفة ابلضم , ويقال هلا ابلفارسية
  . حجره ابشد فرهنك صراح [ كما يف الصراح

 
دكني بن سعيد  عن  قيس  عن  إمسعيل  عن  عيسى  حدثنا  عبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي  حدثنا  
  قال  زين امل

 علية  اذهب فأعطهم فارتقى بنا إىل  عمر  فسألناه الطعام فقال اي  صلى هللا عليه وسلم  أتينا النيب 
 فأخذ املفتاح من حجرته ففتح 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) إىل علية ( 

 ي غرفة وابلتحتية املشددتني أ : بضم العني وكسرها وكسر الالم

 ) من حجرته ( 
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 ويف بعض النسخ حجزته ابلزاي املعجمة .  , : ابلراء املهملة

اإلزار ومن السراويل موضع التكة . قال املنذري : وأخرجه  قال يف القاموس : احلجزة ابلضم معقد
مساع قيس بن وذكر فيه مساع إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم و  , البخاري يف التاريخ الكبري

 دكني , وقال أبو القاسم البغوي وال أعلم لدكني غري هذا احلديث .  أيب حازم من

 الدال املهملة وفتح الكاف وسكون الياء آخر احلروف وبعدها نون .  ودكني بضم

  . واملفتح بكسر امليم فيهما واحد املفاتيح اليت يفتح هبا . انتهى كالم املنذري واملفتاح

 
 في قطع السدر  ب با 

سعيد بن  عن  عثمان بن أيب سليمان  عن  جريج  ابن عن  أبو أسامة  أخربان  نصر بن علي  حدثنا  
  قال  عبد هللا بن حبشي  عن  حممد بن جبري بن مطعم 

 النار من قطع سدرة صوب هللا رأسه يف  عليه وسلم  صلى هللا قال رسول هللا 

 يعين من قطع سدرة يف فالة يستظل هذا احلديث خمتصر  عن معىن هذا احلديث فقال  أبو داود  سئل 

خملد بن  حدثنا  هبا ابن السبيل والبهائم عبثا وظلما بغري حق يكون له فيها صوب هللا رأسه يف النار 
عن  عثمان بن أيب سليمان  عن  معمر  أخربان  رزاق عبد ال قاال حدثنا  وسلمة يعين ابن شبيب  خالد 

 حنوه  صلى هللا عليه وسلم  يرفع احلديث إىل النيب  عروة بن الزبري  عن  ثقيف  من  رجل  
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) حبشي ( 

 قيلة كذا يف التقريب معجمة مث ايء ث : بضم املهملة وسكون املوحدة بعدها

 ) من قطع سدرة ( 

كذا يف  , نبق , زاد يف رواية للطرباين " من سدر احلرم " وهي مبينة للمراد دافعة لإلشكال : أي شجرة
 شرح اجلامع الصغري 

 ) سئل أبو داود إخل ( 

  أبو داود ووافقه عليه العلماء , وال بد له من التأويل الصحيح . : وما أجاب به

أنسا وظال  النهاية : قيل أراد به سدر مكة ألهنا حرم , وقيل سدر املدينة هنى عن قطعه ليكون وقال يف
 ملن يهاجر إليها . 

أبناء السبيل واحليوان أو يف ملك إنسان فيتحامل عليه  وقيل أراد السدر الذي يكون يف الفالة يستظل به
طرب الرواية فإن أكثر ما يروى عن عروة بن الزبري وكان فاحلديث مض ظامل فيقطعه بغري حق , ومع هذا

 ويتخذ منه أبوااب .  هو يقطع السدر

على إابحة قطعه رضي هللا عنه انتهى  قال هشام : وهذه أبواب من سدر قطعه أيب وأهل العلم جممعون
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ن قطع السدر فقال ثور سألت أاب عبد هللا الشافعي ع . ويف مرقاة الصعود قال البيهقي يف سننه قال أبو
 هللا عليه وسلم أنه قال " اغسلوه مباء وسدر " .  ال أبس به , قد روي عن النيب صلى

 على ما محله عليه أبو داود .  قال البيهقي : فيكون حمموال

أحد رواة النهي , ويشبه أن يكون النهي خاصا كما  قال وروينا عن عروة أنه كان يقطعه من أرضه وهو
 اود . قال أبو د

سليمان اخلطايب أن املزين سئل عن هذا فقال وجهه أن يكون صلى هللا عليه وسلم سئل  ويف كتاب أيب
فاستحق  , هجم على قطع سدر لقوم أو ليتيم أو ملن حرم هللا أن يقطع عليه فتحامل عليه بقطعه عمن

نظريه حديث أسامة  جعلما قاله , فتكون املسألة سبقت السامع فسمع اجلواب ومل يسمع السؤال , و 
وقد قال " ال تبيعن الذهب ابلذهب إال  " أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال " إمنا الراب يف النسيئة

 مثال مبثل " . 

الشافعي من إجازته صلى هللا عليه وسلم أن يغسل امليت ابلسدر ولو كان  واحتج املزين مبا احتج به
فيما  ل والورق من السدر كالغصن وقد سوى رسول هللا صلى هللا عليه وسلماالنتفاع به . قا حراما مل جيز

جواز قطع  حرم قطعه من شجر احلرم بني ورقه وغريه , فلما مل مينع عن ورق السدر دل ذلك على
 السدر . انتهى 

 ) صوب هللا ( 

: واحلديث أخرجه يف انر جهنم , وهذا دعاء أو خرب . قال املنذري  : أي نكسه وألقاه على رأسه
 عبد هللا اخلثعمي .  النسائي وقال فيه

 ) عن رجل من ثقيف ( 

لعله عمرو بن أوس مث أخرجه من طريق عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن  : قال البيهقي : الرجل
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " إن الذين يقطعون السدر يصب هللا على رءوسهم النار عروة قال قال

وقال  صبا " وأخرجه من وجه آخر عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عروة عن عائشة موصوال
  . املرسل هو احملفوظ . قال املنذري : وهذا مرسل

 
  قال  حسان بن إبراهيم  قاال حدثنا  ومحيد بن مسعدة  عبيد هللا بن عمر بن ميسرة  حدثنا  

 أترى هذه األبواب فقال  عروة  عن قطع السدر وهو مستند إىل قصر  عروة  هشام بن سألت 

فقال هي  محيد  زاد   يقطعه من أرضه وقال ال أبس به عروة  كان  عروة  واملصاريع إمنا هي من سدر 
صلى هللا  رسول هللا  لعن مبكة  مسعت من يقول  اي عراقي جئتين ببدعة قال قلت إمنا البدعة من قبلكم 

 ساق معناه  من قطع السدر مث عليه وسلم 
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 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) عن قطع السدر ( 

النبق الواحدة سدرة , وقيل هو السمر , وقال األصمعي ما ينبت عنه يف  : قال املنذري : السدر شجر
 الضال بتخفيف الالم  الرباري فهو

 ) وهو ( 

 أي هشام  :

  ( ) فقال

 : هشام 

 ) واملصاريع ( 

 : مجع مصراع . 

 املصباح : املصراع من الباب الشطر ومها مصراعان  قال يف

 ) وقال ( 

  : عروة

 ) فقال ( 

 : هشام بن عروة حلسان بن إبراهيم 

  ( ) هي

إىل ما بعدها لزوما على  وهذا الضمري يرجع: ضمري الشأن والقصة والكوفيون يسموهنا ضمري اجملهول , 
تعاىل : } فإذا هي شاخصة أبصار  خالف القياس كما يف قوله تعاىل : } قل هو هللا أحد { وقوله

ترجع إىل لفظ بدعة يف قوله جئتين ببدعة وهللا  الذين كفروا { كذا يف مغين اللبيب . فلفظة هي هذه
 أعلم 

  ( ) جئتين ببدعة

 مبتدع مل نسمعه من النهي عن قطع السدر : أي أبمر 

  ( ) قال

 : حسان 

 ) إمنا البدعة من قبلكم ( 

 هشام , فأنتم تذهبون إىل جواز قطع السدر .  : أي من جانبكم اي

 . يروى عن عروة بن الزبري وقد ذكر عنه ولده هشام أنه كان يقطعه قال املنذري : إسناده مضطرب وهو
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 في إماطة األذى عن الطريق  باب  

عبد هللا بن  قال حدثين  أيب  قال حدثين   علي بن حسني قال حدثين  أمحد بن حممد املروزي  حدثنا  
  يقول  بريدة  أيب  قال مسعت  بريدة 

مفصال فعليه أن يتصدق  يف اإلنسان ثالث مائة وستون يقول  صلى هللا عليه وسلم  مسعت رسول هللا 
 قالوا ومن يطيق ذلك اي نيب هللا قال النخاعة يف املسجد تدفنها والشيء  عن كل مفصل منه بصدقة

 الطريق فإن مل جتد فركعتا الضحى جتزئك  تنحيه عن
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) أيب بريدة ( 

 : هو بدل من أيب 

 كل مفصل (  ) عن

 على وزن مسجد أحد مفاصل األعضاء : هو 

  ( ) قال

 : النيب صلى هللا عليه وسلم 

 ) النخاعة ( 

 البزقة اخلارجة من أصل الفم مما يلي النخاع قاله املناوي .  : ابلضم هي

 النخاعة ما خيرجه اإلنسان من حلقه من خمرج اخلاء املعجمة .  : وقال يف املصباح

 ري . األث كذا قيده ابن

 وقال املطرزي : النخاعة هي النخامة وهكذا قال يف العباب 

 فإن مل جتد (  )

 الثالمثائة والستني  : أي شيئا مما يطلق عليه اسم الصدقة عرفا أو شرعا يبلغ عدد

 ) فركعتا الضحى ( 

 اله املناوي للشكر ألهنا مل تشرع جابرة لغريها خبالف الرواتب ق : وخصت الضحى بذلك لتمحضها

  ( ) جتزئك

اإلجزاء والفتح من جزى  : أي تكفيك عن الصدقة . قال النووي : ضبطناه بفتح أوله وضمه فالضم من
احلديث " ال جيزي عن أحد بعدك  جيزي أي كفى , ومنه قوله تعاىل : } ال جتزي نفس عن نفس { ويف

 " قاله السيوطي . 

