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ْربِ اَباب ِفي   والمساقاة  ( 1)  لشُّ
ِ َتَعاَلى  اَ  الْ  َوَقْوِل َّللاه ِِ َِ َ ايََ َلَفااَوَجَعْلَناا  ا ه َياْي ِِ ُل ََ َماا نلاو ِِ ،   يلْؤ

رلهل  ُْ ََ  َلَفَرَلْيتلمل  : َوَقْوِلِه َج ه ِذ َِ الهِذي َتْشَربلو َِ َلْ  ِاْلَما َْ اَ  اْلملا ِِ ْلتلملاوهل  َلْناتلْم َلْنََ
ََ َلااْو َنَشاااَنْحاا للااو َِ ااا َفَلااْوا ل اْلملْن ََ   ِل َجَعْلَناااهل للَجاج  و رل ثجاجااا  : ِنااابا   َتْشاارل
َل ، اْلملرُّ : َجاجل ألا َْ َحابل : اْلمل  .، فراتا  : عذبا  السه

ِِ َوِهَبَتهل َوَوِصيهَتهل َجاِئََة  ا  1 َِْ  َرَلى َصَدَقَة اْلَما ْرِب َو َباب ِفي الشُّ
وِ ا  ْقسل وَ  َِ َِْقسل ََ َلْو َغْيَر  ا َُ. 

َل  الهَم :  َوَقاَل علْثَما ََ ْشاَتِري ِئْراَر : )) َقاَل النهِبيُّ َصلهى َّللاه َعَلْياِه َو اْ  ََ َِ
َل  َة َفَيكلو وَِ رل

اِدا ( 2)  اا َُ ََ َل َرِياي َّللاه (( ِِ اْلملْساِلِميَ  َدْلاولهل ِفي َفاْياَتَراَها علْثَماا
  . َعْنه

َثنَ ا 2180  ََ َقاَل َ ده ا َثَنا َلئلو َغسه ْرَيَم َ ده َِ ِعيدل ْئ ل َلِئي  ََ َثِني َلئلاو : ا  َ ده
ْعَد َرِيي َّللاه  ََ ِ  ْئِ   َْ ََ الهَم  عنهَ اِزَ  َعْ   ََ َقاَل للِتَي النهِبايُّ َصالهى َّللاه َعَلْياِه َو
ِميِنِه غلَا  ْنهل َوَعْ  ََ ِِ ََرل اْلَقاْوِ ِبَقَدَح َفَشِرَب  َساارِِه َفَقااَل َواألَ  ٌ  َلْصا ُل َعاْ  ََ : ْياَيا

ا))  َُ غلا ََ َْ للْعِطَيهل اأَلْيَيا َل ِلي َل ْنتل ألل : َقاَل ((  ل َلَتْأَذ ا ُل ْنَك َِ ِِ وِثَر ِبَفْضِلي 
اهل  ِ َفَأْعَطاهل ِإَه وَل َّللاه َل ا َر ا ََ   .َلَ د 

ااَعْيٌ  َعاا ِ ا  2181 َِ َلْنَبَرَنااا يل َثَنا َلئلااو اْلَيَمااا َثِني :  الَُّْهااِريَِ َقاااَل َ ااده َ ااده
اِلَك َرِيي َّللاه  َِ اوِل َّللاهِ َصالهى َّللاه َعَلْياهِ  َلنهاه َمااَعنْ  َلَنسل ْئ ل  َل ِلَباْت ِلَر الهَم  ل ََ  َو

                                                

رر و  أشررب لرر  وش  ررب  ضالشرر و ضاةرر  ( 1) الشرر و ضاةرر ي ن  أشررب الرر او الررشرب ، وررش رشرر و   ضالش 
 ره   شاري لورش ٌلر وك ضل ر   اآل ري ارشا  شرش ارشو ارشاا ارشا ال رشعن كشر      ضالثش ب رجرز  ارش ه ري لرب   

ر و ضاةرر     لر و ورزم اأمرزم   ره  اضةر  ارل المرب ا   رش ال رشعن   الٌشر و ن  أشرب الشلرُر ارل الش 
  أشب  جز  الزاوشن ضالٌش و اضة   

ه كررزن: ن ، وررش اررزاو الشرر ل  اا رلمرر  اررل الذررش  اررشم   ض اا  ررش  وش الذررش  عرر     مننح ث ننن و   نن  ( 2)
ال  ق ا ال  شو وشج     ها اشم ضاة  ازاو الش ل   رقزا ال  ق ا ال  شو عُرشج : اض عُرشج    رقزا اثلا 

  ب عُشج : ، وش ر زن اشلز ي بم هضف  
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اَ  اْلِبْراِر الهِتاي ِفاي  وَياٌة َداِجٌ  َوه ِِ  َِ ا ِبَما ََ اِلَك َوِييَ  َلَبنل َِ ِفي َداِر َلَنِس ْئِ  
وَل َّللاهِ َصالهى ؛  َداِر َلَنسَ  َل ْناهل َ تهاى  هللاَفَأْعَطى َر ِِ الهَم اْلَقاَدَح َفَشاِرَب  ََ َعَلْياِه َو

ْ  ِفيِه َوعَ ِإَذا َنََ  ِِ ِميِنِه َلْعَراِئيٌّ   َع اْلَقَدَح  َسارِِه َلئلو َبْكَر َوَعْ  ََ ا َفَقااَل علَمارل ؛ ََ
َْ َلْعِطَيااهل اأْلَْعَراِئاايه  ِ ِعْنااَدَ  َلْعااِ  ا : َوَناااَ  َل ااوَل َّللاه َل ااا َر َفَأْعَطاااهل . َلَبااا َبْكااَر ََ

ِميِنِه ثلمه َقاَل  َمَ  َفاألَ : )) اأْلَْعَراِئيه الهِذي َعَلى ََ َمَ  اأَلَْ  رررررررررررررر (( .َْ
 الشرح : 

ال م  هلل ن  ها البشو ضاة  المأش  ارل ان المرش  وز رر ض رها بشك برشر 
ر مري   - س  ق  ر  ارش امرر لري   عشلبلرشري ان الهي طمر المش   ز الهي 

اس ذشد ال ال  وث   وث ا،ضا ضالثش ب ض رب عرب الري ضا ر   ان المرش  لمرش  –
 شن ال  قي ان  أخه    المش     أشب ان  ش و    المرش   طمبي رسزا   

الررأ ان المررش  وز ررر ض اا  ه أشرربعممررش ع رر  اشوررش ع ررمي عأك ررش   ش رر   برري   
ش  ا ي دخ  ه مرش و  ر ب بري عر خ  عرب ال   كرشة بأشاري ال رب اشورش كشن وز ر اأش

اللرر اي ضالرربش  الررأ   عشلبلررشري عررب ازلرري بررشو عررب الشرر و ضاررل را   رر اي 
المرش  ض   ري ضض رُ ي  ره   مورش ارل كقرزد ال   كرشة   اللر اي ضالز ر ي ضالوبري 

 رب ال كقزد ال   كرشة   عارش   ارل ازلري   ارل ا، شدورث ا ري اراد ان عأر  الش
  رز ا ر  عررب  بري بل ري المررش  ضارش  كرزن عررب اأشر  الوبري اض عررب  كر  الوبرري 

ال كقزد اض ال ا زاب ال   كشة   ال ر وث داا لر  ا ر  الرأ ه مرش كمرق ارل ان 
اشا ن )) ال  ش  ي لئ  رضاي ه كزن دلز  عُوش  ر ء  المسرممُل (( ارش  الش ب 

ض ان  كررزن ضاذرري  ررشن ورر ا كمرر  الرر  ا  الشررشا عررب المررش  الررهي  ذرر  لمجم رر  ا
 ث ض ض كمر  ان ر رزن ال ئر  ضاذرشا ضسر ُلا كمر  المسرممُل  لمجم   عشلش ب 

ضء ر زن خش ي   ض ها و ا كمر  ان المرش   ممرأ ضكمر  ان ازلري كم ري اللرل  
ضالسلم ن )) المسممزن ل  ش  عب ثلث   عب المش  ضال ر  ضالشرشر (( ا ري  أشر  

ب الذرلة اض الرزادي اض   رز الرأ اارش ارش  ر ر بي المش  المش    الهي  كزن عر
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 أشب اش اخ ج بكمذي عإ ي  مم ي الهي ر مف    ذر  لئر  كرشدي ا زأري اض  ذر  
 رز  مم رري ء  كررزن الشرشا لرر  ش  ه رري   ررشنلئر  اررررزا ي اض اخرر ج المرش  بكمذرري ع

 ء عب  شءة  اا  رشن  شرش  ةر ر بش لذرشب اآلبرشر ا،خر   ضةر ر ارل ارز  
ز الرأ عوره  ااثمري اسر ثشش  ل رل ا، ر  عُورش ان المرش   شر    س ر المش  ض  ر

ه ي الششا عب ل  ي  اا  شن كشاشا اث  ضادي اضكُل اض غ و  اض   ز الأ عوها 
  ااررش  اا  ررشن بكمذرري عإ رري   كررزن اشرر   شا  مررش اررشا المسررممزن لرر  ش  عررب ثررلث

   ممأ  
لئر  رضارري  ضالش رب كم ري اللرل  ضالسرلم ارشا عررب ال ئر  ن )) ارل  شر  ي 

ه كررزن دلررز  عُوررش  رر ء  المسررممُل (( عرر ا كمرر  ان المشلررأ لوررش الررهي س شرر    
اشررري ال ئررر  ا ررري اشلرررأ لم ئررر  ضالقررر ار    أشرررب المرررش  الرررهي عرررب القررر ار  ممرررأ ربأرررشا 

لررل  ضالسررلم ان ءار ل  ال ئرر  ضلوررها لرر ا  ال ئرر    الرر  ل ه رري الش ررب كم رري ال
اري ه كرزن دلرز  عُورش  ر ء  المسرممُل (( )) ارل  شر  ي لئر  رض   كزن ضاذشا عقرشا

 أشررب ر ررزن ضاذررشا  سرر   المررش     كررزن ال ئرر   أشررب اررش  ال ئرر  سرر ُلا لمجم رر    
ض ها و ا كم  ان المش  وزاف اض ال ئ  رزاف ل س المش  ضكم  ا ي وز ر  لورش 

 ضكم  ا ي و ل ق ض  ز الأ ال ال ل عشة  
ان المررش  وز ررر  ااررش  رر وث سررو  لررل سررأ  ض رر وث ا ررس عُرر ءن كمرر  

ضكمرر  ان اررل ادو الشرر و  اا ع رر  ع ررمي اررل ا  ررش  ان و رر ا بمررل طمررر اض 
بررشل  ُ  ثرر   أ رر  ا، مررل عررش، مل    أشرررب اررل  ررز كمرر   مُشرري   ضء لرررأ ان 
الش ب كم ي اللل  ضالسلم  شن ء  ق م  ء ا،ع     عممش  شن ا،ك الرب كمر  

الجورري الذشةررمي ارر  ان الررهي عررب  ضا،لرر شع كمرر   سررشر  ارر م  مُشرري ضالررز بكرر  
او ي ال ب  شن عُورش الجوي المذ زلي اع     عألز بك  اع    ه  ا،اي ل ل 

  كش   اذ زلي  
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ضالأممش   ا ضا عب  ها       ها  أ     اش  ش و اض    اش  قر م عرب 
ا ري و رر ا برش،ك   ثرر   أ ر  ال مررُل  أشرب اررل  رز كمرر   مرُل ا،ك رر    ام  كررزن 

ةرر    كررزن و رر ا اررل كمرر   مررُل السررشاب ض ررزسررشاب و رر ا بررش،ك   هكمرر   مررُل ال
  ان المسألي عُوش رذلُ    اازاا   الجوي ا،خ   ام

ضالهي  او  لب ال اا مشب ا، شدوث   الجم  لرُل ا، شدورث عرب  رها 
ازلرري ن ))ا، مررل عررش، مل (( ضرقرر    ا،ك الررب ض ررشن ض ض ررز  رر وث الشرر و  ررها 

اراد ان  أ  ري   وث ال ؤأش عب السرزا    ان الش رب ض  كم   مُل رسزا   
ا، مررررل عقررررشا ن ))   رررر    رررر  ((  عأك ررررش  ال  ُرررر  ان المسررررألي عررررب امرررر  لررررُل 
ا، شدورررث عُورررش رذلرررُ  ض رررز ان الشرررب   اا  رررشن ورررشق  ضأررره ر برررشلم ضر ضء 
 سررر ق   ررر  ا ررر  ارررل ال شةررر أل لشلرررُبي عإ ررري  قررر م ا، مرررل ،ن اوررري ال مرررُل 

ها ال ااثمي المش   اا ارش  عرب ارشكزن  ض وش وب    ز مشا ض اع   ال اوي الش
 رها  مري  عرب ارشكزن اض غر ار  اض اثر  ال ُرر   ،ناض ارش  لر ل اض عب غ ار  

وررشق  بررشلم ضر عوررز لرري  كرر  اررش وررشق   ررشن وررشق    وررشق  بررشلم ضر   عررإاا 
اثرر  اررش اررش  عررب  ررهول ال رر وثُل   ااررش  رر وث   رر    رر  عوررز ه مررش لررأ ي لررأن 

عب ان    ا    س ق  لشلُبي دضن  قلشن عب ا،     اثر  لرز ارش  السزا  
المررش  عررب   سررشن اض اررش  اررثلا  لررر اوررز  اض لررشي  رر  ضا رر  لرري  لررُبي اررل 
الأ عوها  أم  ب  وث           ض رها ه ري امر  لرُل ا، شدورث ضالأممرش  لور  

 ث  ارجش شة  أشب ضاازاا عب  ها لأ   ها  ز ا،ا و عب الجم  لُل ا، شدو
   ا سل    ل أ  ش ل خ   ام   ال مُل ام ا،ك  ن  َؤال

ن  ز ازءن   اشا  ز  مُل ال شلر ال  ُ  الهي ل و اض  مُل الجزاو 
ورها او ري ع ها  قشل   ها   ،ن السشاب   طبأشا  مُل ال  ُ  غُ   مُل السشاب 

لري  رهول  مُل ال  ُر  ل ء ي اآلخ  ضالهي كم ي الجموزر   ا يال مُل ككس او
ال رر وثُل كم رري   ،ن ازلرري عرررب ا،خُرر  عأك ررش  ا،ك الرررب الررهي كمرر   مُشررري   



 
 تعليقات على صحيح البخاري                                                 مساقاة كتاب ال

 406 

ال رررأا ا،ك الرررب الرررهي    اك رررش  ن  أشرررب اك ررر  الش رررب   أشرررب  مرررُل الش رررب 
)) ا، مرل عرش، مل ((  أشرب اك رب ثر  ارشا ن  كم   مُشري    أشرب  مرُل الش رب 

   ا، مل عش، مل  أشب  مُشب    مُل الش ب 
ارررشا    خُررر ا  رررش لررر خ   خرررزف كمررر  ان  أ رررب رسرررزا    َاااؤال :

 ل ك الب   
    ء  ذو  ا،ك الب اءس شقشص ،لرب بكر  ضرذ رُمي ، ور   الجواب :

ا   ذ ل ضن   ا،ك او ا   ذ ل ضن بمش ء  أممزن الم ي الأم  ه ي   ضالش ب 
 ، لرب بكر  اكش ري خشب ان  ذور  ا،ك الرب ارل كر م رقر    الرب بكر  ا ري لر س

اض ا رري  ذ رر  كم رري ضء  أرر ف اآلداو عررب  ررها ، ورر  اومرري بررشآلداو ه مررش  ررز 
 اكا  ال ادو الش و   

ْ  َقاَل ا  2 َِ ِِ َ تهى َيْرَوى : َباب  ِِ َلَ قُّ ِباْلَما َه َصاِ َ  اْلَما ِلَقْوِل ، ِإ
لهَم  ََ ِِ  َلْمَنعل َفْض ا: )) النهِبيَِ َصلهى َّللاه َعَلْيِه َو  (( . ل اْلَما

َثَنا َعْبدا  2182 َف  ل َ ده َل َنااِد َعاِ  ، َّللاهِ ْئ ل يلو ََِ اِلٌك َعاْ  َلِئاي ال َِ َلْنَبَرَنا 
َه  هلَرْيَرَة َرِيي َّللاه َعْنه اأْلَْعَرِج َعْ  َلِئي وَل َّللاهِ َصلهى َّللاه َل َل لهَم َقاَل   َر ََ َعَلْيِه َو

ِِ ِليلْمَنَع ِبِه اْلكَ ْلمَ  َلْمَنعل َفْض ل اا: ))   (( . لل ا
اَب ا  2183 ََ َثَنا اللهْيثل َعْ  علَقْيَ  َعِ  اْئاِ  ِيا ْحَيى ْئ ل بلَكْيَر َ ده َثَنا ََ َ ده

ااَلَمَة َعااْ  َلِئااي ََ ااوَل َّللاهِ  هلَرْياَرَة َرِيااي َّللاه َعْنااه َعاِ  اْئااِ  اْلملَساايهِ  َوَلِئاي  َل َه َر َل
لهَم َقاَل َصلهى َّللاه َعَلْيِه وَ  ِِ ا: )) ََ ((  ِلَتْمَنعلوا ِبِه َفْضَ  اْلَكل َتْمَنعلوا َفْضَ  اْلَما

. 
 رررررررررررررر

 الشرح : 
ن )) ء  مشرر  ع ر  المرش  ((  ررها ،ن المرش  اشرر       اا  ارزا الش رب 

اش  اش  سُ  اض الزادي عرإن الق أرر ر مرش اسر ذشد ثر  اشر  عجأر  الرزادي  مشرب 
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البسررشرُل اض ال   ررشن ال ررب بأرر  ا،ضا   ضازلرري  شررش ن )) ء  مشرر   ضء  مرر   لرر 
ع ر  المرش  ل مشر  برري ال ر  (( الرلم  شررش عرب ازلري ن )) ل مشرر  بري ال ر  ((  رره  
 سمُوش الش ش  ءم الأشقبي كم  خلف لُشو  عب ث زروش ل ل الل    ضارزد ءم 

عشل ق ري  قلر  ن الأشقبي ضا ورش  رب ال رب ارش ة عرب ازلري رأرشل  عرب سرزر  ال
ل سررر  ءم  ررب  أشررب ل رررب  كررزن  ررر  ء  آا ع كررزن ل كررزن لوررر  كرر ضاا ض ش ررشا 

