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حديث    من المشكل كشف
الصحيحين

الجوزي      ابن الرحمن عبد الفرج أبو

البخاري، صحيح في الواردة الحااديث الزركشي فيه شرح الحديث، في كتاب
الحافظ حاواشي" الكتاب يتضمن كما غريبها، وفسر معانيها وبين ألفاظها فوضح

وقد. وفائدته الكتاب قيمة يزيد الزركشي" مما تنقيح على العسقلني حاجر ابن
المشكل" ثم "كشف نص مباشرة وتحته الصفحات، أعلى في البخاري نص جاء
تعليقات الصفحات أسفل حاجر" وفي ابن حافظل.ل "حاواشي ثم الزركشي، نص

.المحقق

رأيتموه إذا وتعرفونه قال نره لم الدنيا في نعبده كنا ربا لنا إن فيقولون
فيكشف له شبه ل إنه قالوا تروه ولم تعرفونه وكيف لهم فيقال نعم فيقولون

أقوام ويبقى سجدا له فيخرون وتعالى تبارك الله إلى فينظرون الحجاب لهم
قول فذلك يستطيعون فل السجود فيريدون البقر صياصي مثل ظهورهم في
) يستطيعون فل السجود إلى ويدعون ساق عن يكشف ( يوم وجل عز الله

رجل كل بدل جعلت فقد رؤوسكم ارفعوا عبادي وجل عز الله  فيقول42 القلم
الصورة يقول عقيل ابن ) ) وكان النار في والنصارى اليهود من رجل منكم
والذي الجسام صفات من وذلك والشكال التخاطيط على تقع الحقيقة على

) الشورى شيء كمثله ( ليس قوله النطقية الدلة من جسما كونه عن صرفنا
جسما كان ولو عرضا صورته لكانت جسما كان لو أنه العقول أدلة  ومن11

إليه احاتاجت ما إلى واحاتاج الجسام على يجوز ما عليه لجاز للعراض حاامل
سبحانه لله فليس أحادنا قدم امتنع لما جسما كونه مع قدمه جاز ولو الصانع من

ينكرونها الذوات صور من صورة القيامة في أنكروا الذي القوم ول عندها
إليه إضافتها تليق صورة تأويل إلى الدلة لذلك فأحاوجتنا سواها بما ويأنسون
عليها يوقع التي الحال إل ذلك وما والتنكير والتعريف التغير عليها ويصح سبحانه

من صورة على وفلن فلن مع صورتك كيف فيقولون صورة اسم اللغة أهل
الفقر

من به وعد وما اللطف هي بها يعرفونه والتي العسف أنكروها التي والحال
شدة عن ) ) يعني ساقه عن كاشفا لهم ( ( فتجلى قال ولذلك الجزاء حاسن
العيان إحاالت هو الذي بفعله أليق والتغيرات عنه صدرت التي القيمة

وعدهم عما لهم فيكشف ذلك عن فتعالى ووصفه ذاته وأما الزمان وتغييرات
ولو مقبول الخبر فيقع وعده إنجاز على له شاكرين لنعمته سجدا فيخرون به

لكان ذاته إلى ترجع صورة من المجسمة قالت ما - على بالله - ونعوذ حامل
استحالة فهو حاقيقة كانت فإن صورة في وخروجه صفاته لتغيير تجويزا ذلك
قوله يصدر من مقالة أشنع فما غيره يريهم وإنما هو ذاك فليس تخيل كانت وإن
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روحاه هو وقالوا المسيح في النصارى تعلقت كما بالظواهر ويتعلق الجهالة عن
لموضع الصحيح اعتقاده عن ) ) أي ينقلب أن بعضهم كاد ( ( حاتى وقوله حاقيقة

يقع ل كاد لن الرواة بعض زيادات ) ) من ( ( أن ولفظة وقع الذي المتحان
) ) يعني الجسر يضرب ( ( ثم وقوله ينقلب كاد هو ) ) وإنما ( ( أن بعدها

والخطاطيف فيه القدام تثبت ل زلق ) ) أي مزلة ( ( دحاض وقوله الصراط
بسرعة الشيء أخذ والخطف متعقفة كالمحجن وهي خطاف واحادها

حاسكة جمع والحسك الخطاطيف جنس من وهي وكلوب كلب جمع والكلليب
له بما جلده يخدش الذي والمخدوش البل والركاب صلبة حاديدة شوكة وهي

سليمان أبو ) ) قال النار في ( ( مكدوس وقوله خدشه بعد نجا قد والمعنى حاد
فقط ورائه من دفع إذا رأسه على النسان تكدس يقال جهنم في مدفوع أي

من تصحيف هذا غيره وقال بعضا بعضها يركب أن الدواب سير في والتكدس
( ( وقوله وقوعه في ورجله يداه جمعت قد الذي وهو مكردس هو وإنما الرواة

المؤمنين أن الكلم ومعنى واتضاحاه استضاءته في ) ) أي الحق استيفاء في
رويناه وقد لهم شفاعة المؤمنين إخوانهم في سبحانه الله سؤال في يبالغون

مناشدة بأشد له أنه يعلم حاق في أحادهم ( ( فما آخر بلفظ آخر طريق من
ونحج جميعا نغزو كنا رب أي يقولون النار في سقطوا الذين إخوانهم في منهم

في من انظروا تعالى الله فيقول وهلكوا اليوم نجونا فبم جميعا ونعتمر جميعا
والذرة وزنه ) ) أي ذرة ( ( مثقال ) ) وقوله فأخرجوه إيمان من دينار زنة قلبه
صغيرة حامراء نملة

ل الفهم إلى تقريب المثقال وذكر اليمان في الناس تفاضل على هذا دل وقد
ومن ليفهم الحس إلى يرد يشكل ما أن غير الوزن يحضرهما واليمان الخير أن

والحبة الفحم ) ) والحمم ذراعا منه تقربت شبرا مني تقرب ( ( من قوله هذا
اسم الحبة شميل بن النضر قال المأكول الحب وبفتحها النبات بزر الحاء بكسر
وقال نبتت قابل من مطرت إذا ثم هاجت إذا تنتثر التي البقول لحبوب جامع

الحشيش في ينبت نبت هو عمرو أبو وقال الرياحاين حاب من الحبة الكسائي
الحنطة فأما حابة منه الحب فاسم حاب له شيء كل عبيد أبو وقال صغار

قاله حاميل محمول وكل حامله ما كل السيل وحاميل غير ل فحبة والشعير
فإذا غثاء أو طين من به جاء ما السيل حاميل الضرير سعيد أبو وقال الصمعي

وليلة يوم في تنبت فإنها السيل مجرى شط على واستقرت الحبة فيه اتفق
في وقوله نجاتهم سرعة الحديث من المراد وإنما نباتا شيء أسرع وهي

النار آثار من بقايا وكأنها الخواتيم رقابهم
هذا يقولون كيف يقول أن لقائل العالمين من أحادا تعط لم ما أعطيتنا وقولهم

في ذكرنا فقد عطائهم من خيرا أعطي فقد النار يدخل لم من أن يعلمون وهم
يعني قتيبة ابن ) ) قال ( ( امتحشوا وقوله مسعود ابن مسند في جوابين هذا

في يموتون كيف قائل قال ربما إماتة فأماتتهم وقوله المطر والحيا احاترقوا
وجهين من  فالجواب13 ) العلى يحيى ول فيها يموت ( ل تعالى قال وقد النار

النار تلفح أن فجائز الكافرين صفة وتلك الموحادين صفة هذه أن أحادهما
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المعنى يكون أن والثاني فيخرج يحيى أن إلى عذابه يدوم فل فيموت المؤمن
جماعات والضبائر ذلك عن بالموت فيعبر إحاساسهم ويغيب عليهم يغشى أنهم
وتدوير سعة فيها والمفلطحة آنفا بيناه قد والحسك فرقوا أي فبثوا تفرقة في

الطرف المعوج والمتعقف التعقف من والعقيفة
الكوكب تتراءون ( ( كما والعشرين الثالث الحديث  - وفي1755 1447
) ) الغابر الدري

الباقي والغابر سعد بن سهل مسند في هذا تفسير سبق قد

بعدي عليكم أخاف مما ( ( إن والعشرين الرابع الحديث  - وفي1756 1448
العرق والرحاضاء ونعيمها حاسنها الدنيا ) ) زهرة الدنيا زهرة من عليكم يفتح ما

أكل من الدابة تكثر أن والحبط بالماء غسلته إذا الثوب رحاضت يقال الكثير
ذلك واحاتباس تبول ول تثلط فل عنه وتمرض بطنها لذلك ينتفخ حاتى المرعى

جمع من يستكثر لمن مثل هذا ذلك قارب أي ) ) بذلك ألم ( ( أو قتلها ربما
فتستكثر الماشية فتستطيبه المرعى جيد ينبت الربيع لن وجهها غير من الدنيا
بالطبع لذلك محبا منها يستكثر وجهها غير من الدنيا جامع فكذلك فتهلك منه

غيرها قتل إذا تنجو أنها ) ) والمعنى الخضر آكلة ( ( إل وقوله دينه فيهلك
ل ما أخذ على حارصه يحمله ل الذي الدنيا طلب في للمقتصد مثل فهذا الحبط

من ليس الخضر لن الخضر آكلة نجت كما الحساب وبال من ينجو فهو له يحل
المواشي فترعاه المرعى يبس بعد يبقى أدناها من نوع هو بل البقول جيد

تستمرئ الشمس عين استقبلت خاصرتاها امتلت فإذا غيره لعدم ضرورة
تثلط لم إذا الماشية تحبط وإنما الحبط عنها فيزول وتثلط فتجتر أكلت ما بذلك
بما للتشبيه والبول الثلط وذكر رقيقا سهل رجيعها ألقت ثلطت ومعنى تبل ولم

) ) خضر المال هذا ( ( إن قوله الحقوق في المال جمع في المقتصد يخرجه
وأصله خضر فهو طري غض شيء وكل الغض الحسن الخضرة عبيد أبو قال
منه أعطى لمن هو المسلم المرء صاحاب ( ( ونعم وقوله الشجر خضرة من

فصل فاسمع ومدحاه المال ذم الحااديث في رأيت ) ) ربما واليتيم المسكين
الناقة أن كما الخرة إلى للتوصل سبب هو وإنما لذاته يراد ل المال الخطاب

الناس إلى فافتقر عطبت راحالته إلى يحسن لم فمن الكعبة إلى للوصول سبب
للبلغا يراد إنما المال فكذلك الحاج سبقه وتزيينها بتسمينها تشاغل ومن تلف أو

هذا قبح إلى الذم توجه له وضع عما بجمعه النسان تشاغل فإذا الخرة إلى
الشاعر قال كما الفعل
ماله حافظ في اليام ينفق ومن

الفقر فعل فالذي فقر مخافة

الطمع عن يكفهم ما منه جمعوا الممدوح للمعنى المال السلف قصد ولما
على يقدمها للتجارة يخرج الصديق بكر أبو فكان التشتت عن هممهم ويجمع
بين أموت لن عمر وسلم} وقال عليه الله {صلى الرسول صحبة

الله سبيل في غازيا أموت أن من إلى أحاب وجهي كفاف أطلب رجلي شعبتي
في آفة مكروهة خلل ثلثا أصاب إل أحاد افتقر ما بني يا لبنه لقمان قال وقد
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الناس استخفاف الخلل هذه من وأعظم مروءته وذهاب عقله في وضعفا دينه
عاصم بن قيس وقال الفقر من أمر شيئا أر فلم كلها المرارة ذقت قد بني يا به

عن به ويستغنى للكريم منبهة فإنه المال باصطناع عليكم بني يا الموت عند
ما بذلك ويقيم ماله يصلح وكان قومه في سيدا الجلح بن أحايحة وكان اللئيم
ويقول الحق من ينوبه

نشب ذو يغررك ول مت أو استغن
خال ول عم ول عم ابن من
أعمرها الزوراء على أكب إني
المال ذو الخوان إلى الحبيب إن
بن سعيد وقال معلوم المال من والزبير طلحة وخلفه عوف ابن جمعه وما

رحامه ويصل وجهه ويكف أمانته عن ليؤدي المال يجمع ل فيمن خير ل المسيب
الملوك هؤلء إلى الحاجة من خير هو لصحابه ويقول الزيت في يتجر وكان
عرضي بها لصون إل تركتها ما والله وقال دينار أربعمائة موته عند وترك

قال سادهم وبم قال الحسن فقال البصرة سيد من رجل رجل وسأل ووجهي
شيء معه كان من الثوري سفيان وقال علمه إلى وافتقروا دنياهم عن استغنى

فإن فليفعل ثور قرن في يجعله أن فقدر
هؤلء بنا تلعب بضيعتنا ولول دينه يبذل ما أول كان الرجل احاتاج إذا زمان هذا

الدنيا طلب في البحر تركب البحر في يتجر وكان يحيى بن للسري رجل وقال
إله المال تثمير الحكماء بعض وقال الناس من ضربك عن أستغني أن أحاب قال

الكبر العار الناس وسؤال الحامر الموت الفقر مقاساة آخر وقال المكارم
والعرض الدين الكرمين حافظ فقد ماله حافظ من يقال وكان

الرسول وقول العزل ذكر والعشرين الخامس الحديث  - وفي1757 1449
وهي إل القيامة يوم إلى كائنة نسمة من ما تفعلوا أل عليكم ( ( ل السلم عليه
إخراج لنه وهذا العزل كراهية تضمن الحديث وهذا النفس ) ) النسمة كائنة

والذي الخلق تكثير والمراد للتناسل وضع إنما لنه الصلي وضعه عن للنكاح
وهو الحالين أعلى عن الشهوة قضاء وهو المرين أدون إلى يصرفه يعزل

بالزرع وأمره وأرضا بذرا سيده إليه سلم عبد كمثل الدمي ومثل التناسل
المرأة والرض الماء فالبذر يزرع ولم البذر في فبذر مستحثا به ووكل

العزل فأباحاه العبد لمراد مراده الشرع ترك فقد هذا ومع الشهوة والمستحب
هذا في القدر إلى ردهم كيف قائل قال فإن جابر مسند في حاكمه ذكرنا وقد
فإن غيره دون

يتعدى ل الرزق وكذلك العدة بأخذ أمر وقد له قدر ما إل يصيبه ل المقاتل
ل القدر لهم ذكر إنما أنه فالجواب السفار له وأبيحت بالطلب أمر وقد صاحابه

لهم كرهه أنه

بين من تخيروني ( ( ل والعشرين السادس الحديث  - وفي1758 1450
بموسى أنا فإذا يفيق من أول فأكون القيامة يوم يصعقون الناس فإن النبياء

) ) الطور بصعقة جوزي أو قبلي أفاق أدري فل العرش قوائم من بقائمة أخذ
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ومن السموات في من ( فصعق تعالى قوله ومنه الموت بمعنى يكون الصعق
صعقا موسى ( وخر تعالى كقوله الغشي بمعنى  ويكون68 ) الزمر الرض في

تفضيل أراد وإنما أشبه بالموت الحديث هذا في  والصعق143 ) العراف
) ) تخيروني ( ( ل قال أنه الول إشكالن الحديث هذا وفي شرفه وذكر موسى

) ) ثم يفيق من أول ( ( أكون قال أنه ) ) والثاني آدم ولد سيد ( ( أنا قال وقد
أن أحادها أوجه ثلثة من الول عن ) ) فالجواب قبلي أفاق أدري ( ( ل قال

) ) آدم ولد سيد ( ( أنا قال أعلم فلما النبياء أفضل بأنه علمه قبل قاله يكون
وظنونهم بواقعاتهم يخيرون كانوا لنهم التخيير عن نهاهم يكون أن والثاني

الزراء المخير في الغالب أن والثالث دليل إلى التخيير يسند أن ينبغي وإنما
بأحاد الستنقاص يجوز ول رتبة بالنقص

) ) وقال النبياء بين تخيروني ( ( ل اللفاظ بعض في جاء وقد النبياء من
إلى يؤدي وذلك ببعضهم الزراء وجه على بينهم التخيير ترك معناه الخطابي

التسوية يعتقد أن المراد وليس حاقهم بواجب والخلل فيهم العتقاد فساد
الثاني والجواب بعض على بعضهم فضل قد بأنه تعالى الله أخبرنا وفقد بينهم

أول أنه علم يفيقوا لم الخلق وباقي أفاق قد السلم عليه نفسه رأى لما أنه
القرب والمراد يصعق لم أو قبله أفاق هل يشك عاد موسى رأى فلما مفيق

الفاقتين بين
أواق خمس دون فيما ( ( ليس والعشرين السابع الحديث  - وفي1759 1451
جابر مسند في هذا سبق ) ) وقد صدقة

مجالس من مجلس في كنت والعشرين الثامن الحديث  - وفي1760 1452
يؤذن فلم ثلثا عمر على استأذنت فقال مذعور كأنه موسى أبو جاء إذ النصار

وقال فرجعت لي يؤذن فلم ثلثا استأذنت قلت منعك ما فقال فرجعت لي
له يؤذن فلم ثلثا أحادكم استأذن وسلم} ( ( إذا عليه الله {صلى الله رسول
من سمعه أحاد أمنكم عظة لجعلنك أو بينة عليه لتقيمن والله ) ) فقال فليرجع
وسلم}  عليه الله {صلى الله رسول
معه فقمت أصغر فكنت القوم أصغر إل معك يقوم ل فوالله كعب بن أبي فقال
وسلم} ألهاني عليه الله {صلى الله رسول أمر من هذا علي خفي عمر فقال
السنة أن على يدل الحديث وهذا الخائف المذعور بالسواق الصفق عنه

في المنزل صاحاب يسمع ل ربما لنه ذلك على يزاد ول مرات ثلثا الستئذان
ولكن سمع قد أنه فالغالب الثالثة في يجب لم فإذا الثانية في ول الولى المرة

فالجواب يوثق فبمن موسى أبي مثل من يخاف عمر كان إذا قيل فإن عذره له
الله {صلى الله رسول عن التحديث في ينطلق أن خاف وإنما اتهمه ما أنه

بن أبي له قال وقد غيره ليحذر الثقة فتوعد أهله من ليس وسلم} من عليه
ذلك وسلم} يقول عليه الله {صلى الله رسول سمعت أنا الخطاب ابن يا كعب

شيئا سمعت إنما الله سبحان فقال الله رسول أصحاب على عذابا تكونن فل
وكانوا الصفقات عقد به فيريد السواق في الصفق وأما أتثبت أن فأحاببت
لما أنه ذلك في والمعنى البيع لتمام علمة العقد عند اليد على باليد يضربون

أمارة المشتري يد على البائع يد ضرب جعلوا اليدي إلى مضافة الملك كانت
التسمية استمرت ثم يدك في ما إلى يدي في ما نقلت قد يقول كأنه ناقلة

صفق يقع لم وإن بالصفقة
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الله {صلى الله رسول خطب والعشرين التاسع الحديث  - وفي1761 1453
عنده ما وبين الدنيا بين عبدا خير وجل عز الله ( ( إن وسلم} فقال عليه

فاختار
أبي فطنة على دل قد هذا الحديث هذا بكر أبو ) ) فبكى الله عند ما العبد ذلك
الحديث وسلم} وباقي عليه الله {صلى الله رسول هو المخير أن علم إذ بكر
عباس ابن مسند في بيناه قد

عليه الله {صلى للنبي النساء قال الثلثين الحديث  - وفي1762 1454
فوعظهن فيه لقيهن يوما فوعدهن يوما لنا فاجعل الرجال عليك وسلم} غلبنا

مع ويصلين الجر ويقصدن الخير يطلبن الزمن ذلك في النساء كان وأمرهن
فصلح واعظهن الرسول مثل وكان وسلم} جماعة عليه الله {صلى الرسول

من فإنه والرجال النساء جمع من القصاص أحادثا ما فأما يوما لهن يجعل أن
النساء ورفع بالرجال النساء اختلط من العجائب فيها تجري التي البدع

في خير مجلس امرأة حاضرت إذا فأما ذلك غير إلى والنواح بالصياح أصواتهن
بما العمل وقصدت الرجال عن وتباعدت زوجها بإذن وخرجت متزينة غير خفية
عن البعد لن هذا مثل أجزنا وإنما الخطر مع قريبا المر كان التنزه ل يقال

على يحث أن للمذكر وينبغي بمرة الخرة فينسي الغفلة يقوي التذكير سماع
الجهال إليه يحتاج وما العوام ينفع ما ويذكر المحظورات عن وينهى الواجبات

اليوم القصاص شغل إنما اليوم هذا أقل ما وهيهات دينهم في
أقوى بذلك الضرر فيكون الغزل وإنشاد والجبل وموسى ويوسف إزليخا ذكر
) ) الحنث يبلغوا لم ثلثة تقدم امرأة منكن ( ( ما الحديث هذا وفي النفع من

لن الصغر اشترط وإنما حانث فيه حالف إذا زمان إلى بلغ وكأنه الحلم بلوغا يريد
فذكر الب شفقة من أوفى الم وشفقة أوفر لهم والمحبة أكثر للصغار الرحامة
المحبوب فراق من بهن أخص هو ما للنساء

فل يصلي أحادكم كان ( ( إذا والثلثين الحادي الحديث  - وفي1763 1455
شيطان هو فإنما فليقاتله أبى فإن استطاع ما وليدرأه يديه بين يمر أحادا يدع

للمصلي كان المجتاز أبى فإن المنع أول في يستعمل وهذا الدفع ) ) الدرء
المعنى الخطابي سليمان أبو ) ) قال شيطان هو ( ( فإنما وقوله بالعنف دفعه

وفي سترة إلى يصلي المصلي كان إذا وهذا ذلك على يحمله الشيطان أن
إذا ) ) فأما يستره شيء إلى أحادكم صلى ( ( إذا البخاري أخرجه الذي اللفظ

وقد الجواز عن منهي الجائز أن مع يديه بين الجائز دفع له فليس سترة يكن لم
الصلة يقطع ل القليل العمل أن على الحديث هذا دل

فل قحطت أو أعجلت ( ( إذا والثلثين الثاني الحديث  - وفي1764 1456
) ) أصحاب الماء من الماء ( ( إنما لفظ ) ) وفي الوضوء عليك عليك غسل

الصواب الخشاب محمد أبو لنا وقال القاف بفتح قحطت أو يقولون الحديث
أهله خالط إذا الرجل أقحط يقال فارس ابن قال ينزل لم والمعنى القاف ضم
ما على نسخ ثم السلم أول في كان وهذا المطر احاتباس والقحط ينزل ولم
عنه الله رضي عفان بن عثمان مسند في بيناه
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كبش كهيئة بالموت ( ( يؤتى والثلثين الثالث الحديث  - وفي1765 1457
حاادثا ) ) الموت فيذبح وينظرون فيشرئبون الجنة أهل يا مناد فينادي أملح
) والحياة الموت خلق ( الذي تعالى قوله شيء أنه على ويدل الحياة معه تزول
عدم ليعلموا لهم صور وإنما كبش هيئة في يصور الحادثا  وذلك2 الملك
يرفعون أي ويشرئبون بكرة أبي مسند في الملح فسرنا وقد بعد فيما الموت

وعل ارتفع إذا يشرئب اشرأب يقال لرؤيته رؤوسهم

القيامة يوم تعالى الله ( ( يقول والثلثين الرابع الحديث  - وفي1766 1458
فحينئذ النار إلى بعثا تخرج أن أمرك الله إن فينادي وسعديك لبيك فيقول آدم يا

تقدم ) ) قد وسعديك ( ( لبيك ) ) قوله الوليد ويشيب حاملها الحامل تضع
وقد الحبلى والحامل يبعثون الذين والبعث السلم عليه علي مسند في تفسيره

حاامل هنا ها فقالوا والظهر الرأس على وحاملها البطن في حاملها بين فرقوا
حاضرت لو أنه فالجواب القيامة يوم حاامل يبقى فهل قيل فإن حااملة وهناك
( يأجوج وأما لشاب القيامة أهوال يعقل مولود حاضر ولو لوضعت حاينئذ حاامل

لغة الهمز الليث قال بهمزهما عاصم قرأ وقد أعجميان اسمان ) فهما ومأجوج
فيأجوج نوح بن يافث ابنا وهما رجل ومأجوج رجل يأجوج عباس ابن قال رديئة

وقال أشبار وثلثة وشبران شبر وهم جزء كلهم آدم وولد أجزاء عشرة ومأجوج
وقال الطول في مفرط هو من ومنهم شبر طوله من منهم السلم عليه علي

ومأجوج يأجوج من سرية الترك السدي
حاذيفة حاديث وفي خارجه فبقيت السد فضرب القرنين ذو فجاء تغير خرجت

ينظر حاتى منهم الرجل يموت ( ( ل قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن
في ( ( كرقمة ) ) وقوله السلح حامل قد كل صلبه من يديه بين ذكر ألف إلى

ذراعه في مخططة خطوط ) ) الرقمة الحمار ذراع
فإن أصحابي تسبوا ( ( ل والثلثين الخامس الحديث  - وفي1767 1459
الصاع ربع ) ) المد نصيفه ول أحادهم مد أدرك ما ذهبا أحاد مثل أنفق لو أحادكم

في قالوا كما النصيف النصف تسمي والعرب عبيد أبو قال نصفه والنصيف
واختلفوا تسيع التسع وفي ثمين الثمن وفي خميس الخمس وفي عشير العشر

ل من ومنهم وسبيع وسديس ربيع قال من فمنهم والسبع والسدس الربع في
وأنشدوا ذلك من شيئا الثلث في يقول منهم أحادا أسمع ولم بذلك يقول

نصيف ول مد يغذها لم
تعجيف ول تميرات ول

باللبن لكن نصيفه ول تمر بمد تغذ لم منعمة أنها أراد

( ( ولنصيف العين الحور في السلم عليه كقوله الخمار هذا غير في والنصيف
إن خاطب لمن قائل قال ) ) فإن فيها وما الدنيا من خير رأسها على إحاداهن

) ) أصحابي تسبوا ) ) ( ( ول أصحابي ( ( يا يقول فكيف أصحابه خاطب كان
كان فإن المرين يحتمل أنه فالجواب بعد وجدوا فما التابعين خاطب كان وإن

مرتبة يبلغوا لن أنهم فأعلمهم منهم للمتأخرين فالخطاب أصحابه خاطب
أنتم فهل صدقت وقال كذبت ( ( قلتم بكر أبي حاق في قال كما المتقدمين
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قبل من أنفق من منكم يستوي ( ل تعالى قوله هذا ) ) ويكشف صاحابي تاركو
يأتي من بلغوا معنى فعلى سيأتي لمن قال كان  وإن10 ) الحديد الفتح