 احلسني بن واقد وفيه مقال انتهى . بن  قال املنذري : يف إسناده علي
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يف صحيحه , وقال املناوي يف شرح اجلامع الصغري إسناده  واحلديث أخرجه أمحد يف مسنده وابن حبان
  . حسن

 
وهذا لفظه وهو  عباد بن عباد  عن  أمحد بن منيع  و حدثنا  ح  محاد بن زيد  حدثنا  مسدد  حدثنا  

  أيب ذر  عن  حيىي بن يعمر  عن  حيىي بن عقيل  عن  واصل   عن أمت 

صدقة تسليمه على من  آدم  من ابن  سالمى  يصبح على كل  قال  صلى هللا عليه وسلم  عن النيب 
 وبضعته  املنكر صدقة وإماطته األذى عن الطريق صدقة  لقي صدقة وأمره ابملعروف صدقة وهنيه عن

هللا أييت شهوة وتكون له صدقة قال أرأيت لو وضعها يف غري حقها أكان أيمث  أهله صدقة قالوا اي رسول
   األمر والنهي محاد  مل يذكر  أبو داود  قال  من ذلك كله ركعتان من الضحى  قال وجيزئ

أيب  عن  حيىي بن يعمر  عن  بن عقيل  حيىي ن ع واصل  عن  خالد  أخربان  وهب بن بقية  حدثنا 
 يف وسطه  صلى هللا عليه وسلم  احلديث وذكر النيب  هبذا أيب ذر  عن  األسود الديلى 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) وهذا لفظه ( 

 : أي عباد 

  ( ) وهو أمت

 : أي حديث عباد 

 عقيل ( ) عن حيىي بن 

 مصغرا  : بضم العني

 ) يصبح على كل سالمى من ابن آدم صدقة ( 

 السني وفتح امليم أي عظام األصابع واملراد هبا العظام كلها .  : السالمى بضم

 السالمى مجع السالمية وهي األمنلة من أانمل األصابع وقيل واحده ومجعه سواء وجيمع : قال يف النهاية

 وهي اليت بني كل مفصلني من أصابع اإلنسان انتهى .  على سالميات ,

اسم يصبح إما صدقة أي تصبح الصدقة واجبة على كل سالمى وإما من ابن آدم على  : قال الطييب
 زايدة من والظرف خربه وصدقة فاعل الظرف أي يصبح ابن آدم واجبا على كل مفصل منه صدقة جتويز

 ية بعدها مفسرة له . وإما ضمري الشأن , واجلملة االمس ,

عظم من عظام ابن آدم يصبح سليما عن اآلفات ابقيا على اهليئة اليت تتم هبا  قال القاضي يعين أن كل
 فعليه صدقة شكرا ملن صوره ووقاه عما يغريه ويؤذيه  منافعه

  ( ) عن الطريق صدقة

للصدقة أجر وأن هذه  ا كما: قال القاضي عياض : حيتمل تسمية هذه األشياء صدقة أن هلا أجر 
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املقابلة وجتنيس الكالم , وقيل معناه أنه  الطاعات متاثل الصدقات يف األجور , ومساها صدقة على طريق
 صدقة على نفسه 

  ( ) وبضعته

 : أي مجاعه . 

 يطلق على الفرج واجلماع  يف املصباح : البضع ابلضم مجعه أبضاع مثل قفل وأقفال

 ) أييت ( 

 : أي أحدان 

  ( ) قال

 : النيب صلى هللا عليه وسلم 

 ) أرأيت ( 

  : أي أخربين

 ) لو وضعها ( 

 : أي شهوته 

 ) أكان أيمث ( 

  زاد مسلم : " فكذلك إذا وضعها يف احلالل كان له أجر " قال النيب صلى هللا عليه وسلم :

 ) وجيزئ ( 

 : أي يكفي 

 ) من ذلك ( 

 عن , أي يكفي عما ذكر مما وجب على السالمى من الصدقات كذا يف املرقاة  : هو مبعىن

 ركعتان (  )

  : ألن الصالة عمل جبميع أعضاء البدن فيقوم كل عضو بشكره

 ) من الضحى ( 

 : أي من صالة الضحى أو يف وقت الضحى . 

مسيت صالة  ار , والضحى ابلضم والقصر فوقه وبهيف النهاية : فأما الضحوة فهو ارتفاع أول النه قال
 الضحى انتهى . 

 قال املنذري : واحلديث أخرجه النسائي . 

 هبذا احلديث (  )

 : السابق 
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  ( ) وذكر النيب صلى هللا عليه وسلم

 وسلم هذا احلديث  : النيب صلى هللا عليه وسلم ابلرفع فاعل ذكر أي ذكر النيب صلى هللا عليه

 ) يف وسطه ( 

وسط كالمه أي بني كالمه , فالضمري اجملرور يرجع إىل كالم النيب  : بفتح الواو وسكون السني أي يف
 وقد نقل هذا الضبط عن العالمة احملدث حممد إسحاق الدهلوي رمحه هللا , صلى هللا عليه وسلم

اجملرور يف لفظ وسطه  اوي وضمريوحيتمل أن لفظ النيب صلى هللا عليه وسلم ابلنصب وفاعل ذكر الر 
يف وسط احلديث ومل يذكر يف أول  يرجع إىل احلديث , أي ذكر الراوي لفظ النيب صلى هللا عليه وسلم

املوقوف , مث ذكر لفظ النيب صلى هللا عليه  احلديث أي بعد أيب ذر فروى احلديث عن أيب ذر بصورة
 لصواب . أعلم اب وسلم يف وسط احلديث وجعله مرفوعا وهللا

أمحد يف مسنده من طريق مهدي بن  ويؤيد املعىن األول الذي نقل عن شيخ شيخنا الدهلوي ما أخرجه
حيىي بن يعمر عن أيب األسود الديلي عن أيب  ميمون حدثنا واصل موىل أيب عيينة عن حيىي بن عقيل عن

لي ويصومون كما نصوم الدثور ابألجور يصلون كما نص ذر قال : " قالوا اي رسول هللا ذهب أهل
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أوليس قد جعل هللا لكم ما  ويتصدقون بفضول أمواهلم . قال فقال

صدقة , وبكل حتميدة صدقة ويف بضع أحدكم صدقة , قال قالوا اي رسول  تصدقون , إن بكل تسبيحة
 , يف احلرام أكان عليه فيها وزرشهوته يكون له فيها أجر ؟ قال أرأيتم لو وضعها  هللا أأييت أحدان

مبعروف صدقة ,  وكذلك إذا وضعها يف احلالل كان له فيها أجر . وقال وهتليلة وتكبرية صدقة , وأمر
 وهني عن منكر صدقة " . 

سفيان عن األعمش عن عمرو بن مرة عن أيب البخرتي عن أيب  ويف رواية له من طريق عبد الرزاق أنبأان
عليه وسلم ذهب أهل األموال ابألجر , , فقال النيب صلى هللا عليه وسلم   صلى هللاذر قال " قيل للنيب

كثرية فذكر فضل مسعك وفضل بصرك قال ويف مباضعتك أهلك صدقة , فقال أبو ذر  : إن فيك صدقة
 أحدان يف شهوته ؟ قال أرأيت لو وضعته يف غري حل أكان عليك وزر ؟ قال نعم . قال أيؤجر

 لشر وال حتتسبون ابخلري " . أفتحتسبون اب

حدثنا األعمش عن عمرو بن مرة عن أيب البخرتي عن أيب ذر قال  ويف رواية له من طريق يعلى بن عبيد
ذهب األغنياء ابألجر يصلون ويصومون وحيجون , قال وأنتم تصلون وتصومون  : " قلت اي رسول هللا

صدقة رفعك العظم عن الطريق صدقة  يتصدقون وال نتصدق , قال وأنت فيك : وحتجون , قلت
صدقة , وعونك الضعيف بفضل قوتك صدقة , وبيانك عن األرمت ] هو الذي ال  وهدايتك الطريق

 وال يبينه [ صدقة , ومباضعتك امرأتك صدقة " فذكر احلديث .  يفصح الكالم

 لكالم من غري بيان قصةالسابقة أي رواية عباد بن عباد فكان ذكر الصدقات يف صدر ا وأما يف الرواية

 األغنياء والفقراء . 
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صالة الفتح حدثنا عبد هللا بن حممد  وحديث أيب ذر أخرجه مسلم يف كتاب الصالة يف ابب استحباب
أخربان واصل موىل أيب عيينة عن حيىي بن عقيل عن  بن أمساء الضبعي قال أخربان مهدي وهو ابن ميمون

عن أيب ذر عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال " يصبح على   ليحيىي بن يعمر عن أيب األسود الدي
فكل تسبيحة صدقة , وكل حتميدة صدقة , وكل هتليلة صدقة , وكل  , كل سالمى من أحدكم صدقة

ابملعروف صدقة , وهني عن املنكر صدقة , وجيزئ من ذلك ركعتان يركعهما من  تكبرية صدقة , وأمر
  . " الضحى

  . واحلديث أخرجه مسلمقال املنذري 

 
 أيب صاحل  عن  زيد بن أسلم  عن  عجالن  حممد بن عن  الليث  أخربان  عيسى بن محاد  حدثنا  

  أيب هريرة  عن 

خريا قط غصن شوك عن الطريق إما   نزع رجل مل يعمل أنه قال  صلى هللا عليه وسلم  عن رسول هللا 
 فشكر هللا له هبا فأدخله اجلنة  جرة فقطعه وألقاه وإما كان موضوعا فأماطهكان يف ش

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) فشكر هللا ( 

 فشكره لعباده مغفرته هلم  : : أي غفر هللا . قال يف النهاية

 ) له ( 

 : أي للرجل 

  ( ) هبا

  . نذري: أي هبذه اخلصلة واحلديث سكت عنه امل

 
 في إطفاء النار بالليل  باب  

  أبيه  عن  سامل  عن  الزهري  عن  سفيان  حدثنا  أمحد بن حممد بن حنبل  حدثنا  

 ال ترتكوا النار يف بيوتكم حني تنامون  صلى هللا عليه وسلم  يبلغ به النيب  رواية وقال مرة
 ح سنن أبي داودعون المعبود شر 

 ) عن أبيه ( 

 : عبد هللا بن عمر 

 رواية (  )

 : أي عن النيب صلى هللا عليه وسلم 
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  ( ) ال ترتكوا النار

القناديل املعلقة يف املساجد  : أي موقدة . قال النووي : هذا عام يدخل فيه انر السراج وغريها , وأما
وإن أمن ذلك كما هو الغالب فالظاهر أنه ال  ألمر ابإلطفاءوغريها فإن خيف حريق بسببها دخلت يف ا

النيب صلى هللا عليه وسلم , وإذا انتفت العلة زال املنع انتهى . قال  أبس برتكها النتفاء العلة اليت علل هبا
  . واحلديث أخرجه البخاري ومسلم والرتمذي وابن ماجه : املنذري

 
 عن  مساك  عن  أسباط  حدثنا  طلحة  عمرو بن حدثنا  تمار سليمان بن عبد الرمحن ال حدثنا  

  قال  ابن عباس  عن  عكرمة 

 على  صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا  جاءت فأرة فأخذت جتر الفتيلة فجاءت هبا فألقتها بني يدي
إذا منتم فأطفئوا سرجكم فإن  درهم فقال منها مثل موضع ال اليت كان قاعدا عليها فأحرقت اخلمرة 

 هذا فتحرقكم  الشيطان يدل مثل هذه على
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) فأخذت ( 

 : أي شرعت 

  ( ) فجاءت

 : الفأرة 

 ) هبا ( 

 : أي ابلفتيلة 

  ( ) فألقتها

 : أي الفتيلة 

 ) على اخلمرة ( 

عليه وجهه يف سجوده من حصري أو نسيجة خوص وحنوه من النبات وال  يضع الرجل: هي مقدار ما 
املقدار ومسيت مخرة ألن خيوطها مستورة بسعفها وقد جاء يف سنن أيب داود عن  تكون مخرة إال يف هذا

 قال " جاءت فأرة " احلديث وهذا صريح يف إطالق اخلمرة على الكبري كذا يف النهاية ويف ابن عباس

أي تغطيه انتهى  احليوان : اخلمرة السجادة اليت يسجد عليها املصلي مسيت بذلك ألهنا ختمر الوجه حياة
 

 ) فأحرقت ( 

 : الفأرة 
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  ( ) منها

 : أي من اخلمرة 

 ) فقال ( 

  : النيب صلى هللا عليه وسلم

 ) مثل هذه ( 

 : أي الفأرة 

 ) على هذا ( 

واحلرم وأصل  بيت هي الفويسقة اليت أمر النيب صلى هللا عليه وسلم بقتلها يف احللالفعل وفأرة ال : أي
هذه احليواانت فواسق على  الفسق اخلروج عن االستقامة واجلور , وبه مسي العاصي فاسقا , وإمنا مسيت

طحاوي أي ال حرمة هلن حبال . وروى ال االستعارة خلبثهن , وقيل خلروجهن عن احلرمة يف احلل واحلرم
أنه سأل أاب سعيد اخلدري مل مسيت الفأرة الفويسقة ,  يف أحكام القرآن إبسناده عن يزيد بن أيب نعيم