وم ق زن ا   ،ا  ان  كزن لو  ك ضاا ض ش شا    ء و أ ضن ان  كزن ا    ش رشا 
ضس بشا عب ال شن ضل ل  ه  الرلم رسرم  ءم الأشقبري    أشرب ال ق رز  ل كرزن لو  

سرر  كرر ضاا لورر  ض ش ررشا   عوشررش ازلرري ن )) ء  مشرر  ارر راا كشقبرري ا،ارر  ان  كررزن از 
ع   المش  ل مش  بري ال ر  (( اأشرش  عإ ري لرز اشأري  رشرة الأشقبري ان  مشر  بري 
ال      أشب الشبشة ال ب رس ذُ  اشي ال وشئ  رس ذُ  اشي المشل ي  لر  آخر  الرأ 

لرر ي ال رر  ضء  شرر  ل  قررزا ا ررش اررش اررش وش رر  اي   ارر  ء  كررزن الرر  المررش     رر
ا ب ااش  ال   ل ل  ز كشقبي ا،ا  ض   جي المش  اش  المش  ا ي  مشر  بري  برشة 

ي رس ذُ  اشي المشل ي  ل  آخ   ض ها ر مش و    لمل  أ ف ط أقري ها،رب ال
اضةر  ا  رشا الشور   كرزن اشلرب  مكرل الزد شن   اض عب ال لد ال ب عُوش ا وشر 

 ررب رسرر ذُ   اا اررش  السررُ  ع  ررزا المررب كمرر  ازا ررر الررزادي اررل المررشارب  ررب ال
البشو اض ال ج  دخر    ثر  بأر  الرأ  اا اخرهضا  ذرشو و  سر ض  عمشر  المرش  عرب 
الزادي عوشش  أشب و    لرأ اللرزر  عرب ان ارشدام ان المرش   مشرب عأ ر  خم ري 

مررل  سرر ذُ  عررل  مشرر  ع رر  المررش     اا اخررهة ااررل ضرا    لرر    ا  ررشا  جررز  
  ل رل  أ ر  ارل بأر   اض رسر ذُ  اشري ا،رب لُش ر  كذشو أ ا   ا،ا و ا،ضل

 عُوش ال    
 

ْلِكِه َلْم ََْضَم ْ ا 3 ِِ ْ  َ َفَر ِئْرر ا ِفي  َِ  َباب 
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َِْحملوٌد َلْنَبَرَنا علَبْيدل ا  2184 َثَنا  اَراِئيَ  َعاْ  َلِئاي َ ِاايَ   َ ده َْ ِ َعاْ  ِإ َّللاه
اولل َّللاهِ َصالهى : َقااَل  َّللاه َعْناه هلَرْياَرَة َرِياي َعْ  َلِئاي، َعْ  َلِئي َصاِلَح  َل َقااَل َر
االهَم  ََ َكاااِز : )) َّللاه َعَلْياِه َو َباااٌر َوِفااي الرَِ ِل جل َبااٌر َواْلَعْجَمااا َباااٌر َواْلِبْراارل جل َل جل اْلَمْعااِد

ْمسل    (( . اْلخل
 رررررررررررررر

 الشرح : 
ارل  ذرر  ازلرري اض   مل ضال ئرر  ابرشر  ر شرش اأشر  ابررشر  أشرب ا وررش ء ر

لئرر اا عررب ام رري لرر    ررمل ، رري  اا  ذرر  عررب ام رري عش، رر  ا رري ء ا رر  ورر خ  
الممرررأ  ء برررش ان ضال ئررر  ا  رررشا ا مُرررش   اا  ذررر ة ء ر رررزن  رررب كمررر  اسررر ز  

ال ئ   اا سقط عُوش لرب     اا  ذر ة عرب  ب ُث  سقط عُوش   عوز  ااا ا،رب 
ضأ ك   شش  كش ري ل  ذري  امأ ا  سشن عإن المشلأ ء   مل ،ن ال ئ  ابشر  

   ن ا   الششا امل ل س كش    عقي  شن   ر ث عأررش  سرشئ   سر ذ  ي عقرشا لري 
 ن لئ  لُ شش سق   ه ي داشاي عمشر    ض ز  سأا كل   ش   كرل المرش   ر  
 ز طش   ام ء ، وش داشاي طش   عب المش  ضاشرر  عور  المرش   كرزن طرش   

    أشب  ها عب ضادي ض ها عب ضادي   ام ء   عأاشو عقشا ن ال ئ  ابشر 
 ا سل    ل أ  ش ل خ   الم مأ     ب بشل   ام بشل س   ن   ؤالَ
ن اكث  المغزأُل كم  ا ي ء عر ق لُشومرش   الم مرأ ضالٌممرأ بمأشر   وابجال

ضا رر   رررز الررهي  ررر  كم رري الذُررر ض  ابرررشدي عررب القرررشازا بقزلرري الم مرررأ ضالٌممرررأ 
  المغزأررزن  سرر ل ازن  ممرري بمأشرر  عقررط    أشررب  بمأشرر     أشررب بمأشرر  ضا رر 

 قرزا الم مررأ ضالٌممرأ بمأشرر     اض  قررزا  اا ضاذر  بمأشرر     أشرب و أرر ضن بمأشرر  
ضا     اأش   ه   ب اأش   ه    ضل ل كشر  ال  قُرق عرإن الم مرأ  ل مرف كرل 
الٌممررأ   عشلم مررأ اررش و ارر  ه رري  لرر  ا،ارر  ضالشوررب   ضالٌممررأ و ارر  ه رري  لرر  اررش 

 ممأ   ع قزا  ها ام رب  أشرب رمم ري كُشرشا   رممرأ الشرب  ضاارش الممرأ عورز ارش و  
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وشذره ه ري ا،ار  ضالشورب ضار  ء  كرزن  ممرأ الأرُل ارثلا ا مرأ الممرأ   الممرأ اررل 
الممز  ا م ي  قشا لي ا مأ ارش  قرشا ٌامرأ   ا م ري عرب امم  ري اض عرب دضل ري  أشرب 

ارش  ممرأ   ضلورها ارش ة الق ا ررشن عرب ان اا   ض و ي  شعه عُورش ضاارش الممرأ عورز 
لااك ياو  الاادي    ِالااك ياو  الادي  ازلري رأرشل  ن  عشلمشلرأ ارل الٌممررأ     ِو

ضامرأ اررل الم مرأ عجررش ة الق ا ررشن كمرر  المأشُرُل    أشررب ا ري سررب ش ي لري امررأ 
وررزم الرر ول عررأا   ض وو رري ضا ررش   عررب وررزم الجررشا  اررشب  شعرره ض ررز ارر  ضكررل 

يااو  ا تملااك نفااٌس   ول لرري ٌام رري ء ا رر   ممررأ لررُئشا ه رري ا  ررشا اشلررأ وررزم الرر
رااذ ه عررإان اا مرر  ه رري عررب وررزم الرر ول ا رري سررب ش ي   لاانفَس ياايرا  واألِاار يِو

الممأ ض ز المشلأ  ز اض الم مأ ضاض الٌممأ ا  ضكل ضء  ممأ ا   لرُئشا ضلر س 
 ث َّ امأ  ء  ز ا  ضكل  ها  ز ال  قُق عب الذ ق لُشومش   

ا ا  4 ََ ِِ ِفي وَِِة ِفي اْلِبْرِر َواْلَقَضا  َباب اْلخلال
َثَنا َعْبادَ ا  2185 َل َعاْ  َلِئاي َ ْمااَََة َعاِ  األَ َ اده ِِ َعاْ  َياِقيَق َعااْ  ا ْعَما

لهَم َقاَل ، َّللاهِ َرِيي َّللاه َعْنه  َعْبدِ  ََ اْ  َ َلاَف : )) َعِ  النهِبيَِ َصلهى َّللاه َعَلْيِه َو َِ
مِ  َ َوهلاَو َعَلْياِه َعَلى ََ اا َفااِجٌر َلِقاَي َّللاه ََ ِلْساِلَم هلاَو َعَلْي اِرَم  ِْ ااَل ا َِ اا  ََ ْقَتِطعل ِئ يَ  ََ
َل  ل َتَعاااَلى (( ؛ َغْضااَبا َل َّللاه ْم َثَمن ااا  َفااَأْنََ َِ َماااِن ِ َوَلَْ ااِد َّللاه َْ ََ ِبَع و ْشااَترل َه الهااِذيَ  ََ ِإ

َة  َقِليا   َِ اأْلَْيَعثل فَ ؛ اْْلََ َثكلْم َلئلو َعْبدِ َفَجا ا َ ده َِ َلاْت َهاِذِه  َقاَل  َِ ْ َمِ  ِفيه للْن الره
ِِ اْئاِ  َعامََ ِلاي  اَنْت ِلي ِئْرٌر ِفاي َلْر وَدَ  قلْلاتل ؛ اْْلََةل َُ َل ا اا ِلاي : َفَقااَل ِلاي يل َِ

وٌد  َل ْحِلاَف : قلْلتل ، َقاَل َفَيِمينلهل ، يل ا ََ ِ ِإذ  وَل َّللاه َل ا َر ِبايُّ َصالهى َّللاه َفاَذَكَر النه ؛ ََ
ا َلهل  ل َذِلَك َتْاِدَق  َل َّللاه لهَم َهَذا اْلَحِديَث َفَأْنََ ََ   .َعَلْيِه َو

 رررررررررررررر
 الشرح : 

اررشا بررشو الللررزاي عررب ال ئرر  ضالق ررش  عُوررش   ال رر وث الررهي اضرد ه رري 
ال لم كم  ا    زب ال الللزاي ضالشوشد  امش ء  مي لي ابشل   بمزةزب 
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شو المسررشاش    ل ررل المقلررزد ا رري  اا  ش رر  الللررزاي اشئمرري عررب لئرر  اأمررزم ك رر
ان الللرررزاي  ُشئررره عرررب المرررش    ضالللرررزاي عرررب المرررش  اأشش رررش خلرررزاي عرررب 
السقب ال المش  ضرا   لر  ان المرش  اشر    ضلورها ال رق ه ري ضلورها ال رق ه ري 

ب  كرزن عرب  اا  شن ال ئ  اشر   شا اض  رشن ارش  سرُ  اض   رز الرأ   عرإان السرق
كررر  ب سرررر  قررري ضالق رررش  اأمرررزم ا ررري بشل ُشرررشة ا شزكررري اشورررش الشررروزد الرررهول 
 شو ضن ضا   كزن ال مُل ر جي عب بأض ا،  شن ه  مف ضأأخه ضعب  ها ازا 

عررب  رر وث ك رر    لررل اسررأزد اررشا ن )) اررل  شررش الش ررب كم رري اللررل  ضالسررلم 
 ررز كم رري غ رربشن ((  مررف كمرر   مررُل  ق  رر  لوررش اررشا اارر   اسررم  لقررب   ض 

ض ررها امررش ورر ا كمرر  ان ال مررف كمرر   مررُل عررشا   ل أخرره اررش لرر س لرري ا وررش اررل 
ؤد  ال مُل  ء عب  قورش ضان وء ن ال بشئ  الأا مي   عشلزاار  ذن ا، مشن ضا

 أا    ا  ضكل ب ذن ال مُل سزا  اكش   خرشرج الللرزاي ضخرشرج الق رش  
وره  اكار  ضالر   رهلأ الشروزد وشبغرب اض  اا  ش   عب خلزاي ضكش  القشةب ع

ي  ذررن بررز ررش ،ن  ررها ضكلرر   جررر كمررُو  اء  ك مررزا الشرروشد  ضان وؤدض ررش  مررش 
 ال قزق ض اشاي الأ ا الهي اا    ا  ضكل بي   

ِِ ا 5 َ  اْلَما ِِ ِبيِ   َنَع اْئَ  السه َِ   ْ َِ  َباب ِإْثِم 
ثَ ا  2186 اَماِعيَ  َ اده َْ اى ْئا ل ِإ ََ ِلو َثَنا  اْلَواِ اِد ْئا ل ِزَيااَد َعاِ   َنا َعْبادل َ اده

اولل  قل ِمْعتل َلَبا هلَرْيَرَة َرِيي َّللاه َعْنه ََ ََ قلولل  ِمْعتل َلَبا َصاِلَح ََ ََ ِِ َقاَل  : اأْلَْعَم
لهَم  ََ ولل َّللاهِ َصلهى َّللاه َعَلْيِه َو َل ْم َيْوَ  الْ : )) َقاَل َر َِ ل ِإَلْي َِِة َثَاَثٌة َا َيْنظلرل َّللاه ِقَيا

اِ  اْئاِ   ِِ َِ ِباالطهِريِق َفَمَنَعاهل  اا َِ ََ َلاهل َفْضا ل  ا َُ  ٌ ْم َعَذاٌب َلِليٌم َرجل َل ْم َوَل َِ كَِي ََ َوَا يل
َْ َلااْم  اا َرِياَي َوِ  ََ ْن ِِ َْ َلْعَطااهل  ْنَيا َفاِْ َِعلاهل ِإاه ِلاادل اا َا يلَبا  ِ ا َِ َع ِإ اٌ  َبااََ اِبيِ  َوَرجل السه

خِ  ََ ا  ََ ْن ِِ ِ الهاِذي َا ِإَلاَه َغْيارلهل َلْعِطِه  ْلَعَتهل َبْعاَد اْلَعْااِر َفَقااَل َهَّللاه َِ ٌ  َلَقاَ   َ  َوَرجل
اَة  ٌ  ثلمه َقَرَل َهاِذِه اْْلََ َقهل َرجل َذا َفَاده َذا َوَُ ا َُ ََ ََ  َلَقْد َلْعَطْيتل ِئ و ْشاَترل َه الهاِذيَ  ََ ِإ

ْم َثَمن ا َقِلي َِ َماِن ِ َوَلَْ ِد َّللاه َْ  .آل عمراَ   ا  ِبَع
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 رررررررررررررر
 الشرح : 

البشو ضاة     ث  ال اش  الل الس ُ  المش    المرش  ارل   ار  ضكرل 
وششلي سب ش ي ضرأشل  ال السمش  ع مشب بي ا،ضد ي ضر رز  بي ا،رب ضرفر ض 
بري اآلبرشر عوررز ع ر    ار  ضكررل   عشلزاارر كمر  المسررم  ان و هلري ارل بررشو 

ل بشو الل اي ان و هلي   ض اا  رشن ثر   شاري لري ار   جرر كم ري اءس  بشو ضا
عب بأض ا، زاا ان و هلي ضلرز  رشن ال لرشا بري    أشرب  رز الرهي  ذر  ال ئر  
ض ررز الررهي طزا ررش  لرر  آخرر   عمشرر  الررل السرر ُ  اررل المررش   ررها اررل الم  اررشة 

ء وبلرر  بمرررش    شارري المشق ررر  ن عشلزااررر كم رري ان و رررها المررش  لمرررل   مبرري ضا
ضأ  شاي اضض ال شاشة   ضازلي  شش ء وشا    وزم الل شاري ثلثري ء وشار    
 لررُو  وررزم الل شارري ضء وررش ُو  ضلورر  كررهاو الرر   ورر ا كمرر  ان  ررؤء  الثلثرري اررل 
ا  شو ال برشئ  ضكمر  ان  ره  ا،كمرشا الثلثري  برشئ  ارل  برشئ  الره زو ال رب 

ل كمررر  ك ررر   برررشلمغذ   اشررري اشررري ء رغذررر   ء بشل ز ررري اض ل ذ ررر    اررر  ضكررر
ضر  اررشا عشلزااررر ال ررهر اشوررش ضان   ذررن المرر    مُشرري ضان وررؤدي اررش وررؤدي ضان 

   و  أ  كل اسشخط   
ضالشش   اشي ان ا   الثلثي را   شن لي ع   اش  بشل  أق عمشأي الرل 

لررل السرر ُ  و أرر  ان  غ ررهي االسرر ُ   أشررب اررش لرر س لرري  شارري برري ع رر  ه ررأرب 
را  اشق   اض  ش ر سذ  اض اشر بشل  أق و أ  ان  غ ر ي اشري اض ان  أشب 

وررها اضءا ض ء عو ررشضد اررل  ررها المررش  ه مشأرري    ررها ورر ا كمرر  عسررشد عررب القمررر   
ع ر  ثر  ا ر  المرش  لر  ر لرمي لشذسرأ ثر  الرل السر ُ  لرل  سرقب بري  شئ ررشا اض 

عرب الرشذس  خ رثبس ش شا اض اشركي   ُ   س أخه اش    شاري عمشأري لري ور ا كمر  
 قررر  ض رره   برررشئ  ضء لررأ لورررها  ررشن عأمررري  ررها ارررل ضكمرر  لرر  ضكمررر  بغررض ض 

 ال بشئ  ، ي كم  و ا كم  خ ث الشذس ضالش  ضالع شا بشهلل   
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ْرِر األَ ا  6 ََ اِر َباب  ََ  ْن
َثَنا َعْبدا  2187 ا ل َ ده ََ َثِني اْئ ل ِي َثَنا اللهْيثل َقاَل َ ده َف َ ده َل َب َّللاهِ ْئ ل يلو

اَ   َعْ  علاْرَوَة َعاْ  َعْبادِ  ِِ اا   َه َرجل َثاهل َل َبْياِر َرِياي َّللاه َعْنََماا َلنهاهل َ ده ِ ْئاِ  الَُّ َّللاه
َبْيَر ِعْنَد النهِبيَِ َصلهى  لهَم ِفي ِياَراِج اْلَحارهِة الهِتاي  هللااأْلَْنَااِر َناَصَم الَُّ ََ َعَلْيِه َو

ا النهْخَ  َفقَ  ََ ََ ِئ و ْسقل َِ ََملرُّ َفَأَئى َعَلْياِه َفاْنَتَااَما ِعْناَد ََ رَِِح اْلَما ََ اَل اأْلَْنَااِريُّ 
ولل َّللاهِ َصلهى  هللاالنهِبيَِ َصلهى  َل لهَم َفَقاَل َر ََ ِق  هللاَعَلْيِه َو َْ َبْيِر َل لهَم ِللَُّ ََ َعَلْيِه َو

ََِض  َِ ِإَلى َجاِرَ  َف ِ  اْلَما ا زلَبْيرل ثلمه َلْرَِ ِتاَك ََ ََ اْئاَ  َعمه اا َُ َْ َ  اأْلَْنَاااِريُّ َفَقااَل َل
وِل َّللاهِ َصلهى  َل ََ َوْجهل َر اا زلَبْيارل ثلامه اْ اِبِس  هللاَفَتَلوه اِق ََ َْ الهَم ثلامه َقااَل ا ََ َعَلْيِه َو

ِ ِإنَِاي أَلَْ ِسا ل َها َبْيارل َهَّللاه َِ َ تهى َيْرِجاَع ِإَلاى اْلَجاْدِر َفَقااَل الَُّ َلاْت اْلَما اَة َنََ ِذِه اْْلََ
ْم (  َل ََ َ تهى َلَحكَِملوَ  ِفيَما َيَجَر َئْيَن نلو ِِ   ِفي َذِلَك ) َفَا َوَربََِك َا يلْؤ

قال ِحمد ئ  العباس : قال لئو عبد هللا : ليس أل د يذُر عروة ع  
 عبد هللا إا الليث .