19 ) النعام بلغ ومن به ( لنذركم تعالى قوله ويوضحه
صاعا الفطر زكاة نخرج كنا والثلثين السادس الحديث  - وفي1768 1460

من صاعا أو أقط من صاعا أو تمر من صاعا أو شعير من صاعا أو طعام من
وقد مدين يعدل هذا من مدا أرى قال السمراء وجاءت معاوية جاء فلما زبيب
من صاع من أقل يجزئ ل أنه هناك وذكرنا عمر ابن مسند في الصاع قدر ذكرنا

المراد وهو بر صاع نصف يجزئ حانيفة أبو وقال كان المخرجة الجناس أي
مدا أرى قال الحنطة يعني السمراء وجاءت معاوية جاء فلما سعيد أبي بقول

- الحنطة - يعني هذا من
ويجوز ويجفف اللبن من يعمل شيء والقط التمر من - يعني مدين يعدل

وجه على يخرج حانيفة أبو وقال ومالك أحامد قول هذا أصل أنه على إخراجه
قولن وللشافعي القيمة
قال الصلة بعد العيد خطبة ذكر والثلثين السابع الحديث  - وفي1769 1461

فقال فجبذته بالخطبة يبتدئ أن يريد به فإذا مروان مخاصرا فخرجت سعيد أبو
عباس ابن مسند في سببه بينا فقد الخطبة على الصلة تقديم أما تعلم ما ذهب

خصر عند منهما واحاد كل فيد يتماشيان آخر بيد الرجل يأخذ أن والمخاصرة
وأنشدوا صاحابه

الخضراء القبة إلى خاصرتها ثم
مسنون مرمر في نمشي

بعض على بعضه طرحات إذا وبكبكته الشيء كبكبت ومثله جذبته بمعنى وجبذته
وقول غليانها سكنت إذا وثفأتها القدر وفثأت به وجهجهت بالسبع وهجهجت

ويكفرن اللعن ( ( يكثرن وقوله السنة اتباع ترك أي تعلم ما ذهب مروان
عباس ابن مسند في سبق ) ) قد العشير

ابن امرأة وأما عمر ابن مسند في تقدم قد ودينهن عقلهن نقصان وذكر
الصدقة أن على حاديثها دل وقد الثقفية معاوية أبي بنت زينب فاسمها مسعود

الجانب على الصدقة من أولى القارب على
( ( لعله طالب أبي ذكر في والثلثين الثامن الحديث  - وفي1770 1462
النباري ابن ) ) قال كعبيه يبلغ النار من ضحضاح في فيجعل شفاعتي تنفعه

قيل ضحضاحاا القليل الماء تسمى والعرب العذاب من القليل الضحضاح
أي لغرق مني ضحضاح في وقع لو فقال عليك الفضل يدعي فلنا إن لعرابي

من رق ما وكل الكعبين يبلغ ما الضحضاح غيره وقال مياهي من القليل في
ضحضاح فهو الرض وجه على الماء

الله سبيل في يوما صام ( ( من والثلثين التاسع الحديث  - وفي1771 1463
المشار كان الله سبيل ذكر أطلق ) ) إذا خريفا سبعين النار عن وجهه الله بعد
ها به المراد الثمار فيه تخترف السنة من معلوم زمان والخريف الجهاد إلى به

سنة سبعين مسيرة والمعنى كلها السنة هنا
وقد المضمر الجواد الربعين الحديث  - وفي1772 1464
سعد بن سهل مسند في بيانه سبق
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والمحاقلة المزانبة عن نهى والربعين الحادي الحديث  - وفي1773 1465
عباس ابن مسند في فسرناه وقد

منزل فنزلنا لنا مسير في كنا والربعين الثاني الحديث  - وفي1774 1466
فقام راق منكم فهل غيب نفرنا وإن سليم الحي سيد إن فقالت جارية فجاءت

بن عمران مسند في النفر ذكر سبق قد فرقاه برقية نأبنه كنا ما رجل معها
راوي الخدري سعيد أبو هو رقى الذي والرجل الغائبون والغيب وغيره حاصين

أبنت وقال النجوي أحامد بن الله عبد لنا قاله كذلك الباء بضم ونأبنه الحديث
بكل له وشفوا وقوله بالرقية يعاب فكان يرقى أنه علموا ما كأنهم عبت بمعنى
إذا للمريض الطبيب شفى يقال للشفاء طلبا شيء بكل عالجوه أي شيء
الجعالة وكذلك يفعله المر على النسان يعطاه ما والجعل يشفيه بما عالجه

والجعيلة
من نشط وقوله ريق بل نفخ التفل يتفل وقوله الغنم من اقتطع ما والقطيع

وأنشط عقل بمعنى نشط أن على اللغة وأكثر الرواية في وقع هكذا عقال
الحديث بهذا المراد وهو حال بمعنى نشط اللغات بعض في جاء وقد حال بمعنى

القرب وجميع القرآن تعليم على الجرة جواز يرى من الحديث بهذا ويستدل
المنصور على واعتذرنا أحامد عن روايتين فيه أن عباس ابن مسند في بينا وقد

الحديث هذا عن عندنا
الله رغسه قبلكم كان رجل أن والربعين الثالث الحديث  - وفي1775 1467

له أكثر عبيد أبو قال مال الله رغسه قوله فأحارقوني مت إذا لبنيه فقال مال
قال وغيره الحب في وكذلك رغسا يرغسه الله رغسه يقال فيه له وبارك منه

العجاج
تعس بغير ساس خليفة
رغس نصاب في رغس أمام

أي عبيد أبو قال يبتئر لم وقوله الريح عاصف ) ) أي عاصف يوم ( ( في وقوله
يقال لها خبأه شيئا لنفسه يقدم لم كأنه يخبأ الشيء من وهو خيرا يقدم لم

لغتان البتئار وفي البؤرة الحفرة سميت ومنه خبأته إذا وابتأرته الشيء بأرت
القطامي قال وائتبارا ابتئارا وائتبرته الشيء ابتأرت

قريش رشدا تأتبر لم فإن
ائتبار الناس لسائر فليس
آخر وقال
بؤرة لنفسك تبأر إن فإنك

المقابر غيبتك ما إذا تجدها

ابتئارا وابترته الشيء ) ) ابتأرت الحديث ( ( غريب في جني ابن ويخلط
نائبة الميم تكون هذا فعلى مهموزة لنا رويت فإنما بالميم امتار وأما وابتيارا

طلب بالمتيار مهموزة غير كانت وإن وسبد رأسه سمد كقولهم الباء عن
هذا فقيل الحديث هذا على اعترض وقد خيرا حاصل ما المعنى فيكون الميرة

فهو عليه يقدر ل تعالى الله أن ظن ومن عليه الله يقدر إن لقوله كافر رجل
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أن أحادها أوجه ستة من فالجواب برحامته وتلقاه له الله غفر يقال فكيف كافر
في يغلط وقد وجل عز الله صفات من صفة جهل أنه غير مؤمن الرجل هذا

له يحكم ول المسلمين من قوم الله صفات
إذا وكذلك عذر القصور جهة من والجهالة عقيل ابن قال قتيبة ابن قاله بالكفر

الصحيح النظر أصحاب كلفه ما يكلفوا لم وسلمتها العقول صحة قوم يؤت لم
صفات من صفة جهل أنه والثاني قصر من دون وينظر يستدل من يكفر وإنما
نزل أن إلى الزمان ذلك في يغفر كان قد الكفر أن إل بذلك فكفر وجل عز الله

رجل هذا أن  والثالث48 ) النساء به يشرك أن يغفر ل الله ( إن تعالى قوله
ذلك قال كما يقول ما يدري ل وهو الكلم هذا فقال والجزع الخوف عليه غلب

كتاب في الطبري جرير ابن ) ) ذكرهما ربك وأنا عبدي ( ( أنت الرجل
( ومن تعالى قوله من التضييق بمعنى يكون أن ) ) والرابع الثار ( ( تهذيب

في ويبالغ علي يضيق أن فالمعنى ضيق  أي7 ) الطلق رزقه عليه قدر
وقدرت قدرت يقال مشددة يقدر بمعنى خفيفة يقدر أن والخامس محاسبتي

ل عذابا ليعذبني جرم ذي كل يعذب أن قضاؤه وسبق قدر إن والمراد بمعنى
كان الرجل هذا أن والسادس الحافظ البر عبد بن عمر أبو ذكرها أحادا يعذبه
أهل - عند يؤاخذ ل دعوة تصله لم ومن النبوات تخاطبه لم ولكن الصانع يثبت

يسمع لم وما فقط الدعوة ببلوغا المؤاخذة لن العقول يخالف - بما السنة
أنه على ذلك يحمل موجب العقل أن يرى من قول وعلى مؤاخذة فل الدعوة

عقيل ابن ذكره النظر له يتكامل لم النظر مهلة في كان

وإن بجمع ذلك فليس روحاه خاطب قلتم إن القيامة قبل جمعه وكيف قيل فإن
الدنيا في يكلمه ل لنه يخاطبه لم بعثه لو ثم البعث عين فهو أجزاءه جمع قلتم

له فيقول القيامة في يجمعه تعالى الله وأن سيجري عما إخبار أنه فالجواب
هذا

عليه الله {صلى النبي كان والربعين الرابع الحديث  - وفي1776 1468
بينا وقد والحاتشام النقباض الحياء خدرها في العذراء من حاياء وسلم} أشد

) ) العذراء اليمان من ( ( الحياء قوله عند عمر ابن مسند في الحياء فضل
المرأة فيه تستتر ما والخدر الفتضاض يهتكه ما وهو العذرة من مأخوذ اسم

فيها يستتر خدر له الجمة كأن خادر أسد قيل ولذلك الستتار الخدر في والصل
عليه الله {صلى النبي وكان عليه اشتمل ما يستر لنه المظلم الليل والخداري

صاحايه عن إياه بكتمانه التأثير ويزيد فيه أثر شيئا كره وسلم} إذا
تسعة قتل الذي قصة والربعين الخامس الحديث  - وفي1777 1469

القرية نحو بصدره فناء الموت فأدركه وخرج التوبة طلب ثم نفسا وتسعين
الصالحة

القرب في اجتهد التوبة في صدق لما أنه الحديث من والمراد مال بمعنى نأى
وإلى تقربي أن الصالحة الرض إلى بالوحاي اجتهاده على فأعين الخير أهل إلى

) يوسف ليوسف كدنا ( كذلك تعالى قوله جنس من وهذا تباعدي أن الخبيثة
76
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{صلى النبي إلى رجل جاء والربعين السادس الحديث  - وفي1778 1470
) ) قد عسل ( ( اسقه فقال بطنه استطلق أخي إن وسلم} فقال عليه الله

من والجواب بالعسل السهال صاحاب أمر كيف فيقولون قوم على هذا يشكل
قوله وهي الية وسلم} تأول عليه الله {صلى الله رسول أن أحادها أوجه أربعة
والثاني المراض اختلف إلى يلتفت  ولم69 ) النحل للناس شفاء ( فيه تعالى

العرب مذاهب على الطب وسلم} من عليه الله {صلى النبي يذكره كان ما أن
أن والثالث بالماء الحمى إبراد في خديج بن رافع مسند في بينا كما وعاداتهم

استطلقه كان الخطابي سليمان أبو قال فقال الرجل ذلك يوافق كان العسل
يمسك بأل الهيضة صاحاب يأمرون الطباء وسائر الهضم وسوء المتلء من

سقيه قبل العسل بطبخ أمره يكون أن والرابع الفضول ليستفرغا الطبيعة
المبلغمين يعقل قد والمطبوخ

أحادهما احاتمالين الخطابي فيه ) ) ذكر أخيك بطن وكذب الله ( ( صدق وقوله
من ذلك شفاء أن بالوحاي وأعلمه عليه الله أطلعه غيب عن إخبارا يكون أن

تكون أن والثاني به وعد ما ليظهر العسل بسقي المر عليه فكرر العسل
من النوع ذلك أن علم قد ) ويكون للناس شفاء ( فيه تعالى قوله إلى الشارة
فسد أي بطنه عرب وقوله العسل يشفيه المرض
في مشروح البخاري أفراد من الول الحديث  - وفي1780 1779 1471
ذر أبي مسند سبق قد الثاني والحديث النصاري أيوب أبي مسند
لك يشهد من فيقال وأمته نوح ( ( يجيء الثالث الحديث  - وفي1781 1472
الشهادة على الشهادة يتضمن الحديث هذا أن ) ) اعلم وأمته محمد فيقول

وجل عز الله شهادة على شهدوا محمد وأمة العلماء عامة عند مقبولة وهي
بالتبليغ عندهم
عمر ابن مسند في مبين الرابع الحديث  - وفي1782 1473

عبادة مسند في والسابع قتادة أبي مسند في والثامن والسادس
جن المؤذن صوت مدى يسمع ( ( ل عشر الثاني الحديث  - وفي1790 1474

الغاية ) ) المدى القيامة يوم له شهد إل شيء ول إنس ول

مال خير يكون أن ( ( يوشك عشر الثالث الحديث  - وفي1791 1475
هذه بينا وقد ويشرع يقرب أي ) ) يوشك الجبال شعف بها يتبع غنم المسلم
وشعفات شعف وجمعها الجبل رأس والشعفة مالك ابن كعب مسند في الكلمة
رحامة كلمة ) ) ويح عمار ( ( ويح عشر السادس الحديث  - وفي1794 1476

قال وويل وويب وويك وويه ويس إل بنائها على يسمع ولم الخليل قال
) ) الفئة الباغية الفئة ( ( تقتله وقوله ذلك تصغر وويس ترحام ويح الصمعي
والباغية الجماعة
إلى يحمل ما إلى ) ) أي الجنة إلى ( ( يدعوهم وقوله الظلم والبغي الظالمة

الجنة
في أحادكم شك ( ( إذا مسلم أفراد من الثالث الحديث  - وفي1797 1477
) يسلم أن قبل سجدتين يسجد ثم استيقن ما على وليبن الشك فليطرح صلته
نقصان عن كان إذا فيما مالك ووافقنا واجب عندنا فإنه السهو سجود ) أما
السهو سجود محل في أحامد عن الرواية واختلفت مسنون هو الشافعي وقال
السلم فبعد زيادة من كان وإن السلم فقبل نقصان من كان إن عنه فروي



الصحيحين     حديث من كشفالمشكل
السلمية   مشكاة  مكتبة

عنه وروي الشافعي قول وهو السلم قبل الكل أن عنه وروي مالك قول وهذا
إذا والثاني نقصان من يسلم أن أحادهما موضعين في إل السلم قبل الكل أن

لموضع استحسانا السلم بعد يسجد فإنه رواية على يتحرى وقلنا المام شك
) ) للشيطان ترغيما ( ( كانت وقوله السلم بعد كله وداود حانيفة أبو وقال الثر
التراب وهو باالرغام له ورميا له دحارا أي

إنما قتيبة ابن ) ) قال عني تكتبوا ( ( ل الرابع الحديث  - وفي1798 1478
قال الكتابة أجاز الحفظ فيفوت تكثر السنن أن علم فلما المر أول في نهى

بإجازة خص إنما يكون أن ويجوز

وإني أشياء منك أسمع إني له قال حاين العاص بن عمرو بن الله عبد الكتابة
كاتبا كان الله عبد ) ) لن ( ( نعم قال أكتبها أن لي أفتأذن أنساها أن أخاف
كتابتهم في عليهم فخشي أميين الصحابة من غيره وكان المتقدمة للكتب قارئا

ول إسرائيل بني عن ( ( حادثوا وقوله له فأذن لمعرفته هذا على وأمن الغلط
جاء إذ النهي يشبه ما منه تقدم قد كان أنه أحادها أقوال خمسة ) ) فيه حارج
النهي يتوهم أن ) ) فخاف عنك ( ( أمطها له فقال التوراة من بكلمات عمر
صدر يضيق ول المعنى يكون أن والثاني عنهم الحديث فأجاز جملة ذكرهم عن

كان لما أنه والثالث أعاجيب فيهم كان فقد عنهم يسمع ما عجائب من السامع
) حارج ( ( ول بقوله الوجوب أمر على ليس أنه بين أمر ) ) لفظ ( ( حادثوا قوله
يتحرز ما فيها يقع قد أفعالهم كانت لما أنه والرابع تحدثوا لم إن حارج ول ) أي
) فقاتل وربك أنت ( فاذهب كقوله بذلك التحديث أباح المؤمن ذكره من

أن ) ) والخامس آدر  ( ( موسى138 ) العراف إلها لنا  ( واجعل24 المائدة
كذب ( ( من وقوله بيوسف فعلوه وما يعقوب أولد إسرائيل ببني أراد يكون
وغيره علي مسند في سبق ) ) قد علي

) ) الله إل إله ل موتاكم ( ( لقنوا الخامس الحديث  - وفي1799 1479

في به النطق يلزمه ما أول أنها أحادها أوجه ستة الكلمة هذه الميت تلقين في
زمن في قالها كان إن أنه والثاني القوال خاتمة تكون أن فأراد التكليف بداية

فينطق قلبه يحضر الموت فعند مضمونها عن غافل أو صحتها في شاكا السلمة
وهي القوال إل يبق فلم المرض بقوة بطلت العمال أن والثالث بيقين بها

والخامس به ختم ما أشرف وهي بخواتيمها العمال أن والرابع القوال أفضل
ومثله والعافية السلمة زمن في به مقرا كان بما الشدة زمن في المؤمن ليقر
عذابها من الدنيا في عاصمة كانت الكلمة هذه أن والسادس ونكير منكر ابتلء
كلم آخر تكون أن ويستحب عذابها من لينجى الخرة استقبال عند بقولها فأمر

عليه ثقل وإن كلمه آخر لتكون عليه أعيدت بعدها تكلم ثم لقنها فإن المريض
قائما اعتقاده فكان عليه تكرر لم النطق يطق فلم ثلثا عليه فكررت النطق
النطق مقام

بنى رجل كمثل النبياء ومثل ( ( مثلي السابع الحديث  - وفي1801 1480
الله عبد بن جابر مسند في بيانه تقدم ) ) قد لبنة إل فأتمها دارا

في النار فقالت والنار الجنة ( ( احاتجت الثامن الحديث  - وفي1802 1481
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) ) المتكبر ومساكينهم الناس ضعاف في الجنة وقالت والمتكبرون الجبارون
نفسه ويعظم الناس يحتقر الذي

المحاجة هذه وظاهر الدنيا من الحظ القليل وهو ضعيف جمع والضعفاء
تدعي واحادة فكل التفضيل حاجج أظهرتا والمعنى الفضيلة في المخاصمة

) ) والمتكبرون الجبارون ( ( في بقولها النار مراد ويحتمل الخرى على الفضل
وجل عز لله أنتقم أني والثاني الضعفاء من أعلى الجبارين أن أحادهما وجهين

الضعفاء ( ( في الجنة قول ويحتمل عالية فحالتي خالفوه الذين الجبارين من
من أفضل فهم الله يتقون كانوا الضعفاء أن أحادهما ) ) وجهين والمساكين
بعد عليه المنعم وثواب واللطف الرحامة موضع الضعفاء أن والثاني المتجبرين

أبي مسند في الحديث هذا وسيأتي المتجبر عقاب من أحاسن والمسكنة الفقر
وسقطهم الناس ضعفاء إل يدخلني ل فمالي الجنة ( فقالت ومنه هريرة

قوما ذكرت لنها لحالها المدح أحادهما أمرين هذا قولها ) ) فيحتمل وغرتهم
هذا قالت تكون أن والثاني ذلك عن التقوى شغلتهم دغل ول خب فيهم ليس

المجادلة في كالمغلوب فتكون وجل عز الله إلى كالشكوى
تبوك غزوة في مجاعة الناس أصابت التاسع الحديث  - وفي1803 1482
يا فقال عمر ) ) فجاء ( ( افعلوا فقال نواضحنا فنحرنا لنا أذنت لو فقالوا
لهم الله ادع ثم أزوادهم بفضل ادعهم ولكن الظهر قل فعلت إن الله رسول

لهم أذن إنما أن على يدل الحديث هذا أوعيتهم ملوا أنهم فذكر بالبركة فيها
فلما بالوحاي ل برأيه
ما قائل قال وقد لعمر كثير فضل هذا وفي إليه مال أصلح رآه بما عمر أشار
لهم تعالى الله ليخرج دعا فهل فيه بالبركة يدعو ثم والماء بالزاد دعائه وجه
يد على يخرج فل بالسباب يقع الخلق يتوله ما أن فالجواب والماء الزاد

) الطير كهيئة الطين من لكم ( أخلق عيسى قال كما شيء من ل شيء مخلوق
وجل عز الحق انفرد مما فذاك شيء من ل الشياء ابتداع  فأما49 عمران آل
الماء محل فالرض قلنا الماء فنبع الرض ركض فقد قيل فإن به

) ) الصوم به أجزي وأنا لي ( ( الصوم العاشر الحديث  - وفي1804 1483
الهبوب عن أمسكت إذا الريح صامت يقال الجملة في المساك اللغة في

النية انضمام مع والجماع والشراب الطعام عن المساك الشريعة في والصوم
) ) لي ( ( الصوم بقوله إليه الصوم إضافة معنى ما يقول أن ولقائل إليه

تشريف إضافة أنه أحادها أوجه خمسة من عنه فالجواب له العبادات وجميع
 والثاني73 ) العراف الله ( ناقة  وقوله26 ) الحج بيتي ( وطهر تعالى كقوله

هريرة أبي حاديث في أن عليه يدل إليه العبادات أحاب لنه إليه أضافه أنه
عندي المقدم هو المعنى ) ) وكان لي فإنه الصوم إل له آدم ابن عمل ( ( كل

معلوم جزاء لها العمال جميع أن فالمعنى جزاءه لمضاعفته والثالث غيره على
فإني الصوم إل

) ) وفي به أجزي ( ( وأنا قوله له ويشهد غيري يعلمه ل ما إلى جزاءه أضاعف
إلى أمثالها عشر الحسنة يضاعف آدم ابن عمل ( ( كل هريرة أبي حاديث
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أن ) ) والرابع به أجزي وأنا لي فإنه الصوم إل تعالى الله قال ضعف سبعمائة
عمل ( ( كل قال ولهذا شوب من الظاهر يسلم أن وقل تظهر العبادات جميع

بعبادته عليه يثنون والناس لظهوره حاظ فيه لنفسه ) ) والمعنى له آدم ابن
عن الستغناء أن المعنى أن والخامس سليم فهو باطن والصوم الظاهرة
يشبه بما وجل عز الله إلى تقرب الصائم فكأن صفتي والمشرب المطعم

فإنه العقل فأما الطبع فرح ) ) هذا فرح أفطر ( ( إذا وقوله شبه ول صفته
يقال الفم ريح تغير فهو الخلوف وأما الفات من وسلمته صومه بتمام يفرح
الخاء بفتح ولخلوف يقولون الحديث أصحاب من وكثير خلوفا يخلف فمه خلف
تولب بن النمر قال وتخلف بعد الذي هو الخلوف لن غلط وهو

نوفل ابنة جمرة عني الله جزى
كاذب بالمانة خلوف جزاء
الريح طيب المسك أن فكما نعقل بما لنا تشبيه المسك وذكر

الفاعل قصد إلى ينظر وجل عز الله أن واعلم أطيب الله عند فالخلوف عندنا
في كالخلوف الخلق عند مكروها كان وإن منه يحدثا ما أحاب صحيحا كان فإذا

الشهيد حاق في والدم التهجد في والنوم الصوم
الله رسول عهد في رجل أصيب عشر الحادي الحديث  - وفي1805 1484
{صلى الله رسول فقال دينه فكثر ابتاعها ثمار وسلم} في عليه الله {صلى

( ( لغرمائه فقال دينه وفاء ذلك يبلغ ) ) فلم عليه وسلم} ( ( تصدقوا عليه الله
قوله معنى أن متوهم توهم ) ) ربما ذلك إل لكم فليس وجدتم ما خذوا

يجب ما قدر هو بأموالهم يف لم وإن وجدوه ما ) ) أن ذلك إل لكم ( ( ليس
الديون من ويبقى وجدتم ما إل الن لكم ليس المعنى وإنما كذلك وليس لهم
عليه بقي إذا المفلس في أحامد عن الرواية واختلفت يساره حاين إلى ذمته في
وروي يجبره عنه فروي نفسه إيجار على الحاكم يجبره هل صناعة ذا وكان دين

الكثرين كقول يجبره ل
ونزول حاضير بن أسيد قراءة ذكر عشر الثاني الحديث  - وفي1806 1485

تمر فيه يجمع الذي الموضع والمربد أسيد مسند في سبق وقد إليه الملئكة
الجداد عند النخل

هذا سبق وقد البل موقف أيضا والمربد
وغيره عمر ابن مسند في سبق قد عشر الثالث الحديث  - وفي1807 1486
وفيه الجنة يدخل من آخر ذكر عشر الرابع الحديث  - وفي1808 1487

الرتفاع النجف وأصل الباب أعلى ) ) والنجاف الجنة نجاف تحت ( ( فأكون
مسعود ابن مسند في الحديث سبق وقد نجاف النجف وجمع التل شبه والنجف
تقام الظهر صلة كانت لقد عشر الخامس الحديث  - وفي1809 1488
{صلى الله رسول يأتي ثم يتوضأ ثم حااجته فيقضي البقيع إلى الذاهب فيذهب

والبول الغائط هنا ها الحاجة يطولها مما الولى الركعة وسلم} في عليه الله
وقد صلة كل من الولى الركعة في القراءة تطويل استحباب على يدل وهذا
قتادة أبي مسند في هذا في الخلف ذكرنا

عليه الله {صلى الله رسول كان عشر السادس الحديث  - وفي1810 1489
السموات ملء الحمد لك ربنا ( ( اللهم قال الركوع من رأسه رفع وسلم} إذا
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وجهين ) ) يحتمل السماء ( ( ملء قوله أن تقدم فيما ذكرنا ) ) قد والرض
حامدا الحمد لك فالمعنى الفهم إلى للتقريب به نحس ما ذكر يكون أن أحادهما

والثناء المحامد فيها تكتب التي الصحف إلى الشارة تكون أن والثاني كثيرا
فسرناه ) ) قد الجد منك الجد ذا ينفع ( ( ول وقوله والشرف والمجد المدح