عليه وسلم ذات ليلة وقد أخذت فأرة فتيلة السراج لتحرق على رسول هللا  فقال استيقظ النيب صلى هللا
قال  . حملرم ذكره العالمة الدمرييوسلم البيت فقام إليها وقتلها وأحل قتلها للحالل وا صلى هللا عليه

كان هو عمرو بن  املنذري : يف إسناده عمرو بن طلحة ومل جند له ذكرا فيما رأيناه من كتبهم , وإن
وقد أخرج البخاري ومسلم يف  . طلحة وقع فيه تصحيف وهي طبقة ال حيتج حبديثه وهللا عز وجل أعلم

أهله ابملدينة فلما حدث رسول هللا  ق بيت علىصحيحيهما من حديث أيب موسى األشعري قال " احرت 
 هي عدوة لكم فإذا منتم فأطفئوها عنكم " .  صلى هللا عليه وسلم بشأهنم قال إن هذه النار إمنا

هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " مخروا اآلنية ,  وأخرج البخاري من حديث جابر بن عبد
لفتيلة فأحرقت أهل البيت " وأخرجه مسلم مبعناه وفيه " فإن الفويسقة رمبا جرت ا وفيه فإن الفويسقة

املبيت  على أهل البيت بيتهم " قال الطربي يف هذه األحاديث اإلابنة على أن احلق على من أراد تضرم
أيمن به إحراقه وضره ,  يف بيت ليس فيه غريه وفيه انر أو مصباح أن ال يبيت حىت يطفئه أو جيره مبا

أن ال ينام آخرهم حىت يفعل ما ذكرت  إن كان يف البيت مجاعة فاحلق عليهم إذا أرادوا النوم وكذلك
ذلك مفرط فلحقه ضرر يف نفس أو مال كان لوصية  ألمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم , فإن فرط يف

رو بن طلحة هو وال دية له . انتهى كالم املنذري . قلت : عم النيب صلى هللا عليه وسلم ألمته خمالفا
الكويف أبو حممد القناد , روى عن أسباط بن نصر ومندل بن علي , وروى  عمرو بن محاد بن طلحة

 . حديث . وإبراهيم اجلوزجاين قال مطني ثقة وقال أبو داود رافضي , كذا يف اخلالصة عنه مسلم فرد

  . واحلديث أخرجه احلاكم وقال إسناده صحيح

 
 ت في قتل الحيا باب  
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  قال  أيب هريرة  عن  أبيه  عن  عجالن  ابن عن  سفيان  حدثنا  إسحق بن إمسعيل  حدثنا  

 خيفة فليس منا  ما ساملناهن منذ حاربناهن ومن ترك شيئا منهن صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا  قال
 عون المعبود شرح سنن أبي داود

 ن ( ) ما ساملناه

  : أي ما صاحلنا احليات

 ) منذ حاربناهن ( 

احملاربة واملعاداة بني احلية واإلنسان جبلية ألن كال منهما جمبول  : أي منذ وقع بيننا وبينهن احلرب , فإن
قصد  اآلخر , وقيل أراد العداوة اليت بينها وبني آدم عليه السالم على ما يقال إن إبليس على طلب قتل

الشجرة املنهية  نة فمنعه اخلزنة فأدخلته احلية يف فيها فوسوس آلدم وحواء حىت أكال مندخول اجل
 فأخرجا عنها . قاله القاري 

  ( ) ومن ترك شيئا منهن

 : أي من ترك التعرض هلن 

 ) خيفة ( 

 أو من صاحبها  : أي خلوف ضرر منها

 ) فليس منا ( 

بطريقتنا ولعل املراد ما ال تظهر فيه عالمة أن يكون جنيا . واحلديث  أي من املقتدين بسنتنا اآلخذين
  . سكت عنه املنذري

 
 عن  أيب إسحق  عن  شريك  عن   إسحق بن يوسف عن  عبد احلميد بن بيان السكري  حدثنا  

  قال  ابن مسعود  عن  أبيه  عن  القاسم بن عبد الرمحن 

 اقتلوا احليات كلهن فمن خاف أثرهن فليس مين  عليه وسلم  صلى هللا رسول هللا قال 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) السكري ( 

 إىل بيع السكر وشرائه وعمله . قاله املقدسي يف األنساب  : بضم السني وتشديد الكاف منسوب

 كلهن (  ) اقتلوا احليات

يف البيوت ال يقتل حىت ينذر ثالثة  أنواع احليات كلها . ويف حياة احليوان وما كان منها: ظاهر يف قتل 
قد أسلموا فإذا رأيتم منها شيئا فآذنوه ثالثة أايم " محل  أايم لقوله صلى هللا عليه وسلم " إن ابملدينة جنا

 ينذر . واختلف املدينة وحدها والصحيح أنه عام يف كل بلد ال يقتل حىت بعض العلماء ذلك على
 اإلنذار هل هو ثالثة أايم أو ثالثة مرات واألول عليه اجلمهور . وكيفية ذلك أن يقول العلماء يف
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  أنشدكن ابلعهد الذي أخذه عليكن نوح وسليمان عليهما السالم أن ال تبدون وال تؤذوان

 ) أثرهن ( 

أن يكون هلن صاحب يطلب أثرها . قد جرت خمافة  : أي انتقامهن الثأر هو الدم واالنتقام , واملعىن
تقتلوا احليات فإنكم لو قتلتم جلاء زوجها ويلسعكم لالنتقام ,  العادة على هنج اجلاهلية أبن يقال ال

 هللا عليه وسلم عن هذا القول واالعتقاد كذا يف املرقاة .  فنهى رسول هللا صلى

  . واحلديث أخرجه النسائي : قال املنذري

 
  عكرمة  قال مسعت  موسى بن مسلم  حدثنا  عبد هللا بن منري  حدثنا  عثمان بن أيب شيبة  نا حدث 

من ترك احليات   صلى هللا عليه وسلم قال رسول هللا  قال  ابن عباس  أرى إىل  احلديث فيما  يرفع
 ن فليس منا ما ساملناهن منذ حاربناه طلبهن  خمافة 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) طلبهن ( 

  . جيزم موسى بن مسلم الراوي عن عكرمة أبن عكرمة رفعه : أي انتقامهن قال املنذري : ومل

 
عبد الرمحن بن  قال حدثنا  موسى الطحان  عن  مروان بن معاوية  حدثنا  أمحد بن منيع  حدثنا  

  العباس بن عبد املطلب  عن  سابط 

يعين  وإن فيها من هذه اجلنان  زمزم  نكنس  إان نريد أن صلى هللا عليه وسلم  أنه قال لرسول هللا 
 بقتلهن  صلى هللا عليه وسلم  فأمر النيب  احليات الصغار 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) أن نكنس زمزم ( 

زمزم وخنرج منها الكناسة وهي ابلضم ما يكنس وهي الزابلة  نصر وضرب أي نصفي: من ابب 
 والسباطة 

 فيها (  ) وإن

 : أي يف بئر زمزم 

 ) من هذه اجلنان ( 

 اجليم وتشديد النون مجع جان كحيطان وحائط ومن هذه تبعيضية منصوبة على أهنا اسم إن : بكسر

 أي إن فيها بعض هذه اجلنان 

 يعين (  )
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عنه ابجلنان . قال املنذري : يف مساع عبد الرمحن بن سابط من العباس بن عبد  أي يريد العباس رضي هللا
  . نظر واألظهر أنه مرسل املطلب

 
  أبيه  عن  سامل  عن  الزهري  عن  سفيان  حدثنا  مسدد  حدثنا  

البصر  يلتمسان  فإهنما  واألبرت  وذا الطفيتني  اقتلوا احليات  قال  م وسل صلى هللا عليه أن رسول هللا 
 زيد بن اخلطاب  أو  أبو لبابة  يقتل كل حية وجدها فأبصره  عبد هللا  قال وكان  احلبل  ويسقطان 

 البيوت  وهو يطارد حية فقال إنه قد هني عن ذوات
 شرح سنن أبي داودعون المعبود  

 ) عن سامل ( 

 : بن عبد هللا بن عمر 

 اقتلوا احليات (  )

 نعم ما كان منها حمقق الضرر وجب دفعه  , : أي كلها عموما . قال القرطيب األمر يف ذلك لإلرشاد

 ) و ( 

  : اقتلوا خصوصا

 ) ذا الطفيتني ( 

وهي حية خبيثة على ظهرها خطان أسودان   , ما: بضم الطاء املهملة وسكون الفاء أي صاحبه
خوصة املقل ; واخلوص ابلضم ورق النخل الواحدة هباء  كالطفيتني , والطفية ابلضم على ما يف القاموس

القاري . وقال يف النهاية الطفية خوصة املقل يف األصل ومجعها طفى ,  , واملقل ابلضم صمغ شجرة قاله
 ية خبوصتني من خوص املقل اللذين على ظهر احل شبه اخلطني

 ) واألبرت ( 

من  ابلنصب عطفا على ذا قيل هو الذي يشبه املقطوع الذنب لقصر ذنبه وهو من أخبث ما يكون :
 احليات 

 ) فإهنما يلتمسان ( 

 : أي خيطفان ويطمسان 

 البصر (  )

 ما يقصدان البصر ابللسع والنهش أهن : أي مبجرد النظر إليهما خلاصية السمية يف بصرمها , وقيل معناه

 ) احلبل ( 

 اجلنني عند النظر إليهما ابخلاصية السمية أو من اخلوف الناشئ منهما لبعض األشخاص : بفتحتني أي
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 ) قال ( 

 : سامل 

 ) وكان عبد هللا ( 

 عمر  : أي ابن

 ) فأبصره ( 

 : الضمري املنصوب إىل عبد هللا 

 ة ( لباب ) أبو

صحايب مشهور وكان أحد النقباء  : بضم الالم األنصاري املدين امسه بشري وقيل رفاعة بن عبد املنذر
 وعاش إىل خالفة علي كذا يف التقريب 

 اخلطاب (  ) زيد بن

 : هو عم عبد هللا 

 ) وهو ( 

  : أي عبد هللا

 ) يطارد ( 

 يتبعها طلبا لقتلها  أي يطرد يعين : من ابب املفاعلة للمغالبة أو املبالغة

 ) فقال ( 

 : أبو لبابة 

 البيوت (  ) عن ذوات

 : أي صواحبها . 