 رررررررررررررر
 الشرح :

المأمرزم ان الم وشري لر س عُورش ا ورشر المقلزد بش، وشر  شش ا،ضد ي ضال 
اشأ   الأ و اذ  ا، وشر عُوش اشه  ال بأُ   أشرب ا ر  الش رز  ض رشر ارش عُورش 
اررل اجررشري المررش  اضد ررري    اا اررش  المررش  سررشل  ض اا لررر   ررأة الم رر  ضالغُرررث 

ان المجررشضر لمررزادي   المجررشضر  أشررب   رر   عقزلرري  شررش ن )) سررك  ا، وررشر (( 
ث  ال غُ   عإاا سق  عإ ي  أخه ال بأ   ارل المرش  ضلر س لري لممش  لي ال ق اك

ال ررق عررب ان  غمررق المسررُ  اض  غمررق اكررشن ارر ضر المررش   لرر  اررل ضرا   ضأجأرر  
شري اراد ان  سرقب   ضال رق الزادي وش ق  ضء  س ذُ  اشي ال ضرا      ها ا، ل

ل ق لر ضا ال ق لمق أر عقشا ن )) اسق  ش   ُ  ث  ارس  المش  (( ،ن ال ضا 
عإاا ل و اش    شج  ل ي عإ ي  ف ض لمهي بأ    ها  ز الأ ا ض ز  ك رش   ر  
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لرر   أجبرري الررأ هررل ان  ررها اشرري ا شبررش  لمش ُرر   اي  ررق  قرري   عش، لررشري 
 ها  كث  عب الششا ، ور   اا ارش اك رزا ال رق ض ضا لب  ض ز ا أر رسزا   

أ بأ ري  رها ضا ري  رها ارل الر و  الهي و ضن ا ي  ق لو  ارومزا ال ل   أ ور  الر
اررش ض اررش  ج ورر  ه رري الررزء  ض ء ا، كررشم الشرر   ي عررب الزاارر  ال ررب اششررأ ش الوررز  

لرب  ضأكرزن ار ر شا    ج و  ه ي ال كشم  ها اآخه  ا أر د  ار   ذرزة كمر  المر  
ال ا   القشةب  كزن ا ر شا ال ا   ال و ر  ا،ازر عوها اك  ب ض شا عرب 

 ضكرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررل ن  اك  اةررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري ارررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررزا   اررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 
 نوَ  تى َحرمو  فيما يجر ئينَم ض شن اك  اةري كمر    فا وربك ا يِؤ

الرررشذس عقرررشا ن ان  رررشن الرررل كم رررأ    ل  ضالسرررلم ه ررري  رررنالش رررب كم ررري اللررر
عقشا ن )) اسق     و مغ  ل  الج ر ((  أشب خره اكثر  ارل  عغ ر ال سزا 

ازلري  ي دل  ض رب كذشو أ ضسك  كل البشاب ض ز سُ سمي  ل  ا، لشري   عشآل
نااوَ  تااى َحرمااو  فيمااا يااجر ئياانَم ثاام ا َجاادوا فااي  ن  فااا وربااك ا يِؤ

كم  ان الزاار كم  المسم  ا ري  لنفسَم  رجا  ِما قضيت ويسلموا تسليما  
 اا  ك  الش ب عإ ي و ةر  اضءا ل  كر   الشر ب ثر  ا ري و ةر  بشا ورشد القشةرب 

  كش  ش لمش  ث ة المسشئ   شر  شش  الهي اا و  ض    اا ي ضعب الشال ا،خُ
رقُر   لرربأض ا كررشم الق ررش   كررزن كشرر  كرر ب الق رر ي كمرر  القشةررب اضءا عررإاا 
 ك  القشةب بشل ك   أ ب  كمي كم  ال  عُل كم  الم ر كب ضالمر ك  كم ري 

ض اا ل  ور ب ا ر  ال ر عُل عرإن لري ال رق إ ذشا  عإاا اهو  ال ةش بشل ك  اا  ب
ك  ال ا كمي ال مُُش   اش اأش  رمُُش ال كر     أشرب عب ان   مر رمُُش ال 

ان و اا   ها ال ك  الق ش  عب ا كمي ال مُُش الهول لو  ا   طزأمي اكثر  عرب 
الق ش  ضخ  رو  اك   امل  بشر السل ضالمب لو  امشرسي اطزا لُشا  عب  ها 
ال كر   ر   ررز  ر    ام لرر س بلر      عُشارر ضن ار  وؤأرر ضن  كر  القشةررب 

كثرر  ضأقزلررزن و اأررزن اللررأ  لرر  القشةررب ل أوُرر  ال كرر  ضارر  و اأز رري ض ررز ا،
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 لرر  القشةررب بشل زا ررري كمرر  ال كرر  برررأن  ررها ه ررري  ررها ض ررها ض ررر  ورر ضن  رررها   
عشلقشةرررب وشاررر  ه ررري   عرررإاا  اررر  برررأن  كموررر   ررر      ضارررش  كررر  بررري ا رررش  

ا،ضل  ه قزا راأ  كل  كمب ضأ ا   ل  اش  ك  بي الق رش   ز ال مُُش ا ي 
الهول    اك   اشي   المقلزد ال  ها  ان الم   المسم   اا ارجي  لر  الق رش  

 ا  ضكل ضان القشةب  ج و   ك     ان  ها  جر كم ي ان وزطل  ذسي كم
اا ررري عرررب الرررأ ضا ررري وشبغرررب لررري ا ررري  اا ارررش  ال كررر  الشررر كب سرررزا  عرررب  ضأ ررر   

ي ء  كرررزن عرررب ا،اررزر ال رررب عُوررش خلرررزاشة اض   رر  عرررب المسررشئ  الأمم ررري ا رر
 ر ر   ر ج امرش  كر  ض رها دلُر  ا  مرشن ان  كرزن المر   اسرممشا ل كر    ارر  
ضكررل ض كرر  رسررزلي ضال كرر  المسرر شبط ضالمررأخزا اررل  كرر    ارر  ضكررل ض كرر  

 رسزلي كم ي اللل  ضالسلم  
 " ا بس المش  " اش اأشش    ال سزا  م    كم ي ضسم ن ازا َؤال 

ر  شا ررأ    أشررب خرره ارر ر  شا ررأ   اررثلا رشررزعوش  أشررب بقرر  الجااواب :
ا  ش شا عب المشارب  كزن السشاب اشلب ض ز لز خل   مشب  شر  لُبي اار    
راح لمررهي ضرا      ررز   بسرري اررش  لم رري  مرر    رر   سررقب    ررز  كمرر  ثرر   ذرر   
السشاب و ضح لمهي ضرا      اا  ش   الذ  ي اأ ضعي ض شه ي خلص الرهي كمر  

 لي        الزادي اش
 ن   ف          السائ  
ن  موش ضا   ، ي  اا سق  الثش ب اخه  ذشو ي  مور   سرقزن   ر  الجواب 

و مغ الج ر  رأ ف المشارب ا    اا اش  السُ  دخ  كمر  ا،ضا ثر  دخر  كمر  
الثررش ب    فرر ض كمررُو   مورر  ثرر  وشأرر  كمرر  الجم رر     ررها اررل المبشلغرري    أشررب 

اا سقُ  خم ي و ضح لمهي ضرا    ضالثش ب   ر  و مرغ الجر ر ا،ضءسقب  ش   ُ  ض 
    أشب  قأ ض أشد  ض أ ول اك  ي    ها ال بشو ال أدور  
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َفِ  ا  7 َْ ْرِب اأْلَْعَلى َقْبَ  اأْلَ  َباب يل
َل َلْنَبَرَناا َعْبادل ا  2188 َثَنا َعْباَدا ْعَماٌر َعاِ  الَُّْهاِريَِ َعاْ   َ اده َِ ِ َلْنَبَرَناا  َّللاه

َ  اأْلَْنَااِر َفَقاَل النهِبيُّ َصلهى عل  ِِ   ٌ َبْيَر َرجل ا  هللاْرَوَة َقاَل َناَصَم الَُّ لهَم ََ ََ َعَلْيِه َو
اا  ِق ََ َْ َا  ا ْ  َفَقاَل اأْلَْنَااِريُّ ِإنههل اْئ ل َعمهِتَك َفَقاَل َعَلْيِه السه ِق ثلمه َلْرَِ َْ زلَبْيرل ا

َلاْت ِفاي زلَبْيرل ثلمه َيْبللغل اْلمَ  اَة َنََ ِسْك َفَقاَل الََُّبْيرل َفَأْ ِسا ل َهاِذِه اْْلََ ِْ ِل اْلَجْدَر ثلمه َل ا
ْم (  َل ََ َ تهى َلَحكَِملوَ  ِفيَما َيَجَر َئْيَن نلو ِِ  ررررررررررررررَذِلَك ) َفَا َوَربََِك َا يلْؤ

 الشرح : 
،ضلررر  شلشررر و عرررب المسرررشاش   أشرررب عرررب السرررقب  اا ارررش  المرررش  ابا،ضلررر  

بشلشر و ارل  رز اارر و اض ارل  رز اكمرر   شر و ثر   فر ض المررش  كمر  ارل  ررز 
دض ي عمي ال ق عب الق و ضلمش رد ضا  اأشش ل ح ال  وث عب ا،س زب المشةب 

لمررش خز رر  عش، لررشري لرر   ق رر  اض هررش    ل ررل امررش   ررشف  شررش ان الش ُرر  
شررش عررب  ررها عقررشا ن   رري الررل كم ررأ   كلارري اءك رر اب كمرر   كرر  رسررزا   

المذن ضعب المذن المب ا  اأشش عب ا،س زب المشةرب البرشو المرب ا مري ارشا ن ان 
كشن الل كم أ    أشب ا أ  شلُ ري عرب ال كر  ارشا ا سرر ان  ره  اآل ري  شلر  

نوَ  تى َحرمو  فيما ياجر ئيانَم  ه ي ن   أشرب ان رمرشم  فا وربك ا يِؤ
  كر    ار  ضكرل ض كر  رسرزلي  ا  مشن عب ان ا  سرشن ء و  غرب لر ءا كرل

ضا رر   ضء  كررزن عررب  رر ر   رر ج امررش ا رر    ارر  ضكررل ضا رر  رسررزلي 
ال ك  ضال  شك  ضاار ضع ب عمل عشري ر ك   ل ب   ا  ضكل ال المسممُل 
عإ رري ارر  ارر ررر  ررزا    عررإن  ررشن ا أرر اا لم كرر  بشل ررشغزة عوررها  ذرر    ض ن  ررشن 

سرزاشا ارل  رزا  ضلر س  راد  ضرغبري اض اةر    لر    شك  لل  راد  ضرغبري ض  مرش
الأ اض   ز الأ    ها ل س بشل ذ  لوها اشا ا  ضكل عب اآل ي ال ب ا موش عب 

اا    :سزر  الشسش   َعماوَ لنَام آِناوا بماا لناَل إلياك ِو للم ترى إلى الاذي  ي
  لنَل ِ  قبلك يريدوَ لَ يتحاكموا إلى الطاغوت وقاد لِاروا لَ َرفاروا باه



 
 تعليقات على صحيح البخاري                                                 مساقاة كتاب ال

 416 

لوررها عررب المسررشئ  اسررشئ  ال كرر  ا رر ة ل رر  عررب لرر ح   ررشو ال ز ُرر  ان  ش شررش 
ع ضاشا ضرذلُلة عب اسشئ  ال ك  ضال  شك  عرب ب ثورش ضلر س البرشو بشبرشا ضا ر اا 
  عشل ك  لي اسألي لي رذلُ     ال ك  بغُ  اش ا شا   ا    كزن  ذ اا ضا   

ُ    آ ري دلرر  كمر  الم  ررشك   كرزن  ذرر اا ا رغ   لرر  آخر     الم  ررشك  لري رذلرر
كمر  ال كر  ضالثشلررث آ ري دلر  كمرر  ال رشك  عرب  ذسرري اض آ رشة دلمرر  ضآ ري دلر  

ضال ل    ك  بمش ا شا    ها عب ال شك  ضل س عب ال كر  ضء الم  رشك  ضآ رشة 
اتخاذوا ل باارهم  دل  كم  ال   و   مرش عرب ازلري ار  ضكرل عرب سرزر  لر ا   ن 

م عأطرشكز   ارشا ن لمر  ااشا ال    مرزا لور  ال ر    وَ هللاورهبانَم لربابا  ِ  د
  اشا ال     ازا كمُو  ال لا عأطشكز     اشا ن لم    اشا ن ع مرأ  برشدارو  
ض رها اررش سرمش  الأممررش  ر ر و     ان المسررشئ  اذلرمي عوشررش عرب ال ةررش ب كرر    

  ل رل لرز  ا  ضكل  اا  ك  ضاء  كزن عب الشذس   ج  رها ارل  مرشا ا  مرشن
 كر  ال رشك  ب كر    ار  ضكرل ض رها الم  رشك  راغرر عرب  كر      ل رل لمررش 

 ها ال ك  ض رشن عرب  ذسري لرب  ارل كر م ال ةرش ال رشم ال  ك  ضا  عب  ذسي 
برري عوررها ء وشذررب كشرري ا رر  ا  مررشن ضل ررل وشذررب كشرري  مررشا ا  مررشن ض ررها ورر ا 

ك  عر ب  لر    ار  ضكرل ض لر  كم  ا ي ارر ر ا بشا ضا  اشا عإااا ا   ال  رش
رسررزلي ض لرر  لرر كي ض راد   كرر    ارر  ضكررل  ررها عرر ب  راد   كرر  ال ررشغزة 
ضال غبي ه ي ضك م ال غبي ض راد  ل ب   ضرر   الشر ب  لر   راد   كر  ال رشغزة 
 ضال ةرررررررررررررررررررررررررش لرررررررررررررررررررررررررهلأ  رررررررررررررررررررررررررها  ذررررررررررررررررررررررررر  برررررررررررررررررررررررررشهلل اررررررررررررررررررررررررر  ضكرررررررررررررررررررررررررل 

   بعياداوقد لِاروا لَ َرفاروا باه ويرياد الشايطاَ لَ َضالَم يااا    ثر   شرش
ا ي بأ  ال ةش بشل  شك    ر ال ك  ضا  و  ل ل ضا  ا  سشن المسم  عب  ذسي 
لُئشا عشلزاار كم ي ان  سم  ضان وزطل  ذسي لم سم   بش ب   ا  ضكل ضا زا 

ضرةرش  ال ك  ضلز  شن  كمشا اا وشد شا رسم مشا ،ا    ا  ضكل ضاا  رسزلي 
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ل رل  اا عشرري لرب  ارل الرأ عقر  عشرري لرب  ارل  مرشا  بشل ك    ب ك  الش ب  
 ا  مشن ب سر ا ر  عب اءك  اب   

 اأْلَْعَلى ِإَلى اْلَكْعَبْيِ  َباب ِيْرِب ا  8
اَ ده  2189 ََ ِلَحمهٌد هلَو اْئ ل  ياَد اْلَحرهاِنايُّ َقااَل َثَنا  َِ ْخَلادل ْئا ل َي َِ َ  َلْنَبَرَناا 

َرْيَج َقا َه َلْنَبَرِني اْئ ل جل َثاهل َل َبْياِر َلنهاهل َ ده اَب َعْ  علْرَوَة ْئاِ  الَُّ ََ َثِني اْئ ل ِي َل َ ده
اا النهْخاَ  َفَقااَل  ََ ْساِقي ِئ اَ  اْلَحارهِة ََ ِِ َبْيَر ِفاي ِياَراَج  َ  اأْلَْنَااِر َناَصَم الَُّ ِِ َرجلا  

ولل َّللاهِ َصلهى  َل ا زلَبْيارل َفا هللاَر ِق ََ َْ لهَم ا ََ اْ  ِإَلاى َعَلْيِه َو وِ  ثلامه َلْرَِ َرهل ِبااْلَمْعرل َِ َأ
ااوِل َّللاهِ َصاالهى  َل ََ َوْجااهل َر ِتااَك َفَتَلااوه ََ اْئااَ  َعمه ااا َُ َْ  هللاَجاااِرَ  َفَقاااَل اأْلَْنَااااِريُّ َل
اَتْوَعى َلاهل  َ  َْ ِل ِإَلى اْلَجاْدِر َوا ِق ثلمه اْ ِبْس َيْرِجَع اْلَما َْ لهَم ثلمه َقاَل ا ََ اهل َعَلْيِه َو قه

ََ َ تهااى  نلاو ِِ َلااْت ِفاي َذِلااَك ) َفاَا َوَرَبِااَك َا يلْؤ َِ اَة للْن َه َهااِذِه اْْلََ ِ ِإ َبْيارل َهَّللاه َفَقااَل الَُّ
َرِت اأْلَْنَاارل َوالنهااسل َقاْوَل  اَب َفَقده ََ ْم ( َقاَل ِلي اْئ ل ِي َل َلَحكَِملوَ  ِفيَما َيَجَر َئْيَن

اَعلَ  هللاالنهِبيَِ َصلهى  ِق ثلمه اْ ِبْس َ تهى َيْرِجَع ِإَلى اْلَجاْدِر َوَُ َْ لهَم ا ََ ََ َذِلاَك ْيِه َو ا
  .ِإَلى اْلَكْعَبْيِ  