عازب ابن البراء مسند في
مكثور وهو الخدري سعيد أبا أتيت عشر السابع الحديث  - وفي1811 1490

فيه مرغوب يقال كما لزمة وهي الكثرة فعدى عليه الناس كثر قد أي عليه
بيانه الدرداء أبي مسند في سبق وقد المفطر على الصائم يعب فلم وقوله
الفضل في الناس واختلف السفر في والفطر الصوم جواز وذكرنا
{صلى الله رسول قيام نحزر كنا عشر الثامن الحديث  - وفي1812 1491

بظن تقدير الحزر الظهر وسلم} في عليه الله
أن أراد ثم أهله أحادكم أتى ( ( إذا عشر التاسع الحديث  - وفي1813 1492

علم وقد والنظافة الحدثا تخفيف بين يجمع الوضوء أن ) ) اعلم فليتوضأ يعود
إن ثم العضو يقوي وذلك ذكره يغسل حاتى الوطء بعد يتوضأ ل النسان أن

يحمل أن يمكن ول مستريحا فيعود الساعة بتلك النزعاج من يسكن البدن
( ( الحديث ألفاظ بعض في لن فحسب الذكر غسل ) ) على ( ( فليتوضأ قوله

) ) للصلة وضوءه
والنقير والحنتم الدباء عن نهى العشرين الحديث  - وفي1814 1493

الشياء هذه عن نهى إنما أنه وبينا عباس ابن مسند في سبق وقد والمزفت
شدة فيها المنبوذ تزيد لنها

أو بتمرا بسرا نخلط أن نهانا والعشرين الحادي الحديث  - وفي1815 1494
نوعان اجتمع إذا وأنه النتباذ إلى بهذا الشارة أن سبق فيما بينا قد بتمر زبيبا

شدة حادثت فإن المحرم إلى يقرب لنه ذلك فكره الشدة إحاداثا على تعاونا
حارم

فليمسك أحادكم تثاءب ( ( إذا والعشرين الثاني الحديث  - وفي1816 1495
) ) ( ( فليكظم لفظ ) ) وفي فمه على بيده

لنه أمكن مهما برده أمر فكأنه النفس في ما على إمساك الكظم وأصل
كقول مستنكر صوت معه ظهر وربما العادة عن خارجا الفم فتح يوجب

هاه هاه المتثائب
لبتي بين ما حارمت ( ( إني والعشرين الثالث الحديث  - وفي1817 1496
يرسله ثم يده من فيفكه الطائر يده في أحادنا يأخذ سعيد أبو ) ) وكان المدينة

مسند في هذا في الخلف ذكر سبق وقد محرم المدينة صيد أن على يدل هذا
اللبة معنى وبينا السلم عليه علي

عورة إلى الرجل ينظر ( ( ل والعشرين الرابع الحديث  - وفي1818 1497
أيضا العرية وهي منه يستحيى شيء كل ) ) العورة - عرية لفظ - وفي الرجل

وبه والدبر القبل أنها أحامد وعن الركبة إلى السرة من والمة الرجل عورة وحاد
الشافعي وعن عورة هي حانيفة أبو وقال عورة ليست الرجل وركبة داود قال

أبو وقال روايتان الكفين وفي الوجه إل بدنها جميع الحرة وعورة كالمذهبين
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الولد أم عورة في أحامد عن الرواية واختلفت عورة يدها ول قدمها ليس حانيفة
المة كعورة عنه وروي الحرة كعورة عورتهما أن عنه فروي بعضها والمعتق

واعلم
العورة وأما الرجل حاق في الرجل كعورة المرأة حاق في المرأة عورة أن

في يثبت لم سنين سبع يبلغ لم من كل الله عبد بن علي شيخنا فقال بالسن
إذا الصبي والمرأة الصبية الرجل يغسل أن يجوز هذا فعلى العورة حاكم حاقه

ربيبة وسلم} قبل عليه الله {صلى النبي أن هذا ويؤكد سنين سبع يبلغا لم
الصبي بلغ فإذا الصغير حاق في العورة حارمة لرتفاع هذا فعل وإنما الحسن

( ( مروهم بقوله المتعبدين حايز في الشرع وأدخله التمييز حاد في دخل سبعا
يوجب فذاك الواحاد الثوب في الرجل إلى الرجل إفضاء ) ) وأما لسبع بالصلة

خيف عورة تكن لم وإن حارام فذاك عورة البشرة كانت فإن البشرتين التقاء
المرأة مع المرأة وكذلك الستمتاع إلى طريقا يكون أن ذلك من

يوم بالخطبة بدأ من أول والعشرين الخامس الحديث  - وفي1819 1498
في الخطبة على الصلة تقديم في السبب بينا قد مروان الصلة قبل العيد

فقدم خطبته يسمعوا أل الصلة قدم إن مروان خاف وإنما عباس ابن مسند
هنالك ما ترك قد فقال أول الصلة رجل له فقال الخطبة

وحاد النكار فرض يعني عليه ما قضى قد هذا سعيد أبو فقال السنة تركت يعني
التغيير عليه يجب فحينئذ عصا ول سوطا المنكر يخاف أل النكار في الستطاعة

الوجوب انتقل النطق في يخفه ولم باليد تغييره في السوط خاف فإن باليد
هو بالقلب والنكار بالقلب النكار إلى انتقل خاف فإن باللسان النكار إلى

ضعف وجه فما قيل فإن حاال كل على لزمة فريضة وتلك الفعل ذلك كراهية
أن أحادهما وجهين من فالجواب الشرع بالقلب المنكر تعدى وما هنا ها اليمان
اقتصر ضعف فإذا بمقتضاه بالعمل العضاء حارك الباطن في قوي إذا اليمان

والنكار رخصة بالقلب النكار على القتصار أن والثاني والباطن العقيدة على
المرين أضعف والرخص والرخصة العزيمة على مشتمل واليمان عزيمة باليد
فيه

عند الناس شر من ( ( إن والعشرين السادس الحديث  - وفي1820 1499
) ) سرها ينشر ثم إليه وتفضي المرأة إلى يفضي الرجل القيامة يوم منزلة الله

وذاك الباطنة البدن عيوب من يكون ما هنا ها بالسر والمراد المباشرة الفضاء
كتمانه فلزم كالمانة
فإذا عوامر البيوت لهذه ( ( إن والعشرين السابع الحديث  - وفي1821 1500
) ) المراد كافر فإنه فاقتلوه وإل ذهبت فإن ثلثا عليها فحرجوا شيئا منها رأيتم

لبثهن يطول أنهن والمراد البيت وعمار البيت عوامر للجن يقال الجن بالعوامر
) ) عليها ( ( فحرجوا وقوله البقاء طول وهو العمر من مأخوذ وهو البيوت في
نضيق أن تلومينا فل إلينا عدت - إن ضيق في - أي حارج في أنت قولوا أي

الستئذان وذكرنا لبابة أبي مسند في الحديث شرحانا وقد والتتبع بالطرد عليك
هناك
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الله رسول مع نسير نحن بينما والعشرين الثامن الحديث  - وفي1822 1501
{صلى الله رسول فقال ينشد شاعر عرض إذ وسلم} بالعرج عليه الله {صلى

( ( لن وقوله موضع اسم ) ) العرج الشيطان وسلم} ( ( خذوا عليه الله
وبينا وقاص أبي ابن سعد مسند في ذكرناه ) ) قد قيحا أحادكم جوف يمتلئ

فهو الشعر أنشد من أن يوهم الحديث وهذا الشعر من والمذموم الممدوح
وسلم} بالشعر عليه الله {صلى الله رسول تمثل فقد كذلك وليس شيطان
الصحابة به وتمثل جماعة من وسمعه

) ) الشعار بأحاكام ( ( الشعار المسمى كتابنا في بينا ما على بعدهم ومن
ل ما يقول أو يطرب كان المنشد ذاك أن فيحتمل عين في قضية الحديث وهذا
بإنشاده القرآن أهل المسلمين يقاوم أن يريد أو يجوز

سبق وقد القيس عبد وفد ذكر والعشرين التاسع الحديث  - وفي1823 1502
القطياء من فيه تقذفون الغريب من الحديث هذا وفي عباس ابن مسند في

) ) أفواهها على يلثا التي الدم أسقية ( ( في قال نشرب ففيم رجل فقال
القطياء الجرذان كثيرة أرضنا إن ) ) فقالوا بالموكى ( ( عليكم لفظ وفي

والموكى وتشد توكى ) ) أي أفواهها على ( ( تلثا وقوله التمر من ضرب
والجرذان لوثا ألوثها العمامة لثت يقال والربط الطي اللوثا وأصل المشدود

المعجمة بالذال جرذ جمع
) ) أقرؤهم بالمامة ( ( أحاقهم والثلثين الحادي الحديث  - وفي1825 1503

النصاري مسعود أبي مسند في هذا بيان سبق وقد مذهبنا على يدل هذا
يعرض الله إن الناس أيها ( ( يا والثلثين الرابع الحديث  - وفي1828 1504
به ولينتفع فليبعه شيء منها عنده كان فمن أمرا فيها سينزل الله ولعل بالخمر
كان بما ) ) فاستقبلوا الخمر حارم الله ( ( إن قال حاتى يسيرا إل لبثنا ) ) فما
عليه لنه الفطنة فضيلة بيان الحديث هذا في فسفكوها المدينة طرق عندهم
على الحث وفيه التصريح قرب على استدل بذمها التعريض رأى لما السلم
الغلب في أنه إل والراقة الصب والسفك التلف قبل وبدارها الموال حافظ

الدم في يستعمل

مسند في سبق وقد ماعز ذكر والثلثين الخامس الحديث  - وفي1829 1505
حاتى عدا يعني خلفه واشتددنا فاشتد الحديث هذا وفي وبريدة سمرة بن جابر
أي الحرة بجلميد فرميناه وقف أي لنا فانتصب جانبها أي الحرة عرض أتى

مات أي سكت حاتى بحجارتها
الله رسول مع نحن بينا والثلثين السادس الحديث  - وفي1830 1506
وشمال يمينا بصره يصرف فجعل رجل جاء سفر وسلم} في عليه الله {صلى

فليعد ظهر فضل معه كان وسلم} ( ( من عليه الله {صلى الله رسول فقال
) ) له زاد ل من على به فليعد زاد فضل معه كان ومن له ظهر ل من على به

فذكر
مدح الحديث هذا في فضل في منا لحاد حاق ل أنه رأينا حاتى المال أصناف من

يركب ما والظهر محتاج أنه علم وشمال يمينا ينظر الرجل رأى لما لنه الفطنة
الندب على أمره من الوجوب رجحوا لنهم ظنوا وإنما ظننا ورأينا

سبق ) ) وقد لواء غادر ( ( لكل والثلثين السابع الحديث  - وفي1831 1507
أمير من غدرا أعظم غادر ( ( ول الحديث هذا تمام وفي مسعود ابن مسند في
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عمر ابن مسند في هذا بينا وقد بالمير الغدر من ) ) أي عامة
فاقتلوا لخليفتين بويع ( ( إذا والثلثين الثامن الحديث  - وفي1832 1508
بنوع لخر فبويع عليه الجماع وانعقد الخليفة أمر استقر ) ) إذا منهما الخر
الخر ( ( فاقتلوا وقوله البغاة قتال يقاتلون بغاة أنصاره وكان باغيا كان تأويل
إلى المر آل فإن قاتلوه المراد وإنما فيقتل يقدم أن به المراد ) ) ليس منهما
جاز قتله

الله رسول أتى أعرابيا أن والثلثين التاسع الحديث  - وفي1833 1509
من المطمئن الغائط مضبة غائط في إني وسلم} فقال عليه الله {صلى
( وقوله مسبعة أرض يقال كما الضباب الكثيرة وهي الميم بفتح المضبة الرض

اللغة في السبط الزجاج ) ) قال إسرائيل بني سبط على غضب الله ( إن
الذين فالسبط الشجر اللغة في والسبط واحاد أب إلى يرجعون الذين الجماعة

من القبائل بمنزلة إسحاق ولد من السباط غيره وقال واحادة شجرة من هم
وقرأت الله عبد معناه عباس ابن قال أعجمي اسم وإسرائيل إسماعيل ولد

ميكال قالوا كما إسرال قالوا لغات إسرائيل في قال منصور أبي شيخنا على
إسرال على أمية قال بالنون إسرائين وقالوا إسرائيل وقال
الناس على الحديد زارد إنني

الذيال سوابغ دروعا
حاياتي في يعينني من أرى ل

إسرال بني إل نفسي غير
أهله إلى به فجاء صيدا صاد أعرابي وقال
جينا لما السوق أهل يقول

- إسرائينا البيت - ورب هذا
وسلم} عاف عليه الله {صلى النبي أن في العلة عباس ابن مسند في بينا وقد
مسند ) ) في مسخ مما ( ( لعله قوله في وجوابا اعتراضا وذكرنا الضب لحم
الله عبد بن جابر

فوق الضاحاي لحوم أكل عن النهي الربعين الحديث  - وفي1834 1510
بعد ذلك في أذن ثم لسبب نهى أنه جابر مسند في بينا وقد ثلثا

بني من امرأة ( ( كانت والربعين الثالث الحديث  - وفي1837 1511
وخاتما خشب من رجلين فاتخذت طويلتين امرأتين بين تمشي قصيرة إسرائيل

بالرجلين ) ) المراد الطيب أطيب والمسك مسكا حاشته ثم مطبق ذهب من
فارغا داخله الذي والمطبق بهما فطالت كثافة لهما نعلين اتخذت فكأنها النعلن

ويقويه القلب ويفرح الحزن يذهب أنه منافعه ومن معروف طيب والمسك
السوداوية الباردة المراض وينفع رطوباتها وينشف والعين الدماغا ويقوي

القوى في ويزيد والبلغمية
إلى صياد ابن صحبت قال والربعين الخامس الحديث  - وفي1839 1512

أني يزعمون الناس من لقيت ما لي فقال مكة
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يدخل ( ( ل وسلم} يقول عليه الله {صلى الله رسول سمعت ألست الدجال
ثم مكة أريد أنا وها المدينة في ولدت فقد قال بلى ) ) قلت مكة ول المدينة

وفي ذمامة منه وأخذتني فلبسني قال هو وأين ومكانه مولده لعلم إني قال
كرهت ما علي عرض لو فقال قال الرجل ذاك أنك أيسرك صياد لبن قيل لفظ
في له يولد ل وسلم} أنه عليه الله {صلى الرسول مراد يكون أن الجائز من

على ذلك يكون أن الجائز ومن مكة ول المدينة حاينئذ يدخل ول خروجه حاالة
وقد الحياء والذمامة قال بما المر علي التبس أي فلبسني قال فلهذا الطلق
كرهت ما علي عرض لو وقوله كعب ابن أبي مسند في الكلمة هذه شرحانا

مقام في يكون أن يرضى ل المؤمن لن اليمان بصحيح ليس أنه على دليل
الدجال
( ( صائد لبن الله رسول قال والربعين السادس الحديث  - وفي1840 1513

ابن ) ) قال ( ( صدقت قال خالص مسك بيضاء درمكة ) ) قال الجنة تربة ما
سعد بن سهل مسند في سبق وقد أيضا درمق له ويقال الحوارى الدرمك قتيبة

) ) النقي كقرصة بيضاء أرض على الناس ( ( يحشر
جابر مسند في مذكور والربعين السابع الحديث  - وفي1841 1514
فقال سعيد أبا أتى رجل أن والربعين الثامن الحديث  - وفي1842 1515
{صلى النبي مع خرجنا تفعل ل فقال الريف بعض إلى عيالي أنقل أن أردت

النبي فقال عليهم نأمن ما لخلوف عيالنا إن الناس وسلم} فقال عليه الله
) ) الريف مأزميها بين ما المدينة حارمت وسلم} ( ( إني عليه الله {صلى

وفي مضيقيها بين ما ) ) أي مأزميها بين ( ( ما وقوله الغيب والخلوف الخصب
المدينة حارم حاد بينا وقد الشدة ) ) اللواء لوائها على أحاد يصبر ( ( ل لفظ

السلم عليه علي مسند في وتحريمه
عليه الله {صلى الله رسول أن الخمسين الحديث  - وفي1844 1516

أجل من غشيانهن من تحرجوا ناسا فكأن سبايا فأصابوا جيشا وسلم} بعث
ما إل النساء من ( والمحصنات وجل عز الله فأنزل المشركين من أزواجهن

ما إل الزواج ذوات هنا ها بالمحصنات  المراد24 ) النساء أيمانكم ملكت
من عدتهن انقضت إذا لكم حال فهن الحروب في السبايا من أيمانكم ملكت

الفرقة وقعت معا سبيا إذا الزوجين أن على الحديث هذا دل وقد أزواجهن
أنه عليه ويدل والشافعي مالك قول وهو الخر دون أحادهما سبي لو كما بينهما

ول زوج ذات عن يسأل ولم تحيض حاتى حاائل ول تضع حاتى حاامل توطأ أل أمر
نكاحاهما على فهما جميعا سبيا إذا حانيفة أبو وقال غيرها

الله {صلى الله رسول أن والخمسين الثاني الحديث  - وفي1846 1517
علي مسند في سبق فقد قائل قال إن قائما الشرب عن وسلم} زجر عليه
وسلم} عليه الله {صلى الله رسول رأيت وقال قائما شرب أنه السلم عليه
ذكره أحادها أوجه ثلثة من فالجواب الحديثين بين الجمع فكيف فعلت كما فعل

ثابت بأصل الكراهة كانت إن أنه ونرى قال أثبت الرخصة أحااديث فقال الثرم
عليه الله {صلى النبي أصحاب من العلماء وجدنا لنا بعدها جاءت الرخصة أن

هريرة وأبو عمر وابن ربيعة بن وعامر وسعد وعلي عمر الرخصة وسلم} على
وطاوس الله عبد بن سالم التابعون أجازه ثم وعائشة الزبير بن الله وعبد

فقال قتيبة ابن ذكره الثاني والوجه وغيرهم وإبراهيم والشعبي جبير بن وسعيد
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قم العرب تقول كما والسعي الستعجال فيه الشرب عن نهى الذي بالقيام أراد
كالقاعد بطمأنينة بل ساع ول ماش غير قائما شرب بقوله وأراد حااجتنا في

لعدم الكراهة وجه على النهي أن أراه الذي هو الثالث والوجه

القيام حاال في تكون المعدة فإن الطب حايث من يؤذي ولنه الشارب تمكن
إني ثم لعذر كان وقد الجواز على يدل قائما شرب أنه روي وما كالمتقلص

نهي قائما الشرب عن النهي فقال لي وقع ما نحو ذكر قد سليمان أبا رأيت
على الشارب تناولهما إذا والشراب الطعام وذلك بالشارب أرفق لنه تأديب

على تناولهما وإذا العروق في وأمرأ البدن في أنجع كانا وطمأنينة سكون حاال
وما الهضم وسوء الفساد فيه فكان وتخضخضا المعدة في اضطرابا حاركة حاال
على متأول فهو قائما شرب وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن روي

أن ومعلوم قائما زمزم ماء من شرب بمكة ذلك فعل وإنما الداعية الضرورة
به ويتقدون إليه ينظرون عليه الناس لزدحاام كالمتعذر والطمأنينة هناك القعود

للعذر هذا في فرخص نسكهم في
النصاري مالك بن أنس حامزة أبي مسند في المشكل  ) كشف79( 

حاديث ومائتا حاديث وسلم} ألفا عليه الله {صلى النبي عن روى ما وجملة
وثمانية حاديث ) ) ثلثمائة ( ( الصحيحين في منها له أخرج حاديثا وثمانون وستة
ولم الكعبي أمية أبا ويكنى مالك بن أنس اسمه آخر الصحابة وفي حاديثا عشر
أسند وقيل واحاد حاديث وسلم} سوى عليه الله {صلى الله رسول عن يسند
شيء الصحيح في له يخرج ولم ثلثة

عليه يبسط أن سره ( ( من الول الحديث في المشكل  - فمن1847 1518
فإن عمره طول والمراد التأخير ) ) النسأ رحامه فليصل أثره في ينسأ أو رزقه
يكون أن أحادها أوجه خمسة من فالجواب والجل الرزق من فرغا قد أليس قيل

وصحة الرزق توسعة العمر في بالزيادة المراد

العبد أجل يكتب أن والثاني موتا يسمى والفقر حاياة يسمى الغنى فإن البدن
تركيبه في الله زاده رحامه وصل فإذا ثمانين تعمير تركيبه ويجعل سنة مائة

الجل في التأخير هذا أن والثالث قتيبة ابن قالهما أخرى سنة عشرين فعاش
يبقى فلنا أن كتب فكأنه الرحام بصلة به النعام علق لكنه منه فرغا قد مما

في الزيادة هذه تكون أن والرابع ستين بقي رحامه وصل فإن سنة خمسين
يتغير ل العمر نهاية من تعالى الله علمه فما المعلوم غير والمكتوب المكتوب

شقيا كتبتني كنت إن يقول الخطاب بن عمر كان وقد ويثبت يمحى قد كتبه وما
على ويبقى يقع أن بد ل وقوعه علم ما لن علمتني كنت إن قال وما فامحني

زيادة أفادت الذي فما واقعا المحتوم كان إذا يقال أن وهو إشكال الجواب هذا
خفي الباطن والمعلوم الظاهر على المعاملت أن فالجواب ونقصانه المكتوب

ليبلغ ويثبت ويمحى وينقص يزيد المكتوب يكون أن فيجوز حاكم عليه يعلق ل
أن ويجوز العقوق وسوء البر فضيلة فيعلم الدمي إلى الشرع لسان على ذلك

بالثبات فتؤمر بالملئكة يتعلق مما هذا يكون
يؤمر ل من إلى الرسل إرسال هذا ومن عليه يطلعون ل الحتم والعلم والمحو
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وبلوغا الخير لفعل صاحابه وتوفيق فيه بالبركة تكون الجل زيادة أن والخامس
طويله في غيره يناله ما العمر قصير في فينال الغراض

بمكة جعلت ما ضعفي بالمدينة ( ( اجعل الثاني الحديث  - وفي1848 1519
النصاري زيد بن الله عبد مسند في هذا سبق ) ) وقد البركة من

عمر ابن مسند في تقدم قد الثالث  - والحديث1849 1520
) ) تدابروا ول تحاسدوا ول تباغضوا ( ( ل الرابع الحديث  - وفي1850 1521

صاحابه الرجل يولي أن من مأخوذ والهجران المصارمة التدابر عبيد أبو قال
التقاطع وهو بوجهه عنه ويعرض دبره

بإزالته النسان يؤمر فكيف بالقلب يتعلق أمر والتحاسد التباغض قائل قال فإن
والتحاسد التباغض به يأمر ما بترك يؤمر إنما أنه أحادهما وجهين من فالجواب

لم والقوال الفعال كف فإذا والمحسود للمبغوض والذم القبيحة الفعال من
ذلك بهجر نأمره فإنا والزنا الخمر يحب كمن هذا وصار قلبه باطن في ما يضره

التباغض يوجب ما رفع على تنبيها هذا يكون أن والثاني القلب شهوة تضره ول
اليمان في اتفقتما قد الشخص وهذا أنت المؤمن لهذا قيل فكأنه والتحاسد
فتفكر الدنيا إيثار إل والتحاسد للتباغض وجه ول أخوان فأنتما والدين والسلم

لمسلم يحل ( ( ل وقوله العزيز الدين تفسد أن يجوز ل الحقيرة الدنيا أن تعلم
أيوب أبي مسند في سبق ) ) قد أخاه يهجر أن

وسلم} دخل عليه الله {صلى النبي أن الخامس الحديث  - وفي1851 1522
متلق خطل ابن فقال رجل جاءه نزعه فلما مغفر رأسه وعلى الفتح عام مكة

الله {صلى الله رسول أن على يدل ) ) هذا ( ( اقتلوه فقال الكعبة بأستار
على للخائف الحارام ترك على يدل وهذا محرم غير مكة وسلم} دخل عليه

الله عبد بن جابر مسند في المعنى هذا في تكلمنا وقد مكة دخل إذا نفسه
من وجه في وسلم} بعثه عليه الله {صلى الله رسول فإن خطل ابن وأما

وثب الطريق ببعض كان فلما عليه النصاري فأمر النصار من رجل مع الوجوه
هل العلماء اختلف وقد جنى لما بقتله فأمر بماله وذهب فقتله النصاري على

في ذكرنا ما على الجاني على الحد وإقامة الواجب القتل من الحرم يعصم
ابن قتل كان يعصم قلنا وإن إشكال فل يعصم ل قلنا فإن عباس ابن مسند
ساعة لي أحالت ( ( وإنما وسلم} كقوله عليه الله {صلى للنبي خاصا خطل

) ) نهار من
عليه الله {صلى الله رسول دخل السادس الحديث  - وفي1852 1523

الدار في المقيمة الشاة الداجن داجن شاة من له فحلبنا وسلم} دارنا
بن سهل مسند في اليمن إعطاء السنة أن ذكرنا وقد والمزج الخلط والشوب

سعد

ونزل خدمته على يواظبنني أمهاتي كان السابع الحديث  - وفي1853 1524
يواظبنني قوله وسلم} بزينب عليه الله {صلى الله رسول مبتنى في الحجاب

خدمته ملزمة على يحثثنني والمعنى الملزمة المواظبة
بنوا أهله على الرجل إدخال أرادوا إذا وكانوا أهله على الرجل بناء من والمبتنى
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بناء الدخول سمي ثم أهله على فلن بنى فقيل والمرأة الرجل فيه يجتمع بنيانا
المرأة على يقع كما الرجل على يقع العروس أن ذكرنا وقد بناء يكن لم وإن
يصف ما خرج ثم عاد ثم خرج السلم عليه كونه وفي عباس ابن مسند في

وقوله بالخروج يأمرهم ولم يؤذيه ما على صبر إذ حايائه وشدة أخلقه حاسن
يأخذون وكانوا الخلط الحيس وأصل لكثرته الطعام فاضل تركوا أي تركوه حاتى

مسند في ذكرناه قد والتور القدر والبرمة فيطبخونه والقط والتمر السمن
وظلمات ظلمة مثل حاجرة جمع والحجرات تفرقوا وتصدعوا الله عبد بن جابر
فيقول الجيم يفتح العرب وبعض والجيم الحاء ضم الكلم وجه الفراء قال

الحجاز أهل في والتثقيل تميم في والتخفيف خففوها وربما والركبات الحجرات
في كانت وإن إيمان قوة عن صادر قول فإنه لك الله بارك نسائه قول وأما