البيوت . وعن مالك ختصيصه ببيوت املدينة وهو املختار ,  ويف مرقاة الصعود : قيل إنه عام يف مجيع
والصحاري من غري إنذار , وروى غريها وعلى كل حال فتقتل يف الرباري  وقيل ختتص ببيوت املدن دون

 احلية اليت تكون دقيقة كأهنا فضة وال تلتوي يف مشيتها انتهى .  الرتمذي أهنا

  . واحلديث أخرجه البخاري ومسلم والرتمذي وابن ماجه : قال املنذري

 
  لبابة  أيب عن  انفع  عن  مالك  عن  القعنيب  حدثنا  

ذا  اليت تكون يف البيوت إال أن يكون  اجلنان  قتل  هنى عن صلى هللا عليه وسلم  أن رسول هللا 
 فإهنما خيطفان البصر ويطرحان ما يف بطون النساء  واألبرت  الطفيتني 

 بعد ذلك  وجد ابن عمر  أن  انفع  عن  أيوب  عن  محاد بن زيد  حدثنا  عبيد  حممد بن حدثنا 
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 ابن السرح  حدثنا  البقيع  إىل  يعين حية يف داره فأمر هبا فأخرجت  أبو لبابة  يعين بعد ما حدثه 
 يف هذا احلديث قال  انفع  عن  أسامة  قال أخربين  ابن وهب  قاال أخربان  وأمحد بن سعيد اهلمداين 

 ته رأيتها بعد يف بي مث انفع 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) اجلنان اليت تكون يف البيوت ( 

 املنذري : واحلديث أخرجه البخاري ومسلم بنحوه .  : . قال

 ) فأمر ( 

 عمر  : ابن

 ) هبا ( 

 : أي ابحلية 

 ) فأخرجت ( 

 واحلديث سكت عنه املنذري .  . : احلية

 ) يف هذا احلديث ( 

  : السابق

 ) مث رأيتها ( 

 : أي احلية 

 ) بعد ( 

 ما أخرجت إىل البقيع .  : أي بعد

املرة الثانية , وحيتمل أن تكون مؤمنة  قال املنذري : قال بعضهم حيتمل أن تكون عادت لألذية يف
  . حترمت به وتربكت جبواره انتهى

 
  أيب  قال حدثين   حممد بن أيب حيىي عن  حيىي  حدثنا  مسدد  حدثنا  

وهو يريد أن  صاحب لنا  يعودانه فخرجنا من عنده فلقينا  سعيد  أيب أنه انطلق هو وصاحب له إىل 
قال رسول   يقول أاب سعيد اخلدري  فأخربان أنه مسع  فأقبلنا حنن فجلسنا يف املسجد فجاء  يدخل عليه

عليه ثالث مرات فإن  فليحرج  بيته شيئا  من اجلن فمن رأى يف اهلوام  إن   عليه وسلم صلى هللا هللا 
 عاد فليقتله فإنه شيطان 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) انطلق هو ( 
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  : أي والد حممد وهو أبو حيىي

 ) وصاحب له ( 

 : أي أليب حيىي 

 ) يعودونه ( 

 سعيد .  اجلمع تغليبا , ويف بعض النسخ يعودانه بصيغه التثنية والضمري املنصوب إىل أيببصيغة  :

 قال أبو علي 

 ) فخرجنا من عنده ( 

سعيد أان ومن كان عنده بعدما دخلنا عليه غري صاحيب الذي كان يريد الدخول عليه  : أي من عند أيب
 وهو قوله  فإنه دخل عليه بعدي كما يدل عليه السياق أيضا

 يريد أن يدخل عليه (  ) فلقينا صاحبا لنا وهو

  : أي على أيب سعيد للعيادة بعد خروجي من عنده

 ) فأقبلنا ( 

 : أي توجهنا إىل املسجد 

  ( ) فجاء

 : صاحيب 

 ) إن اهلوام ( 

هنا , وقد تطلق على ما ال واهلامة ما له سم يقتل كاحلية وهو املراد ه , : مجع هامة مثل دابة ودواب
  يقتل كاحلشرات

 ) يف بيته شيئا ( 

  : أي أحدا تصور بصورة شيء من احليات

 ) فليحرج ( 

حرج وضيق إن عدتن إلينا فال تلومننا أن نضيق  : من التحريج مبعىن التضييق أبن يقول هلن أننت يف
 دود . النهاية وفتح الو  عليكم ابلتتبع والطرد والقتل كذا يف

  . قال املنذري : يف إسناده رجل جمهول

 
 موىل  صيفي أيب سعيد  عن  ابن عجالن  عن  الليث  حدثنا  يزيد بن موهب الرملي  حدثنا  

   قال أيب السائب  عن  األنصار 

ك شيء فنظرت فإذا حية فقمت حتت سريره حتري فبينا أان جالس عنده مسعت أاب سعيد اخلدري  أتيت 
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قال فرتيد ماذا قلت أقتلها فأشار إىل بيت يف داره تلقاء بيته  ما لك قلت حية هاهنا أبو سعيد  فقال 
يف هذا البيت فلما كان يوم األحزاب استأذن إىل أهله وكان حديث عهد بعرس  فقال إن ابن عم يل كان

قائمة على  وأمره أن يذهب بسالحه فأتى داره فوجد امرأته صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا  فأذن له
البيت فإذا حية منكرة  ابب البيت فأشار إليها ابلرمح فقالت ال تعجل حىت تنظر ما أخرجين فدخل

أيهما كان أسرع موات الرجل أو احلية فأتى  قال فال أدري ترتكض  فطعنها ابلرمح مث خرج هبا يف الرمح 
إن  فقالوا ادع هللا أن يرد صاحبنا فقال استغفروا لصاحبكم مث قال  صلى هللا عليه وسلم   قومه رسول هللا

بعد أن تقتلوه  ثالث مرات مث إن بدا لكم فحذروه  فإذا رأيتم أحدا منهم  ابملدينة  أسلموا  نفرا من اجلن
 فاقتلوه بعد الثالث 

 ثالاث فإن بدا له بعد فليؤذنه  خمتصرا قال  هبذا احلديث  ابن عجالن  ن ع حيىي  حدثنا  مسدد  حدثنا 

 عن  مالك  أخربين  قال ابن وهب  أخربان  أمحد بن سعيد اهلمداين  حدثنا  فليقتله فإنه شيطان 
أيب سعيد  أنه دخل على  زهرة هشام بن  موىل  أبو السائب  قال أخربين  ابن أفلح  موىل  صيفي 

 ثالثة أايم فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإمنا هو شيطان  فآذنوه  قال  حنوه وأمت منه فذكر  اخلدري 
  عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) أقتلها ( 

 : أي احلية 

  ( ) فأشار

 : أبو سعيد 

 ) إىل بيت يف داره ( 

 ويف رواية ملسلم إىل بيت يف الدار  , من مجلة داره: أي 

 ) تلقاء بيته ( 

  : أي أيب سعيد

 ) فقال ( 

 : أبو سعيد 

 ) يوم األحزاب ( 

 يوم اخلندق  : أي

 ) استأذن ( 

 وسلم أن يرجع  : أي ابن عم يل من النيب صلى هللا عليه

 ) وكان ( 
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 : ابن عم يل 

  ( ) حديث

 : أي جديد 

 ) عهد بعرس ( 

 ابملرأة بىن عليها  : بضم أوله أعرس الرجل

 . ) وأمره أن يذهب بسالحه ( 

 مسلم : " خذ عليك سالحك فإين أخشى عليك قريظة "  ويف رواية

 ) فأتى ( 

 عم  : ابن

 ) فأشار ( 

 : ابن عم 

 ) إليها ( 

 امرأته  : أي إىل

 ) ابلرمح ( 

  : ليطعنها به ملا أصابه من غرية ومحية

 ) فقالت ( 

 : امرأته 

 ) فطعنها ( 

  : أي احلية

 ) مث خرج هبا ( 

 : أي ابحلية 

 ) ترتكض ( 

 تتحرك وتضطرب احلية  : أي

 ) قال ( 

 : أبو سعيد 

 احلية (  ) الرجل أو

 : بيان أليهما 

 ) أن يرد صاحبنا ( 
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  ي حيييه: أ

 ) فقال ( 

 : رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 لصاحبكم (  ) استغفروا

 مضى سبيله  : يريد أن الذي ينفعه هو استغفاركم ال الدعاء ابإلحياء ألنه

 ) فحذروه ( 

ك بعهد ابحللف عليه كما يف الرواية اآلتية أن يقال هلا أسأل : أي خوفوه , واملراد من التخويف التشديد
 داود عليهم السالم أن ال تؤذينا  نوح وبعهد سليمان بن

 ) مث إن بدا ( 

  : ابأللف أي ظهر

 ) لكم بعد ( 

 : أي بعد التحذير . 

 أخرجه مسلم والرتمذي والنسائي .  قال املنذري : واحلديث

 ) هبذا احلديث ( 

  : السابق

 ) فليؤذنه ( 

 واالعتذار , واملعىن قولوا له حنو ما تقدم  إلعالم , واملراد به اإلنذار: من اإليذان مبعىن ا

 ) بعد ( 

 اإليذان  : أي بعد

 ) فإنه شيطان ( 

وإما حية وإما ولد من أوالد إبليس , ومساه شيطاان لتمرده  : أي فليس جبين مسلم بل هو إما جين كافر
  . وعدم ذهابه ابإليذان

 ) فذكر حنوه ( 

 : أي حنو احلديث السابق . 

  . " ويف لفظ ملسلم " فإنه كافر : قال املنذري

 
عبد  عن  اثبت البناين  عن  ابن أيب ليلى   قال حدثنا علي بن هاشم  عن  سعيد بن سليمان  حدثنا  

  أبيه  عن  الرمحن بن أيب ليلى 
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إذا رأيتم منهن شيئا يف مساكنكم  حيات البيوت فقال  سئل عن سلم صلى هللا عليه و  أن رسول هللا 
أن ال  سليمان  أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن  نوح  عليكن  فقولوا أنشدكن العهد الذي أخذ

 فاقتلوهن  تؤذوان فإن عدن
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) أنشدكن ( 

 : من ابب نصر أي أسألكن 

 العهد الذي أخذ عليكن نوح (  )

  ولعل العهد كان عند إدخاهلا يف السفينة

 ) أخذ عليكن سليمان ( 

 : كأنه يذكرهن إايه 

 تؤذوان (  ) أن ال

 : أي ال تؤذوان كما يف الرتمذي . 

من حديث  أخرجه الرتمذي والنسائي , وقال الرتمذي : حسن غريب ال نعرفه قال املنذري : واحلديث
 إال من هذا الوجه من حديث ابن أيب ليلى . هذا آخر كالمه . وابن أيب ليلى الذي رواه اثبت البناين

حبديثه , وأبو ليلى  عن اثبت البناين هو حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى الفقيه الكويف قاضيها وال حيتج
 . وقيل ال حيفظ امسه , ولقبه أنيس , خوهله صحبة وامسه يسار , وقيل داود , وقيل أوس , وقيل بالل أ

 

 
  أنه قال  ابن مسعود  عن  إبراهيم  عن  مغرية  عن  أبو عوانة  أخربان  عمرو بن عون  حدثنا  

  اقتلوا احليات كلها إال اجلان األبيض الذي كأنه قضيب فضة

هذا صحيحا كانت عالمة فيه إن شاء  نعرج يف مشيته فإذا كانفقال يل إنسان اجلان ال ي أبو داود  قال 
 هللا 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) إال اجلان األبيض ( 

 النوع من احليات إمنا كان لعدم ضرره  : ولعل النهي عن قتل هذا

 ) كأنه قضيب فضة ( 

 قطعة فضة .  : أي

قضيب فعيل مبعىن مفعول انتهى  طعته , ومنه قيل للغصن املقطوعقال يف املصباح : قضبت الشيء أي ق
 . 
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 ) قال أبو داود ( 

 إىل قوله إن شاء هللا وجد يف بعض النسخ  : من ههنا

 ) ال ينعرج ( 

 ينعطف , يقال انعرج الشيء انعطف .  : أي ال

بو عمرو النمري روي عن ابن من ابن مسعود . قال أ قال املنذري : هذا منقطع , إبراهيم مل يسمع
  . وساق هذا احلديث إبسناد أيب داود مسعود يف هذا الباب قول غريب حسن

 
 األوزاغ  في قتل  باب  

 عامر بن سعد  عن  الزهري  عن  معمر  حدثنا  عبد الرزاق  حدثنا  أمحد بن حممد بن حنبل  حدثنا  
  قال  أبيه  عن 

 ومساه فويسقا  الوزغ  بقتل  صلى هللا عليه وسلم  أمر رسول هللا 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) بقتل الوزغ ( 

 ومبعجمة واحدها وزغة وهي دويبة مؤذية وسام أبرص كبريها قاله القاري .  : بواو مفتوحة وزاي كذلك

  حريك وهي اليت يقال هلا سام أبرص ومجعها أوزاغ ووزغانالنهاية : الوزغ مجع وزغة ابلت ويف

 ) ومساه فويسقا ( 

احلشرات بزايدة الضرر وتصغريه للتعظيم أو للتحقري  : ألن الفسق اخلروج وهن خرجن عن خلق معظم
 اخلمسة اليت تقتل يف احلل واحلرم .  ألنه ملحق ابخلمس أي الفواسق

 يكون املراد هبذا التصغري التحقري والذنب .  مسلم يشبه أنقال املنذري : واحلديث أخرجه 

 ابلفسوق يف كالم اجلاهلية .  قال ابن األعرايب : مل يسمع

 تعليقات احلافظ ابن قيم اجلوزية

 قال احلافظ مشس الدين ابن القيم رمحه هللا : 

ينفخ  ل الوزغ , وقال : كانالبخاري عن أم شريك " أن النيب صلى هللا عليه وسلم أمر بقت ويف صحيح
 على إبراهيم " . 