ِِ ا  9 ْقِي اْلَما ََ  .َباب َفْضِ  
َثَنا َعْبادل ا  2190 اَميََ َعاْ  َلِئاي  َ اده َل اِلاٌك َعاْ   َِ اَف َلْنَبَرَناا  َل ِ ْئا ل يلو َّللاه

وَل َّللاهِ َصلهى  عنه هللاَة َرِيي َصاِلَح َعْ  َلِئي هلَرْيرَ  َل َه َر الهَم َقااَل  هللاَل ََ َعَلْيِه َو
َذا هلَو مَئْينَ  ا ثلمه َنَرَج َفِْ ََ ْن ِِ َل ِئْرر ا َفَشِرَب  ِل َفَنََ ْمِشي َفاْيَتده َعَلْيِه اْلَعَط ََ  ٌ ا َرجل

ِِ َفَقاَل َلَقدْ  َ  اْلَعَط ِِ ْأكل ل الثهَرى  ثل ََ ََ ْث ل الهِذي َئَلَغ ِئاي َفَماَلَ  ِبَرْلَ  َيْل ِِ َئَلَغ َهَذا 
ااا  َََفااَر َلااهل َقاااللوا ََ ل َلااهل َف َسااَرهل ِبِثيااِه ثلاامه َرِقااَي َفَسااَقى اْلَكْلااَ  َفَشااَرَر َّللاه ِْ ااهل ثلاامه َل فه نل

ِبَد َرْطَبَة َلْجٌر تَ  اِئِم َلْجر ا َقاَل ِفي ُل َِ َُ ََ َه َلَنا ِفي اْلَب ِ َوِ  وَل َّللاه َل اَبَعاهل َ مهاادل ْئا ل َر
ِلْسلِ  ِبيعل ْئ ل  َلَمَة َوالره ِلَحمهِد ْئِ  ِزَياَد ََ  .َم َعْ  

َلْيَكاَة ا  2191 ِل َثَنا َناِفعل ْئ ل علَمَر َعِ  اْئِ  َلِئاي  ْرَيَم َ ده َِ َثَنا اْئ ل َلِئي  َ ده
َِ ِئْنااِت َلِئااي َبْكااَر َرِيااي  ااَما َْ ِباايه َصااعنَاا هللاَعااْ  َل َه النه االهَم  هللالهى ا َل ََ َعَلْيااِه َو
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َذا  اْم َفاِْ َل َع َِ نَِي النهارل َ تهاى قلْلاتل َلْي َربَِ َوَلَناا  ِِ وِ  َفَقاَل َدَنْت  َصلهى َصَاَة اْلكلسل
اَتاْت  َِ ا َ تهى  ََ َل َهِذِه َقاللوا َ َبَسْت ا َيْأ َِ ا ِهرهٌة َقاَل  ََ َرَلٌة َ ِسْبتل َلنههل َقاَل َتْخِديل ِْ ا

 .جلوع ا 
اِلاٌك َعاْ  َنااِفَع َعاْ  َعْبادِ ا  2192 َِ َثِني  َماِعي ل َقاَل َ ده َْ َثَنا ِإ ِ ْئاِ   َ ده َّللاه
اوَل َّللاهِ َصالهى عنَ هللاعلَمَر َرِيي  َل َه َر اَرَلٌة  هللاَماا َل ِْ َئِت ا الهَم َقااَل علاذَِ ََ َعَلْياِه َو

اَتْت جلوع اا َفاَدَنَلْت  َِ ا َ تهى  ََ ل  ِفي ِهرهَة َ َبَسْت اا النهااَر َقااَل َفَقااَل َهَّللاه ََ  َلْعَلامل اِفي
ا َفَأ ََ اْلِت ا َوَا َلْناِت َلْرََ ََ ا ِ يَ  َ َبْسِتي ََ َقْيِت ََ ا َوَا  ََ اْ  َنَشااِ  َلْنِت َلْطَعْمِت ِِ َكَلاْت 

 ِِ   .اأْلَْر
 رررررررررررررر

 الشرح :
اررشا بررشو ع رر  سررقب المررش  ضا رر  ه رري  رر وث الررب   أرر   ا،ضا ال ارر  
الهي ال   بي الأ رش عشرشا ال ئر  ثر  را   مبرشا عقرشا ن لقر  لمرغ لورها ارش لمرغ لرب 
ال الأ ش عشس ق  لي عغذ  لي   ا  ضكل   ض رها ه ري دلُر  هرش   كمر  ان 

ع رلا ض رز المرش    ا  سشن  ل  اللمق ل ها اش ل س كمر  ا  سرشن ه ري   ذرشق 
ا  ضكل غذر  لورها الأ ر  ارل كمش كم ي ه ي   ذشق ا ي ال اع   الق  شة و  

 اوشة ن 
ن اش  شن عب امبي ال ال  مي ال ب اأم ي وشار   لر   رها  الجَة األولى

 الملمزق   ، ي ا  شج  مش ا  شج  ز   
ن ا رري ر  رر  رعبررشا عررب اءس سررقش  لرري ضعررب امررر المررش  لرري  والجَااة الثانيااة

 ضالزسشئ  لوش ا كشم المقش     
أرررلا ضسرررقب المرررش    قرررشا لررري ارررل الأ رررش   ن ا ررري سرررقش  المرررش  ع والثالاااث

ضالأ ش ا   كزن اأي الول    عإاا  شن  ها عب ال ُزان  ه  المأش ب الرثلث 
عب ال ُزان ع  رف  اا  ش ر  عرب   سرشن سرزا   رشن اسرممشا اض  رشن  رشع اا   لورها 
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 اا ض اشا ن )) عب         رطبي  اا (( ض ها كشم  شرم  المسرم  ضغُر  المسرم    
 شا ه ي ع   عب سقب المش  لم ُزان ع  ف عب سل ي لإل سرشن الم  رشج كشن ا 

 غشثي المموزف ال ا  سرشن سرزا   رشن اسرممشا اض  رشن غُر  اسرم  كشر   شا ري ض 
ارل آثرشر ر ز ُ ري  ز ر ل ي   ،ن  ك ش  ال و ا  ضكل الششا ال  ه  ا،ر اق 

كم  المرؤال ا  ضكل لو  عوز ر و   أ ب المسم  ضغُ  المسم   ف ض اللُ  
ااا  ُفاار فأِتعاااه قلاايا   ضكمرر  غُرر  المرررؤال   اررشا ن  عرررشهلل ارر  ضكرررل ء   ِو

 ل   بإك شئري المرؤاشُل   ضل رل  أ رب المرؤاشُل ضأأ رب غُر    ا  رشا ض رها 
،ا  ا ي  ز الهي خمقو  سب ش ي ض ز ر و    ضاأش  ا ي خمقو  ض رز ر ور  ا ري 

  اءلرر ل  الررهي اراد    ارر  الم  ذرر  بررأر ااو  ضالم  ذرر  بمأش شررو    رر   كمرر
 ضكرررررررررررررررررررررررررررل عرررررررررررررررررررررررررررُو  ض اا  رررررررررررررررررررررررررررشن  رررررررررررررررررررررررررررها ع ررررررررررررررررررررررررررر  السرررررررررررررررررررررررررررقب   
)) ضعب        رطبي اا  ((  كزن  ها عب ال ُزان ه غذ  لإل سرشن ضلر س عرب 
اي  ُزان     عب ال مر الهي  ز ال اد   ال ُزان عب الش أأي   ل  اش ة 

 شر ا،ا     ف بش  سشن ال  ُث  ز   ع  ف  ااعبأض ا، شدوث بق مي   
رااأررشا  لرر  خش رري ا  سررشن   ضالشلبرري اررل ا  سررشن ضالعبررشد هلل ارر  ضكررل ارررل 
ا  سرشن ض رر  ا ر  ا  مررشن ضا ر  ال ز ُرر  ضا رر  ال شكري عإ رري  ُشئره  كررزن ع رر  
سقب المش  عب  قو  ا شكذشا ضأكزن ا،ا  ضالثزاو ضالزك  بشلجشي ا رشكف   

الق  ر  بسرقب المرش  ان  رها ارل ضلوها اش  عب  ه  ا، شدورث ارش ور ا كمر  ان 
ارش ان  كرزن  اكا  الق  شة ال ب لوش س ر المغذر     سرقب المرش    رف  كرزن   

 ها و خ  عب الل اي الجشرأري لورها ارش  عرب ال ر وث  اا ارشة الرل ض ب ذ  لئ  
آدم ا ق رر  كممرري  ء اررل ثررلث  رر اي اشرأرري اض كمرر  وش ذرر  برري اض ضلرر   ررشل  

ا ق ر  كممري  ء ارل ثرلث  أممورش  ء  0ارشا ن ) و كز لي   ضعب بأض ا،لذشظ
ان    ذرر  لئرر اا  سررقب لوررش الشررشا اض ان وششرر    شبررشا ل أممرري الشررشا اض ان وششرر  
كممشا و أم  اشي الششا اض ان  لمف ضلر اا  رشل شا ور كزا لري ه سر جُر   دكشئري 
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(( اض  مررش اررش  عرررب  رره  ال ضا ررري   عررإان ن سرررقب المررش  ارررل اع رر  الق  رررشة   
ه كزن امش  سر   ضأزارف كمر  الم  رشج  كرزن سرقب المرش    سرقب المرش  وشبغرب 
ان وش برري  لرر  ا رري  اا سرر   المررش  كمرر  الشررشر ُل عإ رري ء  سررز  ان  سرر أم  عررب 
غُررر  ارررش سررر   لررري   ارررثلا  كرررزن ارررش  سررر ُ  لمشررر و   لرررزف ازارررزد   شبررري اض 

شي لغسرُ    رأ ف ال ال شا ا ي س    ها المش  لمش و   عل  ل  ان رأخه ا
غسُ  س شر  اض رغس  اشي الملبس اض ان ر زةأ اشي     عرب ارزا الأممرش    
، ي ل   سر   لورها ضاأمرزم ان لر ل الزاارف اأ  ر  ض رز خللري لمشر و و أر  
ا،ا  ا،ع     و أ  السقب ضاش ه ي ال الذ ر    عرل  سر أم  عرب غُر    رها 

كم  بشلملشلذي    اا  شن المش  و   ان  ثُ أل  ذأمز ي دضن ال ب ال الملشلذشة 
لمش و اللزص لمش و عل  س أم  عب غُ   ض  مش  ز اضارف ضسر   لمشر و 
ه كرررزن لمشررر و سرررزا  اثررر  ارررثلا ضارررزد لررر اداة خش ررري بشلشررر و  أشرررب ضرأمررر  
اك ررزو كمُوررش لمشرر و اض رأمرر  اررل ال شلرري ا وررش خللرر  لمشرر و ضخش رري  اا 

ع ر  سرقب المرش  برشخ لف كشن المرش  عرب لر ي عرب بأرض ا،ارشكل    ل مرف 
 رره  اشكرر   عررب السررقب ضعررب غُرر     عذررب  رر    ض  ضلرر   ال شارريالشاررشن ضالمكررشن 

ك   رطبري اار   رها و شرزب برشخ لف الشارشن ضالمكرشن   ع ممرش  رشن المكرشن ضا ر  
 ل شق ضاشرقي  يه ا  شا المكشن ال   شاي  شن الذ   اك   ض ممش  شن الشاشن 

 السرررررقب اع ررررر   مرررررش ارررررشا اررررر  ضكرررررل ن كمررررر  الشرررررشا  رررررشن لرررررها المأررررر ضف ض 
  ااا لدرا  ِااا العقبااة و فااك رفبااة لو إطعااا  فااي يااو  ذي فاا اقااتحم العقبااة ِو

عشلشاررشن ضالمكررشن ر رر د الذ رر  عررب الررأ   ااررش  رر وث الورر     عقررشا   ِسااةبة
 بس وش ازكشا   الجزب و خ  ه ي الأ ش ،ن ل و المش  ضالسقب وه ر لرب  

ري برررإو اد ال رر وث ارررش ورر خ  عرررب المأشرر  ضاررر  اررل الأ رررش   عررإان اررر اد البلررش
ا  بسرر ُوش اض عسرر روش ال ضا رري ا،خُرر   بأ وررش ء ا رر  اطأم ُوررش ضء سررقُ ُوش  ررُل 

  بس ُوش    ُل 
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 عب ال  وث دلُ  كم  ان سؤر ال مر     ز طش   ام ء  ن   ؤالَ
ن ء سؤر ال مر ل س ب رش      اا ضلرغ ال مرر عرب   رش  ا ر     الجواب

  كرب  شلري ا رشا  عب ل ب ال ا مشرش   ضلر س  رز عرب لر كشش   الش رب ث   ها 
 ا     ال  وث ل س ه ي ال لُ  

 ررش لرر خ   ا سررل    ل ررأ   بشلشسرربي لم رر اداة   اكررشن ال رر َّاد  ن   ؤالَاا
 ل كزن بأُ  ضالمش  لُششا اشي سشخششا اش  س ل اي     زةأ اشي ل ا ان وششا 

 شن اك زو كم ي ارش  سر ُ  لمشر و   اابس ن  سر ال شا     وابجال
المررش     اا  رشن ارش  سرر ُ  لمشر و عوشرش الشر و   اأشرش  ان المرب ضةرأي الرر  

  اارش  اا  رشن ازارزد ضأأخره ارل ال م  ري ض  مرش  رز  يسشخل ضء بشرد ارش رسر ل ا
ضةرر  ال رر اد  لم   أرر  عوررها الغشلررر اررل  ررشا الشررشا   ورر   ررأا زن    أشررب ا ورر  

  ل رررشو  ارررش ه ررري اشررري  اا لررر   كرررل كمررر  الشرررشر ُل اشرررقي   ررأا زن بشلزةرررز  اشررري
سر أمشا    اا ضار ة   شبرري برأن  ررها ل رل  اا ضارر ة   شبري عرل  جررز  اء اشكر  

المررش  اللرر  لمشرر و اض ا رري سرر ُ  لمشرر و اض   ررز الررأ اررل العبررشراة عررل 
  سز  اس أمشلي عب غُ  اش خل  لي ضاش س   ه ي   

  اش         قشكر   لر   ي   ا ر  اش      ا   عب ا شأ ل اد  ضا  
عررب ا شررأ لرر اد  خ  ش رري ضال ش ررز  ضالمررش   ررش ا  رره  ال ررشءة  رره  لوررش  كموررش   
ل رررل  قشكررر   كشاررري ء اثررر  ارررش ا ررر ة  اا خلررر  المرررش  لمشررر و عرررل  جرررز  

   رره  اسرر أمشلي عررب غُرر   ء عررب الزةررز  ضء عررب الغسرر  ضء عررب    اا عقرر  المررش
فلام تجادوا   أ رج  المرش  و  ار  ضكرل  قرزا ن  شلي اخ   ل ل  اا عق    ،

  ِ  اطمق عوها و خ  ، ي ل   ج  غُ     ِا
 ش ل خ ا سل    ل أ   بشلشسبي لمل اشة  ره   اا رأشرةر  ن   ؤالَ

 رأن  كرزن  بشل شاي  أن ر زن عب اكرشن اكثر   شاري رأشرةر  ار  ا،لرلشص
 كمشا  ا أر اض اؤال ل س بكشع     ق م ا،للشص ام ا،
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ل ل  ممش  شن الزلشئج  ن  ها  ل مف      شج اا وشد عب ضا ي زاو جال
 ا    ض سلم ض  مشن ض ها ا ق امش ومب   ا       أشب اكث   ممش  ش   

  س ثش  ال المش  اش ا ا  بق مي  شللششأ  ضغُ    ن   ؤالَ
 ن  اا اس  شب ا مري    اا اسر  أ  ا مري ه سر ثش    ل رل  اا ارش زاو جال

اسرر  أ  ا مرري اررش عررب لررأ ال مررر ضاللششأرر    اللششأرر  ا مرري اررشئش اض اسرر  ر 
ض ذسرري غُرر  ا   ارري     سرر  كم رري السررلم  اا  ررشا  ق رر  اللششأرر    ضال ررلو 

 ن  ه  ا  شا ل  شن  جر ا مي   ،السزد خشللي السزاد 
          ن   ؤالَ
   ،ن المرش  ا ذزر  اا  ش اش وشق بشق ين ء  اا  ش   ا  ذ     وابجال

ب ررث آخرر  ض ررز ا رري اررش  يو جمرر     اا  ررشا الم رر  رجمرر   ن لررش     ررها ه رر
اضاذرري ا  سررشن  رر   جرر ي كم رري اارر    لرر  وررزم الل شارري ام لبقررش  الزاررف    ررها 
خررلف لررُل الأممررش  اررشو  اررل  قرررزا ن  لرر  وررزم الل شارري بشك بررشر الرر   ض ُ ررري 

آخ   ضاشو  ال  قزا ن ء لبقشئري  ضالششا    المب ع طزا اك  ضا كم  الزاف  ل 
   لبقش  الأُل   

ِِ َواْلِقْرَبِة َلَ قُّ ِبَماِئِه ا  10 َه َصاِ َ  اْلَحْو َِْ  َرَلى َل  َباب 
َثَنا َعْبادا  2193 َثَنا قلَتْيَبةل َ ده ِ  ْئاِ   ل َ ده َْ ا ََ َِ َعاْ  َلِئاي َ ااِزَ  َعاْ   يا َِ اْلَع
اْعَد َرِياي  اولل َّللاهِ َصالهى َقااَل للِتاَي  عناه هللاََ َل الهَم ِبَقاَدَح َفَشاِرَب  هللاَر ََ َعَلْياِه َو

َل ِلاي  ا غلَا ل َلَتاْأَذ َسارِِه َقاَل ََ ُل َعْ  ََ ِميِنِه غلَاٌ  هلَو َلْ َدثل اْلَقْوِ  َواأْلَْيَيا َوَعْ  ََ
ْنااَك َلَ ااد   ِِ ْنااتل أِللوِثااَر ِئَنِااايِبي  ااا ُل َِ َُ َفَقاااَل  َْ للْعِطااَي اأْلَْيااَيا ِ َل ااوَل َّللاه َل ااا َر ا ََ