الغيرة قلوبهن

الذين أيها ( يا الحجاب وآية والخروج الدخول موضع وهو عتبته الباب وأسكفة
يشكو زيد جاء  وقوله53 ) الحازاب لكم يؤذن أن إل النبي بيوت تدخلوا ل آمنوا
بلسانها وتؤذيني علي تعظم فهي كبرا فيها إن الله رسول يا زيد قال مقاتل قال

) ) الله واتق زوجك عليك وسلم} ( ( أمسك عليه الله {صلى النبي له فقال
ابن قاله حابها أحادها أقوال أربعة على فيه فاختلفوا نفسه في أخفاه الذي وأما

زيد جاء فلما زوجة له ستكون زينب أن إليه الله عهده عهد والثاني عباس
العهد ذلك ) ) وأخفى الله واتق زوجك عليك وأمسك الله ( ( اتق له قال يشكو

جريج وابن قتادة قاله طلقها إيثاره والثالث الحسين بن علي قاله نفسه في
لفراق وسلم} التمني عليه الله {صلى الله رسول كتمه الذي عقيل ابن قال
بمعصية ليس يتزوجها أن وتمنيه استحسانها نفسها في وإخفاؤه إياها زيد

زيد طلقها فلما زيد ابن قاله تزوجها زيد طلقها إن أخفاه الذي أن والرابع
له يخطبها وسلم} زيدا عليه الله {صلى الله رسول بعث عدتها وانقضت

إلى فقامت أستخيره - يعني ربي أؤامر حاتى شيئا بصانعة أنا ما فقالت
) زوجناكها وطرا منها زيد قضى ( فلما تعالى قوله يعني القرآن ونزل مسجدها
بغير عليها وسلم} فدخل عليه الله {صلى الله رسول  وجاء37 الحازاب

زوجني وسلم} وتقول عليه الله {صلى النبي أزواج على تفخر كانت فلهذا إذن
سموات سبع فوق من الله

وسلم} عن عليه الله {صلى النبي سقط الثامن الحديث  - وفي1854 1525
أن حانبل بن أحامد أجاز وقد قعودا وراءه فصلينا اليمن شقه فجحش فرسه
تكلمنا وقد برؤه يرجى مرضا مرض إذا قعودا الحي إمام خلف الناس يصلي
الله عبد بن جابر مسند في هذا على

إذا وكان أبي من حاذافة بن الله عبد قال التاسع الحديث  - وفي1855 1526
المنازعة ) ) الملحااة حاذافة ( ( أبوك فقال أبيه غير إلى يدعى لحاى

مع كالبكاء بالخاء والخنين الزنا إلى والشارة الكتساب والقتراف والمخاصمة
بكت وإنما بالحاء فقرأه بعضهم صحفه وقد النف من الصوت في مشاركة
صعد وأسرفوا وألحوا عليه استقصوا أي المسألة في أحافوه لما لنهم الصحابة
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فبكوا غضبا قاله ) ) وإنما لكم بينت إل شيء عن تسألوني ( ( ل فقال المنبر
لغضبه
وكانت والعقار الرض أهل النصار كانت العاشر الحديث  - وفي1856 1527

أم فأعطاها لها وسلم} عذاقا عليه الله {صلى الله رسول أعطت قد أنس أم
رد خيبر أهل قتال وسلم} من عليه الله {صلى الله رسول فرغا فلما أيمن

رسول فرد ثمارهم من منحوهم كانوا التي منائحهم النصار إلى المهاجرون
من مكانهن أيمن أم وأعطى عذاقها أمي وسلم} إلى عليه الله {صلى الله

النخل وهي بفتحها عذق جمع العين بكسر والعذاق النخل العقار حاائطه
رد وإنما مدة منفعته أو الصل تمليك وجهين على تكون وهي العطية والمنحة

الصول يملكوهم لم لنهم المنائح المهاجرون
أثرة بعدي ستجدون ( ( إنكم عشر الحادي الحديث  - وفي1857 1528
عهد حادثاء قريشا ( ( إن وقوله بالشيء الستئثار ) ) الثرة فاصبروا شديدة
بين طريق والشعب مكة فتح ويوم بدر يوم أصيبوا ) ) لنهم ومصيبة بجاهلية
سعة فيه طريقا الناس سلك لو يقول فكأنه الوادي من أضيق وهو جبلين

من فهم الطلقاء فأما النصار طريق لسلكت ضيقا طريقا النصار وسلكت
الفتح مسلمة من عليه ومن أطلق

عليه الله {صلى الله رسول كان عشر الرابع الحديث  - وفي1860 1529
حاية مرتفعة والشمس العصر وسلم} يصلي

وقد النتظار والرتقاب مصفر غير ولونها فاتر غير حارها يكون أن الشمس حاياة
وغيره عمر ابن مسند ) ) في شيطان قرني ( ( بين قوله معنى سبق

عباس ابن مسند في تقدم قد عشر الخامس الحديث  - وفي1861 1530

{صلى الله رسول يد في رأى أنه عشر السادس الحديث  - وفي1862 1531
وراثا والبريق اللمعان والوبيص الفضة الورق ورق من وسلم} خاتما عليه الله
 وشطر104 ) البقرة انظرنا ( وقولوا تعالى كقوله انتظرنا بمعنى ونظرنا أبطأ
إشارة أشار إذا أومض يقال بصيصه أو الخاتم بوميض كأني وقوله نصفه الليل
كالوميض والبصيص البرق وميض ومنه خفية

عليه الله {صلى الله رسول كشف عشر السابع الحديث  - وفي1863 1532
لذهاب المصحف بورقة شبهه إنما مصحف ورقة وجهه وكأن وسلم} الستر

رجع نكص ومعنى الدم من الجسم وصفاء الجلد ورقة اللحم
ذهب من واديا آدم لبن أن ( ( لو عشر الثامن الحديث  - وفي1864 1533

حاتى القرآن من هذا نرى كنا أبي عن أنس ) ) قال واديان له يكون أن أحاب
المعنى هذا مثل أن الية هذه بنزول بان  يعني1 ) التكاثر التكاثر ( ألهاكم نزلت

وجل عز الله كلم في
مسند في تقدم وقد الحوض ذكر عشر التاسع الحديث  - وفي1865 1534
وغيره وهب بن حاارثة

بالكبائر المراد الكبائر عن سئل والعشرين الثاني الحديث  - وفي1868 1535
الشرك من كثيرا العرب في يقع ما ذكر وإنما الله عند ويعظم أمره يكبر ما

الزور شهادة أن ظان ظن وربما ذكره وما عظيم فالزنا وإل النفس وقتل
الزور بشهادة يريد أن إل كذلك وليس الكبائر أكبر جعلها لنه القتل من أعظم
الله مع شريك ادعاء
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واقتطاع الخلق معاملت باب في الزور فشهادة ذلك يرد لم فإن سبحانه
كبير أكبر أموالهم
حاجر بعض من اطلع رجل أن والعشرين الثالث الحديث  - وفي1869 1536
وسلم} عليه الله {صلى النبي إليه وسلم} فقام عليه الله {صلى النبي

المشقص ليطعنه الرجل يختل إليه أنظر - وكأني بمشاقص قال - أو بمشقص
وقد منه الفرصة يترقب بمعنى ويختله مشاقص وجمعه النصل عريض سهم
سعد بن سهل مسند في الحديث هذا حاكم سبق

الكتاب أهل عليكم سلم ( ( إذا والعشرين الرابع الحديث  - وفي1870 1537
السام يقولون كانوا الكتاب أهل أن الحديث في روي ) ) وقد وعليكم فقولوا
وعليكم هذا جواب في لهم يقال أن يصلح فلم الموت بالسام يعنون عليكم
كانوا لنهم السام وعليكم يقال أن الخلق حاسن باب في يحسن ولم السلم

بالمصرح الممجمج يقابل أن يصلح فل أحاد لكل يبين فل به الكلم يمجمجون
ول فيهم لنا يستجاب ( ( إنه حاديث في جاء وقد قلتم ما أي وعليكم قال فكأنه

) ) فينا لهم يستجاب
ثلثا الناء في يتنفس كان والعشرين الخامس الحديث  - وفي1871 1538

جرعت إذا فإنه أروى كونه وأما قتادة أبي مسند في بيناه فقد ثلثا التنفس أما
الجرعتين جعل من للكبد أروى كان الخرى جرعت ثم عليها صبر ثم جرعة
ثم قلته أجل من هضمه على لقوتها بلطف الول القليل تشرب لنها واحادة
أن آخر حاديث في جاء وقد أيضا المعنى لهذا أبرأ وكونه كذلك الثاني تشرب
وكونه آذاها الكبد على تكاثر إذا الماء أن وذلك الكبد وجع أي الكباد يورثا العب
العاقبة المحمود النهضام التام فالمريء أمرأ

الظهران بمر أرنبا أنفجنا والعشرين السادس الحديث  - وفي1872 1539
أي الفرس أعرق تقول كما وهذا فعدت ذعرناها أي قتيبة ابن قال أنفجنا قوله
إذا الرنب وكذلك العدو ذكر من العرق بذكر فيكتفى عرق عدا إذا لنه أعده

العدو ذكر من النتفاج بذكر فاكتفى انتفجت اثيرت
التعب وهو اللغوب من فلغبوا وقوله مفتوحاة والظاء موضع الظهران ومر

والعياء
الله {صلى الله رسول نهى والعشرين السابع الحديث  - وفي1873 1540

ويرمونها يحبسونها وكانوا للرمي تحبس أن أي البهائم تصبر وسلم} أن عليه
عمر ابن مسند في بينا كما بالنبل

{صلى النبي أتت يهودية أن والعشرين الثامن الحديث  - وفي1874 1541
هذه واسم خيبر غزاة في كان هذا منها فأكل مسمومة وسلم} بشاة عليه الله

الثبت سعد بن محمد قال مشكم بن سلم امرأة الحارثا بنت زينب اليهودية
في أعرفها زلت ما وقوله وسلم} قتلها عليه الله {صلى الله رسول أن عندنا

اللحمة وهي لهاة جمع وسلم} اللهوات عليه الله {صلى الله رسول لهوات
متعلقة حامراء فهي العلى الحنك من المتدلية
على جارية قتل يهوديا أن والعشرين التاسع الحديث  - وفي1875 1542
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الفضة من الحلي والوضاح أوضاح لجل قتلها والمعنى لها أوضاح
وقوله النفس باقي والرمق يتزين أي به يتحلى ما والحلي والحلي وضح واحادها

من واحاد بعد واحاد لها يذكر كان أنه المعنى ل أن ) ) فأشارت فلن ( ( أقتلك
القتل عليه توجب لم وإشارتها نعم أن فأشارت القاتل ذكر أن إلى المتهمين

ذلك يحذف وإنما فأقر الحديث ألفاظ بعض في ذكر وقد اعترف لنه قتل وإنما
أصول في ثبت قد لنه السامع فهم على واعتمادا اختصارا الرواة بعض

الدق والرض ودقه الشيء كسر والرضخ أحاد بدعوى أحاد يقتل ل أنه الشريعة
لبي خلفا بالمثقل القتل في القصاص وجوب على الحديث هذا دل وقد أيضا

حاد له فيما إل القصاص يجب ل قوله في حانيفة
بالصبي انطلقوا ولدت حاين أنس أم أن الثلثين الحديث  - وفي1876 1543

تمرا يمضغ أن وهو سبق قد التحنيك وسلم} يحنكه عليه الله {صلى النبي إلى
سبق قد والمربد الفم أعلى سقف العلى والحنك الصبي حانك به فيدلك وغيره

المثلة من ذلك وليس فجائز البهائم وسم فأما الله عبد بن جابر مسند في
مال من الرجل مال معرفة إلى الحاجة لموضع جاز وإنما للحيوان والتعذيب

فإذا معلم أسود كساء الجونية والخميصة الوجه في الوسم عن نهى وقد غيره
وهذه أهنؤه البعير هنأت يقال له بعيرا يهنأ وقوله بخميصة فليس معلما يكن لم

قد وقولها الجرب من البل به تداوى القطران من ضرب وهو بالهناء مهنأة ناقة
فسكنت بالمرض النزعاج شديدة قلقة كانت النفس لن وهذا نفسه هدأت

وإنما المعاريض من وهذا استراح قد يكون أن أرجو قالت فلذلك بالموت
النبي سماه المولود وهذا إليه الحاجة عند والفطنة الذكاء أرباب يستعمله

كلهم أولد تسعة فرأيت وقوله أولد وجاءه الله وسلم} عبد عليه الله {صلى
وزيد وعمير القاسم الله عبد أولد واسم المولود لهذا يعني القرآن قرأ قد

وعمارة ومعمر وعمر وإبراهيم الله وعبد ومحمد وإسحاق ويعقوب وإسماعيل
ورقية وكلثم عبدة البنات من له وكان القرآن قرأوا قد تسعة هؤلء من وكان
أي أمه بطن في الولد تمخض والمخاض ليل المنازل إتيان والطروق أبان وأم

بالمضغ فيه في أدارها أي فلكها وقوله التمر من نوع والعجوة للخروج تحركه
له كالستطابة يؤكل ما ذوق في اللسان إدارة والتلمظ
بقوة الفم من الماء صب والمج تفتح إذا النور انفغر يقال فتحه بمعنى وفغرفاه

طلحة وأبا عبيدة أبا أسقي كنت والثلثين الثامن الحديث  - وفي1878 1544
في ويترك يشدخ أي يفضخ البسر الفضيخ وتمر زهو فضيخ من كعب بن وأبي
والمهراس واصفراره البسر احامرار والزهو الكسر والفضخ ينش حاتى وعاء

كانوا التي النية وهي قلة جمع والقلل أرقها أي أهرقها وقوله كالحوض
خبر قبول وجوب على دليل الحديث هذا وفي اقلبها واكفأهها فيها يشربون

إذ خل لتصير بالعلج استصلحاها يجوز ل الخمر أن دليل وفيه ثقة كان إذا الواحاد
بماء ليس ما أراقوا لنهم خمر النبيذ أن على دليل وفيه أضاعوها لما جاز لو

العنب
الله رسول دعت مليكة جدته أن والثلثين الثالث الحديث  - وفي1879 1545
طول من اسود قد لنا حاصير إلى فقمت قال وسلم} لطعام عليه الله {صلى

استعمل - أي لبس ما
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موقف وبين جماعة في التطوع صلة جواز الحديث هذا بين وقد الرش والنضح
وصلتها أساءت فقد الرجل جنب إلى صلت فإن الرجال خلف وأنه المرأة
صلة تبطل حانيفة أبو وقال والشافعي مالك قول وهذا صحيحة يليها من وصلة

ول صلتها تبطل داود وقال خلفها ومن يحاذيها ومن يسارها وعن يمينها عن من
لنه تجوز ل للرجال المرأة إمامة أن على الحديث نبه وقد الرجل صلة تبطل

على دليل وفيه أبعد تتقدمهم أن من كانت الصف في تساويهم أن يجز لم لما
فالفضل الفضل الول الصف في يتقدم أن ينبغي أنه

بقدح فأتي الوضوء الناس التمس والثلثين الرابع الحديث  - وفي1880 1546
والمخضب الواسع والرحاراح به يتوضأ الذي الماء الواو بفتح الوضوء رحاراح

بين من ينبع وقوله الحديث في بين قد مكان والزوراء الجانة نحو المركن شبه
ينبع يقولون الحديث أصحاب أصابعه

في والزهاء الباء بفتح ينبع هو إنما النحوي أحامد بن الله عبد لنا وقال الباء بضم
مائة قدر أي مائة زهاء وهم وكثرة عدد ذوو أي زهاء ذوو قوم يقال ممدود العدد

من مد إلى سليم أم عمدت والثلثين الخامس الحديث  - وفي1881 1547
أن والخطيفة الدق والجش الصاع ربع المد خطيفة منه وجعلت جشته شعير
ابن قال بسرعة ويختطفونه الناس فيلعقه يطبخ الدقيق عليه يذر ثم لبن يؤخذ

اللبن والوغيرة الناس فيلعقه يطبخ اللبن على يذر الدقيق الخطيفة السكيت
أو سويق والبسيسة السمن فيه جعل وربما ينضج حاتى يسخن وحاده المحض

التمر والفريقة أقط أو بسمن يعجن تمر والربيكة سمن أو بزيت يثرى دقيق
على صغار قطعا يقطع بلحم القدر ينصب أن والخزيرة للنفساء تجعل والحلبة

ماء

واللهيدة عصيدة فهي لحم فيها يكن لم فإن الدقيق عليه ذر نضج فإذا كثير
الحريرة وهي فتلقم غليظة ول فتحسى بحساء ليست العصائد من الرخوة

وطعام سفرة من القادم طعام والنقعية البيت بناء عند يصنع طعام والوكيرة
أهله على الرجل بناء عند يتخذ والذي الخرس النفساء وطعام العذار الختان
أدما له جعلت أي فأدمته وقوله اللبن زق والعكة كله هذا تجمع والمأدبة الوليمة

عبد لنا قال كذلك غلط وهو يمده الحديث قرأة بعض فإن فأدمته قوله تمد ول
بالهمز والسؤر فيها الصابع موضع سوى أي هيأها وقوله النحوي أحامد بن الله

أبقى أي الناء في أسأر يقال البقية
أمواله أحاب طلحة أبو كان والثلثين السادس الحديث  - وفي1882 1548

الحفاظ بعض وقالها الباء بفتح بيرحاى أشياخنا من سمعناه الذي بيرحااء إليه
بالكسر

القارب على الصدقة أن على الحديث دل وقد بالياء رايح من أصح بالباء ورابح
والصواب بالجيم يروونه المحدثين أكثر حاديلة بني وقوله الجانب من أولى

العلماء دخول وإباحاة البساتين اتخاذ إباحاة الحديث هذا وفي المضمومة بالحاء
الله شكر ويوجب النفس يسلي ما إلى والنظر للتفرج طلبا البساتين والفضلء

منه الجود واختيار الماء استعذاب إباحاة وفيه وجل عز
الله رسول مع أمشي كنت والثلثين السابع الحديث  - وفي1883 1549
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وهي نجران إلى منسوب النجراني نجراني برد وسلم} وعليه عليه الله {صلى
رسول حالم بيان الحديث هذا وفي لغتان وهما جذب بمعنى وجبذ باليمن بلدة
الجهال عن الصفح العلماء يعلم وهو وسلم} وصفحه عليه الله {صلى الله

عليه الله {صلى النبي كان والربعين الحادي الحديث  - وفي1887 1550
هي سليم أم سليم أم إل أزواجه على إل النساء من أحاد على يدخل وسلم} ل

وسمعت حارام أم مسند في هذا وسنذكر النسب من إليه تقرب وكانت أنس أم
سليم أم كانت يقول الحفاظ بعض
الرضاعة من آمنة أخت

السنة سنة الناس أصابت والربعين الثاني الحديث  - وفي1888 1551
السحاب رأيت وقوله السحاب من القطعة الزاي مفتوحاة والقزعة الجدب
وقوله عليه وكف السقف أن على يدل وهذا المطر يعني لحيته على يتحادر

فبقيت وانكشف انقطع أي عنها السحاب انجاب المدينة يعني الجوبة مثل
الجيم بفتح والجود الترس هاهنا الجوبة سليمان أبو وقال الوهدة وهي كالجوبة
) ) فيه ( ( حاوالينا وقوله وأمطرت مطرت يقال أمطرت وقوله الكثير المطر
ارتفع ما وهي أكمة جمع والكام حاوالينا اجعله أو حاوالينا أمطر تقديره إضمار

قتيبة ابن قال والكام الكام على يجمع ثم أكم وجمعه كالتل الرض من
ظرب واحادها الجبال دون والظراب

لحااطته إكليل سمي الرأس على يوضع الذي والكليل تكشفت أي وتكشطت
لما المطر فكأن له إكليل فهو جوانبه جميع من بشيء دار شيء وكل بالرأس

الخيل جملة على واقع اسم والكراع لها كالكليل كان المدينة بجوانب أحااط
لم مما الصحاح اللفاظ بعض في جاء وقد كالرداء وهي ملءة جمع والملء
يا فقال الرجل فأتى الخرى الجمعة كانت حاتى تمطر زالت ما الحميدي يذكره
وقال عليه السفر اشتد أي اشتد بشق البخاري قال المسافر بشق الله رسول

لثق هو وإنما بشيء ليس بشق الخطابي وقال أسرع إذا وبشك بشق دريد ابن
ندى أصابه إذا الثوب ولثق الطريق لثق يقال الوصل وهو اللثق من المسافر

الطريق أن يريد بالميم مشق يكون أن ويحتمل قال الطين ولطخ المطر
بكر أبو أخبرنا قال القزاز منصور أبو أخبرنا الخط مشق ومنه زلقا مزلة صارت

إسماعيل بن الحسين أخبرنا قال مهدي بن عمر أبو أخبرنا قال ثابت بن
سليمان بن أيوب حادثنا قال الترمذي إسماعيل بن محمد حادثنا قال المحاملي

عن بكر أبو حادثني قال

أتى يقول مالك بن أنس سمعت سعيد بن يحيى قال قال بلل بن سليمان
هلكت الله رسول يا وسلم} فقال عليه الله {صلى الله رسول إلى أعرابي

فما الله وسلم} يدعو عليه الله {صلى الله رسول فرفع الناس هلكت الماشية
فأتى الخرى الجمعة كانت حاتى نمطر زلنا فما مطرنا حاتى المسجد من خرجنا
لثق الله رسول يا وسلم} فقال عليه الله {صلى الله رسول إلى الرجل

الطريق ومنع المسافر
الله رسول يا فقال رجل جاء والربعين الثالث الحديث  - وفي1889 1552
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النبي مع فصلى الصلة وحاضرت قال يسأله ولم علي فأقمه حادا أصبت إني
قام وسلم} الصلة عليه الله {صلى النبي قضى وسلم} فلما عليه الله {صلى

قال الله كتاب في فأقم حادا أصبت إني الله رسول يا فقال الرجل إليه
أو ذنبك لك غفر قد الله ( ( فإن قال نعم ) ) قال معنا صليت قد ( ( أليس

وهذا تدرأ بل الحدود عن يكشف ل أن الفقه من الحديث هذا ) ) وفي حادك
حادا فظنها صغيرة أصاب ولعله الحكم في شيئا يلزمه بأمر يفصح لم الرجل
نقب ( ( ليس المدينة ذكر في والربعين الرابع الحديث  - وفي1890 1553

نقاب وجمعه الجبل في الطريق ) ) النقب ملئكة عليه إل أنقابها من
والرواق كالزلزلة حاركة والرجفة تضطرب ) ) أي المدينة ترجف ( ( ثم وقوله

يديه بين ما البيت ورواق أروقة والجمع وسطه في واحاد عماد على كالفسطاط
المسجد في يبول أعرابيا رأى والربعين الخامس الحديث  - وفي1891 1554
بوله قطع ينفع فل المر فات قد ) ) لنه ( ( دعوه قال ) ) إنما ( ( دعوه فقال
على مقدمة الزاي وتزرموه يؤذيه البول وقطع حاصلت قد النجاسة إذ عليه
غيره وأزرمه القطع الزرام عبيد أبو قال بوله عليه تقطعوا ل والمعنى الراء

عليه فشنه وقوله العظيمة الدلو والذنوب انقطع إذا نفسه البول وزرم قطعه
هذا دل وقد سهولة في الصب السن لن وجه له كان بالسين روي ولو فرقه أي

وطهر استهلكت بالماء فغمرت الرض على كانت إذا النجاسة أن على الحديث
الحديث هذا علم وقد النجاسة تكثر قد لنه بذلك يأمر لم يطهر أنه ولول المكان
بهم والرفق يعلم ل من وتعليم الجهال على النكار كيفية

الظهر الله رسول مع صليت والربعين السادس الحديث  - وفي1892 1555
أنه الحديث هذا معنى ركعتين الحليفة بذي العصر مه وصليت أربعا بالمدينة

قصر السفر إلى خرج فلما مقيما بالمدينة صلى
) النجار بنو النصار دور ( ( خير والربعين السابع الحديث  - وفي1893 1556
القبائل بالدور ) يعني
أخف قط إمام وراء صليت ما والربعين الثامن الحديث  - وفي1894 1557
بكاء ليسمع كان وسلم} وإن عليه الله {صلى النبي من صلة أتم ول صلة

الرفق الئمة تعليم الحديث هذا وفي أمه تفتتن أن مخافة فيخفف الصبي
الله عبد بن وجابر مسعود أبي مسند في المعنى هذا ذكر سبق وقد بالمأمومين

أنس قال المعراج ذكر في والربعين التاسع الحديث  - وفي1895 1558
ليلة أتوه ثم الحرام المسجد في نائم وهو إليه يوحاى أن قبل نفر ثلثة جاءه

يكلموه فلم عيناه وتنام قلبه يرى فيما أخرى
نحره بين ما فشق جبريل منهم فتوله زمزم بئر عند فوضعوه احاتملوه حاتى
مالك مسند في اللبة ذكرنا وقد القلدة موضع وهو الصدر أول النحر لبته إلى
صدره حاشو معنى هنالك وذكرنا ذر أبي مسند في الطست وذكرنا صعصعة بن

ذكرنا وقد لغدود واحادها اللهوات في لحمات فهي اللغاديد وأما وحاكمة إيمانا
أي عنصرهما وقوله المسند هذا من والعشرين الثامن الحديث في اللهوات
كتبته الذي وعائي في جعلته الذي هذا أي منهم فأوعيت الراوي وقول أصلهما

الرائحة الحديد والذفر الوعاء في الشيء وأوعيت العلم وعيت يقال أنس عن
قوله والخبيثة الطيبة الرائحة حادة والذفر الرائحة حاديد أي أذفر مسك يقال
معهم درت أي داورت وقوله القرب في زاد أي فتدلى قرب أي الجبار فدنا
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) ) استيقظت ( ( ثم وقوله أريده ما منهم طلبت أي راودت وقوله بهم متلطفا
يكون أن إما شيئين من الحديث هذا يخلو ول المنام في ذلك كان أنه على دليل

في مثله له جرى ما المنام في رأى وسلم} قد عليه الله {صلى الله رسول
بعد كان المعراج فإن سنين بعد اليقظة

وقد الرواة من تخليط الحديث في يكون أن أو النبوة من سنة عشرة اثنتي
حاكاية هو ثم منام الحديث هذا وقال الخطابي سليمان أبو الحديث لهذا انزعج
عنه يروها ولم الله رسول إلى يعزها لم نفسه تلقاء من بها ويخبر أنس يحكيها