 يف قتل األوزاغ , فأمر بقتلها " .  ويف الصحيحني عنها " استأمرت النيب صلى هللا عليه وسلم

 
  قال  أيب هريرة  عن  أبيه  عن  سهيل  عن  زكراي  إمسعيل بن حدثنا  حممد بن الصباح البزاز  حدثنا  

ضربة فله كذا وكذا حسنة ومن قتلها يف  يف أول وزغة  من قتل  صلى هللا عليه وسلم  ل رسول هللا قا
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األوىل ومن قتلها يف الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة أدىن  الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة أدىن من
 من الثانية 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 زغة ( ) من قتل و 

 : بفتحات . 

فيندرج  عز الدين بن عبد السالم يف أماليه : الضربة األوىل معلل إما ألنه حني قتل أحسن قال الشيخ
قتلتم فأحسنوا القتلة "  حتت قوله صلى هللا عليه وسلم : " إن هللا كتب اإلحسان على كل شيء , فإذا

فاستبقوا اخلريات { وعلى كال التعليلني  } : وله تعاىلأو يكون معلال ابملبادرة إىل اخلري , فيندرج يف ق
 مفسدهتما انتهى .  يكون احلية أوىل بذلك والعقرب لعظم

احتد النوع احرتازا عن اختالفه   وقال يف موضع آخر : األجر يف التكاليف على قدر النصب إذا
سلم يف الوزغة " من قتلها صلى هللا عليه و  كالتصدق بكل مال اإلنسان , وشذ عن هذه القاعدة قوله

قتلها يف الثانية فله سبعون حسنة " فقد صار كلما كثرت املشقة  يف املرة األوىل فله مائة حسنة , ومن
ذلك أن األجر إمنا هو مرتتب على تفاوت املصاحل ال على تفاوت املشاق ,  قل األجر , والسبب يف

وإمنا  , العناء وإمنا طلب جلب املصاحل ودفع املفاسدسبحانه وتعاىل مل يطلب من عباده املشقة و  ألن هللا
يكن شاقا كان حظ  قال أفضل العبادة أمحزها أي أشقها وأجرك على قدر نصبك , ألن الفعل إذا مل

على أنه جعل خالصا هلل عز وجل  النفس فيه كثريا فيقل اإلخالص , فإذا كثرت املشقة كان ذلك دليال
مراتب املشقة . وقيل إن الوزغة كانت يوم  ى مراتب اإلخالص ال على, فالثواب يف احلقيقة مرتب عل

النار عليه بنفخها واحليواانت كلها تتسبب يف طفئها كذا يف  رمي إبراهيم عليه السالم يف النار تضرم
 مرقاة الصعود 

 يف أول ضربة فله كذا وكذا حسنة (  )

ري الثواب يف قتله أول ضربة احلث على املبادرة وسبب تكث " : ويف رواية مسلم " كتبت له مائة حسنة
  .عليه . قال املنذري : واحلديث أخرجه مسلم والرتمذي وابن ماجه بقتله واالعتناء به واحلرص

 
 أخيت  أو  أخي  قال حدثين  سهيل  عن  زكراي  إمسعيل بن حدثنا  حممد بن الصباح البزاز  حدثنا  

  هريرة  أيب عن 

 ضربة سبعني حسنة  يف أول أنه قال  صلى هللا عليه وسلم  عن النيب 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) عن سهيل ( 

 : بن أيب صاحل 
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 أخي أو أخيت (  ) حدثين

أيب ,  بعضها أخي ابلتذكري , ويف بعضها : قال النووي يف شرح مسلم : يف أكثر النسخ أخيت , ويف
خطأ وهي الواقعة يف رواية أيب العالء بن ماهان , ووقع يف  وذكر القاضي األوجه الثالثة قالوا ورواية أيب

 أخيت .  رواية أيب داود أخي أو

 قال القاضي : أخت سهيل سودة وأخواه هشام وعباد انتهى . 

رواية أيب  ه عن أيب هريرة , ويفاملزي يف األطراف يف ترمجة إمساعيل بن زكراي عن سهيل عن أبي وقال
 احلسن بن العبد قال حدثين أيب أو أخي عن أيب هريرة 

  ( ) سبعني حسنة

بسبعني فجوابه من أوجه إحداها أن  : قال النووي : وأما تقييد احلسنات يف الضربة األوىل مبائة ويف رواية
 سبعني ال مينع املائة فال معارضة بينهما . فذكر  , هذا مفهوم للعدد وال يعمل به عند األصوليني وغريهم

مث تصدق هللا تعاىل ابلزايدة فأعلم هبا النيب صلى هللا عليه وسلم حني أوحي  الثاين لعله أخربان بسبعني
 ذلك .  إليه بعد

أحواهلم ونقصها فتكون املائة  والثالث أنه خيتلف ابختالف قاتلي الوزغ حبسب نياهتم وإخالصهم وكمال
  . امل منهم والسبعني لغريه وهللا أعلم انتهىللك

ابن أيب صاحل وعبد  قال املنذري : وهذا منقطع وليس يف أوالد أيب صاحل من أدرك أاب هريرة وهم هشام
 مقال ومل يبني من حدثه منهم .  هللا بن أيب صاحل يعرف بعبادة وسودة بنت أيب صاحل وفيهم من فيه

وحدثين أخي عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه   تعليقه : قال سهيلوقال أبو مسعود الدمشقي يف
جهالة األخ وقد أخرج مسلم يف الصحيح من حديث سهيل بن  وسلم فذكره , وعلى هذا يتصل وتبقى

عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال " يف أول ضربة سبعني حسنة "  أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة
  . انتهى

 
 الذر  في قتل  باب  

  . أي صغار النمل كذا يف املصباح

 
  أيب هريرة  عن  األعرج  عن  أيب الزاند  عن  الرمحن  املغرية يعين ابن عبد عن  قتيبة بن سعيد  حدثنا  

ته منلة فأمر جبهازه فأخرج من شجرة فلدغ نزل نيب من األنبياء حتت قال  صلى هللا عليه وسلم  أن النيب 
 فهال منلة واحدة  حتتها مث أمر هبا فأحرقت فأوحى هللا إليه

  عون المعبود شرح سنن أبي داود 
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 ) فلدغته ( 

 لسعته  : إبمهال الدال وإعجام الغني أي

 ) فأمر ( 

 : أي نيب 

 ) جبهازه ( 

 تاع اجليم وكسرها وهو املتاع فأخرج امل : بفتح

 ) من حتتها ( 

  : أي الشجرة

 ) مث أمر ( 

 : نيب 

 ) هبا ( 

 الرواية اآلتية فأمر بقرية النملة  : أي ابلنملة ويف

 ) إليه ( 

 هللا عليه وسلم  : أي إىل النيب صلى

 ) فهال منلة واحدة ( 

غريها فليس هلا جناية وأما يف شرعنا  هي اليت قرصتك ألهنا اجلانية وأما : أي فهال عاقبت منلة واحدة
اجلاين  اإلحراق ابلنار للحيوان إال إذا أحرق إنساان فمات ابإلحراق فلوليه االقتصاص إبحراق فال جيوز

إال هللا " قاله النووي .  وسواء يف منع اإلحراق ابلنار النمل وغريه للحديث املشهور " ال يعذب ابلنار
  . مسلم والنسائي قال املنذري : واحلديث أخرجه

 
أيب  عن  ابن شهاب  عن  يونس  أخربين  قال عبد هللا بن وهب  حدثنا  أمحد بن صاحل  حدثنا  

  أيب هريرة  عن  املسيب  وسعيد بن سلمة بن عبد الرمحن 

أمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى أن منلة قرصت نبيا من األنبياء ف عليه وسلم  صلى هللا عن رسول هللا 
 إليه أيف أن قرصتك منلة أهلكت أمة من األمم تسبح  هللا

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) قرصت ( 

 : أي لسعت ولدغت 

 األنبياء (  ) نبيا من

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية                                   كتاب األدب           عون المعبود شرح سنن ابي داود           

 

 وقيل داود عليه السالم  , : هو موسى بن عمران عليه السالم كما سيجيء من كالم القرطيب

 ) فأمر بقرية النمل ( 

 ومنزهلا مسي قرية الجتماعها فيه  : أي مسكنها

 ) منلة ( 

 : أي واحدة 

 أهلكت أمة (  )

 : أي أمرت إبهالك طائفة عظيمة 

  ( ) من األمم

 : حال كوهنا 

 ) تسبح ( 

ه وسلم كان فيه جواز قتل حممول على أنه شرع ذلك النيب صلى هللا علي : قال النووي : هذا احلديث
واحدة  اإلحراق ابلنار . ومل يعتب عليه يف أصل القتل واإلحراق بل يف الزايدة على منلة النمل وجواز

 انتهى . 

األصول : مل يعاتبه هللا تعاىل على حتريقها وإمنا  وقال العالمة الدمريي قال أبو عبد هللا الرتمذي يف نوادر
الربيء . وقال القرطيب : هذا النيب صلى هللا عليه وسلم هو موسى بن  ء بغريعاتبه على كونه أخذ الربي

 السالم وأنه قال اي رب تعذب أهل قرية مبعاصيهم وفيهم الطائع فكأنه جل وعال أحب أن عمران عليه

النمل فغلبه  يريه ذلك من عنده فسلط عليه احلر حىت التجأ إىل شجرة مسرتوحا إىل ظلها وعندها قرية
مسكنهن , فأراه هللا تعاىل اآلية يف  وم فلما وجد لذة النوم لدغته منلة فدلكهن بقدمه فأهلكهن وأحرقالن

بعقوبتها , يريد تعاىل أن ينبهه على أن العقوبة من هللا تعم  ذلك عربة ملا لدغته منلة كيف أصيب الباقون
ة وعذااب على العاصي وعلى هذا رمحة وطهارة وبركة على املطيع , وسوءا ونقم الطائع والعاصي فتصري

 احلديث ما يدل على كراهة وال حظر يف قتل النمل , فإن من آذاك حل لك دفعه عن نفسك ليس يف

ماله من  وال أحد من خلق هللا أعظم حرمة من املؤمن , وقد أبيح لك دفعه عنك بضرب أو قتل على
فإذا آذته أبيح له  , عليها وسلطت عليه املقدار , فكيف ابهلوام والدواب اليت قد سخرت للمؤمن وسلط

 قتلها . 

يقتل , وكل قتل كان لنفع أو دفع ضر فال أبس به عند  وقوله فهال منلة واحدة دليل على أن الذي يؤذي
اليت لدغته من غريها ألنه ليس املراد القصاص ألنه لو أراده لقال فهال  العلماء , ومل خيص تلك النملة

تنبيهه  لكن قال فهال منلة , فكأن منلة تعم الربيء واجلاين , وذلك ليعلم أنه أرادلدغتك و  منلتك اليت
 ملسألة ربه تعاىل يف عذاب أهل قرية فيهم املطيع والعاصي . 