اهل   .َفَأْعَطاهل ِإَه
ِلَحمهاِد ا  2194 اْعَبةل َعاْ   َثَنا يل َثَنا غلْناَدٌر َ اده ااَر َ اده ِلَحمهدل ْئا ل َبشه َثَنا  َ ده

ِمْعتل َلَبا هلَرْيَرَة َرِيي  ََ الهَم َقااَل  هللاَعِ  النهِبيَِ َصلهى  عنه هللاْئِ  ِزَياَد  ََ َعَلْيِه َو
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ََِريَباةل َواله  َما تلاَذادل اْل َه ِرَجاا  َعْ  َ ْوِيي َُ ِئاِ  َعاِ  ِذي َنْفِسي ِئَيِدِه أَلَذلوَد اَ  اإِْ ِِ
 ِِ  .اْلَحْو

َثَنا َعْبدل ا  2195 ْعَماٌر َعاْ   َ ده َِ ِِ َلْنَبَرَناا  زها الره ِلَحمهَد َلْنَبَرَنا َعْبادل َّللاهِ ْئ ل 
ِثيَر َيَِي ِثيِر ْئِ  َُ َبْياَر َقااَل َقااَل َليُّوَب َوَُ اِعيِد ْئاِ  جل ََ هلَما َعَلاى اْْلَناِر َعاْ   دل َلَ ادل

ِباايُّ َصاالهى عنَ هللااْئاا ل َببهاااَس َرِيااي  ل لل ه  هللاَمااا َقاااَل النه االهَم َيااْرَ مل َّللاه ََ َعَلْيااِه َو
َ  َلْو َقاااَل َلااوْ  ااََ اَماِعيَ  َلااْو َتَرَكااْت َزِْ َْ ااا  ِإ ِعين  َِ ااا  ِِ َلَكاَنااْت َعْين  ااَ  اْلَمااا ِِ ااِرْ   َْ َلااْم َت

 ِِ َل ِعْناَدِ  َقاَلاْت َنَعاْم َوَا َ اقه َلكلاْم ِفاي اْلَماا َِ َْ َنْنا اْرهلمل َفَقااللوا َلَتاْأَذِنيَ  َل َوَلْقَباَ  جل
  .َقاللوا َنَعْم 

َثَنا َعْبدل ا  2196 َل  َ ده اْثَيا َل َثَنا  ِلَحمهاَد َ اده َعاْ  َعْماَرو َعاْ  َلِئاي  َّللاهِ ْئ ل 
َِ َعْ  َلِئي هلَرْيَرَة َرِيي  ا مه لهَم  هللاَعِ  النهِبيَِ َصلهى  عنه هللاَصاِلَح السه ََ َعَلْيِه َو

اْلَعَة  َِ اٌ  َ َلاَف َعَلاى  ْم َرجل َِ اِة َوَا َيْنظلارل ِإَلاْي َِ ل َياْوَ  اْلِقَيا امل َّللاه َل َقاَل َثَاَثٌة َا َلَكلَِمل
اِذَباَة َبْعاَد َلَقْد َلعْ  ِمايَ  َُ ٌ  َ َلَف َعَلى ََ اِذٌب َوَرجل مها َلْعَطى َوهلَو َُ ِِ ا َلْكَثَر  ََ َطى ِئ

ل اْلَيااْوَ   ااولل َّللاه َِ َفَيقل اا َِ َناَع َفْضااَ   َِ ااٌ   ْسااِلَم َوَرجل ِل اَ   اااَل َرجل َِ اا  ََ اْلَعْااِر ِلَيْقَتِطااَع ِئ
ا َلْم تَ  َِ َنْعَت َفْضَ   َِ َما  َنعلَك َفْضِلي َُ ِْ َل َغْياَر َل اْثَيا َل َثَنا  ْعَمْ  َيَداَ  َقاَل َعِليٌّ َ اده

ِمَع َلَبا َصاِلَح َيْبللغل ِبِه النهِبيه َصلهى لنه َِرهَة َعْ  َعْمَرو  لهَم  هللاََ ََ  .َعَلْيِه َو
 ررررررررررررررر

 الشرح : 
  ه  ا، شدوث ا ة اأشش       ه  ضاة ي  

 
وِلِه َصلهى  لِلِهِ ِ َمى ِإا َباب اا  11 َل لهمَ  هللا َوِلَر ََ  َعَلْيِه َو

اَب ا  2197 ََ َثَنا اللهْيثل َعْ  يلونلَس َعِ  اْئِ  ِي ْحَيى ْئ ل بلَكْيَر َ ده َثَنا ََ َ ده
ِ ْئااِ  َعْباادِ  َعااْ  علَبْياادِ  ِ ْئااِ  علْتَبااَة َعااِ  اْئااِ  َببهاااَس َرِيااي  َّللاه َه  هللاَّللاه َعْنََمااا َل
ْعَ  ْئ َ  وَل َّللاهِ َصلهى الاه َل َه َر َة َقاَل ِإ َِ ِ  هللا َجثها لهَم َقاَل َا ِ َمى ِإاه لِلِه ََ َعَلْيِه َو
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َه النهِبايه َصالهى  َََناا َل ْحَيى َوَقااَل َئَل وِلِه ََ َل َه  هللاَوِلَر الهَم َ َماى النهِقياَع َوَل ََ َعَلْياِه َو
َبَذَة  َرَ  َوالره  .علَمَر َ َمى السه

 رررررررررررررر
 الشرح : 

ضال مر  المقلرزد بري  شرش  اشا ر مي   بشو ء  م   ء هلل ضل سزلي 
ان    ط بقأي ال ا،رب   ل   مم وش ل ل   لوش ارل لرُل المسرممُل  ارش ،ن 
عُورررش ارررش  اض ،ن عُورررش ا كررر  اض ارررش الررربي الرررأ ضالمسرررممزن لررر  ش  عرررب المرررش  

اشر    عرإاا  رشن  شرش  ارش  عرب غر و   ضال   ضلوها ء  جرز  ان   مرب ارش  رز
اض عب ل  ي كا مي ال السُ  رجم  اض كش   اشل ي عم س لري ان   مرب كمُورش 

 أشررب ا رري ء  لشذسرري ضأمشرر  المسررممُل اشوررش لرر  ال مرر  هلل ارر  ضكررل ضل سررزلي 
ل ه مرررش  شررر   زن ه ررري   ُممسرررمملمرررش ه ررري الرررم ي ل جرررز  ان  كرررزن ال مررر   ء 

ي اللل  ضالسلم  م  الشل   ضان كمر   مر  السر ف ضلوها ا   ان الش ب كم 
ضال  رره   لرر  آخرر   لملررم ي المسررممُل بأشارري ضدخرر   ررها عررب السررل ش ،ن المررش  
الأررشم ء  لرر   برري ا رر  الشررشا  شرر   زن ه رري ء  جررز  ، رر  ان  لرر   ذسرري 
بمش  كشم ااش  اا ا  ذ  ضا شر  المش  بكمذري  ذر  لئر اا اض عرب ارب  مم ورش اض 

ب ا  ررري اض  رررش   عرررب   رررش  اض عرررب ضاوررر  اض   رررز الرررأ  رررها  كرررزن  رررز  رررش   عررر
المل   بي ضأمم ي بشل  ش   عب  ها ض مش كم    ل ل المرش  الرهي لر  و رها ه ري 
ض  مش  ز ازازد اش  ضادي اض اش  عب عل  ال ا،رب اض غ ران اض ل   لر س 

ش سرزا  لي ه ري كمر  عمر س ، ر  ان   جش رش كرل بل ري المسرممُل لر  الشرشا عُور
 ضال م  ه مش  ذأي كشاشا لممسممُل   

 
اِر ا  12 ََ َ  اأْلَْن ِِ َوابَِ  ْرِب النهاِس َوالده  .َباب يل
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َثَنا َعْبدل ا  2198 اِلكل ْئا ل َلَناَس َعاْ  َزْياِد ْئاِ   َ ده َِ َف َلْنَبَرَنا  َل َّللاهِ ْئ ل يلو
َِ َعاْ  َلِئاي هلَرْياارَ  ا امه اَلَم َعاْ  َلِئاي َصاااِلَح السه َْ ااوَل َّللاهِ  عناه هللاَة َرِياي َل َل َه َر َل

اا  هللاَصلهى  ِه اَ  ِوْزٌر َفَأ ْتٌر َوَعَلاى َرجل َِ   َ َ  َلْجٌر َوِلَرجل لهَم َقاَل اْلَخْي ل ِلَرجل ََ َعَلْيِه َو
اْرَج َلْو َرْوَياَة َفَما َِ اا ِفاي  ََ ِ َفَأَطااَل ِئ اِبيِ  َّللاه ََ اا ِفاي  ََ اٌ  َرَبَط ا الهِذي َلهل َلْجٌر َفَرجل

اَنااْت َلااهل َ َسااَناَت َوَلااْو َلنهااهل  ْوَيااِة َُ ااَ  اْلَمااْرِج َلِو الره ِِ ااا َذِلااَك  ََ َلَصاااَئْت ِفااي ِطَيِل
اا َ َساَناَت َلاهل َوَلاْو  ََ اَناْت آَثارلَهاا َوَلْرَواثل َتنهْت َيَرف ا َلْو َيَرَفْيِ  َُ َْ ا َفا ََ اْنَقَطَع ِطَيلل

ْناا ِِ ااَر َفَشااِرَبْت  ََ ْت ِئَن ااره َِ ااا  ََ ااَي َلنه َِ ََ َذِلااَك َ َسااَناَت َلااهل َف ااا ْسااِقَي َُ ََ َْ هل َوَلااْم يلااِرْد َل
ااا َوَا  ََ ِ ِفااي ِرَقاِئ ااا ثلاامه َلااْم َيااْنَس َ ااقه َّللاه ف  ااا َوَتَعفُّ ََنَِي  ااا َت ََ ااٌ  َرَبَط ِلااَذِلَك َلْجااٌر َوَرجل

ِ  َوِناوَ  اا َفْخار ا َوِرَياا ََ اٌ  َرَبَط اْتٌر َوَرجل َِ َي ِلَذِلَك  َِ وِرَها َف َل اَي ظل َِ اَاِ  َف َْ ِ  أِلَْهاِ  اإِْ ا
 .َعَلى َذِلَك ِوْزٌر 

ولل َّللاهِ َصلهى  َل ِرَ  َر َل َل َعَلايه  هللاَو َِ اا للْنا َِ ملِر َفَقاَل  لهَم َعِ  اْلحل ََ َعَلْيِه َو
ْثَقاَل َذرهَة َنيْ  ِِ ْعَمْ   َعةل اْلَفاذهةل ) َفَمْ  ََ ِِ ٌِ ِإاه َهِذِه اْْلََةل اْلَجا ا َيْي ََ ْ  ِفي َِ ر ا َيَرهل َو

ثْ  ِِ ْعَمْ     .َقاَل َذرهَة َيرًّا َيَرهل ( ََ
ْ َمِ  ا  2199 اِلاٌك َعاْ  َرِبيَعاَة ْئاِ  َلِئاي َعْباِدالره َِ َثَنا  اَماِعي ل َ اده َْ َثَنا ِإ َ ده

ِنايَِ َرِياي  ََ ْوَلى اْلملْنَبِعِث َعاْ  َزْياِد ْئاِ  َناِلاَد اْلجل َِ يَد  َِ َِ َقااَل َجاا عناه هللاَعْ  َي
ااوِل َّللاهِ َصاالهى  َل ااٌ  ِإَلااى َر االهَم َفَسااَأَلهل َعااِ  اللَُّقَطااِة َفَقاااَل اْعااِرْ   هللاَرجل ََ َعَلْيااِه َو

ااا َقاااَل  ََ ا َوِ اه َفَشااْأَنَك ِئ ََ َِ َصاااِ بل َْ َجااا ااَنة  َفااِْ ََ ااا  ََ ْف َهااا ثلاامه َعرَِ َِ ا ا َوِوَُ ََ ِعَفاَصاا
ََااَنِم َقااَل ِهااَي َلاَك َلْو ألَِ  ااا َلااَك َفَضاالهةل اْل َِ ِئااِ  َقااَل  ْئِ  َقاااَل َفَضاالهةل اإِْ ِنيااَك َلْو ِللاذَِ

ا  ََ َجَر َ تهى َيْلَقاَها َربُّ َِ َوَتْأكل ل الشه َقاؤلَها َوِ َذاؤلَها َتِردل اْلَما َِ ا  ََ َع َِ ا  ََ  .َوَل
 رررررررررررررر

 الشرح : 
شن و أرر  اررل  رررها البررشو ان المرررزارد الأشارري اررل المرررش   ش، وررشر ض شلزد ررر

ض شلغ ران ضال    ضالبش  الرأ امرش  كرزن ارل السرُ  ارل الغُرث الرهي و سرمي   
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ا  ضكل  ها  كزن كشم لمششا عب لر  و  ضه مرش    رشازن  ل ري لور  ضلر ضالو    
عشلمسررممزن  شرر   زن عررب الررأ لورر  ضلرر ضالو    ع رر د دضالورر  المررش  ع شرر و ض رر  

    ء  ل   ا ر  ارل الرأ خ  آ أخهضن ال المش  بسقُو  ضل  و  ضغسمو   ل  
بشب    ض ها  ز الهي ر ا كم ي ا، شدوث ض ز دلر  كم ري ا شدورث اخر  ه مرش 

المأش  الزا   بأ زاب ال المؤ  اة ضا زاب  س ق   ضالبلشري ر مي   وؤ   كم 
 ال ا،دلي  ها و ا ال اوي ض رها ور ا ارل اوري لُؤ ر  ان ا، ر  لر س ار لزءا 

ضا ر  لر  بأ شدورث  ثُر   رجأر  القرز  عرب ا،خره بري كم ي لمذرن ضا ر  اض ب ر وث 
ا رذأرري ضكرر م اءل ذررشة لمملشلذرري عررب رمررأ ا، ررزا    أشررب اررثلا  ررز عررب اضا 
البررشو اررشا بررشو لرر و الشررشا ضسررقب الرر ضاو اررل ا، وررشر ضاررر  ب رر وث المق رري 
،ا  ازلي   اشا ن )) ضةرشلي ا لر    ارشا ن اشلرأ ضلورش اأورش سرقشؤ ش ض رهاؤ ش 

 قرزا ن رر د المرش   مش  (( ،ا  ر د المرش   أشرب ا ري اأر ضف   الش رب   ر د ال
اأشش  ا ي اق  ان المش   مش  ش و اشي ا  سشن ر د  ا ل  ضء  ل   بممأ لري 
  المورر  ان رأمرر  ان المررش  الأررشم ء  ممررأ   المررب  ررز  ررشا اررل ا،ا ررشر   ض  مررش 

ب لرر   سرر ق  ل رري ان ا رر   ممررأ المررش     ممررأ بشء  ذررشظ عررب ارةرري اض عررب ار 
  ُُوررش ضاررل ا  ررش ارةررشا اُ رري عوررب لرري   اض  ممررأ بشل  ررش      أشررب  كررزن  ررز 
كشارشا ل شرري  رش     عررإاا  ررش    رشر ام ررشا لري ،ن ال  ررش   رذُرر  ال ممرأ عررب  ررها   

ل ررق ان و لرر ف ه رري   ررف  شررش    طبأررشا اعررإاا ام رري لرري ال ررق ان و  أرري   لرري 
 رر  وررؤث  كمر  غُرر   ام ء ورؤث  ض رر  لرري ان  شرش  ا ررزاا عرب اسررألي الم رشر  ض 

  أخه عزق  شا ي  ه  اسشئ  رذلُم ي اأ ضعي عب   ر الذقي   
         ن   ؤالَ
ن ا ر  الذلر  ضال أرش  لر ضن ان ور  ط لرب   رز ض ر   المر ا ا    وابجال

ضالذل  ضال أشلب كم  الششا ض هوشر ال أشلب ء ال اوري  هورشر ع ر    ار  
اشررري  لرر  الم  ز ررشة اض المم زسررشة اض الم أزاررشة ض  مررش  ررز ضكررل كم رري ض ش
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،ا  ل   ارلشا الأ و  اللُ   ششلم ذشخ  ضال أشلب  ها ض ر بمج د    ضا   
 هوزر الذل  ضاللُل  عُوش   بشللُ  ض 
        ن   ؤالَ
ن لي اا    لي اا  اثر  عأمري    رها  لرُ  عرب اسرألي الاذر    وابجال

لي الاذر   اا  ررشن اا  ارش ور ري    اررش اخ ر   ضلري  ررق برشل ق    لرُ  عررب اسرأ
اسرألي الاذر   اا  ررشن  رسرم ثشلر  ارش ه ري برأا  أخره اثر  الأشارر  كمر  الش رش  

 اش  أم  لوها ضل س  شش  دكز  عمي ان  أخه بق ر كممي    ز اا  لل  أ  ي ض 
        ن  ؤالَ
ك ر   ضء ن ء   الذ ا ل س عُوش   ش    ل س كمر  المسرم  عرب   وابجال

ر ررشو اض  رق   ار  ضكرل عُورش ا الذر ا ارش عُورش   رش   مكرل ع سري  ر اي   
   ش اشا ال شعن   ا شا  ل  بشو آخ     ز الأ   

 
 اب َئْيِع اْلَحَطِ  َواْلَكلبَ ا  13

َثَنا ولَهْياٌ  َعاْ  ِهَشااَ  َعاْ  َلِئياِه َعاِ  ا  2200 اَد َ اده ََ ِلَعلهاى ْئا ل َل َثَنا  َ ده
َذ  هللاَعِ  النهِبيَِ َصلهى  عنه هللاَبْيِر ْئِ  اْلَعوهاِ  َرِيي الَُّ  ْأنل ََ َْ لهَم َقاَل أَلَ ََ َعَلْيِه َو

 َْ اْ  َل ِِ اهل َنْياٌر  ََ ل ِباِه َوْج ْ  َ َطاَ  َفَيِبياَع َفَيكلافه َّللاه ِِ َِة   َْ َذ  ل كلْم َلْ بلا  َفَيْأنل َلَ دل
ِلنِ  ْسَأَل النهاَس للْعِطَي َلْ    .َع ََ

اَب ا  2201 ََ َثَنا اللهْيثل َعْ  علَقْيَ  َعِ  اْئاِ  ِيا ْحَيى ْئ ل بلَكْيَر َ ده َثَنا ََ َ ده
ِمَع َلَبا هلَرْيَرَة َرِياي  ََ ْ َمِ  ْئِ  َعْوَ  َلنههل  ْوَلى َعْبِدالره َِ  عناه هللاَعْ  َلِئي علَبْيَد 