نمر أبي بن الله عبد بن شريك من وإما أنس رأي إما التدلي من فيه ذكر وما
غير من أنس عن الحديث هذا روي وقد قال اللفاظ بمناكير التفرد كثير فإنه

الظن يقوي مما ذلك فكان الشنيعة اللفاظ هذه فيه يذكر فلم شريك طريق
ولم شريك بها تفرد أخرى لفظة الحديث هذا وفي قال شريك من صادرة أنها

وإنما تعالى الله إلى يضاف ل والمكان مكانه وهو فقال قوله وهي غيره يذكرها
في يعلى أبو القاضي قال وسلم} وكذلك عليه الله {صلى النبي مكان هو

الندلسي حازم بن محمد أبو قال وقد بالمكان يوصف ل الله ) ) إن ( ( المعتمد
يوحاى أن قبل قوله منها شريك من فيها والفة مقحمة ألفاظ الحديث هذا في
الجبار دنا قوله ومنها سنة عشرة اثنتي بنحو الوحاي بعد كان المعراج فإن إليه

فتدلى دنا الذي وسلم} أن عليه الله {صلى الله رسول عن تروي وعائشة
فل اليقظة حاكم غير المنام فحكم مناما كان هكذا إن قلنا ومتى قلت جبريل

فيه يذكر ما ينكر
في وقوله صعصعة بن مالك مسند في ) ) مذكور الفطرة ( ( اخترت وقوله

شطر أعطي كونه معنى قتيبة ابن ) ) قال الحسن شطر أعطي ( ( قد يوسف
إما خلقه من شاء لمن وجعله واحادا غاية للحسن جعل تعالى الله أن الحسن
مقاربا حاسنا كان فكأنه الحسن ذلك نصف ليوسف فجعل للحور أو للملئكة
وأعطي الحسن نصف أعطي أنه من الناس يزعم كما وليس الحسنة للوجوه
الجرار والقلل فيل جمع والفيلة الحسن نصف كلهم الناس
في سبق ) ) وقد عائشة ( ( فضل الخمسين الحديث  - وفي1896 1559
موسى أبي مسند

بها فوقصت دابتها ركبت والخمسين الحادي الحديث  - وفي1897 1560
فرقصت قوم رواه وقد عنقها دقت بها فوقصت معنى فماتت عنها فسقطت

قوله هذا روى من وحاجة المشي فوق وهو خبت إذا الناقة رقصت يقال بها
السقوط قبل الرقص أن على فدل فماتت عنها فسقطت

الله {صلى الله رسول كان والخمسين الثالث الحديث  - وفي1899 1561
أي اللون أزهر وقوله والقصير الطويل بين الربعة القوم من وسلم} ربعة عليه
لون لونه يحكي الذي والمهق المهق بالبيض ليس رواية وفي اللون بين

في والجعودة السمر والدم الزرقة إلى بياضه يضرب الذي بل وقيل الجص
الجعد ضد والسبط جعودته زادت قد الذي والقطط وانقباضه انثناؤه الشعر

بمكة فلبث وقوله عمر ابن مسند في مفسر والرجل المسترسل السهل وهو
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خلف بل سنة عشرة فثلثا النبوة بعد بمكة لبثه أما عليه ينزل سنين عشر
فإلى وتتابع ذلك بعد الوحاي حامي ثم بأمره مستترا سنين ثلثا منها بقي وإنما
ابن مسند في بينا قد ستين رأس على الله توفاه قوله وأما أنس يشير هذا

كما الستين أعشار قصد ستين قال من وأن وستين ثلثا ابن توفي أنه عباس
عشرا تبلغ لم الزيادة أن إل عليها زاد قد يكون وربما أربعون سني الرجل يقول
القول هذا في الطيب من احامر لي فقيل أحامر شعره رأيت ربيعة قول وأما
شيبته يخضب كان أنه عنه روي قد لنه الخضاب من احامر أنه والظاهر بعد

كبير أي الرأس ضخم كان وقوله أحااديث بعد ذكره سيأتي ما على بالحناء
أشد وذلك الصابع الغليظ والشثن الكفين سهل أي الكفين سبط وقوله الرأس
قد والديباج الرجال تعيب ول النساء تعيب والشثونة المراس عند وأصبر للقبض

أبو فقال فيه مختلف والعبير الطيب والعرف حاذيفة مسند في ذكره تقدم
بالزعفران تجمع أخلط العبير الصمعي وقال وحاده الزعفران هو عبيدة
{صلى الله رسول أخدم كنت والخمسين الرابع الحديث  - وفي1900 1562

الهم من بك أعوذ إني ( ( اللهم يقول أن يكثر أسمعه وسلم} فكنت عليه الله
) ) والحزن

يقدر أن والكسل الفعل يمكنه ل أن والعجز وقع قد لما والحزن يتوقع لما الهم
ثقله الدين وضلع الشجاعة ضد والجبن الكرم ضد والبخل عنه ويتوانى عليه

يدير أي بعباءة لها يحوي بصفية وأقبل وقوله آخره وهو أردؤه العمر وأرذل
الله رسول سهم والصفي صفيا أخذها أي فاصطفاها وقوله وراءه الكساء
من له أخذ غنيمة الجيش غنم إذا كان المغنم وسلم} من عليه الله {صلى

فيسمى ذلك غير أو جارية أو دابة من يختاره - ما يقسم أن - قبل المال رأس
وقد وسمن وأقط تمر من أخلط والحيس خلفه يركبها ويردفها الصفي ذلك

أحاد في وقوله المسند هذا من زينب قصة في بالمرأة البناء معنى سبق
بين ما ( ( أحارم وقوله المدينة أهل وهم الجبل أهل ) ) يعني ونحبه ( ( يحبنا

هناك وذكرنا السلم عليه علي مسند في المدينة تحريم ذكرنا ) ) قد جبليها
زيد بن الله عبد مسند في والصاع المد وذكرنا والعدل الصرف معنى
عليه علي مسند في تفسيره سبق ) ) قد حادثا فيها أحادثا ( ( من وقوله

المة عتق يكون أن جواز على نص هذا صداقها عتقها وجعل وقوله السلم
بن وأحامد المسيب وابن الحسن مذهب وهو غيره مهر لها يجب ول صداقها

فإن قولهم يرد والحديث يصلح ل هذا الرأي وأهل مالك وقال جماعة في حانبل
الذي النكاح مقابلة في وجعله ثوابه نفسه أفات فكيف العتق ثواب معلوم قيل

ومثلها مالك بنت كانت صفية أن فالجواب واحاد دينار مقابله في يكون أن يمكن
وسلم} عليه الله {صلى الله رسول بيد يكن ولم بالكبير إل المهر في يقنع ل
من أشرف عندها وذلك نفسها صداقها فجعل بها يقصر أن ير فلم يرضيها ما

غفلة على العدو إلى بالخيل السراع والغارة القهر والعنوة الكثيرة الموال
عدا إذا الرجل أغار الصمعي وقال أسرع أغار الكسائي قال السراع وأصلها

الجيش والخميس الزبيل والمكتل الصحراء في بها يعمل حاديدة والمسحاة
قولن بذلك تسميته وفي
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والقلب والميسرة والميمنة والساقة المقدمة خمسة على مقسوم لنه أحادهما
وهذا المحرم هنا ها والمراد المستقذر والرجس تخمس فيه الغنائم لن والثاني

وبزغت فيها ما وصب قلبت وأكفئت الهلية الحمر لحوم تحريم على يدل
جسدها بغسل وذلك وتهيئها تصنعها سليم أم إلى صفية رفع وقوله طلعت

الحيض تنتظر أي بيتها في وتعتد وقوله أحاوالها وإصلح شعرها وتسريح
ودفعنا اللبن من يعمل شيء والقط ببالغ ليس حافرا حافرت الرض وفحصت

علمن ما لنهن اليهودية الله أبعد قلن وإنما وقع وندر أسرعنا ورفعنا سرنا
وسلم} والشمات عليه الله {صلى النبي أزواج جواري هذا قال وإنما بإسلمها

وقعا وصرعا المسند هذا في تقدمت قد زينب وليمة وقصة العدو ببلية الفرح
النظر من والخوف الحياء وكان بشدة المر في دخل واقتحم

الضرر دفع لضرورة المانع فاقتحم القدام من طلحة أبا منعا قد المرأة إلى
المرأة من قربه عند وجهه غطى ولذلك
ونحن مالك بن أنس سألت والخمسين الخامس الحديث  - وفي1901 1563
{صلى النبي مع تصنعون كنتم كيف التلبية عن عرفات إلى منى من غاديان

ينكر فل المكبر ويكبر عليه ينكر فل الملبي يلبي كان وسلم} قال عليه الله
أول ترمى حاتى تقطع وأل التلبية هي إنما المقام هذا في السنة أن اعلم عليه

يدخل كان كبر من أن يحتمل أنس وقول النحر يوم العقبة جمرة من حاصاة
التلبية خلل من التكبير
وهو الحسن على دخلنا والخمسين السادس الحديث  - وفي1902 1564

كان مستخف وهو قوله جميع وهو أنس حادثنا فقال خليفة أبي دار في مستخف
أي جميع وهو وقوله فاختفى عليه ينكر كان لنه الحسن طلب قد الحجاج
وقد فيه هم لما الهم يأخذهم أي بذلك يهتمون وقوله والحفظ الذهن مجتمع

الشفاعة طلب يلهمون أي ذلك فيلهمون روي

النملة ) ) الذرة ذرة يزن ما الخير من قلبه في من النار من ( ( يخرج وقوله
في وقوله بشيء ليس تصحيف وهو الراء بتخفيف ذرة شعبة وقال الصغيرة

إليه وأضافها الجنة وهي لهم وبناها لوليائه دورها التي الدار في أي داره
ذلك فإن الدار سكنى من الحس يتصوره كما وليس البيت كإضافة للتشريف
حاديث في آنفا هذا ذكرنا وقد بالمكان يوصف ل لنه سبحانه حاقه في يستحيل
المعراج
الصلة قبل ذبح كان ( ( من والخمسين السابع الحديث  - وفي1903 1565
قبل ذبح وأنه وحااجة فقرا - يعني جيرانه من هنة فذكر رجل ) ) فقام فليعد

مسند في الذبح وقت في والخلف الجذعة ذكرنا قد جذعة عندي وقال الصلة
قبل ذبح وأنه نيار بن بردة أبو هو سأل الذي الرجل وهذا عازب بن البراء

له كانت الرخصة وسلم} وهذه عليه الله {صلى الله رسول له فرخص الصلة
بكرة أبي مسند في الملح ذكرنا وقد رجع أي وانكفأ قوله يعلم ل لنه خاصة

القرن الوافي والقرن
بيده أضحيته ذبح يتولى أن للنسان يستحب أنه ذكرنا قد بيده فذبحهما قوله

وتوزعوها والسالفتان اللديدان وهما صفحتان وهما العنق جانب والصفحة
قطعته إذا الوادي جزعت يقال كذلك وتجزعوها اقتسموها

عباس ابن مسند في سبق قد والخمسون الثامن الحديث  - وفي1904 1566
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عليه الله {صلى النبي أن والخمسين التاسع الحديث  - وفي1905 1567
حاياة ل الشعر بين أن على دليل هذا الناس بين فرقه شعره حالق وسلم} لما

كان حاياة فيه مات فلو ميت فهو حاي من أبين ما لن بالموت ينجس فل فيه
بالبانة ينجس
الله {صلى النبي أخضب أنسا سألت الستين الحديث  - وفي1906 1568

شيب أما يختضب لم رواية وفي قليل إل الشيب من يبلغ لم وسلم} فقال عليه
أنه أنس عن رواية ففي قليل كان وسلم} فإنه عليه الله {صلى الله رسول

أربع إل وسلم} ولحيته عليه الله {صلى الله رسول رأس في عددت ما قال
سبع من نحوا إل الشيب من ير لم أنس عن رواية وفي بيضاء شعرة عشرة

رأس في كان ما أنس عن رواية وفي لحيته مقدم في شعرة عشرين أو عشرة
وعن بيضاء شعرة ثلثون مات يوم وسلم} ولحيته عليه الله {صلى الله رسول

عشرين من وسلم} نحوا عليه الله {صلى الله رسول شيب كان عمر ابن
وروي يخضب لم عنه فروي أنس عن اختلف فقد يخضب لم قوله فأما شعرة

قال أنسا أن الترمذي وروى أرى ما فقال الله رسول خضب هل سئل أنه عنه
عنه أخرى رواية وفي وسلم} مخضوبا عليه الله {صلى الله رسول شعر رأيت

وقال بصفرة شعره وسلم} يمس عليه الله {صلى الله رسول كان قال أنه
له فقيل وسلم} الخضاب عليه الله {صلى النبي عن ثبت قد حانبل بن أحامد
شهد والذي الخضاب على شهادة فهذه خضب قد يقول غيره قال أنس فقول
ابن وأخبرنا يشهد لم من بمنزلة وسلم} ليس عليه الله {صلى النبي على

الله عبد حادثنا قال جعفر بن أحامد أنبأنا قال المذهب ابن أخبرنا قال الحصين
بن سلم حادثنا قال مهدي بن الرحامن عبد حادثنا قال أبي حادثني قال أحامد بن

فأخرجت سلمة أم على دخلنا قال موهب بن الله عبد بن عثمان عن مطيع أبي
بالحناء وسلم} مخضوبا عليه الله {صلى الله رسول شعر من شعرا إلينا

أبو حادثنا قال الزرق حاسان بن محمد وحادثنا أحامد بن الله عبد قال والكتم
بن إياد عن جامع بن غيلن عن حامرة بن الضحاك حادثنا قال الحميري سفيان
وسلم} يخضب عليه الله {صلى الله رسول كان قال رمثة أبي عن لقيط

رسول شعر إن قال أنه الذان صاحاب زيد بن الله عبد روى وقد والكتم بالحناء
جعفر أبو وقال والكتم بالحناء مخضوب وسلم} عندنا عليه الله {صلى الله

وسلم} عليه الله {صلى الله رسول عارض شمط الحسين بن علي ابن محمد
وسلم} عليه الله {صلى الله رسول كان عكرمة وقال وكتم بحناء فخضبه
محمد أبو أخبرنا قال الله عبيد بن علي أخبرنا وقد والكتم بالحناء يخضب

بن محمد أخبرنا قالت كامل بن أحامد بنت السلم أمة أخبرتنا قال الصريفيني
منجوف بن سويد بن علي بن الله عبد بن أحامد أخبرنا قال البندار إسماعيل

أبي عن لقيط بن إياد عن سفيان حادثنا قال مهدي بن الرحامن عبد حادثنا قال
بالحناء لحيته لطخ قد وسلم} ورأيته عليه الله {صلى النبي أتيت قال رمثة
وسلم} ورأيت عليه الله {صلى النبي أتيت قال رمثة أبي عن أخرى رواية وفي

وسلم} عليه الله {صلى الله رسول خضب هل هريرة أبو وسئل أحامر الشيب
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كان أنه عمر ابن حاديث من عليه المتفق في ذكرنا وقد نعم قال
وأنا بها وسلم} يصبغ عليه الله {صلى الله رسول ورأيت قال بالصفرة يصبغ
رأيت إني ويقول لحيته يصفر كان أنه عمر ابن عن رواية وفي بها أصبغ أن أحاب

يسود فنبات الكتم وأما لحيته وسلم} يصفر عليه الله {صلى الله رسول
الله شانه ما وقوله آخر نبت بل ويقال الوسمة الكتم إن الخطابي قال الشعر
به فيشان البياض كثر ما أي ببيضاء
غير إلى الراحالة على التنفل والستين الحادي الحديث  - وفي1907 1569
عمر ابن مسند في ذكرناه وقد القبلة

ويوتر الذان يشفع أن بلل أمر والستين الخامس الحديث  - وفي1911 1570
في الفضل أن على دليل وهذا الصلة قامت قد قوله إل أي القامة إل القامة
حانيفة أبو وقال حانبل بن وأحامد والشافعي مالك مذهب وهو الفراد القامة
الذين من المتفقهة بعض زعم ثم واهية بأحااديث أصحابه واحاتج التثنية السنة
أحادهما وجهين من باطل وهذا الصديق بكر أبو بذلك لبلل المر أن النقل جهلوا

الله رسول دفن بعد يؤذن لم بلل أن والثاني زعم مجرد هو وإنما ينقل لم أنه
إلى خرج وسلم} ثم عليه الله {صلى
إنما والثر بالنقل الجهال بعض وقال القرظ سعد الذان على واستخلف الشام

إذا أنه أحادها أوجه ستة من باطل وهذا أمية بني أمراء بعض لبلل المر كان
وسلم} عليه الله {صلى النبي بذكر صرح فقد أمرنا أو فلن أمر الراوي قال
من تقدم أي بكذا الناس إلى تقدم يقال كما وصار زمانه في لغيره أمر ل لنه
39 ) الحج ظلموا بأنهم يقاتلون للذين ( أذن تعالى قوله هذا ونظير التقدم له

أن ذكروا قال لنه والقامة الذان ابتداء شرح يتضمن الحديث هذا أن والثاني
للرسول إل يكون ل البتداء في والمر بلل فأمر ناقوسا يضربوا أو نارا ينوروا
يؤذن ولم أمية بني خلفة يدرك لم بلل أن وسلم} والثالث عليه الله {صلى

قوله عند وبكوا الناس فانتحب يقبر أن قبل وفاته بعد أذن وإنما بعده لحاد
وسلم} قال عليه الله {صلى الله رسول دفن فلما الله رسول محمدا أن أشهد

كنت وإن ذلك فسبيل معك لكون أعتقتني كنت إن فقال أذن بكر أبو له
أؤذن ل فإني قال لله إل أعتقتك ما فقال له أعتقتني ومن فخلني لله أعتقتني

حاتى بلل فأقام إليك فذاك وسلم} قال عليه الله {صلى الله رسول بعد لحاد
عشرين سنة بدمشق فتوفي إليها انتهى حاتى معهم فسار الشام بعوثا خرجت
ثماني سنة قيل وقد الصبهاني نعيم أبو وقال سعد بن محمد ذكره كذلك

سنة من يعلمه ما يترك أن به يظن فكيف بذلك أمر أنه قدرنا لو والرابع عشرة
ألف وقد كيف أمية بني من مبتدع وسلم} لقول عليه الله {صلى الله رسول
ركون

على الصحابة أقرته لما ذلك فعل لو أنه والخامس أحاد أحاد قوله يوم من العزم
أن وسلم} والسادس عليه الله {صلى الله رسول زمان في علما كان ما تغيير

أن أنس عن قلبة أبي حاديث ) ) من ( ( سننه في الحديث هذا روى الدارقطني
زال فقد القامة ويوتر الذان يشفع أن بلل وسلم} أمر عليه الله {صلى النبي
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أن فينبغي الدين أعلم من والقامة الذان أن واعلم إشكال كل التصريح بهذا
خلف بل أصح وأحااديثنا الجمهور عليه واجتمع النقل من صح ما ذلك في يتبع

مثنى الذان في المدينة أهل أدركت الشج الله عبد بن بكير قال معنا والجمهور
عن بهذا يخبر وهو التابعين كبار من هذا وبكير مرة مرة القامة وفي مثنى

بكر أبي الربعة الخلفاء عن مروي مذهبنا ثم الهجرة دار في والتابعين الصحابة
عباس وابن عمر ابن عن مروي وهو مرة لهم يقام كان وعلي وعثمان وعمر
الرحامن عبد بن بكر وأبي المسيب بن سعيد السبعة المدينة وفقهاء وأنس

الرحامن عبد بن والقاسم الله عبد بن الله وعبيد وعروة يسار ابن وسليمان
العزيز عبد بن وعمر قلبة وأبي وسالم الحسن مذهب وهو زيد بن وخارجة

إل ينقل لم الخصم إليه ذهب وما كثير خلق في والوزاعي والقرظي والزهري
معنا ) ) وهو العظم بالسواد ( ( عليكم الحديث وفي المبارك وابن الثوري عن

ومنه الله بحمد

الله {صلى الله رسول كان والستين السادس الحديث  - وفي1912 1571
حاسن وكان يحدو أنجشة له يقال أسود وغلم أسفاره بعض وسلم} في عليه

أنجشة يا وسلم} ( ( ويحك عليه الله {صلى الله رسول له فقال الصوت
الحديث هذا تفسير في النساء يعني قلبة أبو ) ) قال بالقوارير سوقك رويدك
يشق السير وإسراع أسرعت الحداء سمعت كلما كانت البل أن أحادهما قولن
أن والثاني بنيتهن لضعف بالقوارير فشبههن النساء خصوصا الراكب على

للطبع المحرك الغناء يشبه بالحداء الصوت وحاسن الصوت حاسن كان أنجشة
قد القول وهذا الرجال في تأثيره من أسرع النساء في ذلك وتأثير الهوى إلى

بن الفضل أبو شيخنا وكان والخطابي قتيبة ابن منهم العلماء من جماعة ذكره
عليه الله {صلى الله رسول أزواج حاق في هذا يقال أو ويقول ينكره ناصر

فسر الذي أن تتوهم لنك بمنكر ليس ينكره الذي هذا فقلت أنا وسلم} فأجبته
الهوى تذكر إلى الطباع ميل أراد وإنما كذلك وليس الفاحاشة ذكر أراد إنما بهذا
القلب ويشغل الشهوات ويذكر الدنيا حاب على يحث الغناء فإن مباحاا كان وإن
وسلم} عليه الله {صلى الله رسول وأزواج والذكر الفكر من وظائفه عن

الدنيا حاب على وحاثه الشيطان وساوس من بمعصومات لسن
تزوج إذا السنة من أنس قال والستين السابع الحديث  - وفي1913 1572
ثم ثلثا عندها أقام الثيب تزوج وإذا وقسم سبعا عندها أقام الثيب على البكر
سلمة أم تزوج وسلم} لما عليه الله {صلى النبي لن سنة هذا كان إنما قسم
لنسائي سبعت لك سبعت وإن لك سبعت شئت ( ( إن وقال ثلثا عندها أقام

الحديث هذا ذكر ) ) وسيأتي ثلثا وللثيب سبع ( ( للبكر قال أنه لفظ ) ) وفي
قضى فضل إذا حانيفة أبو وقال سلمة أم مسند في وتعليله
يقاد أن أنكر قلبة أبا أن والستين الثامن الحديث  - وفي1914 1573

بن سهل مسند في فيه الخلف وذكرنا بيناه فقد القسامة حاديث أما بالقسامة
عبد أنه النصار من المقتول هذا في قلبة أبي حاديث من والظاهر حاثمة أبي
غيره يكون أن يحتمل كان وإن حاثمة أبي ابن مسند في المذكور سهل بن الله
وسلم} قال عليه الله {صلى النبي أن حاثمة أبي ابن مسند في أن إل



الصحيحين     حديث من كشفالمشكل
السلمية   مشكاة  مكتبة

على دليل ) ) وهذا برمته فيدفع منهم رجل على منكم خمسون ( ( يقسم
الله رسول وقول فيه يضطرب أي دمه في يتشحط وقوله بالقسامة القصاص

اعتبار على ) ) دليل تظنون من - أو ترون وسلم} ( ( من عليه الله {صلى
من بالبراءة اليمان هنا والنفل حاثمة أبي ابن مسند في ذكرناه كما اللوثا
بها ينفى القصاص لن نفل وسميت منه تبرأ أي كذا من فلن انتفل يقال القتل
وخذفه ليل جاءهم أي بيت أهل فطرق منه انتفوا أي لهم خليعا خلعوا وقوله

اللفاظ بعض في ويجيء توافقهم لم أي المدينة واستوخموا به رماه بالسيف
في لك موافقة كانت وإن كرهتها إذا البلد اجتويت يقال عبيد أبو قال اجتووا
ذوات البل واللقاح لها محبا كنت وإن بدنك في توافقك لم إذا واستوبلتها بدنك
وأطردوا وقوله لحمه يؤكل ما بول طهارة على دليل أبوالها بشرب وأمره الدر
عن أخرجه إذا وأطرده السلطان طرده يقال والزعاج الخراج الطرد البل

العشرة إلى الثلثة من البل من والذود مستقره
أن أحادهما وجهان فيه أعينهم وسمر وقوله ويعرفها الثار يتبع الذي والقائف

يكون أن والثاني بالنار أحاميت قد بأميال كحلوا أنهم يريد المسمار من يكون
قريبتا واللم الراء لن سمل بمعنى سمر فيكون السمل في لغة السمر

بحديدة العين تفقأ أن السمل عبيد أبو وقال سليمان أبو ذكرهما المخرج
له بنين يرثي ذؤيب أبو قال بالشوك السمل يكون وقد ذلك بغير أو محماة
حاداقها كأن بعدهم فالعين
تدمع عور فهي بشوك سملت
اختلف وقد فيسار قتلوه الذي الراعي اسم فأما الفم بأدنى العض والكدم
على منهم اقتص أنه أحادهما قولين على بهؤلء الفعل هذا وجه في العلماء

ابن قال الرعاء أعين سملوا لنهم أعينهم سمل إنما أنس فقال فعلهم مثال
ينسخ له نظرائهم في ثابت الحكم هذا أن إلى العلماء بعض ذهب وقد جرير

هذا فعل لما الزناد أبو قال الحدود تنزل أن قبل كان الفعل هذا أن والثاني
وقال الحدود وأنزل المثلة عن ونها وجل عز الله وعظه

عليه الله {صلى النبي أن بلغنا قتادة وقال الحدود تنزل أن قبل هذا سيرين ابن
إلى بعضهم ذهب قد الطبري جرير ابن وقال المثلة عن ذلك بعد وسلم} نهى

( إنما تعالى قوله نزل إنما وقالوا قال المثلة عن بالنهي منسوخ الحكم هذا أن
وأما بالعرنيين فعل  فيما33 ) المائدة ورسوله الله يحاربون الذين جزاء

بالرأس يتعلق والسرسام بالصدر يختص معروف مرض فهو البرسام
أكون حاتى أحادكم يؤمن ( ( ل والستين التاسع الحديث  - وفي1915 1574

المحبة بهذه المراد أن ) ) اعلم أجمعين والناس وولده والده من إليه أحاب
الله {صلى الله رسول يقوا أن المسلمين على يجب فإنه الشرعية المحبة