عاتبه هللا  يف شرع هذا النيب عليه السالم كانت العقوبة للحيوان ابلتحريق جائزة فلذلك إمنا وقد قيل إن
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واحدة وهو خبالف شرعنا , فإن  ال يف أصل اإلحراق , أال ترى قوله فهال منلة تعاىل يف إحراق الكثري
وقال " ال يعذب ابلنار إال هللا تعاىل " فال جيوز  النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن تعذيب احليوان ابلنار

جاين انتهى  أحرق إنساان فمات ابإلحراق فلوارثه االقتصاص ابإلحراق لل إحراق احليوان ابلنار إال إذا
 الدمريي .  كالم العالمة

  . قال املنذري : واحلديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه

 
عبيد هللا بن عبد هللا بن  عن  الزهري  عن  معمر  حدثنا  عبد الرزاق  حدثنا  أمحد بن حنبل  حدثنا  

  قال  ابن عباس  عن  عتبة 

 والصرد  أربع من الدواب النملة والنحلة واهلدهد  هنى عن قتل صلى هللا عليه وسلم  لنيب إن ا
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) النملة والنحلة واهلدهد والصرد ( 

  . على البدلية , وجيوز الرفع بتقدير أحدها واثنيها , وجيوز النصب بتقدير أعين : ابجلر

شرح السنة , وأما النمل  دمريي : واملراد النمل الكبري السليماين كما قاله اخلطايب والبغوي يفقال ال
أنه يضر وال يقدر على دفعه إال ابلقتل .  الصغري املسمى ابلذر فقتله جائز , وكره مالك قتل النمل إال

 انتهى .  وأطلق ابن أيب زيد جواز قتل النمل إذا آذت

واملنقار له ريش عظيم نصفه  , قال ابن األثري يف النهاية هو طائر ضخم الرأس والصرد على وزن عمر
 أبيض ونصفه أسود . 

النمل عن نوع منه خاص وهو الكبار ذوات األرجل الطوال ألهنا قليلة  قال اخلطايب : إمنا جاء يف قتل
 ما اهلدهد والصرد فلتحرميوأما النحلة فلما فيها من املنفعة وهو العسل والشمع , وأ , األذى والضرر

حلمه أال ترى أنه  حلمها , ألن احليوان إذا هني عن قتله ومل يكن ذلك الحرتامه أو لضرر فيه كان لتحرمي
يف معىن اجلاللة , والصرد تتشاءم  هنى عن قتل احليوان بغري مأكلة , ويقال إن اهلدهد مننت الريح فصار

امسه من التصريد وهو التقليل انتهى كالم ابن  ا كرهوه منبه العرب وتتطري بصوته وشخصه , وقيل إمن
 األثري . 

 أخرجه ابن ماجه انتهى .  قال املنذري : واحلديث

مرفوعا إبسناد صحيح على شرط البخاري  وقال النووي يف شرح مسلم : رواه أبو داود عن ابن عباس
  . والعالمة كمال الدين الدمريي احلق األشبيلي ومسلم انتهى . وكذا صححه اإلمام احلافظ عبد

 
ابن  عن  أيب إسحق الشيباين  عن  الفزاري  أبو إسحق أخربان  أبو صاحل حمبوب بن موسى  حدثنا  

  قال  أبيه  عن  عبد الرمحن بن عبد هللا  عن  احلسن بن سعد  وهو  أبو داود  قال  سعد 
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معها فرخان فأخذان  محرة  فرأينا  يف سفر فانطلق حلاجته صلى هللا عليه وسلم   كنا مع رسول هللا
فقال من فجع هذه بولدها  صلى هللا عليه وسلم  فجاء النيب  تفرش  فجعلت  احلمرة  فرخيها فجاءت 
 ال ينبغي أن يعذب ل إنه ورأى قرية منل قد حرقناها فقال من حرق هذه قلنا حنن قا ردوا ولدها إليها

 ابلنار إال رب النار 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) فانطلق ( 

  : أي النيب صلى هللا عليه وسلم

 ) محرة ( 

طائر صغري كالعصفور انتهى . وقال الدمريي :  : يف النهاية : هي بضم احلاء وتشديد امليم وقد ختفف
املهملة ضرب من الطري كالعصفور والواحدة محرة وهي حالل  ديد امليم وابلراءبضم احلاء املهملة وتش
 العصافري .  ابإلمجاع ألهنا من أنواع

رضي هللا عنه قال " كنا عند  وأخرج أبو داود الطيالسي واحلاكم وقال صحيح اإلسناد عن ابن مسعود
رة فجاءت احلمرة ترف على رأس بيض مح النيب صلى هللا عليه وسلم فدخل رجل غيضة . فأخرج منها

هللا صلى هللا عليه وسلم ألصحابه أيكم فجع هذه  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه فقال رسول
 بيضها " .  ؟ فقال رجل أان اي رسول هللا أخذت

 رمحة هلا " .  ويف رواية احلاكم : " أخذت فرخها فقال صلى هللا عليه وسلم رده رده

هللا صلى هللا عليه وسلم دخلوا  ذي وابن ماجه عن عامر الرام " أن مجاعة من أصحاب رسولويف الرتم
عليه وسلم يرف , فقال صلى هللا عليه وسلم  غيضة فأخذوا فرخ طائر فجاء إىل رسول هللا صلى هللا

 يرده فرده " .  أيكم أخذ فرخ هذا ؟ فقال رجل أان فأمره أن

  أول كتاب اجلنائز عن عامر الرام وقد تقدم يف سنن أيب داود يف

 ) معها ( 

 : أي مع احلمرة 

 ) فرخان ( 

 ولد طائر  : الفرخ

 ) تعرش ( 

 التعريش أن ترتفع وتظلل جبناحيها على من حتتها انتهى .  : ابلعني املهملة من التعريش يف النهاية

ناحيه ويدنو من األرض ليسقط وال يسقط عرش الطائر إذا رفرف أبن يرخي ج ويف جممع البحار : من
 تبسط  وروي تفرش أي

 ) من فجع ( 
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 : من التفجيع أي من أصاب املصيبة 

 هذه (  )

 : أي احلمرة 

 ) بولدها ( 

  . : أي أبخذ ولدها

  قال يف املصباح : الفجيعة الرزية والرزية املصيبة رزأته أان إذا أصبته مبصيبة

 ) إليها ( 

 : أي إىل احلمرة 

 ) ورأى ( 

 النيب صلى هللا عليه وسلم  : أي

 ) قرية منل ( 

 : أي مسكنها 

 فقال (  )

 : النيب صلى هللا عليه وسلم 

 ) من حرق هذه ( 

 أي قرية منل . واحلديث سكت عنه املنذري .  :

 . مسعود انتهى وقال عبد الرمحن بن عبد هللا هو ابن

  

 في قتل الضفدع  باب  
سعيد بن  عن  سعيد بن خالد  عن  ذئب  ابن أيب عن  سفيان  أخربان  حممد بن كثري  حدثنا  

  عبد الرمحن بن عثمان  عن  املسيب 

 هللا عليه وسلم  صلى فنهاه النيب  جيعلها يف دواء  عن ضفدع صلى هللا عليه وسلم  أن طبيبا سأل النيب 
 عن قتلها 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) عن ضفدع ( 

املهملة بينهما دال مهملة قال اجلوهري : الضفدع مثل اخلنصر  : بكسر الضاد وسكون الفاء والعني
 ضفدعة , وانس يقولون ضفدع بفتح الدال .  واحد الضفادع واألنثى

أربعة أحرف درهم وهجرع وهو الطويل وهبلع وهو األكول وبلعم  م فعلل إالقال اخلليل : ليس يف الكال
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 وهو اسم . 

 صالح : األشهر فيه من حيث اللغة كسر الدال وفتحها أشهر يف السنة العامة كذا يف حياة قال ابن

 احليوان للدمريي . 

طيالسي واحلاكم عن عبد الرمحن أبو داود ال قال املنذري : واحلديث أخرجه النسائي انتهى وأخرجه أيضا
 بن عثمان التيمي حنوه سواء . 

مخسة  البيهقي يف سننه عن سهل بن سعد الساعدي " أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن قتل وروى
قتلها يدل على أن  النملة والنحلة والضفدع والصرد واهلدهد " انتهى . فنهيه صلى هللا عليه وسلم عن

  . لها وأهنا غري داخلة فيما أبيح من دواب املاءالضفدع حيرم أك

 
 الخذف  في  باب  

قال  عبد هللا بن مغفل  عن  عقبة بن صهبان   عن قتادة  عن  شعبة  حدثنا  حفص بن عمر  حدثنا  
  

 يفقأ  عدوا وإمنا  ينكأ  د صيدا وال قال إنه ال يصي اخلذف  عن  صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا  هنى
 العني ويكسر السن 

  عون المعبود شرح سنن أبي داود 
 ) مغفل ( 

 وتشديد الفاء وفتحها والم قاله املنذري  : بضم امليم وفتح الغني املعجمة

 ) عن اخلذف ( 

السبابتني أو  ة وحنومها جيعلها بني إصبعيهوالذال املعجمتني , وهو رمي اإلنسان حبصاة أو نوا : ابخلاء
 اإلهبام والسبابة قاله النووي 

 ) وال ينكأ ( 

 ال جيرح وال يقتل .  : أي

 الرواايت املشهورة .  قال النووي : هو بفتح الياء وابهلمزة يف آخره هكذا هو يف

 كسر الكاف غري مهموز . الياء و  قال القاضي : كذا رويناه قال ويف بعض الرواايت ينكي بفتح

هو من نكأت القرحة , وليس هذا موضعه إال على جتوز  قال القاضي : وهو أوجه ههنا ألن املهموز إمنا
 العدو وأنكيته نكاية ونكأت ابهلمزة لغة فيه انتهى .  وإمنا هذا من النكاية , يقال نكيت

إذا أكثرت فيهم اجلراح والقتل فوهنوا لذلك ,  يف العدو وأنكي نكاية فأان انك ويف النهاية : يقال نكيت
 يهمز لغة فيه يقال نكأت القرحة أنكؤها إذا قشرهتا انتهى .  وقد

داللة على النهي عن اخلذف ألنه ال مصلحة فيه وخياف مفسدته ويلتحق به كل ما  ويف هذا احلديث
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 هذا .  شاركه يف

  . بن ماجهقال املنذري : واحلديث أخرجه البخاري ومسلم وا

 
 الختان  ما جاء في  باب  

 مروان  قاال حدثنا  عبد الرحيم األشجعي  وعبد الوهاب بن سليمان بن عبد الرمحن الدمشقي  حدثنا  
 أم عطية األنصارية  عن  عبد امللك بن عمري  عن  الوهاب الكويف  عبد قال  حممد بن حسان  حدثنا 

 

فإن ذلك أحظى للمرأة  ال تنهكي  عليه وسلم  صلى هللا فقال هلا النيب  ابملدينة  ختنت  أن امرأة كانت 
  البعل  وأحب إىل 

ليس هو  أبو داود  قال   مبعناه وإسناده عبد امللك  عن  عبيد هللا بن عمرو  روي عن  أبو داود   قال
 احلديث ضعيف  وهذا  جمهول  حسان  وحممد بن أبو داود  قال  روي مرسال ابلقوي وقد 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) أخربان مروان ( 

 : هو ابن معاوية 

 أخربان حممد بن حسان (  )

 : الكويف 

 ) قال عبد الوهاب ( 

 األشجعي يف روايته  :

 ) الكويف ( 

سليمان فقال حممد بن حسان ومل يذكر الكويف . ويف بعض النسخ  ي حممد بن حسان الكويف , وأما: أ
 حممد بن حسان أخربان عبد الوهاب الكويف وهو غلط ال يصح .  هذا اإلسناد هكذا أنبأان

 األطراف : هذا احلديث أخرجه أبو داود يف األدب عن سليمان بن عبد الرمحن قال احلافظ املزي يف
 وعبد الوهاب بن عبد الرحيم األشجعي كالمها عن مروان بن معاوية عن حممد بن حسان الدمشقي

 الكويف عن عبد امللك بن عمري عن نسيبة أم عطية األنصارية انتهى . 