ااولل َّللاهِ َصاالهى  َل ااولل َقاااَل َر قل ااة  َعَلااى َعَلْيااِه وَ  هللاََ َِ َْ كلْم  ل ْحَتِطااَ  َلَ اادل ََ َْ االهَم أَلَ ََ
ْمَنَعهل  ا َفيلْعِطَيهل َلْو ََ ْسَأَل َلَ د  ََ َْ ْ  َل ِِ رِِه َنْيٌر َلهل  َْ  .َظ

اَرْيَج َلْنَباَرهلْم ا  2202 َه اْئاَ  جل ى َلْنَبَرَنا ِهَشااٌ  َل ََ ِلو َثَنا ِإْئَراِهيمل ْئ ل  َ ده
 ََ َساْيِ  ْئاِ  َقاَل َلْنَبَرِني اْئ ل ِيا َساْيِ  ْئاِ  َعِلايََ َعاْ  َلِئياِه  ل اَب َعاْ  َعِلايَِ ْئاِ   ل
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اوِل  ي َطاِلَ  َرِيي هللا َعْنهَعِليََ َعْ  َعِليَِ ْئِ  َلئِ  َل َع َر َِ َلنههل َقاَل َلَصْبتل َياِرف ا 
َنَم َيْوَ  َئْدَر َقاَل َوَلْعَطانِ  هللاَّللاهِ َصلهى  َْ َِ لهَم ِفي  ََ ولل َّللاهِ َصلهى َعَلْيِه َو َل  هللاي َر

اَ  اأْلَْنَاااِر َوَلَناا للِريادل  ِِ   َ ا ِعْنَد َباِب َرجل  ِ َما َيْو َل لهَم َياِرف ا للْنَرى َفَأَنْختل ََ َعَلْيِه َو
َْ لَ  َما ِإْذِنر ا ألَ َل َِ َتِعيَ  ِبِه َعَلى ْ ِمَ  َعَلْي َْ ْ  َئِني َقْينلَقاَع َفَأ ِِ َِِعي َصاِئٌغ  ِئيَعهل َو

َعاهل َقْيَناٌة َفَقاَلاْت  َوِليَمِة َفاِطَمَة َوَ ْمََةل ْئ ل َعْبدِ  َِ ْشَربل ِفاي َذِلاَك اْلَبْياِت  الملطهِلِ  ََ
َما َوَبَقااَر  َل اِنَمَت َْ اْيَِّ َفَجا ه َل َماا َ ْماََةل ِبالسه َِ ِِ َفَثااَر ِإَلْي ِ  النَِاَوا ارل اا َ ْماََ ِللشُّ َلَا ََ

ا ْ  ِِ اَناِ  َقااَل َقاْد َجا ه  َنَواِصَرهلَما ثلمه َلَنَذ  اَ  السه ِِ اَب َو ََ َلْكَباِدِهَماا قلْلاتل ِاْئاِ  ِيا
اَب َقااَل َعِلاايٌّ َرِياي  ََ ااا َقااَل اْئاا ل ِيا ََ َما َفاَذَهَ  ِئ َل اِنَمَت َْ َفَنَظاْرتل ِإَلااى  عنااه هللاَل

ْنَظااَر َلْفَظَعِنااي َفَأَتْيااتل َنِباايه َّللاهِ َصاالهى  االهَم َوِعْناا هللاَِ ََ َدهل َزْياادل ْئاا ل َ اِرَثااَة َعَلْيااِه َو
ََ َعَلْياِه  َعاهل َفاَدَنَ  َعَلاى َ ْماَََة َفَتَةايه َِ َعهل َزْيٌد َفاْنَطَلْقاتل  َِ َفَأْنَبْرتلهل اْلَخَبَر َفَخَرَج َو

ااولل َّللاهِ َصاالهى  َل  هللاَفَرَفاَع َ ْمااََةل َبَاااَرهل َوَقااَل َهااْ  َلْنااتلْم ِإاه َعِبيااٌد ِْلَبااِئي َفَرَجااَع َر
ْم َوَذلِ عَ  َل ِقرل َ تهى َنَرَج َعْن َْ َق لهَم َل ََ   .َك َقْبَ  َتْحِريِم اْلَخْمِر َلْيِه َو

 رررررررررررررر
 الشرح : 

 ررها البررشو  ررز عررب ل ررشن ان ال  ررر ضال رر  الررهي وزارر  عررب الذررل  عررب 
ال  أري  رها اشرر    لرُل المسرممُل  اا لرر   كرل عررب ا مرأ ، ر  اررل المسرممُل لرر  

ضالذل  عإ ي اش      عرإاا سر ق  ل ري اسرم  ع رش    أشرب ا   رر  كشن عب ال  أي
عششب عأخه الذ ب اض ال  ر ال الشج   اض اا ث ال ر  ع رمي  ل ري  رشر اآلن 
خشراشا كل الممرأ الأرشم لممسرممُل  لر  ان  رشر ام رشا خش رشا لري   ضالش رب كم ري 

مرش  ضال ر  ثلث ال شي ا ي اشا ن ))المسممزن ل  ش  عباللل  ضالسلم    ك
ا ري  ممرأ بشل  رش   ضان الشرشا لر  ش  ه ري عرب ضالششر (( عشل   ال اوي ا كشاي 

 اا لرر   كررل عررب ا مررأ  أشررب عررب ارب  مم وررش اأررُل اررل المسررممُل اض اررل غُرر  
عرب ا ري  اا اسر ش   ارثلا  المسممُل عإن ا كشاري اثر  ارش سر ق ارل ا كرشم المرش 
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ش  ا ر  عأ رشو ارةري ال  ُر   اض ارةري عإ ري  مم ري    ممرأ   اض ارلج اا عب 
اللررغُ   عأ   رر  عررإن لرري ال ررق عررب الررأ دضن غُرر   ،ن  ررها عررب ارةرري ال ررب 
 مم وش اض ا وش عب عل  ضعب ال  أي ل شي س ق  ل  اش ل   س ق  ل ي اسم  ه كرزن 
لري عشا رث اض اا رش اض ا   ررر عمورها ارش  عرب  رره  ا، شدورث ان ارل خُر  اررش 

لُ     عشلش ب كم ي اللرل  ضالسرلم سرئ  اي ال سرر و    ا  سشن اش رأر ه ي 
خُرر  لرري اررل  اخُرر    اررشا كمرر  ال ارر  لُرر   ض رر  ل رر  ا رر ضر عررإاا ا   ررر  رره

كمر  ان  المسألي ، ي   ز  ش ث  و  أوش ض رز ا، رق لورش ض سر وش طُرر لر  ور ا
لمجم    اا ا   رر ا  سرشن عرإن  رها ارل خُر  ارش   ها ال   ضال  ر الم ثزث

ضال   اراد بي ان ال  ر عإاا ازا البلشري بشو ل   ال  ر ال سر   أممي ال
ضال   ارل ارشس المرش  عرب اسر قشئي ض  ش رري ،ن  ره  ا، رششف رشر    ام أرشا 
عب ا وش لممسممُل   المسممزن ل  ش  عب ثلث المش  ضال   ضالششر   ع مش ا ور  

ل  ررش   عمورر  ل أرري    مم ررزن المررش  بشل  ررش     ع ررهلأ  مم ررزن ال  ررر ضال رر  بش
 ا، شدوث ال ب سمأ  ا وش ال خُ  ال سرر   رلرشد الش رب  ةض ها  مش اش 

  ل  الأ   
 ا،سرشمي ضازلري لمش رب  رال  وث ا،خُ  عب عأ   مش  ضعب رأ  ي ضا

ضاررل اررش  اأرري   ا رر     اض  ررؤء  ك ُرر  آلبررشئب اض ا رر   ك ُرر  آلبررشئب عممررش را  
اشري  ره  ال ممري كمر  ان رأ  ري السرشلق  رشن ارل   ها اشي    أشرب سرم  الش ب 

  رررشن عرررب سرررك  ع   ررري الش رررب عغُررر  ض  ررري   ، ررري ا ررر  ر ررر أ  لررر و اللمررر  
ضل ررل  أخرره اشرري  ممرري اخرر   ض ررب ان اررش ارمذرري  ضالشررش   اشرري اأرر ضف عررب اضلرري

ر ر أ   رشضا ا  سشن عب سك   سزا  اكرشن سرك   اأاض رشا لري ه ري اي عرب ارش ا ر  
ر رر أ  اللمرر  عإ رري  رشضا   ارأاضن لرري ه رري ض ررز ارش  ررشن بأرر  اللمر  اض  ررشن غُرر

ءلرر  اررل ال ررمشن ارررش عأمرري عإ رري   رررمل ، رري رأرر     ضال أررر ي ءلرر  ه رري ارررل 
ال مشن    أشب ه  مل اش رمف بس ر رلر عي عرب سرك     ض شرش  ر  السرك ان 



 
 تعليقات على صحيح البخاري                                                 مساقاة كتاب ال

 430 

ض ن ل   كل لي  مي بشلبشو   ل ل    السرك ان وؤاخره ل لر عشري ام ء وؤاخره   
الأمرررر  عررررب  ررررها كرررر   ااررررزاا ض شلشسرررربي لم كرررر  الزةررررأب ض ررررز اررررش و أمررررق  ، رررر 

بش،سبشو ضالش ضل ض  ز الأ  أشب ال س ر عب لب  اض السرأب ه ري عإ ري ءلر  
ه رري اررل ال ررمشن سررزا  اكررشن  ررغُ اا ام  ررشن سررك ان ام  ررشن  شئمررشا عمررل ارمررف 

ؤان  وررءلررُئشا ضاررر كم رري ان   ررمشي ،ن  ررها رأرر ي   ضال أرر ي كمرر  ال قررزق 
،   ه ي ل  ءل  ال ال مشن   ا  ء  أث  عب بأض ال شءة  اا  رشن  رغُ اا 

أث  كم   ر   رشا   ،ن سرك     ئمشا  ها ء  أث  ااش السك ان عإ ياثلا اض  شن  ش
 مش أأي  شن بشخ  شر  ض ا ااي كم  الم  م  شن بشخ  شر    ل الشلذ ي

             ن  ؤال َ
   أشررب  اا دخمرر    ام رر  ا ررزاب ال أرر  شة ي  مررن  ررها رأرر ي   وابجااال

  ا زاب ا رلف    رلف الشأ   ررلف ا،هذرشر  ر  ا رزاب  ا كشم ال ج     
  ضء دلُر   ذر ق ارشلُل  ةمشن ، وش رر خ  ر ر  خ رشو الزةر  ا رلف عُوش

 قزلررزن اررش كم رري اررش اثرر  الاش  أرري   الررهول ب الل ررشو الزةررأب   ضالررهول ا ررزا 
لررر ش  عرررب ازةرررزب ا رلعرررشة لوررر  اش ررر  آخررر  اأررر ضف   ا، ررره  لرررب  ارررل 

عشلمه ر   اه ر ال ششلمي ا ل  عرب  رها  أشرب اشلرب ار  القشكر     ارش عر ق 
لُل اسألي ضاسألي ض ه  اومي ا  ش شا  ل شرضا عب المسشئ  اللله ي ا   القرزلُل 

اررر  القشكررر     ، وررر  لرررز اخ ارررزا  ررره   ي  ررربشطءاررر  كررر م هورررزر دلُررر  ل رررل 
 ارر  اررل ال قأُر  اررل اللررزر المشررشلوي لوررش ض ررها للأرر م ضرضد الرر لُ  ل اللرزر 

 كثُ  عب اه ر ا اشم ا م    
    المجشزن   مل اش ارمذي   ن  َؤال

  ررمل   المجشررزن  اا ارمررف لررُئشا ةررمشي    اا  ررشن ء  أقرر  ن  الجااواب
 رشن     رؤء  ك ُر   اا  اا  شن ء  أق   ها  قزا الش ب ض  ها اش ه ي  رلف   

ء  أق  اش كم ي ل س السك  ضا  اا   عمر س السرك   مري عرب ا ربري ضا ر     ه ري 
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ور ر  ارش  قرزا   ضه ري سرك   غُرر كمر  الأقر  رمشارشا   سك  اش ه ي غ شو الأق
 لُ  ووهي ء  أ ف لُئشا    ها اش وؤاخره  اا ارشا  لارشا  ذ أرشا اض الربش  الرأ 

اأري بأرض الأقر  ه قر     رشن سرك  ، و  اغمرزو كمر  كقمري بشلسرك    ل رل  اا 
طلارري ضأؤاخرره بمررش  قررزا  لرر  آخرر    ررشن ورر ر  اأشرر  ال ررلم ضأرر ر    ررش المررب 

  شر   
 َباب اْلَقَطاِئعِ ا  14

ْحَياى ْئاِ  ا  2203 َثَنا َ مهاادل ْئا ل َزْياَد َعاْ  ََ َل ْئا ل َ اْرَب َ اده َلْيَما َل َثَنا  َ ده
ا َرِيي  ِمْعتل َلَنس  ََ ِعيَد َقاَل  َْ  هللاَقاَل َلَراَد النهِبيُّ َصلهى  عنه هللاََ لهَم َل ََ َعَلْيِه َو

ْثاَ   ِِ ااِجِريَ   ََ اَ  اْلمل ِِ ْنَواِنَناا  َ  اْلَبْحَرْيِ  َفَقاَلاِت اأْلَْنَااارل َ تهاى تلْقِطاَع ِإِ ِِ ْقِطَع  َل
وا َ تهى تَ  ََ َبْعِدي َلَثَرة  َفاْصِبرل َتَرْو ََ  . ْلَقْوِنيالهِذي تلْقِطعل َلَنا َقاَل 

َتاَبِة اْلَقَطاِئِع ا  15 ُِ  .َباب 
اِعيَد َعاْ  َلَناَس َرِياي  ََ ْحَيى ْئاِ   َدَعاا النهِبايُّ  عناه هللاَوَقاَل اللهْيثل َعْ  ََ

َْ  هللاَصلهى  ِ ِإ اوَل َّللاه َل اا َر اْم ِبااْلَبْحَرْيِ  َفَقااللوا ََ َل الهَم اأْلَْنَاااَر ِليلْقِطاَع َل ََ َعَلْياِه َو
ِباايَِ َصاالهى  َفَعْلاتَ  كلااْ  َذِلااَك ِعْنااَد النه ااا َفَلاْم ََ ََ َِ ِبِمْثِل ااْ  قلااَرْي ِِ ْنَواِنَنااا   هللاَفاْكتلااْ  ِإِ

وا َ تهى َتْلَقْوِني  ََ َبْعِدي َلَثَرة  َفاْصِبرل َتَرْو ََ لهَم َفَقاَل ِإنهكلْم  ََ  َعَلْيِه َو
 رررررررررررررر

 الشرح : 
لب رررر أل  ش رررر  ارةررررشا طُبرررري   الق ررررشئ  المررررب  ررررب ا ا ررررشب   ضارب ا

ضالب رر أل ان  أشرر  لوررش اررش  سررم  ا، سررش  الُررزم ضا  ررشا اررش ورر خ  عررب اسررم  
المش قرري الشررر ق ي بش ةررشعي  لررر  الجرررشر الق أبرري اشورررش ال رررب اشوررش الجشأررر   ال رررب 
رسرررم  الُرررزم الب رررر أل اض دضلررري الب رررر أل   عرررب السرررشلق    ممرررري الب ررر أل اُرررر  

ب  أل ل ث   المش  ضالأُزن الجشرأي كم  ا،رب لممش قي رمأ اض ل مأ ا،رب ال
 رأ و  لرُل ب ر أل   الب ر  المررشل  ض  رشر اخر   اض ب ر  آخر  ام ر  اررل  زاع رش 
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الأُررزن الذشئ رري  ش رر  اأ ضعرري بجررزد  ثم  ررش ض  بررشة ارةرروش ض ررب  ررهلأ  لرر  
اآلن ل رررل المرررش  الأُرررزن ال رررب كمررر  ضاررري ا،رب   ررر   اض اذررر  ارررل  ارررل 

اشزو ال أرشب اوري اللر ج ضا،عرلج  رشن  عبال أشب طزأ      بشلق و ال 
 أشررب كمر  ضارري ا،رب ثرر  اآلن   رر      أشررب كُرزن سررشئ ي   ه ري كُررزن   

ان اش ة المكشول ضالشراكي س    ال ش   ثُر   اشورش   المقلرزد ارل الرأ ا ورش 
ان  لرررر   ا، لررررشر اضءا بررررأن  كش رررر  ارةررررشا طُبرررري عممررررش ع  رررر  اراد الش ررررب 

ا كم  ان  ا شب الق شئ   أشب  ا شب ا،راةب  ز لإلارشم ان  ق أو  ض ها و 
ا شكرررري   عش، لررررشر ارادضا ان   ق رررر   اا اراد اض لمررررل را  ان الملررررم ي عررررب 

 جأ  لمموشا أل اث  اش اأ  لو     ها ال ا وثرشر لور  ضارل ا بري ا، لرشر 
ارر  لمموررشا أل   ضان  كررزن لورر  اثرر  اررش لورر    عررشلش ب كم رري اللررل  ضالسررلم  

عب الأ  ل  اش س كزن ال ان اضءد ا، لشر ضالمورشا أل سُ ششعسرزن ضسرُ ضن 
اثررر   عقرررشا ن ))    ررر  سررر  ضن بأررر ي اثررر   (( ضعرررب ال ضا ررري ا،خررر   ن )) ضاارررزراا 
رش  ض وش (( عش   ضا     رمقز ب كم  ال زب   ث   اا اا   ا اشم اض اا ر  

  اض رممررررأ  ء بش   ررررش ء مضلررررب ا،ارررر  ارةررررشا عورررر  رممررررأ بش ا ررررشب ض رررر   ا
 ن ال  جُ    ازءن ،   الأم 

ارررشو  ارررل ارررشا ن  ن ا،رب المشذ ررري كرررل اخ لرررشص برررآداب اض امرررأ 
آلداب عإن  ا شب ا اشم لوش  ز رمم أ اشي لوره  ا،رب بشك برشر ض شل ري كمُورش 
ضآخررر ضن ارررل ا ررر  الأمررر  ارررشلزا ن  ن ا ا رررشب  رررز رللررر   ضلررر س ل مم رررأ   

ض  رررره  ا،رب الشرا  رررري اض ا،رب غُرررر  الشرا  رررري رللرررر    رررره  ا،رب ا
رلل لوش لذلن     و مكل ال    شئوش ث   اا ا  ش ش عإ ي  مم وش بش   رش    
ث      ها  أ  ا،راةب السكش ي المأ   لمسركش  اض ا   رش   كرزن عرب ا،رب 
الشرا  ي دضن غُ  ش ا  شا ه ي ب ث اأش   عرب  ره  المسرشئ    المقلرزد ارل 

عب  ها ان  ه  ا،راةب المشذ ي كرل الممرأ  ره   –ر مي    –البلشري كلم 
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ارل المسرممُل  شا لشئأي لُل المسممُل عب اءس ذشد  اشوش عمإلاشم ان  ل   ا شس
بررأن  ق أوررر  رمررأ الق رررشئ  لملرررم  و  عُوررش ع لررر ج ارررل الأمررزم  لررر  ان ر رررزن 

 ف بشل  ررش   المررش  بأرر  ان  ررشن كشاررشا عإ رري ل لررض خش رري اثرر  ال رر  ضال  ررر 
 ل ممأ ا،رب  شر خش شا   

 
 

ِِ  (  1) َباب َ َل ِ ا  16 ِئِ  َعَلى اْلَما   اإِْ
َلْيَح  2204 ِلَحمهدل ْئ ل فل َثَنا  َثَنا ِإْئَراِهيمل ْئ ل اْلملْنِذِر َ ده َثِني َلِئي َ ده َقاَل َ ده

ْ َمِ  ْئِ  َلِئي َعْما ِل ْئِ  َعِليََ َعْ  َعْبدِ ا َعْ  هِ   هللاَرَة َعاْ  َلِئاي هلَرْياَرَة َرِياي الره
ِئ ِ  هللاَعِ  النهِبيَِ َصلهى  عنه ْ  َ قَِ اإِْ ِِ لهَم َقاَل  ََ ِِ  َعَلْيِه َو َْ تلْحَلَ  َعَلى اْلَماا َل
. 