قد فإنهم الطبيعية المحبة بهذا المراد وليس وأولدهم وسلم} بأنفسهم عليه
النفس حاب ليثار ذلك وكل وتركوه القتال في عنه فروا

ما لخيه يحب حاتى أحادكم يؤمن ( ( ل السبعين الحديث  - وفي1916 1575
لها يختاره فيما نفسه يقدم أحاد وكل هذا يتصور كيف قيل ) ) إن لنفسه يحب

المراد أن فالجواب بكر أبا عمر سابق وقد الفضائل في غيره يسبق أن ويحب
يحب أن للنسان فينبغي الجملة في الشر واندفاع الجملة في الخير حاصول
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فل المناقب وعلو الفضائل زوائد من هو ما فأما لنفسه يحبه كما لخيه ذلك
ذلك في لغيره نفسه سبق يوثر أن عليه جناح

أن الساعة أشراط من ( ( إن والسبعين الحادي الحديث  - وفي1917 1576
اشتراط ومنه العلمات الشراط عبيد أبو ) ) قال الجهل ويظهر العلم يرفع

الشرط سميت ولهذا بينهم يجعلونها علمة هي إنما بعض على بعضهم الناس
أحادهما بشيئين فيكون العلم رفع وأما بها يعرفون علمة لنفسهم جعلوا لنهم

بقبض يقبضه ( ( ولكن عمرو بن الله عبد حاديث في قال كما العلماء بموت
قصرت دنت إذا فإنها منه باليسير واقتناعها الهمم بخساسة ) ) والثاني العلماء
في يفتن منهم واحاد كل رأيت العلماء من سبق من تأملت إذا أنك هذا وكشف
أروي ما قال أنه الشعبي عن روينا حاتى أقصاه إلى فن كل في ويرتقي العلوم

أحامد أنبأنا قال القزاز أخبرنا أعيد ل شهرا لنشدتكم شئت ولو الشعر من أقل
قال الحافظ علي بن

سألت يقول المعدل عيسى بن محمد بن رجاء سمعت قال الصوري حادثنا
فقد واحاد فن في كان إن فقال نفسه مثل الشيخ رأى له فقلت الدارقطني

الرغبات إن ثم فل في اجتمع ما فيه اجتمع من وأما مني أفضل هو من رأيت
عن ويعرض إسناده عل ما على يقتصر الحديث صاحاب فصار العلم في فترت
على يقتصر الفقيه وصار لجوابها يهتد لم الطهارة في مسألة وقعت فلو الفقه

ل أم صحيح الحكم عليه بنى الذي الحديث هل يدري ول التعليقة في كتب ما
العلم رفع فهذا الفقه إلى يلتفت ول العرب ألفاظ بحفظ يشتغل اللغوي وصار

الدنيا إلى مال قد المتقن العالم وجدنا إذا أنا وهو المعنى حايث من رفع له ثم
عن لهم ناه ول بالمعروف آمر غير إليهم والتردد السلطين بخدمة وتشاغل

نور لعلمه يبق لم الحرير كلبس بحرام مزجها وربما اللذات على وانعكف منكر
فمات الحمية في قوله يقبل يكاد ل المخلط كالطبيب فصار المقتبس عند

خالصا وعمل فيه فتور ل مجدا عزما وجل عز الله نسأل موجود وهو عنده العلم
معه رياء ل

صلته في قام إذا أحادكم ( ( إن والسبعين الثاني الحديث  - وفي1918 1577
من ارتفع ما وهو النجوة من وأصله المحادثة ) ) المناجاة ربه يناجي فإنما

أن واعلم غيرهما عن منفردين والمناجي هو يرتفع المناجي فكأن الرض
بين الخادم وقوف نحو على العبادة في الدمي وقوف

سعيد أبي مسند في هذا ذكرنا وقد الدب يستعمل أن له فينبغي مالكه يدي
( ( ل وقوله يبصقن ) ) ل يتفلن ( ( ل بقوله والمراد الصفوف بتسوية أمر ولهذا

ذراعاه وتنبو كفيه على يسجد أن ينبغي وإنما السجود في ) ) أي ذراعيه يبسط
الرض عن

فإني صفوفكم ( ( أقيموا والسبعين الخامس الحديث  - وفي1921 1578
الفائدة فما ظهره وراء من يرى كان إذا قائل قال ) ) إن ظهري وراء من أراكم

وجهين من فالجواب ظهره وراء القيس عبد وفد من الشاب أجلس أنه في
بين من رؤيته أن والثاني ظاهر فعل هي إنما والسنة للناس سن أنه أحادهما
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عن فيه زوي قد إنعام محض ظهره وراء ومن الهوى فيه يزاحام طبعي أمر يديه
الهوى بمقتضى تصرفه
حاديثين قبل والسبعين السادس الحديث بيان سبق  - وقد1922 1579
الله {صلى الله رسول أن والسبعين السابع الحديث  - وفي1923 1580

( ( مهيم فقال صفرة من وضر وعليه عوف بن الرحامن عبد وسلم} رأى عليه
فعل من ذلك وكان لون له طيب أو خلوق من اللطخ ) ) الوضر
والزهومة والطيب والحمرة الصفرة من الوضر ويكون بأهله بنى إذا العروس
وأنشدوا

الزبد وضر بها يعلق لم أباريق
العلء أبو لي قال قال اللغوي زكريا أبو أخبرنا قال ناصر بن محمد وأخبرنا
منه يحدثا وما اللبن في ذلك يستعمل ما وأكثر الوسخ الوضر أصل المعري
) ) قال ( ( مهيم وقوله والجسد الثوب لون يغير لنه وضرا الصفرة أثر وسمي

هذا سبق وقد بك أرى الذي هذا وما أمرك ما معناها يمانية كلمة هي عبيد أبو
الزائدة اللفاظ لهذه ذكرناه لكنا الرحامن عبد مسند في الحديث

عليه الله {صلى النبي أن والسبعين الثامن الحديث  - وفي1924 1581
رواية وفي بهما لحكة الحرير لبس في والزبير الرحامن لعبد وسلم} رخص

الرواية اختلفت لهما غزاة في الحرير قمص في لهما فرخص القمل إليه شكوا
فإن روايتين على ل أم والحكة المرض لجل الحرير لبس يجوز هل أحامد عن
قلنا وإن كلم فل بالجواز قلنا

لهما خاصا والزبير الرحامن لعبد رخص ما كان يجوز ل
وسلم} وأبا عليه الله {صلى النبي أن الثمانين الحديث  - وفي1926 1582

رواية ) وفي العالمين رب لله ( الحمد ب الصلة يفتتحون كانوا وعمر بكر
الله ( بسم يقرأ منهم أحادا أسمع فلم وعثمان وعمر بكر أبي مع صليت

وهو بالبسملة الجهر يسن ل أنه على دليل الحديث هذا ) في الرحايم الرحامن
مغفل بن الله وعبد وعمار مسعود وابن وعلي وعثمان وعمر بكر أبي مذهب

الحسن بعدهم ومن التابعين فقهاء من به وقال وأنس الزبير وابن عباس وابن
إسحاق وأبو العزيز عبد بن وعمر وقتادة والنخعي والشعبي جبير بن وسعيد

سليم أبي بن وليث وحاماد والعمش المعتمر بن ومنصور والفزاري السبيعي
وابن عبيد وأبو حانبل بن وأحامد ومالك حانيفة وأبو والثوري ليلى أبي وابن

الفاتحة ابتداء في قراءتها يسن ل مالك وزاد إحاصاؤهم يطول خلق في راهويه
أن إلى والشافعي ومجاهد وطاوس وعطاء معاوية منهم قوم وذهب أصل

( ب الصلة يفتتحون كانوا أنس وقول الشافعي أصحاب قال مسنون بها الجهر
لم أنه فيحتمل نفي على شهادة أسمع لم وقوله قالوا السورة بهذه ) أي الحمد
يتقدم كان وإنما حاينئذ صبيا كان أنسا لن الظاهر وهذا المام عن لبعده يسمع
كانوا ما أنهم يحتمل ثم ) ) قالوا والنهى الحالم أولو ( ( ليلني لقوله الكبير

كجهرهم بها يجهرون
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ويدل قالوا الصوت ضعيف القراءة يبتدئ القارئ لن ظاهر وهذا السورة ببقية
منهم سمعها أنه على دليل وهذا بها يجهر منهم أحادا أسمع لم قوله هذا على

وأم كالفاتحة لها الموضوعة السماء بأحاد لذكرها تعريفها قصد لو أنه فالجواب
هذا رد في ) يكفي الرحايم الرحامن الله ( بسم يذكرون ل قوله ثم القرآن
وقولهم السورة ببقية كجهرهم بها يجهرون كانوا ما قولهم رد وفي التأويل
الله رسول خلف صلى قد أنسا لن الثبات معنى في هي قلنا نفي على شهادة
عليه الله {صلى الله رسول ومات سنين وسلم} عشر عليه الله {صلى

سفرا الخواص الخدم صحبة يصحبه وكان سنة عشرين ابن وسلم} وهو
قدروا ثم الجهر بنفي الخبار يطلق أن له يصح لم يجهر يوما سمعه فلو وحاضرا

في رجل وهو وسلم} فكيف عليه الله {صلى الله رسول حاق في هذا توهم
بأحااديث الجهر لنصرة احاتجوا وقد عثمان زمن في وكهل وعمر بكر أبي زمن

يصح ل أنه يعلمون بما احاتجوا حاتى ومصنفيها رواتها من العصبية فيها دخلت
أحااديث في ( ( التحقيق كتاب في أحااديثهم عوار كشف وقد به الحاتجاج
) ) التعليق
كان أو يقطف فرسا ركب أنه والثمانين الحادي الحديث  - وفي1927 1583

) ) بحرا هذا فرسكم وجدنا ( ( قد فقال قطاف فيه
وصف والبحر ء بطى أي قطوف فرس يقال البطء الفرس في القطاف
في التوسع إباحاة الحديث هذا وفي سليمان أبو قال الجري بسرعة للفرس
يستوف لم وإن معانيه ببعض تعلق له الذي بالشيء الشيء تشبيه من الكلم

كلها أوصافه
فإنهم بالنصار ( ( أوصيكم والثمانين الثالث الحديث  - وفي1929 1584
أي الناس من كرش فلن على يقال الجماعة ) ) الكرش وعيبتي كرشي
في عليهم وأعتمد بهم أثق الذين وصحابتي جماعتي هم قال فكأنه جماعة
وكتمانه حافظه في به أثق الذي سري موضع ) ) أي ( ( وعيبتي وقوله أموري

بحفظه يحوطه أن يريد وما ثيابه جيد عيبته في يضع النسان لن وهذا

متونهم على التراب ينقلون والثمانين الرابع الحديث  - وفي1930 1585
وقال متنان وهما واللحم العصب من الصلب على اكتنف ما الظهر من المتن

عبيد أبو وقال وسطه أي السهم متن هذا يقال الظهر وسط المتن بعضهم
السمسم ودهن الزيت مثل خاصة به يؤتدم مما الدهان من شيء كل والهالة
المذاب والشحم المذابة واللية
والرائحة الطعم الكريه والبشع المتغيرة فهي السنخة وأما أيضا إهالة

رسول عهد على القرآن جمع والثمانين الخامس الحديث  - وفي1931 1586
لفظ وفي ثابت بن وزيد زيد وأبو ومعاذ أبي وسلم} أربعة عليه الله {صلى الله

وأبو جبل ابن هو ومعاذ كعب ابن هو أبي أبي مكان الدرداء أبو البخاري به انفرد
في أن الروايات بعض في جاء وقد عبيد ابن وقيل عمير بن سعد اسمه زيد

النصاري أيوب وأبا الصامت بن وعبادة الداري وتميما عفان ابن عثمان القوم
عليه الله {صلى النبي قال والثمانين السادس الحديث  - وفي1932 1587

) كفروا الذين يكن ( لم عليك أقرا أن أمرني وجل عز الله ( ( إن وسلم} لبي
) ( ( نعم قال وسماني ) ) قال القرآن أقرئك أن ( ( أمرني لفظ ) ) وفي البينة

أبي وسلم} على عليه الله {صلى الله رسول قراءة أما عيناه ) فذرفت
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لنها يكون أن يمكن السورة هذه وتخصيص له تشريفا بذلك وخصه أبي فلتعليم
سالت وذرفت والصلة والقرآن والرسالة التوحايد على تحتوي
في والثمانون السابع الحديث سبق  - وقد1933 1588
مسعود ابن مسند
عمر ابن مسند في والثمانون  - والثامن1934 1589
عليه الله {صلى الله رسول أن والثمانين التاسع الحديث  - وفي1935 1590

أم قالت رواية ) ) وفي وولده ماله أكثر ( ( اللهم فقال لنس وسلم} دعا
أن على دليل الحديث هذا وفي بها تخصني حااجة - أي خويصة لي إن سليم
وهذا لنس بذلك وسلم} دعا عليه الله {صلى الرسول لن تكره ل المال كثرة

المتزهدين جهال يظنه ما خلف
سعد بن سهل مسند في تقدم قد التسعون  - والحديث1936 1591
عفان بن عثمان مسند في والتسعون  - والحادي1937 1592

معه ويشب آدم ابن ( ( يهرم والتسعين الثاني الحديث  - وفي1938 1593
) ) العمر على والحرص المال على الحرص اثنتان

سبب وأحاب العمر فأحاب بقاءها أحاب نفسه آدم ابن إلى الشياء أحاب كان لما
عند التلف بقرب أحاس فإذا غير ل بدنه في يعمل إنما والهرم المال وهو بقائها
له وكراهيته الرحايل بقرب لعلمه للبقاء حابه قوي الهرم

وقد أعور وأنه الدجال ذكر في والتسعين الثالث الحديث  - وفي1939 1594
عمر ابن مسند في ذلك على تكلمنا
رسول إلى الثياب أحاب كان والتسعين الخامس الحديث  - وفي1941 1595

البرود من كان ما الحبرة الحبرة يلبسها وسلم} أن عليه الله {صلى الله
لبسها وسلم} يكثر عليه الله {صلى الله رسول أنس رأى ولما مخططا موشيا

روى وقد ظنه عن أخبر لكنه محبتها على يدل لفظ عنه يرو ولم يحبها أنه ظن
البيض الثياب ( ( البسوا قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن عباس ابن

عباس ابن حاديث الترمذي ) ) قال موتاكم فيها وكفنوا وأطيب أطهر فإنها
أحاب وإسحاق أحامد قال العلم أهل يستحبه الذي وهذا قال صحيحان وسمرة
البياض فيها نكفن أن إلينا الثياب
معاذ مسند في سبق قد والتسعون السادس  - والحديث1942 1596

قبره في وضع إذا العبد ( ( إن والتسعين الثامن الحديث  - وفي1944 1597
فهو وخفقها النعال قرع ) ) أما نعالهم قرع ليسمع إنه حاتى أصحابه عنه وتولى
لبس جواز على يدل وهذا الخطابي قال المشي في وصوتها للرض ضربها
صاحاب ( ( يا قال أنه عنه روي ما فأما ظهرانيها بين الماشي القبور لزائر النعل

مدبوغا كان ما النعال من السبتية الصمعي ) ) فقال سبتيتيك ألق السبتيتين
من السبت لن الخيلء من فيها لما ذلك حارم إنما يكون أن فيشبه بالقرظ

التواضع زي على المقابر دخوله يكون أن فأحاب والتنعم الترف أهل لباس
ابن مسند في سبق قد لنه الخطابي من تكلف وهذا قلت الخشوع أهل ولباس

عليه الله {صلى الله برسول التشبه ويتوخى السبتية النعال يلبس كان أنه عمر
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سبتية وسلم} كانت عليه الله {صلى الله رسول نعل لن إما نعاله وسلم} في
هذا في وليس السنة بل التنعم يقصد عمر ابن كان وما تشبهها السبتية لن أو

ول إباحاة يقتضي ل وذلك بالنعل المقابر يدخل عمن الحكاية سوى الحديث
بخلعهما أمره أنه على ويدل تحريما

( ( كنت وقوله عليه والقعود القبر إلى الستناد عن نهى أنه للقبور احاتراما
في التقليد تحريم على دليل ) ) فيه دريت ل له فيقال الناس يقول ما أقول

ل ذلك من يقين على يعتقده بما عارفا يكون أن للعاقل ينبغي وأنه الدين أصول
روي ) ) كذا تليت ( ( ول وقوله القائد يتبع كالعمى المقلد فإن أحادا فيه يقلد
عن بلغني قولن وفيه قال غلط وهو قتيبة ابن قال الحديث في لنا روي كذا

تتلى ل بأن عليه يدعو التاء ساكنة أتليت ول دريت ل هو قال أنه البصري يونس
وتلها متلية فهي أتلت قد للناقة يقال تتبعها أي تتلوها أولد لها يكون ل أي إبله

إذا اعتليت ول وزن على ائتليت ول دريت ل غيره وقال قال تبعها إذا ولدها
ول هذا ألوت ما قولك من افتعلت تقدير على ائتليت قلت قطعت فإذا وصلته

وهذا استطعت ول دريت ل قال كأنه أستطيعه ل أي كذا آلو ل ويقال استطعته
الهمزة خففت إذا أنك ترى أل الحديث في باللفظ أشبه ولفظه بالمعنى أشبه

بعضهم السكيت ابن قال وقد المحدثا لفظة اللفظة وافقت الكلم وأدرجت
بالثقلين سميا والجن النس فهما الثقلن وأما للكلم تزويجا تليت ول يقول
طري غض ناعم شيء كل والخضر وأمواتا أحاياء تحملهم الرض ثقل لنهما

فيها يلقى جهنم تزال ( ( ل والتسعين التاسع الحديث  - وفي1945 1598
من تقدم من ) ) كان قدمه فيها العزة رب يضع حاتى مزيد من هل وتقول

الله ذات أن علمهم مع يفسرونها ول الشياء هذه سماع عند يسكتون السلف
عن صرف ومن بالنتفال ول بالتغير توصف ول مكان يحويها ول تتبعض ل تعالى
هذه من وجل عز الله إلى يضاف ما تفسير عن وسكت التشبيه يوجب ما نفسه

طريق سلوك ادعى من فأما وسلم الصالح السلف طريق سلك فقد الشياء
فما جهنم في توضع وأنها ذاتية صفة القدم أن الحديث هذا من فهم ثم السلف

ول السكوت في السلف منهاج سلك ول عليه يستحيل ما ول لله يجب ما عرف
قال البدع من غضب من ابتدعه ثالث مذهب من به وأخسس المتأولين مذهب

عين هذا المكنة تشغل صفة له يكون أن الله تعالى عقيل بن الوفاء أبو
ذاته من بشيء يستعين حاتى وتكوينه أمره النار في يعمل ل إنه ثم التجسيم

- غيره - أججها نارا أمر  فمن69 ) النبياء وسلما بردا ( كوني للنار القائل وهو
حاتى بالنزواء يأمرها بأن أججها نار في يضع ل الحاراق عن طبعها بانقلب
للفلك المكون عن وأبعده العتقاد هذا أسخف ما صفاته من بصفة يعالجها

وردوها ما آلهة هؤلء كان ( لو تعالى فقال بتكذيبهم القرآن نطق وقد والملك
وردها أنه تعالى بالله يظن  فكيف99 ) النبياء
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عن الهروي عبيد أبو حاكى وقد المجسمة المتوهمة تخاييل عن الله تعالى
من كأن قيل فإن خلقه شرار من يقدمهم قوم القدم قال أنه البصري الحسن

فيها رمي إذا أنه هذا في يقع الذي أن فالجواب شرارا كانوا ما هؤلء قبل
من قوما فيها فيلقي المزيد وسألت عاجل إحاراقهم إلى بادرت أول الكفار

وتقول إحاراقهم عن فتتوقف اليمان من معهم بما فتحس المذنبين المؤمنين
دارات إل المؤمنين تحرق ) ) أنها ( ( الصحيح في ورد وقد حاسبي أي قط قط

أبي حاديث في وسيأتي التأويل هذا يصح كيف قيل فإن السجود لجل وجوههم
ظن لنه الرواة بعض تحريف من هذا أن ) ) فالجواب رجله فيها ( ( يضع هريرة

ما إلى هذا يرجع أن ويمكن يظنه الذي بالمعنى فروى الرجل هي القدم أن
ينقبض أي ينزوي قوله جراد من رجل يقال كما جماعة الرجل أن وهو ذكرنا
يكون ) ) ول الرض لي ( ( زويت ومنه

العشى قال تقبض مع بانحراف إل النزواء
كأنما عني الطرف يغض يزيد
المحاجم علي عينيه بين زوى

انزوى ما عينيك بين من ينبسط فل
راغم وأنفك إل تلقني ول

والحسب حاسب بمعنى وهي مكسورة خفيفة ) ) فالطاء قط ( ( قط قوله وأما
وأنشدوا حاسبي ) ) والمراد ( ( قطني روي وقد الكفاية

قطني وقال الحوض امتل
بطني ملت قد رويدا مهل
قيل ) ) إن خلقا للجنة ( ( فينشئ وقوله حاسبي بمعنى وهي قدني روي وقد

يسكنون إنما هؤلء أن فالجواب عمل بل أثيبوا كيف للجنة ينشئهم الذين هؤلء
هم بل الجنة أهل يضاهون أنهم إل لربابها والخدم كالحراس الجنة فضول في

أتباع
أن فكفارتها عنها نام أو صلة نسي ( ( من المائة الحديث  - وفي1946 1599
النوم في ( ( ليس قال أنه قتادة أبي مسند في سبق ) ) قد ذكرها إذا يصليها
قد النسان أن أحادهما وجهين من فالجواب كفارة هنا ها ذكر ) ) فلم تفريط
خطأ القاتل مثل الكفارة فتجب يخطئ
يجب وإنما كفارة ل أنه لهم بين كفارة الفعل هذا في توهموا لما أنه والثاني
فقط القضاء

عليه الله {صلى الله رسول أن المائة بعد الول الحديث  - وفي1947 1600
من عمرة حاجته مع التي إل القعدة ذي في كلها عمر أربع وسلم} اعتمر

من وعمرة القعدة ذي في المقبل العام من وعمرة الحديبية زمن - أو الحديبية
عباس ابن عن هذا مثل روي وقد واحادة حاجة وحاج حاجته في وعمرة جعرانة
حاسبا عباس وابن أنسا لن الصحيح هو وهذا ثلثا اعتمر قالت عائشة عن وروي
وأما أربعا صارت فلذلك الكعبة إلى يصل ولم حاصر ثم لجلها خرج التي عمرته
الوداع حاجة سوى الهجرة بعد حاج ما فإنه حاجته

منكبيه شعره يضرب كان المائة بعد الثاني الحديث  - وفي1948 1601
مواضع في الحديث هذا بيان سبق وقد الكتف فرع المنكب
مسعود ابن مسند في تقدم قد المائة بعد الثالث  - والحديث1949 1602
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وغيره
الرسول دومة أكيدر أهدى المائة بعد الخامس الحديث  - وفي1951 1603
ذكر السلم عليه علي مسند في سبق قد سندس وسلم} جبة عليه الله {صلى
اللغوي منصور أبي شيخنا على فقرأت السندس وأما الكفار وهدايا دومة أكيدر
اللغة أهل يختلف ولم المفسرون فيه يختلف لم الديباج رقيق السندس قال
الراجز قال معرب أنه في

حاندس الليالي من وليلة
السندس كلون حاواشيها لون

البراء مسند في تقدم ) ) قد معاذ بن سعد ( ( لمناديل وقوله
بن جابر مسند في تقدم المائة بعد السادس  - والحديث1953 1952 1604

النبي أن المائة بعد الثامن  - والحديث1954 1605 السابع وكذلك الله عبد
) ) هذا بال ( ( ما فقال ابنيه بين يهادى شيخا وسلم} رأى عليه الله {صلى

يمشي أن نذر قالوا
ابنيه بين يهادى يركب أن ) ) وأمره لغني نفسه هذا تعذيب عن الله ( ( إن قال
فإذا يهاديه فهو بشخص ذلك فعل ومن لضعفه عليهما معتمدا بينهما يمشي أي

العشى قال تهادى قيل نفسه النسان ذلك فعل
القيام يريد تأتى ما إذا

البهيرا رأيت قد كما تهادى
كفر عنها فعجز طاعة نذر ومن فعجز الكعبة إلى المشي نذر كأنه الرجل وهذا

يمين كفارة

وفي عمر ابن مسند في سبق قد المائة بعد التاسع  - والحديث1955 1606
عمق طلب ) ) التعمق تعمقهم المتعمقون يدع وصال ( ( لواصلت الحديث هذا

يلزم ل ما تكلف أراد فكأنه الشيء
ابن مسند في سبق قد المائة بعد عشر الحادي  - والحديث1957 1607
مسعود
عند الصبر ( ( إنما المائة بعد عشر الثاني الحديث  - وفي1958 1608

) ) الولى الصدمة
وتصادم بمثله الشديد الشيء ضرب والصدم المصيبة فجأة الولى الصدمة
به الذي حاقيقة صبر هو الذي الصبر أن الحديث ومعنى بعنف تدافعا الرجلن

عمر مسند في شرحاناها ) ) قد ( ( إنما ولفظة الولى الصدمة عند الجر يعظم
المصائب يهون الزمان مرور لن ) ) وهذا بالنيات العمال ( ( إنما قوله عند
غيره إلى عهده تقادم عما ينصرف الفكرية القوة وعمل يطرأ النسيان لن

على يقدر ول مبدأه عند البلء مقابلة في القوة وإنما تكلف غير من الصبر فيقع
بعين ناظر أو يرجوه ما لنيل يصبر فهو بالجر مؤمن رجلين أحاد إل حاينئذ الصبر
إنك قيس بن للشعث السلم عليه علي قال فيه فائدة ل الجزع أن إلى العقل

وأنشدوا البهائم تسلو كما سلوت وإل واحاتسابا إيمانا صبرت إن
نفسه في اللب ذو يمثل

تنزل أن قبل مصائبه
ترعه لم بغتة نزلت فإن
مثل نفسه في كان لما
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آخر إلى يفضي المر رأى
أول آخره فصير

أيامه يأمن الجهل وذو
خل قد من مصارع وينسى

الزمان صروف بدهته وإن
أعول مصائبه ببعض

أمره في الحزم قدم ولو
البل حاسن الصبر لعلمه
آخر وقال

الكره طالعك إذا
لواذا بالصبر فكن
الجر ذهب وإل
هذا ول هذا فل

بكم أصلي أن آلو ل إني المائة بعد عشر الثالث الحديث  - وفي1959 1609
إذا فكان ثابت قال بنا وسلم} يصلي عليه الله {صلى الله رسول رأيت كما
من ركن الركوع من العتدال أن اعلم قائما انتصب الركوع من رأسه رفع