 كانت ختنت (  )

ع : ابلكسر . كذا يف املصباح . ويف اجملم : خنت اخلاتن الصيب ختنا , من ابب ضرب , واالسم اخلتان
اجلارية , وأما يف الغالم فقطع مجيع اجللد اليت تغطي احلشفة ,  اخلتان موضع القطع من ذكر الغالم وفرج

جزء من جلدة أعلى الفرج . انتهى . ويف فتح الباري : اخلتان اسم لفعل اخلاتن  ويف اجلارية قطع أدىن
 اخلتان أيضا . رضي هللا عنه انتهى .  وملوضع
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 ) ال تنهكي ( 

 . هنكت الشيء هنكا ابلغت فيه , من ابب نفع وتعب , وأهنكه ابأللف لغة . كذا يف املصباح : : يقال

مادة مشم . ويف حديث  ويف النهاية : معىن ال تنهكي أي ال تبالغي يف استقصاء اخلتان . ويف النهاية يف
املبالغة فيه , أي اقطعي بعض والنهك  أم عطية : " أمشي وال تنهكي " شبه القطع اليسري إبمشام الرائحة

 النواة وال تستأصليها . انتهى . 

  . اجملمع : اإلمشام أخذ اليسري يف ختان املرأة , والنهك املبالغة يف القطع . انتهى ويف

وضاد معجمتني .  قال النووي : ويسمى ختان الرجل إعذارا بذال معجمة , وختان املرأة خفضا خباء
تغطي احلشفة , واملستحب أن  اري قال املاوردي : ختان الذكر قطع اجللدة اليتانتهى . ويف فتح الب

منها ما يتغشى به شيء من احلشفة .  تستوعب من أصلها عند أول احلشفة وأقل ما جيزئ أن ال يبقى
القلفة وهي اجللدة اليت تغطي احلشفة حىت ال يبقى من  وقال إمام احلرمني : املستحق يف الرجال قطع

الصباغ : حىت تنكشف مجيع احلشفة ويتأدى الواجب بقطع شيء مما  لدة شيء متدل . وقال ابناجل
أن يستوعب القطع تدوير رأسها . قال النووي : وهو شاذ واألول هو  فوق احلشفة وإن قل بشرط

 املعتمد . 

 اإلمام : واملستحق من ختان املرأة ما ينطلق عليه االسم .  قال

 , ختاهنا قطع جلدة تكون يف أعلى فرجها فوق مدخل الذكر كالنواة أو كعرف الديك : قال املاوردي

 والواجب قطع اجللدة املستعلية منه دون استئصاله . 

 الذي يف الباب , مث قال قال أبو داود إنه ليس ابلقوي .  مث ذكر احلافظ حديث أم عطية

د أيب الشيخ يف كتاب العقيقة , وآخر عن حديث أنس ومن حديث أم أمين عن قلت : وله شاهدان من
 عند البيهقي .  الضحاك بن قيس

فيخفضن ونساء املغرب فال خيفضن  واختلف يف النساء هل خيفضن عموما أو يفرق بني نساء املشرق
قال : فمن قال إن من ولد خمتوان استحب إمرار  لعدم الفضلة املشروع قطعها منهن خبالف نساء املشرق

 يف حق املرأة كذلك ومن ال فال .  ى املوضع امتثاال لألمر . قالاملوسى عل

أصحابه , وقال به من القدماء عطاء , وعن أمحد وبعض  وقد ذهب إىل وجوب اخلتان الشافعي ومجهور
واجب وليس بفرض وعنه سنة أيمث برتكه , ويف وجه للشافعية ال جيب يف  املالكية جيب , وعن أيب حنيفة

الذي أورده صاحب املغين عن أمحد , وذهب أكثر العلماء وبعض الشافعية إىل أنه  وهوحق النساء , 
 بواجب .  ليس

أخرجه أمحد والبيهقي  " ومن حجتهم حديث شداد بن أوس رفعه : " اخلتان سنة للرجال مكرمة للنساء
طريق سعيد بن بشر مسند الشاميني من  إبسناد فيه حجاج بن أرطاة وال حيتج به . وأخرجه الطرباين يف

بشر خمتلف فيه . وأخرجه أبو الشيخ والبيهقي  عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس . وسعيد بن
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البيهقي أيضا من حديث أيب أيوب . انتهى كالم احلافظ من  من وجه آخر عن ابن عباس . وأخرجه
  . الفتح خمتصرا ملخصا

أخرجه أمحد والبيهقي  سنة يف الرجال مكرمة يف النساء وقال احلافظ يف تلخيص احلبري : حديث اخلتان
واحلجاج مدلس , وقد اضطرب فيه  , من حديث احلجاج بن أرطاة عن أيب املليح بن أسامة عن أبيه به

بعد والد أيب املليح , أخرجه ابن أيب شيبة وابن أيب  , فتارة رواه كذا , واترة رواه بزايدة شداد بن أوس
الكبري , واترة رواه عن مكحول عن أيب أيوب , أخرجه أمحد وذكره ابن  الطرباين يفحامت يف العلل , و 

 العلل , وحكي عن أبيه أنه خطأ من حجاج أو من الراوي عنه عبد الواحد بن زايد . وقال أيب حامت يف

حجاج بن  البيهقي : هو ضعيف منقطع . وقال ابن عبد الرب يف التمهيد : هذا احلديث يدور على
 اة وليس ممن حيتج به . أرط

فقد رواه الطرباين يف الكبري والبيهقي من حديث ابن  , قلت : وله طريق أخرى من غري رواية حجاج
السنن , وقال يف املعرفة : ال يصح رفعه , وهو من رواية الوليد عن  عباس مرفوعا , وضعفه البيهقي يف

 ن إال أن فيه تدليسا . عجالن عن عكرمة عنه ورواته موثقو  ابن ثوابن عن ابن

وسلم ألم عطية وكانت خافضة : " أمشي وال تنهكي " أخرجه احلاكم يف املستدرك  وقوله صلى هللا عليه
 " : عبيد هللا بن عمرو عن زيد بن أيب أسيد عن عبد امللك بن عمري عن الضحاك بن قيس من طريق

عليه وسلم : اي أم  قال هلا رسول هللا صلى هللاكان ابملدينة امرأة يقال هلا أم عطية ختفض اجلواري , ف
الطرباين وأبو نعيم يف املعرفة  عطية اخفضي وال تنهكي فإنه أنضر للوجه وأحظى عند الزوج " ورواه

حدثين رجل من أهل الكوفة عن عبد امللك بن  والبيهقي من هذا الوجه عن عبيد هللا بن عمرو قال
 عمري به . 

سألت ابن معني عن هذا احلديث فقال : الضحاك بن قيس هذا ليس ابلفهري  : وقال املفضل العالئي
 احلاكم وأبو نعيم يف ترمجة الفهري . وقد اختلف فيه على عبد امللك بن عمري , فقيل . قلت : أورده

فذكره رواه أبو  عنه كذا . وقيل عنه عن عطية القرظي قال : كانت ابملدينة خافضة يقال هلا أم عطية
وأعله مبحمد بن حسان فقال إنه جمهول  يف املعرفة . وقيل عنه عن أم عطية رواه أبو داود يف السنننعيم 

 ضعيف . انتهى كالمه . 

 فتح القدير شرح اجلامع الصغري : حديث " اخلتان سنة للرجال مكرمة للنساء " أخرجه وقال املناوي يف

  املليح . أمحد يف مسنده من حديث احلجاج بن أرطاة عن والد أيب

وحجاج ضعيف ال حيتج به . وأخرجه الطرباين يف الكبري عن شداد بن أوس , وعن ابن  : قال الذهيب
وقال  . رضي هللا عنه قال السيوطي إسناده حسن . وقال البيهقي ضعيف منقطع وأقره الذهيب عباس

اضطرب فيه وقال  وقداحلافظ العراقي سنده ضعيف . وقال ابن حجر فيه : احلجاج بن أرطأة مدلس 
  . أبو حامت : هذا خطأ من حجاج أو الراوي عنه . انتهى كالمه
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أخذ بظاهره أبو  وقال املناوي يف التيسري : واحلديث إسناده ضعيف خالفا لقول السيوطي حسن , وقد
ما . وأوجبه الشافعي عليه , حنيفة ومالك فقاال : سنة مطلقا , وقال أمحد : واجب للذكر سنة لألنثى

 انتهى . 

املالكي يف املدخل : والسنة يف ختان الذكر إظهاره ويف ختان  وقال اإلمام أبو عبد هللا حممد بن احلاج
يف حقهن هل خيفضن مطلقا أو يفرق بني أهل املشرق وأهل املغرب , فأهل  النساء إخفاؤه , واختلف

غرب ال يؤمرن به لعدمها عندهن . لوجود الفضلة عندهن من أصل اخللقة وأهل امل املشرق يؤمرن به
  . انتهى

الروم فعرض علينا  وأخرج البخاري يف األدب املفرد من حديث أم املهاجر قالت : سبيت يف جواري من
فاخفضومها وطهرومها , ويف  عثمان اإلسالم فلم يسلم منا غريي وغري أخرى , فقال عثمان : اذهبوا

 إسناده جمهول . 

 ) فإن ذلك ( 

 عدم املبالغة يف القطع وإبقاء بعض النواة والغدة على فرجها  أي :

  ( ) أحظى للمرأة

 : أي أنفع هلا وألذ 

 ) وأحب إىل البعل ( 

دلكا  الزوج وذلك ألن اجللد الذي بني جانيب الفرج والغدة اليت هناك وهي النواة إذا دلكا : أي إىل
بال مجاع , فإن هذا  ذ كمال اللذة حىت ال متلك نفسها وتنزلمالئما ابإلصبع أو ابحلك من الذكر تلت

وهلذا أمرت املرأة يف ختاهنا إلبقاء  , املوضع كثري األعصاب فيكون حسه أقوى ولذة احلكة هناك أشد
زوجها ابملالعبة معها ليتحرك مين املرأة ويذوب , ألن منيها  بعض النواة والغدة لتلتذ هبا ابحلك وحيبها

ذاب وحترك قبل اجلماع بسبب املالعبة يسرع إنزاهلا فيوافق إنزاهلا إنزال الرجل ,  احلركة , فإذاابرد بطيء 
والزوجة , وهذا الذي  مين الرجل حلرارته أسرع إنزاال , وهذا كله سبب الزدايد احملبة واأللفة بني الزوج فإن

 ذكرته هو مصرح يف كتب الطب . وهللا أعلم . 

 ( أبو داود روي  ) قال

 : بصيغة اجملهول , أي هذا احلديث 

 بن عمرو (  ) عن عبيد هللا

 : ابن أيب الوليد األسدي الرقي ثقة 

  ( ) عن عبد امللك

 : بن عمري الكويف ثقة 

 ) مبعناه وإسناده ( 
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 الثقاتحديث حممد بن حسان وإسناده , فعبيد هللا بن عمرو الرقي وعبد امللك كالمها من  : أي مبعىن

أيب أسيد ,  لكن اختلف عليهما يف هذا احلديث اختالفا شديدا , فقيل عن عبيد هللا عن زيد ابن ,
عنه عن أم عطية , وقيل  وقيل عنه عن رجل من أهل الكوفة , مث اختلف على عبد امللك بن عمري فقيل

هذا االضطراب موجب بيانه آنفا , و  عنه عن الضحاك بن قيس , وقيل عنه عن عطية القرظي كما تقدم
 لضعف احلديث . 