 رررررررررررررر
 الشرح : 

 أشب ال  رق ا لر  ان ر مرر كمر  المرش   ور اد  عرب  رها البرشو  رز لري 
ضال   ضالمسشئ  ال رب ار ة اأشرش   ضالرأ ان ا لر   مي بمسألي المش  ضال  ر 

اخهة ال ال      أشب اكم  ال ال ر     مش   ج بأ وشعب اا مشب ال مُر عُوش 
 الأرررشم ضلررر    ارررل المرررش  الأرررشم عُ زلررر  عُورررش  رررها ال مُرررر   اا مررر  عُورررش   عرررب

ض  مرش   أمورش لر   رأة لورش بشلمرش   ة ضكوش بشب  ل   ل   بي  ز    أشرب لر 

                                                

اض بأرض ال بأرشة الجُر     خش ري ال بأري ا، رم ي ارل خش ري المل زطرشة عب ال  ر الق  مي  (  1) 
ش ري   ال ممري المشركمي عرب اللر ف اض المشركمي عرب ُ     البلشري المب كمُوش ال شراة ال الشسلي الُز 

  ) رر  (  ررغُ      ررشد ض ررش   ررغُ     ع ررشر   اا  ررشن ه رري  لرركشا  شكمُورر ا  ررشا المغرري اض عررب ال رربط 
وزة  اثشُل      ا رُل  أشب ء ر ز   ان    اش ة  شرش عرب غُر  اكش ورش لر  وؤ ر  كمُورش ض رها ارل 

عررب الم  زكررشة طبأررشا الج ورر   ا  رر   رره    عررش،ضا عررب  دارري كممررش  المسررممُل عررب ةرربط   رر و     رره 
 المل زطشة ضالشسخ المأ ش  لوش ال الم  زكشة الق  مي القزأي عُوش الأشش ي ال ق قي بش،لذشظ  
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ا رري عررب عمررهلأ اررل  قوررش لمررش ا أرر    ارر  ضكررل ضلرر  و  مررف ا  سررشن     اكمرر
ال  قوش ان ر مر ضأأ ر    ق و لوش ا،ك  اض  أرب لوش بمش رأك  ضاش رش و  

الشررشا  أ رر  الم  ررشج اشوررش ضااررشكل اا مررشب المسررشكُل اض اا مررشب المسررشكُل   
ال    ر جمر   مش  و جم  ن الال كش    المش  ، ي و د  الششا ااش ال   ضاا مشب 

ضالغرر ران ر جمرر    عشلشررشا و جمأررزن  زلوررش ل ررل ااررش ال  أرري  كررزن عُوررش الأشررر 
عب    اكشن   عوها ازة  اا مشب الششا ض ها ازةر   شاري المسرشكُل ضارل 

لمررش ا أرر    ارر  ضكررل كمرر   ررش  وش  أشررب  جررزب   عمررهلأ اررشا ن اررل  قوررش   
لرري المررش  ضا ررشا لرري المررش  ع جمرر   ض ُرر بررأن ا  رر  لرري ال رر  ضا  رر  لرري الم كرر  

ش    ا ل  ضكام  ة ضكوش ضاكم  ال الم ك  ال  قوش ان  كزن اش عُورش ع
ا  شا و ها بأض اش عُوش لمم  شج ضالمسرشكُل   لرهلأ ارشا ن ارل  رق ا لر  ان 

شررر و ض رررها امرررش وشبغرررب  ر مرررر كمررر  المرررش   أشرررب عرررب اكرررشن اءا مرررشب   ررر  
لر س كمر  المر   عُورش  مذري لر   رب ع ر    ار  رأش    عب ان ا،لر ش  ال رب 

ضكل الهي  سزاي كم ي ان  أ ب الششا اشي ضان ء وبل   كزن دائمشا لرب  لر  
و رها ه رري ضلرر  و أررر ه ري وررشأ    ارر  ضكررل برري كم ري اك ررب ا رر  ال شارري عرر ق 
اشي الرها المرش  الرها الم كر    الرها ارش ء غ شةري كم رأ ه ري    رها ء لرأ 

  ر ضلر س و اءس  بشو   ازلي ن )) ال  ق ا ل  ((  ها  ق اسرا ي ال بش
 ب ق ضاار كم  ا  سشن  

   ف   أ ف ال ق الزاار ال المس  ر   ن  َؤال
كم ررشة الشرر أأي   اررش ه رري لررب   مم رري ا  سررشن بأرر ف  ررها    ن  الجااواب

عررب اررثلا رمم رري ضرؤد رري  ء ال قررزق الزاابرري اأ ضعرري عررب الشرر أأي    ررق المررشا 
لرر  اأرر ضف الش ررش    ام   ررأ ر أرر  اشوررش رشرر و اشوررش  ررها لرر س ضاابررشا كمرر  ا 

الم    هلأ اش رمم ي ال ا،ضا ب اض ارل الم رشب لهلري اسر  ر ضلر س عرب المرشا 
والااذي  فااي لِااوالَم  ااق ِعلاااو    ررق سررز  الش ررش  ضعررب ازلرري ارر  ضكرررل ن 
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 رررش   رررها  رررق ضااررر ض رررشن عرررب اكررري ازارررزد الش رررش    الش   للساااائ  والمحااارو 
اذ ضةي ضادا  ال ق عب المشا ازازد ضاذ ضب ل ل لر س لورش ا لربي ضل سر  
ا  ضد  اضد ي الش ش  ض  مش   ة عب الم وشي ل ل ا   ع ة ي الش ش   أشب ال 
 ُررث لررها المررشا ضرش  رري المررشا بش  ذررشق  ررها ازاررزد ضلررهلأ عررب اآل ررشة المك رري 

ارثلا  مش عب ازلي ا  ضكرل     الم ق اي اشوش عُوش ا   الش ش  ض ن  شن امُلا 
ضاق مزا اللل  ضارزا الش ش  ضاا ةزا   ا ةشا  سرششا  عب آخ  سزر  المشا  ن 

  آرزا الش ش   شش الش ش  ل س  ب الش ش  المأ ضعي عب الم وشي بأضكُ وش ضا لر  وش
ضالرهول عرب اارزالو   رق  الرهارأشة ن آ ري   ضل ل الش ش  ال رب ارش ة عرب سرزر  

 ن  جض ررهلأ عررب ازلرري عررب اآل رري ا،خرر   عررب سررزر  المأررشر  ضالم رر ضم لمسررشئ  
اارررش لمرررش ع ةررر  الش رررش     ضالررهول عرررب اارررزالو   رررق اأمرررزم لمسررشئ  ضالم ررر ضم 

خلص ل س عرب المرشا  رق سرز  الش رش    ارل اد    رش  اشلري عقر  اخر ج اشلري 
شرررشضن ضالرررهول  ك اررل ا ثررر    ضاخررر ج اشلرري ارررل ال شرررش لوررها عرررب ازلررري رأررشل  ن 

اامر  الأممررش   الره ر ضالذ رري ضء وشذقز ورش عررب سر ُ    هبشرر    بأرهاو الرر   
كمرر  ان المررشا  اا   ررب عمرر س بكشررش ضلررز لمررغ آءف ا،لررزف    اا   ررب عمرر س 

 خ اج لمم   ال الأ   ه ي    وُ  لي ض بكشش ،ن الش ش  ر
شري  ش ل خ ا سل    ل أ   ارش ارش  كرل الرز بكر  رةرب   كن  َؤال

 ا ي اك   بأض المسممُل ارةشا عشك  ب كم ي كم      ف وزاي  ها  
 رز رلرر عشة الررزالب ب ثوررش لر خ ا سررلم عررب  ررها ازةرر  ء ن  الجااواب

عورر  و لرر ف بشك بررشر  ض ررُلا كمرر  المسررممُل عررل و لرر ف  ء اررش ه رري اق  رر  
شن ضكثمرر   عررألز بكرر   الز شلرري   اض و لرر ف بشك بررشر ا رري خم ذرري ل سررزا   

عررب المررشا   ه أ  ررشن  مررش  ررشن  كش ررش و لرر عشن كمرر  ا ومررش خمذررش  ل سررزا   
ل   كرل  ل رشر    ه ل لشن ه مش و أشن ه ي الملم ي   ضكم    أ ب الش ب 

المسرممُل ه ري ضأر    م  لُ  المرشا ضض ُر  كرل ها   مش و   ا ي ض ُ  ضااُل ك
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ز الرهي غمرط ه ري اك ر     بشلش ب كم ري اللرل  ضالسرلم   ض رها  رلان اا  ا
الغمط ال  قمرزا كمر  كثمرشن عرب ال لر عشة المشل ري ارل  ر ثش  الأور  الرهول لر  

 ررشن عررب  رره    أممررزا ا، كررشم الشرر   ي   ادر ررزا بأررض ضارر  كمرر    عأمرر  
 ق ررر   بأررر   وررر   ا ررري  رررز عرررب اقرررشم رسرررزا    المسرررشئ  ازأرررشا   ضكثمرررشن 

   رها المرشا  مرش  رشن كم ري اللرلضأأ ب ضأل   ضأشذق بشك برشر  خم ذري كمر  
لررأ   ضاررزءن  ا رر ةبي لرر  لملمذررش   مررش ش ضالسررلم و لرر ف    مررش اررزءن لملرر

لل ر م ي ب ث ا زا اُ  لمرش رد كمر  ال اع رب عرب اا  شا لمأممش   ه  ب ثوش 
ك ررشو المشوررشج ضالسرررشي   ضطأررل عررب كثمرررشن عررب رلرر عشري المشل ررري ضعررب رزلُ ررري 

لوه  المسألي ضاشا ان كم  ل   كل  ذأ   ها ضكثمرشن لق ال ي ض  ز الأ   عأراد 
عأرر  ارر  كرر م رررزلُو  لأمرر    ضعلرر  عررب  ررها ضا رر  اررش  ش ررمي ال ررلم الررهي 

   ا  ري لأ
ا اد البلشري  شش ال اوي لُزب المشا ان    اسرم   مكرل ان  ن  َؤال

  مم ي بش   ش  اض ال اوي ا ي ال اممي اازاا لُ  المشا  
ا ض ررها بشك برشر الشررُزب   ض شك برشر ا رري  كرزن  لرر   و   رهالجرزاو ن 

 بي ا  شا ض ها ض ها ا  م   
       ن  َؤال

 ها ا ش ضة  ي عب  لاب لز ا أ ال ن   عب  لاب ا   ن  الجواب
 لب المسألي  ه   

 المأاضن بي ل كشا      مشي  ن  َؤال
  ا رري   المررأاضن برري لرر كشا   ااررش غُرر  المررأاضن برري لرر كشا اكُررالجررزاو ن 

غُر  المرأاضن بري   ارش لر  ورؤان لرر كشا بإرلعري   عرإاا ارمذري المر   عإ ري   ررمل   
الش ب ل   أان بإرلف اال  الغُ    عإاا ارمف الأ   امأ غُ   عإ ري   رمشي   
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الشرر ب لرر   ررأان بررإرلف المرر   اررش  اررل ل  رري اض اررش  اررل لرر ن غُرر   عررإاا ارمررف 
 خ   ض كها   عإ ي   مل    القلشص اض ال  ي  ل  آ

    ارمف ا  اشا  َؤال : 
ه ررري رذلرررُ     ررررلف الم ررر م الرررهي كُشررري   اا ارمرررف ا  ارررشا الجاااواب : 

ا رر م اثرر  اللمرر  ضاثرر  اللررمبشن ضاثرر  الشررشراة ال ررب لممشرر  ُل ضالرربش  الررأ 
عوها  رلعوش ضاار اث   رلف اللششأ  ضالبش   ه  المسشئ  عوه   رلعوش ضاارر 

ضاشوش  رلف   ر ا ر  ال ر ب ضال رلا ضارش  لشر  ان   لمل ا ر كم  الأ   
  ر  بشلمسررممُل ض ررهلأ   ررر غُرر  المسرممُل ال ررزار  ضا، جُرر  ض  ررز الررأ عررإن 
 ررها ء  جررز  لممسررم  ان  ق ش رري ضء ان  قرر ا ه رري ضلوررها  اا ضارر  لررب  اشرري كشرر  
الأشاي عإ و   جرر اخره  ض رلعري ، ورش   رر ا  اري اارش القسر  الثرش ب امرش  ر م 

ء و مذرري  ء ا اررشم اض ضلررب ا،ارر  اض اررل لرري سررم ي عررإن  ررها اررش و أمررق ب ررق ض 
الغُررر  بمرررش ه ررري لررر وي اض  لشررر  ارررل اءك ررر ا  ضالللرررزاي ه ررري   ه ررري لررربي اض 

  ض  لش  ال الللزاي اض البش  الأ  خلف ا
 أشرب اررثلا ضارزد اأررش ف   كررزد عرب ا رر    ررر ضح رأخره  ضر سرر   لرر س 

شأ   ا  ر  مل ا ش  بشك بشر ا أ رأ و  عب  ها عمر  لأ  ها  اا ارمذ ي ا    م
وررؤان لررأ عررب  ررها ال لرر ف   ضارر   قررشا ان  ررها ال لرر ف ارمررف لررُئشا ه أررهر 
الذشكرر  اررل اورري الملشلذرري ضل ررل ء   ررمل اررش ارمررف اثرر  ان رررأرب  لرر  اك برري 
  سررشن ضارر  رجرر  المك ررر ه رري   ررر ع أخرره  ضرقررزا  ررها اررل   ررر ا رر  ال رر ب   

ضر مذرري    ررها   ررمشأ ه رري ،ن اررش لررأ  ررق   ، رري  ررز عررب  رره  رأخرره  ضرمشارري 
 ضاة   اللزر  ل   ق ش  كم  ضاي غُ  اأاضن ه ي 

 مررش و مررف عررب لررب  اأمرزم  ررها اررش  جررز     ررها كمرر  ه المسررشئ   اا عرإا
لمش ضا  خم اا اا  ل رضق اللم  عشق    لر س عقرط اللمر  ان رسرشا  أشرب ان 

مر    رلمر  عُورش   لاُر  المرب   ذرن عُورش الر اق     ال رضق  أشرب   ر  ال  ا
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رزةرر  عُوررش الأشررر   رر   رره  اارر  لوررش عشررق     ررهلأ  ررشن لُرر   شرر و ه رري 
   اللم    اشا لقُ  رضأشر  ال قر  ه ري عرأا  كمر  برإخ ااو  ض  ر اق المشرشا 

    اق المششا ، ي ضة  لوها الغ ب       ز ال بشو  رلف ارش  رز ضسرُمي
 ررث  ررها عررب اي اكررشن اررل   ررر وبان ضاوررشن ضاوررل لمم رر م اض  ررز رأررهو   رره

الذقررري    رررها سرررؤاا   الجرررزاو ا ررري وب رررث عرررب الغلرررر عرررب آخررر     ارررشلزا ن ضء 
  اض  ها اض   ر ل ب ا مي   عب آخ  الغلر  ةمشن عب  رلف  مُر 

ن )) سر ج ضن بأر ي   رم    كم ري ضسرم اش المقلرزد بقزلري  ن  َؤال
 اث   ((  

ل شا س  غُ  ع مش ا ش ا  ة ل    ها عب الش ح ان  أشب ان ان  الجواب
الش ررب كم رري اللررل  ضالسررلم   لمررش اراد ان  أ ررب ا، لررشر   ا، لررشر رةررزا 
اشلزا اك شش ضخلص   اشلزا ن اك رزا  خزا شرش المورشا أل ا  رشا    أشرب اثر ضا اض 

م بأ ري اث ضا  خزا و  الموشا أل لُششلو  اث  اششلو    عأخ   كم ي اللل  ضالسل
سرر كزن  اررشن ء  كررزن ه رري  وثررشر ض  مررش  كررزن ه رري اثرر   هبأرر  ش اضءد ا، لررشر 
ضاضءد الموشا أل سشر عُو  ا،ث   بأ  الأ  رشر و ششعسرزن ض رها  مرش ارشا كم ري 
اللل  ضالسلم عب ال  وث اآلخر  اللر    ن )) و  ارش الذقر  اخشر  كمر ك  