بمقدار واللبث السجدتين بين القعود في الطمأنينة وكذلك عندنا الصلة أركان
وكذلك الحمد ولك ربنا حامده لمن الله سمع الركوع من المنتصب يقول ما

واجب ذلك وقول لي اغفر رب يقول ما بمقدار السجود من الرفع عند اللبث
وملء والرض السموات ملء الحمد ولك ربنا بعد كقوله ذلك على زاد وما أيضا

الصلة في المسنونات من لي اغفر رب قوله وتكرار بعد شيء من شئت ما
عمر ابن مسند في تقدم قد المائة بعد عشر الرابع  - والحديث1960 1610
الله ورسول أنا بينما مائة بعد عشر الخامس الحديث  - وفي1961 1611
المسجد سدة عند رجل لقينا المسجد من وسلم} خارجان عليه الله {صلى

قد الرجل ) ) فكأن لها أعددت ( ( ما قال الساعة متى الله رسول يا فقال
وأما خضع بمعنى واستكان وفناؤه حاوله التي ظلله المسجد سدة استكان

) ) فيحتمل لها أعددت ( ( ما وسلم} بقوله عليه الله {صلى الرسول قصد
لخيرها راج أو لها خائف أو بها مكذب سؤال سؤاله هل ينظر أن أحادهما شيئين
تكلم فلما تلقاها فبم شديد شأنها يقول فكأنه أمرها تهويل المراد أن والثاني

من كان أنس وقول وقصده نيته لحسن يحبه بمن ألحقه اليمان يقتضي بما
السن في المتساوون والتراب أترابي من وكذلك السن في أي أقراني

) ) الساعة تقوم حاتى الهرم يدركه لم هذا أخر ( ( إن وقوله ترب واحادهم
سبيل على بأشياء يتكلم وسلم} كان عليه الله {صلى الله رسول أن اعلم
من الخطأ إلى ينسب ول عليه معمول دليل والقياس والظن والقياس الظن
 كان1 ) النحل الله أمر ( أتى له وقيل الساعة له قربت فلما دليل على عمل
فيكم وأنا يخرج ( ( إن الدجال في قال ولهذا جدا قريبة المارات بتلك يظنها

أظن ( ( ما النخل تلقيح في قال أنه طلحة مسند في سبق ) ) وقد حاجيجه فأنا
تؤاخذوني فل ظننت ( ( إنما قال ) ) ثم شيئا يغني ذاك
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لم ( ( لو النخل تلقيح في قال أنه أنس حاديث من مسلم أفراد ) ) وفي بالظن
في اعتذر ولذلك بالظن قاله أنه على يدل فهذا شيصا ) ) فخرج لصلح تفعلوا
بالتصريح إليه أوحاي مما ل المارات بدلئل ظن مما هذا فكان طلحة حاديث

في سبق كما الزمان ذلك في الكائنين موت بالساعة أراد يكون أن ويحتمل
مائة رأس فإن هذه ليلتكم ( ( أرأيتم فقال ليلة عليهم خرج أنه عمر ابن مسند
من عليه المتفق في ) ) وسيأتي أحاد ظهر على هو ممن يبقى ل منها سنة

( ( إن فقال أصغرهم إلى فنظر الساعة عن سألوه قوما أن عائشة مسند
عروة بن هشام ) ) قال ساعتكم عليكم تقوم حاتى الهرم يدركه ل هذا يعش
موتهم يعني

{صلى النبي خدمت المائة بعد عشر السادس الحديث  - وفي1962 1612
) ) عشر ( ( أف في قط أف لي قال ما والله سنين وسلم} عشر عليه الله

عمرو أبو قرأ وبها تنوين غير من بالكسر أف إحاداها لغات
والتنوين بالكسر أف والثالثة كثير ابن قرأ وبها تنوين غير من بالفتح أف والثانية

أف والخامسة يعمر ابن قرأ وبها والتنوين بالرفع أف والرابعة نافع قرأ وبها
والسادسة الجويني عمران أبو قرأ وبها الفاء تشديد مع تنوين غير من بالرفع

وتخفيفها الفاء بإسكان أف والسابعة الجحدري عاصم قرأ وبها تعسا مثل أفا
العالية أبو قرا وبها وياء وكسرها الفاء بتشديد أفي والثامنة عكرمة قرأ وبها

أقوال خمسة أف معنى وفي أفة والعاشرة والفاء اللف بكسر إف والتاسعة
والثالث الصمعي قاله الذن وسخ والثاني الخليل قاله الظفر وسخ أنه أحادها
الفف من والستصغار الحاتقار الف أن والرابع ثعلب قاله الظفر قلمة

من رفعته ما الف أن والخامس النباري ابن ذكره القلة العرب عند والفف
حاكاه قصبة أو عود من الرض

والتضجر النتن أف معنى قال منصور أبي شيخنا على وقرأت فارس ابن
الذى إماطة يريد وللمكان ورماد تراب من عليك يسقط الشيء نفخك وأصلها

ثلثة هذا في اتفق أنه اعلم فعلت لم لي قال ما وقوله مستثقل لكل فقيل عنه
عاقل كان أنه والثاني خطئه عن يصفح والصبي صبيا أنس كون أحادها أشياء
تذهب أين أمه له قالت ولقد عاقل أي كيس غلم أنسا إن طلحة أبو قال ولهذا

قال هي ما وسلم} قالت عليه الله {صلى الله لرسول حااجة في قال أنس يا
أنشدوا وقد يلم لم عاقل الخادم كان ومتى يخبرها ولم سر إنها
مرسل حااجة في كنت إذا

توصه ول حاكيما فأرسل
امتنع الشياء فلهذه وسلم} وعفوه عليه الله {صلى الله رسول حالم والثالث

أنس لوم
وقد طيبة أبو حاجمه المائة بعد عشر السابع الحديث  - وفي1963 1613
عباس ابن مسند في هذا ذكرنا
تعذبوا ( ( ل ) ) وقال البحري والقسط الحجامة به تداويتم ما أمثل ( ( إن وفيه

الصبي المرأة عذرت يقال الحلق وجع ) ) العذرة العذرة من بالغمز صبيانكم
أم مسند في مشروحاا هذا وسيأتي فغمزته الحلق وجع وهي العذرة به كانت إذا

قيس
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حاتى الثمر بيع عن نهى المائة بعد عشر الثامن الحديث  - وفي1964 1614
الثمرة الله منع إن ( ( أرأيت قال وتصفر تحمر قال زهوها ما لنس فقلنا يزهو

وسلم} قال عليه الله {صلى النبي أن لفظ ) ) وفي أخيك مال تستحل بم
في الحديث هذا سبق ) ) وقد أخيك مال تستحل فبم الله يثمرها لم ( ( إن
) ) أخيك مال تستحل بم الثمرة الله من إن أرأيت وقوله عمر ابن مسند

مالك رواه وسلم} كذلك عليه الله {صلى الله رسول كلم من أنه ظاهره
أخبرنا قال الحافظ الوهاب عبد أنبأنا أنس كلم من فجعلوه الكثرون وخالفه
هذا أنس بن مالك روى قال ثابت بن علي بن أحامد أنبأنا قال أحامد ابن جعفر

عليه الله {صلى الله رسول قال وفيه فرفعه أنس عن حاميد عن الحديث
رواه ) ) وهكذا أخيه مال أحادكم يأخذ فبم الثمرة الله منع إذا وسلم} ( ( أرأيت

منع إن أفرأيت قوله لن هذا في مالك ووهم فيه يختلفوا لم أصحابه مالك عن
العزيز وعبد هارون بن يزيد ذلك بين وقد أنس كلم المتن آخر إلى الثمرة الله
روايتهم في كلهم جعفر بن وإسماعيل الحامر خالد وأبو الدراوردي محمد بن
عن الحديث هذا

( ( بم وسلم} وقوله عليه الله {صلى النبي كلم من أنس كلم وفصلوا حاميد
- القطع فيها يشترط لم - إذا الثمار حاكم أن على ) ) دليل أخيك مال تستحل
ما أن على الحديث هذا دل وقد الشرط بمنزلة ذلك في العرف وأن التبقية
جابر مسند في هذا بينا وقد البائع ضمان من الجوائح تهلكه

سعيد أبي مسند في سبق قد المائة بعد عشر التاسع  - والحديث1965 1615
الخدري
تكتنوا ول باسمي ( ( تسموا المائة بعد العشرين الحديث  - وفي1966 1616
الله عبد بن جابر مسند في هذا في الكلم سبق ) ) قد بكنيتي
الله {صلى الله رسول أن والعشرين الحادي الحديث  - وفي1967 1617

والله عني إليك فقال أبي بن الله عبد إلى وانطلق حامارا وسلم} ركب عليه
على تدل فلتات منه تظهر ثم السلم يظهر أبي ابن كان حامارك آذاني لقد

عليه الله {صلى الله رسول فحمله أخرى وينكر مرة قال لما يتأول ثم نفاقه
علته وسلم} على

أبا فوجد مسعود ابن انطلق والعشرين الثاني الحديث  - وفي1968 1618
لفظ وفي جهل أبو أنت فقال بلحيته فأخذ برد حاتى عفراء ابنا ضربه قد جهل
) ) عفراء ( ( ابنا الحديث هذا في روي كذا قتلني أكار غير لو وقال جهل أبا أنت
قتله جهل أبا أن عوف بن الرحامن عبد حاديث من عليه المتفق في ذكرنا وقد
عفراء أولد من ليس الجموح وابن عفراء بن ومعاذ الجموح بن عمرو بن معاذ
في أيضا نسبها وذكرنا سبعة وهم بدرا شهدوا الذين عفراء أولء ذكرنا وقد

إخوته بعض فلعل جهل أبي قتل باشر ممن عفراء بن ومعاذ عوف ابن مسند
فقال الراوي ) ) فغلط عفراء ( ( ابن الحديث يكون أن أو حاضره أو أعانه

أن تمكنه فلم الجراحاة أثبتته أي ثبت بمعنى وبرد أعلم ) ) والله عفراء ( ( ابنا
أنت فقال استهزاء كنيته مسعود ابن ذكر وإنما برك الحااديث بعض وفي يبرح

جهل أبا أنت روى من  فأما49 ) الدخان الكريم العزيز ( أنت كقوله جهل أبو
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الزراعة في الرض لحفره بذلك سمي الزراع والكار جهل أبا يا هذا أنت أراد
أكر وجمعها الحفرة والكرة
في سبق قد المائة بعد والعشرون الرابع  - والحديث1970 1619
موسى أبي مسند
في شفيع أول أنا المائة بعد والعشرين الخامس الحديث  - وفي1971 1620
الجنة دخول في أي الجنة

عليه الكلم سبق قد المائة بعد والعشرون السابع  - والحديث1973 1621
علي مسند في

بن عمر مسند في سبق قد المائة بعد والعشرون  - والتاسع1975 1622
الخطاب

{صلى النبي عن الناس انهزم المائة بعد الثلثين الحديث  - وفي1976 1623
ساتر أي بحجفة عليه مجوب يديه بين طلحة وأبو أحاد وسلم} يوم عليه الله

صغير ترس وهي بحجفة العدو وبين بينه وسلم} قاطع عليه الله {صلى للنبي
وهي خدمة جمع والخدم جلود من النشاب خريطة والجعبة القوس مد والنزع

جمع والمتون الخدمتين موضع لنهما خدمتين الساقان تسمى وقد الخلخال
المسند هذا من والثمانين الرابع الحديث في بيناه وقد متن

إليه أشير الذي النوم من أحاد يوم عليهم ألقي ما فلجل السيف وقوع وأما
كلمات وقعت  وقد11 ) النفال منه أمنة النعاس يغشيكم ( إذ تعالى بقوله

وذكرها الحميدي يذكرها لم أنه إل البخاري كتاب من الحديث هذا في مصحفة
ويحتمل قال المد أراه وقال بالقاف القد شديد راميا وكان منها سليمان أبو

هو وإنما القرب تنقزان ومنها القوس وتر به يريد القاف بكسر القد شديد
تزفران
علي ( ( ليردن المائة بعد والثلثين الحادي الحديث  - وفي1977 1624

سبق ) ) قد دوني اختلجوا لي ورفعوا رأيتهم إذا صاحابني ممن رجال الحوض
وغيره مسعود ابن مسند في هذا

النجار بني ( ( يا المائة بعد والثلثين الرابع الحديث  - وفي1980 1625
منكم لشتريه ثمنه قدروا ) ) أي ( ( ثامنوني ) ) قوله هذا بحائطكم ثامنوني

المفتوحاة المعجمة بالخاء خرب المعروفة الرواية وخرب نخل فيه وكان قوله
حادثناه سليمان أبو وقال وكلمة كلم يقال كما خربة جمع المكسورة والراء
خرب تميم لغة الليث وقال الخراب جمع وهو الراء وفتح الخاء بكسر الخيام

والواحادة
الخرب إما فيه الصواب أن على يدل فسويت بالخرب فأمر قوله أن إل خربة
السم بهذا يخصون أنهم إل الرض في التي الخروق وهي خربة جمع الخاء بضم
الرواية تكون أن وإما جدار أو أرض في أو كانت جلد من مستديرة ثقبة كل

وترسة وترس وخرجة خرج قيل كما الجرف جمع وهي الجرفة وجمع الجرف
الذي وهو الحدبة جمع وهو حادب الرواية ساعدته إن الصواب في منها وأبين
فيه الرض من موضع أو المحدودب المكان يسوى وإنما فسويت بقوله يليق

تسوى ول تعمر فإنه الخرب فأما خروق
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فعل ما عمير ( ( أبا المائة بعد والثلثين الخامس الحديث  - وفي1981 1626
هذا وفي النغران على ويجمع صغير طائر النغير سليمان أبو ) ) قال النغير

وفيه الكلم في السجع إباحاة وفيه مباح المدينة صيد أن الفقه من الحديث
يكن ولم كناه أنه وفيه السماء تصغير إباحاة وفيه إثما يكن لم ما الدعابة جواز

الكذب باب في ذلك يدخل فلم ولد له
مسند في المائة بعد والثلثون السادس  - والحديث1982 1627
البارقي عروة

الله رسول مع أقمنا المائة بعد والثلثين السابع الحديث  - وفي1983 1628
نوى إذا أنه عندنا الصلة - نقصر بمكة - يعني وسلم} عشرا عليه الله {صلى

اثنتين إقامة نوى إذا أحامد وعن أتم أيام أربعة على يزيد ببلد إقامة المسافر
الخروج ويوم الدخول يوم يحتسب أنه الرواية تختلف ول أتم صلة وعشرين

فنحمل والخروج الدخول غير أيام أربعة إقامة نوى إذا والشافعي مالك وقال
أخرج اليوم يقول كان بل المدة هذه إقامة ينو لم أنه على الحديث هذا نحن
إذا حانيفة أبو وقال أبدا قصر القامة ينو ولم حااجة لقضاء أقام ومتى أخرج وغدا
أتم يوما عشر خمسة نوى

أكنتم لنس قيل المائة بعد والثلثين الثامن الحديث  - وفي1984 1629
الجاهلية شعائر من كانت لنها نعم قال والمروة الصفا بين السعي تكرهون

 قال158 ) البقرة الله شعائر من والمروة الصفا ( إن وجل عز الله أنزل حاتى
فكان نائلة يدعى وثن المروة وعلى إساف يدعى وثن الصفا على كان الشعبي

السعي عن كفوا السلم جاء فلما ويمسحونهما بينهما يسعون الجاهلية أهل
قال الية هذه فنزلت بينهما

جمع وهو شيئا تنبت ل التي الصلدة الصلبة الحجارة اللغة في الصفا الزجاج
الموضعان وهذان اللينة الحجارة والمروة وحاصا حاصاة مثل وصفا صفاة واحاده

ما كل والشعائر شعيرة الشعائر وواحاد متعبداته أعلم من أي الله شعائر من
حاجه فقد شيئا قاصد وكل القصد والحج ذبح أو مسعى أو موقف من كان

وعدل مال إذا جنح من أخذ الثم والجناح اعتمر فقد شيئا قاصد كل وكذلك
الوثان لمكان بينهما الطواف المسلمون اجتنب وإنما الطائر جناح من وأصله
اجتنابهما يوجب ل السلم قبل بينهما الوثان نصب إن لهم فقيل

أن أبلغك لنس قلت المائة بعد والثلثين التاسع الحديث  - وفي1985 1630
قد ) ) قال السلم في حالف ( ( ل وسلم} قال عليه الله {صلى الله رسول
الحلف داري في والنصار قريش وسلم} بين عليه الله {صلى النبي حاالف
ما كل في البعض بعضهم نصر على الجاهلية في يتحالفون وكانوا والعهد العقد

المؤاخاة والنصار قريش بين حاالف بقوله والمراد ذلك السلم فهدم يفعلونه
وقد المحالفة معنى معناها لن محالفة أنس سماها وإنما السلم على للئتلف

عوف بن الرحامن عبد مسند في المؤاخاة إلى أشرنا
فقال اليمن من علي قدم المائة بعد الربعين الحديث  - وفي1986 1631
كإهلل أو بإهلل ) ) قال أهللت وسلم} ( ( بم عليه الله {صلى الله رسول
) ) لما لحاللت الهدي معي أن ( ( لول وسلم} فقال عليه الله {صلى النبي
أن أصحابه أمر ثم الحج يقصدون وسلم} وأصحابه عليه الله {صلى النبي خرج
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لنه الفسخ يمكنه - لم عباس ابن مسند في ذكرنا - كما العمرة إلى يفسخوه
ثم بيناه وقد الله عبد بن جابر مسند في بعينه الحديث وهذا الهدي ساق

الله رسول كان المائة بعد والربعين الثاني الحديث  - وفي1988 1632
ماء من إداوة معنا منا وغلم أنا تبعته لحاجته خرج وسلم} إذا عليه الله {صلى

هو قتيبة ابن فقال الستنجاء وأما كالركوة جلود من إناء الداوة به يستنجي
إذا الرجل وكان الرض من الرتفاع وهي النجوة من وأصله بالحاجار التمسح

ذهب قالوا كما ينجو ذهب فقالوا الرض من بنجوة تستر الحاجة قضاء أراد
الحدثا سمي ثم الحاجة لقضاء الرض من المطمئن وهو الغائط أتى إذا يتغوط

غسله أو موضعه مسح إذا استنجى قد منه واشتق نجوا
اللهم جهل أبو قال المائة بعد والربعين الثالث الحديث  - وفي1989 1633

بعذاب ائتنا أو السماء من حاجارة علينا فأمطر عندك من الحق هو هذا كان إن
34 33 النفال اليتين آخر ) إلى فيهم وأنت ليعذبهم الله كان ( وما فنزلت أليم
إلى الطريق هذه أن غير الحارثا بن النضر لهذا القائل أن على المفسرين أكثر
القرآن أنه أحادها أقوال ) ) ثلثة ( ( هذا بقوله إليه المشار وفي أثبت أنس

محمد إكرام وسلم} والثالث عليه الله {صلى الرسول به جاء ما كل والثاني
أهل إلى ) عائدة ( ليعذبهم قوله في والكناية وسلم} بالنبوة عليه الله {صلى

ابن قال أظهرهم بين مقيم وأنت أحادهما ) قولن فيهم ( وأنت معنى وفي مكة
وفي حاي وأنت والثاني معه والمؤمنون نبيها يخرج حاتى قرية تعذب لم عباس
كان ما أحادها أقوال ) أربعة يستغفرون وهم معذبهم الله كان ( وما قوله

قاله يؤمن له سبق قد من وفيهم المشركين معذب

الذين المؤمنين - يعني وهم المشركين معذب الله كان وما والثاني عباس ابن
لبعض بعضهم بصفة وصفوا النباري ابن قال الضحاك قاله - يستغفرون بينهم

أهل قتل يقال كما الخصوص على العموم فأوقع أظهرهم بين المؤمنين لن
معذبهم الله كان وما والثالث منهم رجل إل ذلك يفعل لم ولعله رجل المسجد

إهلكهم تعذيبهم فمعنى النباري ابن قال مجاهد قاله يستغفر من أصلبهم وفي
لو المعنى أن والرابع قبله الذي الجواب في كما ذراريهم بصفة فوصفهم
تقول كما وهذا العذاب فاستحقوا يستغفروا لم ولكنهم عذبهم لما استغفروا

إذ فأما أكرمتني لو لهينك كنت ما يريدون تكرمني وأنت لهينك كنت ما العرب
والسدي قتادة ذهب المعنى هذا وإلى لهانتي مستحق فأنت تكرمني لست

تعذيبهم أجازت الية ) هذه يعذبهم أل لهم ( وما وقوله اللغويين اختيار وهو
أن أحادها قولن فيه ل أم الول العذاب بهذا المراد وهل ذلك نفت والولى

والثاني وسلم} فيهم عليه الله {صلى النبي كون أحادهما لشيئين امتنع الول
العذاب وقع بالهجرة التمييز وقع فلما بينهم المستغفرين المؤمنين كون

قولن ذلك في ثم مختلفان أنهما والثاني مكة بفتح وقيل بدر يوم بالباقين
أن أحادهما
قد لما الول يقع فلم الكل استئصال والول بدر يوم بعضهم قتل الثاني العذاب

العذاب أن والثاني الثاني ووقع ذراريهم بعض وإسلم بعضهم إيمان من علم
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الخرة عذاب والثاني الدنيا عذاب الول
{صلى الله رسول أن المائة بعد والربعين الرابع الحديث  - وفي1990 1634

أخاف أني لول لفظ - وفي تكون أن ( ( لول فقال تمرة وسلم} وجد عليه الله
الورع في أصل وهو الول فسر الثاني ) ) اللفظ لكلتها الصدقة - من تكون أن

يجب ول تناوله ويجوز يعرف ل النفس تتبعه ل ما أن على يدل أيضا وهو
به التصدق
الله رسول كان المائة بعد والربعين السابع الحديث  - وفي1993 1635
إناء المكوك بمكوك ويتوضأ مكاكيك بخمس وسلم} يغتسل عليه الله {صلى

عندهم معروف المد نحو يسع

رسول دعاء أكثر كان المائة بعد والربعين التاسع الحديث  - وفي1995 1636
حاسنة الخرة وفي حاسنة الدنيا في آتنا وسلم} ( ( اللهم عليه الله {صلى الله
حاسنة في المفسرون اختلف وقد الحسن الشيء ) ) الحسنة النار عذاب وقنا

الدنيا
والثاني السلم عليه علي قاله الصالحة المرأة أنها أحادها أقوال سبعة على

هشام رواه والعبادة العلم والثالث الحسن عن حاسين بن سفيان رواه العبادة
والسادس قتادة قاله العافية والخامس وائل أبو قاله المال والرابع الحسن عن

الخرة حاسنة وفي قتيبة ابن قاله النعمة والسابع مقاتل قاله الواسع الرزق
قاله الجنة والثاني السلم عليه علي قاله العين الحور أحادها أقوال ثلثة

الثوري قاله والمغفرة العفو والثالث الحسن
يسألون الناس يبرح ( ( لن المائة بعد الخمسين الحديث  - وفي1996 1637

هذا عن الباحاث أن ) ) اعلم الله خلق فمن شيء كل خالق الله هذا يقولوا حاتى
فأما شيء ومن بشيء إل شيء وجود يعرف لم الحس لن الحس هو إنما

مخلوق غير خالق من لبد أنه علم فقد بحكمه المقطوع الحاكم هو الذي العقل
والمتسلسل له نهاية ل ما إلى بتسلسل ثم خالق إلى لحاتاج مخلوقا كان لو إذ

افتقر فلو محدثا إلى مفتقرة المحدثات رأى لنه صانعا العقل أثبت وإنما باطل
محدثا كل محدثا إلى المحدثا

رأى المائة بعد والخمسين الحادي الحديث  - وفي1997 1638
بن جابر مسند في هذا على تكلمنا ) ) وقد ( ( اركبها فقال بدنة يسوق رجل
الله عبد

كسرت الربيع إن المائة بعد والخمسين الثالث الحديث  - وفي1999 1639
الطفيل بنت والربيع حاارثة بنت الربيع أربع الصحابيات من الربيع جارية ثنية

وكلهن القصة هذه صاحابة وهي أنس عمة النضر بنت والربيع معوذ بنت والربيع
معوذ بنت غير منهن عنه يرو وسلم} ولم عليه الله {صلى الله رسول بايعن
شاء إن مسندها في ذكرها سيأتي ما ) ) على ( ( الصحيحين في لها أخرج وقد
القدر يجري ل حالف كأنه سنها تكسر ل بالحق بعثك والذي ل قوله تعالى الله
ولم البر على أعانه فأبره ذلك عنها يصرف أن تعالى الله فضل في طمعا بهذا

يحنثه
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الله رسول كان المائة بعد والخمسين السادس الحديث  - وفي2002 1640
ويصوم منه يصوم ل أنه نظن حاتى الشهر من وسلم} يفطر عليه الله {صلى

عدد يصوم السلم عليه كان أنه الحديث هذا ظاهر شيئا منه يفطر أل نظن حاتى
وإنما يوما ويفطر يوما يصوم من مثل فيصير يصوم ما عدد ويفطر يفطر ما

يقوم ما بقدر ينام كان وقد الصوم وأيام الفطر أيام يجمع كان
ينام ما بقدر ويقوم
فإن ( ( تسحروا المائة بعد والخمسين السابع الحديث  - وفي2003 1641

الوقت ذلك في يؤكل ما اسم السين بفتح ) ) السحور بركة السحور في
والوضوء والسعوط والسنون واللبوس والسفوف والبخور الفطور وكذلك
الله رسول كان المائة بعد والخمسين الثامن الحديث  - وفي2004 1642
إني ( ( اللهم - قال الكنيف لفظ وفي الخلء دخل وسلم} إذا عليه الله {صلى

عن كناية هاهنا وهو الخالي المكان ) ) الخلء والخبائث الخبث من بك أعوذ
أي كنيف للترس قيل ومنه قتيبة ابن - قال الساتر أصله والكنيف الحدثا موضع
والصحاري البراحاات في حاوائجهم يقضون الكنيف يحدثا أن قبل وكانوا ساتر
ساكنة الخبث في والباء كنفا سميت للحدثا تسترا آبارا الرض في حافروا فلما