 هو (  ) قال أبو داود : وليس

 : أي احلديث 

 ) ابلقوي ( 

 الراوي وهو حممد بن حسان الكويف  : ألجل االضطراب ولضعف

 ) وقد روي ( 

  : هذا احلديث

 ) مرسال ( 

عبد امللك بن عمري عن الضحاك بن والبيهقي عن  : كما رواه احلاكم يف املستدرك والطرباين وأبو نعيم
عطية فقال هلا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسلف آنفا من كالم  قيس : كان ابملدينة امرأة يقال هلا أم

  قد روي مرسال إىل آخره قد وجد يف أكثر النسخ وذكره أيضا املزي يف األطراف احلافظ . ومن قوله

 ) حممد بن حسان جمهول ( 

وخالفهم احلافظ عبد الغين بن سعيد فقال هو حممد بن سعيد  بن عدي يف جتهيله والبيهقي: وتبعه ا
الضعفاء واملرتوكني , وأورد هذا احلديث من طريقه يف ترمجته من إيضاح  املصلوب على الزندقة أحد

  . الشك كتاب له

البزار من حديث انفع   هوله طريقان آخران رواه ابن عدي من حديث سامل بن عبد هللا بن عمر , وروا
اختضنب غمسا واخفضن وال تنهكن فإنه  كالمها عن عبد هللا بن عمر مرفوعا بلفظ " اي نساء األنصار

 مندل بن علي وهو ضعيف .  أحظى عند أزواجكن " لفظ البزار , ويف إسناده

 مندل .  ويف إسناد ابن عدي خالد بن عمرو القرشي وهو أضعف من

اجلمحي عن زائدة بن أيب  يف الصغري وابن عدي أيضا عن أيب خليفة عن حممد بن سالمورواه الطرباين 
تفرد به زائدة عن اثبت , وقال  : الرقاد عن اثبت عن أنس حنو حديث أيب داود . قال ابن عدي

بن معني يف مجاعة بني يدي حممد بن سالم  الطرباين تفرد به حممد بن سالم , وقال ثعلب رأيت حيىي
 زائدة إنه منكر احلديث كذا يف التلخيص  عن هذا احلديث , وقد قال البخاري يف فسأله

 ) وهذا احلديث ضعيف ( 

خمدوشة ال  واألمر كما قال أبو داود , وحديث ختان املرأة روي من أوجه كثرية وكلها ضعيفة معلولة :
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 يصح االحتجاج هبا كما عرفت . 

 يرجع إليه وال سنة يتبع .  خربوقال ابن املنذر : ليس يف اخلتان 

املسلمون أن اخلتان للرجال انتهى وهللا أعلم .  وقال ابن عبد الرب يف التمهيد : والذي أمجع عليه
  . واحلديث سكت عنه املنذري

 
 في مشي النساء مع الرجال في الطريق  باب  

شداد بن أيب  عن  أيب اليمان  عن  ابن حممد  عبد العزيز يعين حدثنا  عبد هللا بن مسلمة  حدثنا  
  أبيه  عن  محزة بن أيب أسيد األنصاري  عن  أبيه  عن  عمرو بن محاس 

النساء يف  يقول وهو خارج من املسجد فاختلط الرجال مع صلى هللا عليه وسلم  مسع رسول هللا  أنه
الطريق  حتققن  ليس لكن أن  استأخرن فإنه للنساء   عليه وسلم صلى هللا الطريق فقال رسول هللا 

 إن ثوهبا ليتعلق ابجلدار من لصوقها به  عليكن حبافات الطريق فكانت املرأة تلتصق ابجلدار حىت
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) وهو خارج ( 

  : أي النيب صلى هللا عليه وسلم

  ) أن حتققن (

النهاية : هو أن يركنب حقها وهو وسطها يقال  : بسكون احلاء املهملة وضم القاف األوىل . قال يف
الطييب : أي ابعدن عن الطريق , وفاء فاختلط مسبب عن  سقط على حاق القفا وحقه انتهى . وقال

 فاختلطوا فقال للنساء انتهى .  حمذوف أي يقول كيت وكيت

  يذهنب يف وسط الطريق واملعىن أن ليس هلن أن

 ) حبافات ( 

 : مجع حافة وهي الناحية 

  ( ) ثوهبا

 : أي املرأة 

 ) من لصوقها ( 

 : أي املرأة 

  ( ) به

  . : ابجلدار واحلديث سكت عنه املنذري
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 عن  ن أيب صاحل املدين داود ب عن  بن قتيبة  أبو قتيبة سلم حدثنا  حممد بن حيىي بن فارس  حدثنا  
  ابن عمر  عن  انفع 

 الرجل بني املرأتني  يعين هنى أن ميشي  صلى هللا عليه وسلم  أن النيب 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 ) أن ميشي يعين ( 

  : هذا تفسري من أحد الرواة

 ) الرجل بني املرأتني ( 

قال اإلمام املنذري رمحه هللا : داود بن أيب صاحل هذا هو املدين .  : اء واملروءة والوقار: فإنه ينايف احلي
الرازي : هو جمهول حدث حبديث منكر قال أبو زرعة ال أعرفه إال يف حديث واحد يرويه  قال أبو حامت

احلديث  انفع عن ابن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم وهو حديث منكر . وذكر البخاري هذا عن
يروي املوضوعات عن الثقات  : يف اترخيه الكبري من رواية داود هذا وقال ال يتابع عليه . وقال ابن حبان

  . حىت كان يتعمد هلا وذكر هذا احلديث انتهى

 
 في الرجل يسب الدهر  باب  

 عن  سعيد  عن  الزهري  عن  سفيان  حدثنا  قاال وابن السرح  حممد بن الصباح بن سفيان  حدثنا  
  أيب هريرة 

يسب الدهر وأان الدهر بيدي  آدم   يؤذيين ابن يقول هللا عز وجل  صلى هللا عليه وسلم  عن النيب 
 وهللا أعلم  سعيد  مكان  ابن املسيب  عن   ابن السرح قال  األمر أقلب الليل والنهار 

 ون المعبود شرح سنن أبي داودع 

 ) أخربان سفيان ( 

  : هو ابن عيينة ذكره املزي

 ) عن سعيد ( 

 : ابن املسيب 

 وسلم (  ) عن النيب صلى هللا عليه

 : فيما يرويه عن هللا تبارك وتعاىل 

  ( ) يؤذيين

  ووي: من اإليذاء معناه يعاملين معاملة توجب األذى يف حقكم قاله الن

 ) يسب الدهر ( 
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كانت اجلاهلية تضيف املصائب والنوائب إىل الدهر  : : قال العالمة العيين يف عمدة القاري قال اخلطايب
ذلك فرقتان فرقة ال تؤمن ابهلل تعاىل وال تعرف إال الدهر الليل والنهار  الذي هو من الليل والنهار وهم يف

هلا  األقدار فتنسب املكاره إليه على أهنا من فعله وال ترى أنحمل للحوادث وظرف ملساقط  اللذان مها
إال الدهر { اآلية ,  مدبرا غريه , وهذه الفرقة هي الدهرية الذين حكى هللا عنهم يف قوله } وما يهلكنا

الدهر والزمان , وعلى هذين الوجهني   وفرقة تعرف اخلالق وتنزهه من أن تنسب إليه املكاره فتضيفها إىل
خيبة الدهر واي بؤس الدهر , فقال صلى هللا عليه  يسبون الدهر ويذمونه فيقول القائل منهم اي كانوا

ال تسبوا  -وهللا أعلم  -منكم الدهر فإن هللا هو الدهر " يريد  وسلم هلم مبطال ذلك " ال يسنب أحد
الذي أنزل بكم املكاره هلذا الصنيع بكم فاهلل تعاىل هو الفاعل له , فإذا سببتم  الدهر على أنه الفاعل

 السب إىل هللا تعاىل وانصرف إليه انتهى .  رجع

 ) وأان الدهر ( 

 املعىن .  العيين قال اخلطايب : معناه أان ملك الدهر ومصرفه فحذف اختصارا للفظ واتساعا يف : قال

صرفه , وهلذا عقبه بقوله مقلبه أو م وقال غريه : معىن قوله " وأان الدهر " أي املدبر أو صاحب الدهر أو
 بيدي األمر . 

 أان ابق أو اثبت يف الدهر .  ويروى بنصب الدهر على معىن

فإن هللا قال " أان الدهر األايم والليايل أوجدها  " وروى أمحد عن أيب هريرة بلفظ " ال تسبوا الدهر
 أمساء هللا تعاىل .  انتهى . وليس املراد أن الدهر اسم من " وأبليها وآيت مبلوك بعد ملوك

وأان الدهر " فإنه برفع الراء هذا هو الصواب املعروف الذي قاله الشافعي وأبو  " وقال النووي : قوله
الدهر ابلنصب  ومجاعة من املتقدمني واملتأخرين . وقال أبو بكر وحممد بن داود الظاهري : إمنا هو عبيد

 ه . على الظرف أي أان مدة الدهر أقلب ليله وهنار 

 الرب هذه الرواية عن بعض أهل العلم . وقال النحاس : جيوز النصب أي فإن هللا ابق وحكى ابن عبد

 مقيم أبدا ال يزول . 

وأما رواية الرفع وهي  . وقال بعضهم : هو منصوب على التخصيص قال والظرف أصح وأصوب
 الصواب فموافقة لقوله فإن هللا هو الدهر . 

واملصائب  وهو جماز وسببه أن العرب كان شأهنا أن تسب الدهر عند النوازل واحلوادثالعلماء :  قال
وحنو هذا من ألفاظ سب  النازلة هبا من موت أو هرم أو تلف مال أو غري ذلك , فيقولون اي خيبة الدهر

فاعل النوازل  هللا هو الدهر " أي ال تسبوا الدهر , فقال النيب صلى هللا عليه وسلم " ال تسبوا الدهر فإن
هللا تعاىل ألنه هو فاعلها ومنزهلا وأما الدهر الذي هو الزمان فال  فإنكم إذا سببتم فاعلها وقع السب على

 خملوق من مجلة خلق هللا تعاىل . ومعىن فإن هللا هو الدهر أي فاعل النوازل واحلوادث فعل له بل هو

كثرية ,  ا احلديث من طرق متنوعة وألفاظوخالق الكائنات انتهى كالمه . ويف صحيح مسلم روي هذ
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الدهر بيدي الليل  فمنها قوله صلى هللا عليه وسلم " قال هللا عز وجل : يسب ابن آدم الدهر وأان
 والنهار " . 

 الدهر وأان الدهر , أقلب الليل والنهار " رجالن  ويف رواية " قال هللا : يؤذيين ابن آدم , يسب

وتعاىل : يؤذيين ابن آدم يقول اي خيبة الدهر فال يقولن أحدكم اي خيبة الدهر  تبارك ويف رواية " قال هللا
 أان الدهر أقلب ليله وهناره , فإذا شئت قبضتهما " .  فإين

 الدهر فإن هللا هو الدهر " انتهى .  ويف رواية " ال تسبوا

 ومسلم والنسائي . انتهى .  واحلديث أخرجه البخاري : قال اإلمام احلافظ عبد العظيم املنذري

املزي يف األطراف : واحلديث أخرجه البخاري يف التفسري والتوحيد واألدب ,  وقال احلافظ مجال الدين
 .  انتهى وهللا أعلماألدب , وأبو داود يف األدب , والنسائي يف التفسري .  ومسلم يف
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