   كمر  ارل  رشن ار م   ع ششعسرز ش ضل ل اخش  ان ربسط كم ك  ال   ش  مرش بسر
كمررش رششعسررز ش ((  أشررب ر ششعسررزن عُوررش  مررش رشررشعس اضلئررأ عُوررش )) عرر وم ك   مررش 

  ا م  و  (( 
ضالل  بشا رةرب   كشري ارشاا ارشا   لمرش ا ر  ا،خرز  ضالم بري ارشا ن 

 ها عب  ال الل  بشا بأ اش ارشة ا ب   كشاي اؤاخش  الششا كم  ال   ش   
وررها اررل اع رر  ا،كمررشا ان   ررر المرر   اررش   برري  ء اآلن   ل اللر شبي اك ررف

هلل    اا ضاررر ة ك ررر اا ر بررري ء ر بررري  ء هلل  رررها ارررل ا،كمرررشا اللرررشل ي ال رررب 
ارش ر ر   ،ن القمرر  اا  ش، ور  وش بي الم   و ق و لوش الأ    ل  ر ي ا  ضكل 
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ا رزاب الر   ش ارش   رر الر   ش ض  برس  اش ر    ه ي ان   ر الم   اش   بي  ء هلل 
 أ  ي اشا   ه ي ا زاب اخ   ال الر   ش   و غرر الزاش ري و غرر الشرو   و غرر 

رةرب     ه   موش اقش ر  سرُئي   و  المسر أشن  اي غ ب ال ا،غ اب 
  كل ا، لشر ضال اثمو   

ضارررزد المجرررش  عرررب المغررري الأ   ررري ض  رررف  ررر د كمررر  ارررل ارررشا  ن  َاااؤال
    أا الق أي ضاس بشلمجش  اث  ازلي ن 

 رره  ب ث وررش ب ررث ا ررزا عررب اهررل سررشكي ض لررف عررب لرر ح ن  الجااواب
الزاسر  ي   اض ارش ر ممشرش كرل اآل رشة ضاللرذشة  ممر    كرل ال أضأر  ضالمجررش    
ضرذلرُ  ال ررلم عللرر  ان و ارر   ل رري ، رري اءخ لررشص  لرر  ه رري  ثُرر اا    ل ررل 

جررش  عررب المغرري  ررها ارر  الررأ  مكررل ان اخ لرر  عررب  مم ررُل ااررزا    اا اُرر  الم
ا ررزن    ررها ا ررزن ضخررلف ادلررب لرر س ا،ارر  ه رري   ُرر   أشررب اررش لررُل  ررزاو 
ضغمط ض ُل راا  ضا ازح   ل ل ان  قشا اجش  عب آ شة عب ا،ارزر الغُ  ري   
اجش  عب اللذشة اجش  عب ا   الجشي   عب الششر عب ا،ازر الغُ  ي  ها  شش 

  ضال   رش   رز      اا ارش  ارثلا   خ  عب ب ث كق ي ا  المأ شلي ضا،لشك  
عُوررش اجرش  ا،ار  ا أررر  ضاسرأا الق أري  اسر شا اض ضا ر  اررشا لرأ  ره  اآل رري ن 

 أشرب  اا اشلري عشلمسرألي ارشا بري امورزر ا رر  الأمر    ل رل ارل ارشا اآل رشة المررب 
عُوررش الغُررر اثرر  اللررذشة   الرر  مل الرر      ررها اجررش  كررل ا  أررشم  ررها  شررش 

ال ب  ب القزا بشلمجش  عب ا،ازر الغُ  ري   لمرشاا ا ر  ا،ضا دخمشش عب ال  كي 
ضلر   ق ر  الثرش ب   ا ر   أشررب ا ري ه ري خرلف ل ررل الثرش ب ارش ه ري   ،ن المجررش  
عررب رأ أذرري     ررش رأ أررف المجررش    اسرر أمشا المذررن عررب غُرر  اررش ضةرر  لرري اض 

مجرش أُل  ق  المذن ال ضةأي ا،ضا  ل  ضة  ثشن  لألاي لُشومرش  شرش  رجر  ال
و  ممرررزن كرررل ا رررزاب الألارررشة ثلثرررُل كلاررري اض ار أرررُل   رررر الذررر  عرررب ا رررزاب 
الألاررشة   عررب اسرر  المجررش  لألارري  رره  ال ممرري لألارري ال  ررشن   المجررش  ه رري 
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ضة  اضا ضضة  ثش ب   اس أمشا المذن عب غُ  اش ضة  لي   ال الهي   د 
الغُ  ري   ارل الرهي  رر د   رها السرؤاا   اي ضا ر  ور  م  عرب المجررش  عرب ا،ارزر

الزة  ا،ضا   الأر و اا مأر  اض ضةرأزا ارؤرم  ضارشلزا  جُرر  ر  ارش  زلشرش 
ض سررررم ي ض قررررزا  ررررها ضةرررر  اضا   اررررش اأشرررر  الزةرررر  ا،ضا    أشررررب ال سررررم ي 
ا،ضل  لمشب         قزا ال سم ي المب ا  كقر اشئي سرشي  رها ضةر  ثرش ب 

ش بشءخ لل رزلر ة بأرض ا،لذرشظ اجشلوش ال  لموش   ض  مش الأ و  قم  لغ و
بشلسرررمشب بشل ؤأررررش بشلشقرررر  ارررل لغررررشة اخرررر    رزلرررر ة المغررري اررررل الرررر ش   ثُرررر     
 ضا،سرررررررررررررررررررررررررررررررررمش  ا شلورررررررررررررررررررررررررررررررررش   اررررررررررررررررررررررررررررررررر  ضكرررررررررررررررررررررررررررررررررل كمررررررررررررررررررررررررررررررررر  آدم 

 وعلاام آد  األَااماِ ُلَااا    بشلمغرري ال ررب كمموررش آدم ضء لررأ ان  رره  ا،سررمش
 ري    شرش  بأرض بقُ  بشك  اض آخر  عرب الشرشا عشقر  بأ روش  لر  المغري الأ  

ا،سررمش  رجرر  ش اشرر   ي عررب المغرري الأ   رري ضالسرر أش  ي ضالأ  أرري  لرر  آخرر     عررب 
المغشة رج  عُوش ا،لذشظ ا قشر ي  ب  ذسوش  ه  ر زن ال المزرضث ا،ضا عورها 
  اسألي المجش  دق قي ا اا عب رأ أذوش ضعب  شرأروش ضارل لر  ور ر    رف  شرأة 

ا   ررش ل رر  ال ررلم كمُوررش ض ررم وش بشل للرر    المغررشة   ضالمأررش ب ال م رري المررب
للررذشة ضالمجررش  ضا ةررشعي عررب اللررشرج  ررها ء ورر ر  اأشرر   ررلم السررمف عررب ا

  ضاأش   ه  المسشئ   
 رر   جررز  امرأ ال  ررر لزةرر  كلاري كمرر  الررجشر  دضن ان  ن  َاؤال
   ز    ل ي   

لرررر س  ررررهلأ   ء  مم رررري بش لررررشر   ء ان  كررررزن ال  ررررشلزن ن  الجااااواب
لزرأل ع   ضا   عب  ها الزادي و ضر  اا لقر  لرج     ر  كلاري لري  رز ا 

بشك بشر ا ي س ق  لُوش  اا  رش زا ا لرزرأل   ل رل   ر  كلاري ضالشرج   ر  ر  
ضأقأ  سشُل  قزا  ه  لب ل س  هلأ ، ي ء  أ     ها   ش   لي ضء  أ  ر   لر  

 اش ل   س ق  ل ي اسم    
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 الشج    ز    اا  شن  ها ك  ف      لزة  الألاي كم  ن  َؤال
 اا  رش زا ا لرزرأل ارش عرب  لركشا  اا  رشن  رها كر ف لُرشو  ن  الجواب

خرلص لذرلن  ر   المب كم ي الألاري اا  ش زا  أ عزن ان ،ا  الللزاشة   
 ال م ُل كم  الأ    ها اخف  

َماارٌّ َلْو ِيااْرٌب ِفااي َ اااِئَ  َلوْ ااا 17 َِ َل َلااهل  كلااو ااِ  ََ جل  ِفااي َنْخااَ  َقاااَل َباااب الره
اا ِلْلَبااِئِع َفِلْلَبااِئِع  هللاالنهِبيُّ َصلهى  ََ َْ تلَؤبهَر َفَثَمَرتل ْ  َباَع َنْخا  َبْعَد َل َِ لهَم  ََ َعَلْيِه َو

ْقيل َ تهى َيْرَفعَ  َذِلَك َربُّ اْلَعِريهِة  اْلَمَمرُّ َوالسه   .َوَُ
ِ ْئا ل يلو  َلْنَبَرَناا َعْباادل ا  2205 اَب َّللاه ََ َثِني اْئا ل ِياا َثَنا اللهْياثل َ ااده ااَف َ اده َل

اِلِم ْئِ  َعْبِدَّللاهِ َعْ  َلِئيِه َرِيي  ََ وَل َّللاهِ َصلهى  عنه هللاَعْ   َل ِمْعتل َر ََ  هللاَقاَل 
اا ِلْلَبااِئِع ِإاه  ََ َْ تلاَؤبهَر َفَثَمَرتل اِ  اْئَتااَع َنْخاا  َبْعاَد َل َِ قلولل  لهَم ََ ََ ََ َعَلْيِه َو ْشاَتِر ََ َْ  َل

ََ اْلملْبَتاااعل  ْشااَتِر ََ َْ ااٌل َفَماللااهل ِللهااِذي َباَعااهل ِإاه َل َِ ا َوَلااهل  ااِ  اْئَتاااَع َعْبااد  َِ اْلملْبَتااعل َو
اِلَك َعْ  َناِفَع َعِ  اْئِ  علَمَر َعْ  علَمَر ِفي اْلَعْبِد  َِ   .َوَعْ  

َثنَ ا  2206 اَف َ اده َل ِلَحمهادل ْئا ل يلو َثَنا  اِعيَد َ ده ََ ْحَياى ْئاِ   َل َعاْ  ََ اْثَيا َل ا 
اَ  النهِبايُّ  عناه هللاَعْ  َناِفَع َعِ  اْئاِ  علَماَر َعاْ  َزْياِد ْئاِ  َثاِئاَت َرِياي  َقااَل َرنه

ا َتْمر ا  هللاَصلهى  ََ ا ِبَخْرِص َْ تلَباَع اْلَعَراََ لهَم َل ََ  .َعَلْيِه َو
َثَنا َعْباادل ا  2207 ِلَحمهاا َ ااده ِ ْئاا ل  ااَرْيَج َّللاه َثَنا اْئاا ل علَيْيَنااَة َعااِ  اْئااِ  جل َد َ ااده

ااِمَع َجاااِئَر ْئااَ  َعْباادِ  ََ  َِ ِباايُّ َصاالهى  هللاَّللاهِ َرِيااي  َعااْ  َعَطااا ااى النه ََ  هللاَعْنََمااا َن
ََاَئَنِة َوَعاْ  َئْياِع الثهَماِر َ تها لهَم َعِ  اْلملَخاَئَرِة َواْلملَحاَقَلِة َوَعِ  اْلمل ََ َو َعَلْيِه َو ى َيْبادل

يَناِر َوالدَِ  َْ َا تلَباَع ِإاه ِبالدَِ ا َوَل ََ ا َصَا ل  .ْرَهِم ِإاه اْلَعَراََ
َااْيَ  َعاْ  ا  2208 َد ْئاِ   ل اِلاٌك َعاْ  َداول َِ ْحَيى ْئ ل َقَََعَة َلْنَبَرَنا  َثَنا ََ َ ده

ْوَلى اْئاِ  َلِئاي َلْ َماَد َعاْ  َلِئاي هلَرْياَرَة  َِ  ََ ْثَيا َل اَ   عناه هللاَرِياي َلِئي  َقااَل َرنه
ِباايُّ َصاالهى  ََ  هللاالنه و ااَ  التهْمااِر ِفيَمااا دل ِِ ا  ََ ااا ِبَخْرِصاا االهَم ِفااي َئْيااِع اْلَعَراََ ََ َعَلْيااِه َو

َق َلْو ِفي َنْمَسِة َلوْ  َل دل ِفي َذِلَك َنْمَسِة َلْو َق َيكه َداول  .َل
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ْحَياى َلْنَبرَ  2209 ِل ْئا ل ََ ا َثَنا َزَكِريه َة َقااَل َلْنَبَرِناي اْلَوِليادل َ ده َِ اا ََ َناا َلئلاو لل
َه َراِفااَع ْئااَ  َنااِدََج  ااْوَلى َئِنااي َ اِرَثااَة َل َِ َساااَر  ِثيااَر َقاااَل َلْنَبَرِنااي بلَشااْيرل ْئاا ل ََ ْئاا ل َُ

ااوَل َّللاهِ َصاالهى  َل َه َر َثاهل َل َ  ْئااَ  َلِئااي َ ْثَمااَة َ ااده َْ اا ََ ااى َعاا ِ  هللاَو ََ االهَم َن ََ  َعَلْيااِه َو
ْم َقااَل َلبماو َعْباد َّللاهِ  َل ََ َل نههل َلِذ ا َفِْ ََاَئَنِة َئْيِع الثهَمِر ِبالتهْمِر ِإاه َلْصَحاَب اْلَعَراََ اْلمل

 َِ َحا َْ ْثَلهل َوَقاَل اْئ ل ِإ ِِ َثِني بلَشْيٌر    . َ ده
 رررررررررررررر

 الشرح : 
ش سررشق ه رري ال مرر  هلل ض أرر   ررها البررشو  ررز آخرر  الررزاو   ررشو السررل ش ضارر

سررزا  اررل كشررزان البررشو اض اررل ا، شدوررث ارر  ارر  سررزا  عررب  ررها البررشو اض عررب 
ارل  –ر مري    –ك شو ال ُزب   ضالمأش  هش   ه مرش اراد  الملرشف البلرشري 

ان ا  سشن المسم  اض غُ  المسم   اا  شن عب دار ا سرلم    اا  رشن لري امر  
 سرر  قي ،ن  رررها  كرررزن ه ررري  اض سررل ش اض ط أرررق اض لررري لرر و ض  رررز الرررأ عإ ررري

الم ي ق شم  شئ ي اض ق شم ثمر   ق رشم الرجشر  ضاشر  المسرم  ارل ان  لر   لر  
ام ي ال خلا ام  عب امأ غُ    ها اش  لي ه مش  س  ق   ضالشر أأي ارش ة 
ل رررها ارررش  رررز دضن الرررأ   ررر  المرررشكزن و رررها ع  رررف بمرررش ء و ز ررر   ل ررري  ء 

بسررشرُل ضالشلُرر  ضال   ررشن  رره  بأ رروش بررشلم ضر عررب امررأ الغُرر  ضاأمررزم ان ال
 كرررررزن خمرررررف بأرررررض ارررررش  كرررررزن لورررررش ط أرررررق   عإارررررش ان  كرررررزن ال  أرررررق لُشورررررش 
و لررشل زن كمرر  الررأ  كررزن لررُل  ررها الممررأ ض ررها الممررأ ط أررق لرر خزا ال وررشئ  
ضدخزا ال ا مي اض دخزا البق  لم  ث اض دخزا الغش  اض اآلن دخزا السر شراة 

 ء ب  أرق ا  رشا لممشرش  عرب داخر  امرأ الغُر  اض اش البي الأ ض اا ل    لر  
ضل س ث   ء  ز عإ ي ءل  ارل لرها الرأ ، ري  ق ر  كمر  ا،خُر  الز رزا  لر  
ام رري ض ررها  مرري اررل اررشس اررش ارر  اأشررش عررب ا شدوررث السررل ش ضان المرر    اا  ررشن 
اا و  لر  السرل ش ضارل الرزادي اض ارل الشور  اض ارل الأرُل اض   رز الرأ ا ري  اا 
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اررل خمذرري ن )) اسررقب ثرر  ارسرر  (( عررإن  ررها  ررز الم أررُل  ررهلأ لرر و ه أ ررب 
الم ضر   ضا، شدوث ال ب ا    موش رااأي  لر    رشو ال ُرزب ضار ة اأشرش سرزا  
كش ررر  الملرررشل   اض الم شامررري اض ال رررلم كرررل الأ ا رررش  لررر  آخررر     ل رررل  رررز اراد 

  الأ أري البلشري لهلأ ا ي لزازد  ره  ا،لر ش     رشج اأورش ارشدام ان الشر ب اار
ضاا  ا أ رش  ي الممأ ضالثمر   المرب ر رزن لذرلن ضاار   ره  المسرشئ  عورها  ار ار 
ا  شا لزسُمي لمز زا  ل ي ضالأشش ي بشلممأ الم أخ     ها اش  او  لب عب  رها 
المقررشم  أشررب عررب سرر ر ا ورر اد   ضالزااررر كمرر  المسررممُل عررب  رره  المسررشئ  ان 

كم  الم   ه ري ء اار ال أشضن ضال ها اش  كزن لُشو  رلشل  ضك م رششح   ضالز 
كررل الملررشل   ض ررب  رر ا  ا،رب ،ن ا،رب ء  اررل ةرر ر ضلمررش  ورر  الش ررب 

ة ر كم  ا  سشن عب لهلوش ض ها  وب اش  اضءا ضا  اأشش اللرلف سرشبقشا ضان 
    ارررزا   ررر ا  ا،رب ل رررل لمرررشاا  وررر    اض ال أمُررر  عرررب الشورررب   ،ن لرررال

هلوش لمررل وشركوررش و ررهلوش لمررل  سرر ذُ  اشوررش ، وررش ء رش وررب ا،رب وشبغررب ان و رر
كُشورش ضء رشذررأ عورب بشق رري عشسر ثمشر المسررم  لورش اضلرر  ارل ر  وررش عرإاا  ررشن  ررها 
الشوب عب ر   ا،رب ع  ف بمم  عب امرأ ا  سرشن وش ذر  اشري ارل خمذري   ء 

 ء  لأ ان  ها المش  ال ان  م  عب امرأ غُر   ل لر   لر  ام ري ضء سر ُ  لري
 ها ال  أق ا ي ال بشو اضل  ان وشو  كل الأ   عشلبلشري وم ن ك   اأرش ب 

 ضأ  ط لُل ا، شدوث  مش ا  اأأ ه مش س ق   
 