قولن معناه في ثم وغيره عبيد أبي كتاب في أشياخنا عن ضبطناه كذلك
أبو وزعم النباري ابن قاله الكفر والثاني عبيد أبو قاله الشر أنه أحادهما
سليمان

الخبيث جمع وهي قال ضمها الصواب وأن غلط الباء تسكين أن الخطابي
له أين من أدري ول وإناثهم الشياطين ذكران والمراد الخبيثة جمع والخبائث

العرب كلم في الخبث أصل يقول كان العرابي ابن أن يروي وهو التحكم هذا
كان وإن الكفر فهو الملل من كان وإن الشتم فهو الكلم من كان فإن المكروه

من التعوذ صح فإن الضار فهو الشراب من كان وإن الحرام فهو الطعام من
التعوذ فائدتين يحصل لنه أولى الجماعة عليه ما بل النكار وجه فما المكروه

يعم اسم وهو الشياطين من والتعوذ شر كل ذلك في فيدخل المكروه من
للناثا اسما يجعله ولم الشياطين الخبائث عبيد أبو قال كذلك وإناثها ذكورها

الذكور دون
مسند في سبق قد المائة بعد والخمسون التاسع  - والحديث2005 1643

عمر
يتزعفر أن نهى المائة بعد والستين الحادي الحديث  - وفي2007 1644
جاء وقد الرجال على يظهر فيما واستعماله بالزعفران التضمخ التزعفر الرجل

ريحه وظهر لونه خفي ما الرجال ( ( طيب آخر حاديث في
) ) ريحه وخفي لونه ظهر ما النساء وطيب
يصلون كانوا أنهم المائة بعد والستين الثاني الحديث  - وفي2008 1645
لمن صلة أذانين كل ( ( بين السلم عليه قوله هذا ووجه المغرب قبل ركعتين

التنفل حال الشمس غربت ) ) وإذا شاء
فتحا لك فتحنا ( إنا المائة بعد والستين الثالث الحديث  - وفي2009 1646

بن البراء مسند في فتحا كونه وجه ذكرنا وقد الحديبية  قال1 ) الفتح مبينا
عازب
كانت سليم أم أن المائة بعد والستين الخامس الحديث  - وفي2011 1647
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أخذت قام فإذا عندها فيقيل وسلم} نطعا عليه الله {صلى الله لرسول تبسط
الطيب من نوع السك سك في جعلته ثم قارورة في فجمعته وشعره عرقه من
قرابة ذات كانت لنها سليم أم بيت في ينبسط كان أنه تقدم فيما ذكرنا وقد
المعد الشيء والعتيد كالزنفليجة حاوائجها فيه تخفظ شيء والعتيدة منه

باستقصاء باليد المائع جرف والسلت

أبي على دخلنا المائة بعد والستين السادس الحديث  - وفي2012 1648
المرضعة والظئر قيون وجمعه الحداد القين لبراهيم ظئرا وكان القين سيف
ظئرا سمي بلبنه كان لما أنه إل ترضع زوجته كانت وإنما

في رآني ( ( من المائة بعد والستين السابع الحديث  - وفي2013 1649
ستة من جزء المؤمن ورؤيا بي يتخيل ل الشيطان فإن رآني فقد المنام

قتادة أبي مسند في سبق فقد الحديث أول ) ) أما النبوة من جزءا وأربعين
الصامت بن عبادة مسند ففي آخره وأما وجابر

أيكم فقال رجل دخل المائة بعد والستين الثامن الحديث  - وفي2014 1650
البيض هذا فقلنا ظهرانيهم بين وسلم} متكئ عليه الله {صلى والنبي محمد

وسلم} عليه الله {صلى النبي له فقال المطلب عبد ابن له فقال المتكئ
أبو وقال المرفقين إحادى على العتماد التكاء من ) ) الظاهر أجبتك ( ( قد

جنبيه أحاد على معتمدا قعوده في مال من إل المتكئ تعرف ل العامة سليمان
ابن يا أي المطلب عبد ابن وقوله متكئ فهو وطاء على قاعدا استوى من وكل
قوله ) ) وأما أجبتك ( ( قد فقال كلمه جنس من عليه فرد المطلب عبد

عرف أنه فالجواب باليمين ل بالدليل يتبعه أن ينبغي قائل قال إن بالله أسألك
لنه به الثقة حاسن العرابي كان عقيل ابن قال أحالفه بأن ذلك أكد ثم الدليل

باليمين صدقك فأكد الصادق عندي أنت قال فكأنه الصدق إل عليه يجرب لم
وسلم} عن عليه الله {صلى الله رسول نسأل أن القرآن في نهينا وقوله
) تسؤكم لكم تبد إن أشياء عن تسألوا ( ل تعالى قوله إلى يشير كأنه شيء

كذلك وليس أتنفل ل يعني أنه ظان ظن ربما عليهن أزيد ل  وقوله101 المائدة
والنصارى اليهود فعلت كما منه أنقص ول المفترض على أزيد ل المعنى وإنما
فرائضهم في

على دخلت الزهري قال البخاري أفراد من الول الحديث  - وفي2015 1651
إل أدركت مما شيئا أعرف ل فقال يبكيك ما له فقلت يبكي وهو بدمشق أنس
وهذه الصلة هذه

كان فإنه الحجاج يصنع ما إلى يشير أنه أنس من الظاهر ضيعت قد الصلة
به يتعلق وما الملك عبد بمدح متشاغل الجمعة يوم جدا الصلة يؤخر

عليه الله {صلى بالنبي أشبه أحاد يكن لم الثاني الحديث  - وفي2016 1652
بن الله عبيد أتي قال سيرين ابن عن رواية وفي علي بن الحسن وسلم} من

فقال شيئا حاسنه في وقال ينكت فجعل طست في فجعل الحسين برأس زياد
مخضوبا وسلم} وكان عليه الله {صلى الله برسول أشبههم كان أنس

الله {صلى الله رسول يشبه كان الحسن أن الحديث في روي وقد بالوسمة
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وقد ذلك دون فيما يشبهه الحسين وكان الصدر إلى الرأس وسلم} من عليه
وقال فيه يؤثر بشيء يقرعه أي ينكت وقوله ذر أبي مسند في الطست ذكرنا

إنه قيل الشعر يسود خضاب والوسمة بالحسن وصفه في أي شيئا حاسنه في
خضب من وأول بكسرها ووسمة السين بإسكان وسمة ويقال النيل ورق

من بالوسمة
عبد ابن المبارك أخبرنا قال مسعود بن سلمان أخبرنا المطلب عبد مكة أهل

عمر حادثنا قال حايويه بن عمر أبو قال البيضاوي علي بن محمد أنبأنا قال الجبار
محمد بن هشام بن العباس حادثنا قال الدنيا أبي بن بكر أبو حادثنا قال سعد بن

وذلك مكة أهل من بالوسمة خضب من أول المطلب عبد أن جده عن أبيه عن
هذا تغير أن لك هل المطلب عبد يا فقال ملوكها بعض إليه فنظر اليمن قدم أنه

أراد فلما بالوسمة عله ثم بالحناء فخضبه إليك ذاك قال شابا فتعود البياض
ثم اختضب مكة من دنا فلما المطلب عبد وأقبل كثيرا شيئا منه زوده النصراف

شيبة يا العباس أم نتيلة له فقالت الغراب حانك ولحيته رأسه كأن مكة دخل
فقال دام لو الخضاب هذا أحاسن ما الحمد

حامدته السواد هذا لي دام لو
انصرم قد شباب من بديل وكان

قصيرة والحياة منه تمتعت
هرم - أو - نتيلة موت من بد ول

خفضه المرء على يجدي الذي وماذا
انهدم عرشه إذا يوما ونعمته

بالوسمة يخضبان جميعا والحسين الحسن وكان مكة أهل بعده فخضب قال
عبد وكذلك مليكة أبي ابن رواه فيما بالسواد يخضب عفان ابن عثمان وكان
والمغيرة عامر بن وعقبة وقاص أبي بن وسعد طالب أبي بن جعفر ابن الله
ومن صحابة كلهم وهؤلء العاص بن وعمرو الله عبد بن وجرير شعبة ابن

وموسى عفان بن عثمان بن عمرو بعدهم ومن التابعين
عبد ابن سلمة أبو الخلفاء أبو السجاد عباس بن الله عبد بن وعلي طلحة ابن

والزهري يكرب معد بن وإسماعيل السود بن الرحامن وعبد عوف بن الرحامن
أبي وابن أرطأة بن والحجاج الرشك ويزيد دثار بن ومحارب السختياني وأيوب

جبير بن ونافع القاضي جامع بن وغيلن إسحاق بن ومحمد جريج وابن ليلى
وعمر المعتز بن الله وعبد المنصور جعفر وأبو مروان بن الملك عبد بن وهشام

عرفة بن محمد بن وإبراهيم سلم بن القاسم عبيد وأبو المقدمي بن علي بن
أخبار ذكرت وقد بالسواد يخضون كانوا كلهم آخرين في بنفطويه المعروف

) ) والخضاب ( ( الشيب كتاب في بالسانيد هؤلء
الله رسول استأذنوا النصار من رجال أن الثالث الحديث  - وفي2017 1653
( فقال فداءه عباس أختنا لبن فلنترك لنا ائذن وسلم} فقالوا عليه الله {صلى

يوم خرج فإنه المطلب عبد بن العباس إلى ) ) الشارة درهما منه تدعون ( ل
هذا النصار فقالت عمرو بن كعب اليسر أبو فأسره مكرها المشركين مع بدر

وسلم} والثاني عليه الله {صلى الله رسول إكرام أحادهما أمرين بذلك وأرادوا
له فولدت النجار بني من امرأة تزوج قد كان هاشما فإن منهم العباس لقرابة

في عليهم المنة لتكون أختنا ابن قالوا وإنما أختنا ابن قالوا فلذلك المطلب عبد
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في الدب وحاسن الذكاء قوة من وهذا عليه منة لكان عمك قالوا ولو إطلقه
أخينا ابن فقال بالنسب لجهله الحديث قرأة بعض صحفه وقد الخطاب

نوع الدين في يكون وسلم} لئل عليه الله {صلى الله رسول لهم يأذن فلم
طالب أبي بن عقيل أخيه ابني يفدي أن وكلفه العباس من الفداء فأخذ محاباة
عليه الله {صلى الله رسول فبات قيد ليلة يئن العباس وكان الحارثا بن ونوفل

في العباس أنين ( ( سمت فقال تنام ل مالك أصحابه له فقال وسلم} ساهرا
الله رسول فقال وثاقه من فأرخى العباس إلى منهم رجل ) ) فقام وثاقه

من رجل ) ) فقال العباس أنين أسمع ل وسلم} ( ( مالي عليه الله {صلى
) ) كلهم بالساري ذلك ( ( فافعل قال وثاقه من أرخيت إني القوم

رسول بنت كلثوم أم على رأى أنسا أن الرابع الحديث  - وفي2018 1654
مسند في هذا تفسير تقدم قد سيراء حارير وسلم} برد عليه الله {صلى الله
عمر

) ) مظلوما أو ظالما أخاك ( ( انصر الخامس الحديث  - وفي2019 1655
الظلم من شخصا منع من أن اعلم الظلم من تمنعه بأن ظالما نصره وفسر

بالنصر ينفعه كما بالمنع ونفعه هواه على نصره فقد
عليه الله {صلى الله رسول كان السادس الحديث  - وفي2020 1656

وسلم} ل
فللمبادرة بالكل التبكير وأما وترا ويأكلهن تمرات يأكل حاتى الفطر يوم يغدو
الوتر وأما الصوم في أمره امتثل كما الفطار في تعالى الله أمر امتثال إلى
الشياء من كثير في اليتار يحب كان فإنه

أعادها بكلمة تكلم إذا الله رسول كان السابع الحديث  - وفي2021 1657
إعادة أما ثلثا عليهم سلم عليهم فسلم قوم على أتى وإذا عنه تفهم حاتى ثلثا

ليتضح أو بإعادته اللفظ معنى ليفهم إما أشياء ثلثة تعدو فل لتفهم الكلمة
وأما الحفظ بالفهم المراد فيكون لتحفظ أو المحتملت عنه فينقطع اللفظ
إذا فأما يجب ولم الول السلم يسمع لم إذا الستئذان به فالمراد السلم إعادة

للعادة وجه فل فأجابوا فسلم دارا أتى أو بالسلم فعمهم مجلس على مر
وسلم} عليه الله {صلى الله رسول إن التاسع الحديث  - وفي2023 1658

فقال الزاملة وأما للفرس كالسرج للبعير الرحال زاملته وكان رحال على حاج
لم أنه والمراد متاعه عليه يحمل الرجل به يستظهر بعير الزاملة فارس ابن
البعير ذلك غير معه كان ول المترفون يصنع كما هودج في يكن

وفيه عشر السادس الحديث إلى تفسيره تقدم قد هذا بعد  - وما2030 1659
إل الشياء هذه سبقت قد والمنابذة والملمسة والمخاضرة المحاقلة عن نهى

الثمار اشتراء والمخاضرة إدراكه قبل الزرع بيع المحاقلة فنقول إليها نشير أنا
لمست أو ثوبي لمست إذا يقول أن والملمسة صلحاها يبد ولم مخضرة وهي
فقد إليك نبذته أو الثوب إلي نبذت إذا يقول أن والمنابذة البيع وجب فقد ثوبك
البيع وجب

في سبق وقد الكي إباحاة والعشرين الثاني الحديث  - وفي2036 1660
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حاصين بن عمران مسند
شبرا إلي العبد تقرب ( ( إذا والعشرين الخامس الحديث  - وفي2039 1661
تقربه الرب وبتقرب بالطاعة تقربه العبد بتقرب ) ) المراد ذراعا إليه تقربت

الترمذي عيسى أبو قال مثل ضرب وهذا السعي شدة والهرولة بالمغفرة
يعني ) ) قال ذراعا منه ( ( تقربت الحديث هذا تفسير في العمش عن ويروى

إذا معناه قالوا الحديث هذا العلم أهل بعض فسر وهكذا قال والرحامة بالمغفرة
ورحامتي بمغفرتي إليه سارعت بطاعتي إلي تقرب
الله {صلى الله رسول كان والعشرين السادس الحديث  - وفي2040 1662

إحادى وهن النهار من الواحادة الساعة في نسائه على وسلم} يدور عليه
وقوة الخلقة كمال من النكاح على القوة تعد كانت العرب أن اعلم عشرة
ثم خلقة الناس وسلم} أتم عليه الله {صلى وكان منها الشجاعة تعد كما البنية

طلبا التبتل في النصارى على رد ذلك فعله في كان ثم ثلثين قوة أعطي
للنسل

{صلى الله رسول إلى مشيت والعشرين الثامن الحديث  - وفي2042 1663
لل أصبح ( ( ما يقول وسمعته سنخة وإهالة شعير وسلم} بخبز عليه الله

الشحم وهو الودك ) ) الهالة أبيات لتسعة وإنهم أمسى ول صاع إل محمد
تغير إذ الدهن سنخ يقال المتغيرة والسنخة أكلها الرجل واستأهل المذاب
أزواجه أبيات هي التسعة والبيات بالعراقي وثلث أرطال خمسة والصاع
وميمونة سلمة وأم حابيبة وأم وسودة وحافصة عائشة وهن عنهن توفي اللواتي
شرح صاع إل محمد لل أصبح ما وقوله وصفية وجويرية جحش بنت وزينب
قال فكأنه الصبر الخلق تعليم أحادهما وجهين من ذلك وفائدة شكوى ل للحال

إعلم والثاني فاصبروا ابتليتم فإذا حاالي وهذه تعالى الله على الخلق أكرم أنا
المبتلى ليفرح بالخيار يلصق البلء بأن الناس
من سفع أقواما ( ( ليصيبن والعشرين التاسع الحديث  - وفي2043 1664

وعذابها لهيبها من أثر ) ) أي النار
أن وفيه والثلثين السادس الحديث إلى هذا بعد ما سبق  - وقد2050 1664
أكل وما مات حاتى خوان على يأكل وسلم} لم عليه الله {صلى الله رسول

شيء الخوان سكرجة على أكل أنه علمت وما سميطا شاة رأى ول مرققا خبزا
والخبز عباس ابن مسند في ذكرناه وقد الطعام عليه ويترك كالمائدة ينصب

بها يرقق التي الخشبة وهي المرقاق من مأخوذ وكأنه الخفيف المرقق
يأخذون كانوا وإنما المترفين مآكل وهو عليه جلده الذي المسموط والسميط

أبي شيخنا على فقرأت السكرجة وأما يشوونها ثم به ينتفعون الشاة جلد
وتشديدها الراء وفتح والكاف السين بضم السكرجة هي قال اللغوي منصور

وهي الراء وفتح باللف أسكرجة الصواب يقول اللغة أهل بعض وكان قال
فإن علي أبو قال العرب بها تكلمت وقد الخل مقرب وترجمتها معربة فارسية
عن عوضت وإن أسيكره فقلت والراء الجيم حاذفت حاقرت

سكيرجة بريهم في سيبويه رواه ما وقياس أسيكيرة قلت المحذوف
عليه الله {صلى النبي نعل أن والثلثين الثامن الحديث  - وفي2052 1665

عليها شعر ل والجرداوان النعل زمام القبالن قبالن لها وسلم} كان
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أتت سراقة بن حاارثة أم أن والربعين الحادي الحديث  - وفي2055 1666
- وقد حاارثة عن تحدثني أل الله نبي يا وسلم} فقالت عليه الله {صلى النبي
) ) العلى الفردوس أصاب ابنك ( ( إن فقال غرب سهم أصابه بدر يوم قتل
والتنوين الرفع مع الراء بتسكين غرب بالتنوين سهم الحديث في لنا روي كذا
الغرب وإضافة الراء بفتح غرب سهم والجود هكذا تقول العامة قتيبة ابن قال
أي من يدر لم إذا غرب سهم أصابه يقال السكت بن يعقوب وقال السهم إلى
دؤاد أبو قال به رمي جهة

بها ساط وهو فألحقه
الغرب سهم القوس يلحق كما

العانة فارسه ألحقه الوحاش حامير من عانة خلف يعدو فرسا يصف
ل حايث من جاء إذا قال أنه زيد أبي عن روي وقد غالب أي بها ساط والفرس

فهو غيره فأصاب بعينه إنسان به رمي فإن الراء بسكون غرب سهم فهو يعرف
فقرأت الفردوس وأما غير ل الراء بفتح الزهري وقال الراء بفتح غرب سهم
أعرب رومي أصله الفردوس قال الزجاج عن اللغوي منصور أبي شيخنا على
( يرثون تعالى قوله في أنث وإنما مذكر الفردوس قيل وقد قال البستان وهو

الزجاج وقال قال الجنة به عنى  لنه11 ) المؤمنون خالدون فيها هم الفردوس
منقول بالرومية هو وقيل النبت من ضروبا تنبت التي الودية الفردوس وقيل
ولم قال فردوس لفظه كذا بالسريانية أيضا والفردوس قال العربية لفظ إلى

كل يجمع الذي البستان أنه وحاقيقته حاسان شعر في إل العرب أشعار في نجده
حاسان وبيت كذلك اللغة أهل عند لنه البساتين في يكون ما

موحاد كل الله ثواب وإن
يخلد فيها الفردوس من جنان
فردوسا وقال الروم بلغة البستان الفردوس بإسناده الكلبي ابن وقال قال

الحارثا بن الله عبد وقال فرداسا بالنبطية أصله الفردوس السدي وقال
العناب الفردوس

رسول يخدم يهودي غلم كان والربعين الخامس الحديث  - وفي2059 1667
وسلم} عليه الله {صلى النبي فأتاه وسلم} فمرض عليه الله {صلى الله

أبا أطع فقال أبيه إلى ) ) فنظر ( ( أسلم له فقال رأسه عند فقعد يعوده
وتواضع عيادته وجواز اليهودي استخدام جواز الحديث هذا في فأسلم القاسم
النصح في وسلم} ومبالغته عليه الله {صلى الله رسول
ما بالمدينة أقواما ( ( ( إن والربعين الثامن الحديث  - وفي2062 1668
الله عبد بن جابر مسند في تقدم ) ) قد معنا وهم إل شعبا سلكنا
فجاء تسبق ل العضباء كانت والربعين التاسع الحديث  - وفي2063 1669
الله رسول فقال المسلمين على ذلك فشق فسبقها له قعود على أعرابي
) وضعه إل الدنيا في شيء يرتفع أل الله على وسلم} ( ( حاق عليه الله {صلى

أن وحاكينا مواضع في تقدم فيما الناقة هذه ذكرنا وقد الذن شق ) العضب
أعد ما البل من والقعود الذن مشقوقة كانت أنها ل لها لقب هو يقول بعضهم

الغراض بلوغا بدار ليست فلنها الدنيا من مرتفع كل وضع وأما خاصة للركوب
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والنغص البلء محل هي وإنما
إلى فنظر سفر من قدم إذا كان الخمسين الحديث  - وفي2064 1670
يضع البعير ووضع سريعا سهل سيرا سار المعنى راحالته أوضع المدينة جدرات

اليضاع  وقيل47 ) التوبة خللكم ( ولوضعوا تعالى قوله ومنه وضعا سيره في
الخبب مثل سير

مواضع في تقدم قد والخمسون الحادي  - والحديث2065 1671
كانت وفيه والخمسين الرابع الحديث إلى تقدم قد بعده  - وما2068 1672
وسلم} وقد عليه الله {صلى الله رسول وجه في ذلك عرف هبت إذا الريح

عذابا يكون أن يخاف كان وأنه عائشة مسند في هذا سبب بين
الله {صلى الله رسول كان والخمسين الخامس الحديث  - وفي2069 1673

فيها بصحفة المؤمنين أمهات إحادى فأرسلت نسائه بعض وسلم} عند عليه
الخادم يد بيتها وسلم} في عليه الله {صلى النبي التي فضربت طعام

الصحفة وسلم} فلق عليه الله {صلى النبي فجمع فانفلقت الصحفة فسقطت
) ) ثم أمكم ( ( غارت ويقول الصحفة في كان الذي الطعام فيها يجمع جعل ثم

حاتى الخادم حابس

كسرت التي إلى الصحيحة الصحفة فدفع بيتها في هو التي عند من بصحفة أتى
قيل فإن القصعة الصحفة كسرت التي بيت في المكسورة وأمسك صحفتها
أن - أحادها وجهين من فالجواب بمثلها غرمها فكيف القيم ذوات من الصحفة
الغرامة وجه على ل ملكه إلى ملكه من فنقل ملكه أنه بيته يحويه فيما الظاهر
بالموال والعقوبة لها عقوبة الكاسرة بيت من القصعة أخذ أنه والثاني بالقيمة

الزكاة وأخذ سارقه على المعلق الثمر مثلي قيمة تغريم ذلك من مشروعة
حاكم ذلك وكل به الممثل العبد وعتق الغال رحال وتحريق الممتنع مال وشطر

عقيل ابن ذكره عندنا باق
مقدم سلم ابن الله عبد بلغ والخمسين السادس الحديث  - وفي2070 1674
فسأله فأتاه يخترف أرض في وهو وسلم} المدينة عليه الله {صلى الله رسول

الثمرة يجتني بمعنى ) ) يخترف آنفا جبريل بهن ( ( خبرني فقال مسائل عن
وجه ما قائل قال ربما اليهود عدو ذلك جبريل عن وقولهم الساعة بمعنى وآنفا

الشياء بهذه اليمان عن للتقاعد يتعللون كانوا أنهم فالجواب لملك عداوتهم
يبين بما المعاداة وجه ذكروا قد أنهم  على88 ) البقرة غلف ( قلوبنا قالوا كما

أفتراهم والشدة بالحرب ينزل إنه فقالوا جهلهم

وقوله ويرجع يميل وينزع للمر فالمعاداة المأمور ذنب وما مأمور أنه يعلموا لم
النار تسلط الساعة قيام قبل الول الحشر هو ) ) هذا الناس تحشر ( ( نار

يحشرون ثم يموتون ثم القيامة علمات من وذلك منها فيهربون الناس على
من حاوت أنه أحادهما قولن ففيه الحوت كبد زيادة أكلهم وأما القيامة إلى

له يصنع بما الضيف إتحاف معنى على بهما يتحفون الجنة من وثور الجنة
وسلم} عليه الله {صلى الله رسول سأل يهوديا أن ثوبان مسند من وسيأتي

فما ) ) قال الحوت كبد ( ( زيادة قال الجنة يدخلون حاين تحفتهم ما فقال
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) ) وقال أطرافها من يأكل الذي الجنة ثور لهم ( ( ينحر قال أثرها في غذاؤهم
وإني جزورا ضيف لكل فإن ( ( ادخلوها الجنة لهل وجل عز الله يقول كعب

الذي الحوت أن ) ) والثاني الجنة لهل يجزر وحاوت بثور فيؤتى اليوم أجزركم
فل يحملها كان ما وذهب ذهبت الدنيا أن بأكله أعلموا فكأنهم الرض عليه

أخبرنا قال البناء بن غالب أبو أنبأنا القامة منزل هي الدار هذه بل إليها رجوع
حادثنا قال النجاد بكر أبو أنبأنا قال عثمان بن الحسن أخبرنا قال ياسين بن جابر

بن إسحاق حادثنا قال عيسى بن إسماعيل حادثنا قال القطان علي بن الحسن
قال عباس ابن عن الضحاك عن جويبر حادثنا قال بشر

إليهم وجل عز الله ) ) أرسل ( ( طوبى شجرة تحت الجنة أهل اجتمع إذا
الثور فينطح قال الرضين تحت الذي والثور عليها الرض قرار التي الحوت
طيب كل ريح فيه فيجدون منه فيأكلون الجنة لهل فيذكيه بقرنيه الحوت
بن محمد الحسن أبو قال وكذلك منازلهم إلى ينصرفون ثم ثمرة كل وطعم

قرنه على الرض كانت الذي الثور رأس إليهم يقرب الذي الفارسي القاسم
الهاء بهت قوم اليهود إن وقوله ظهره على الرض كانت التي الحوت وكبد

أي عندك بهتوني بإسلمي علموا فإن بالكذب يبهتون أنهم والمعنى مضمومة
من وتعجب بطلنه من تتحير الذي الكذب والبهتان حاضوري مع علي كذبوا

في أي فلن حاشا في كنت قولك من مشتقة كلمة لله حااشا وقوله إفراطه
وأنشدوا ناحايته

المباين الخليط أمسى الحشا بأي
والمسلحة يسلم ل أنه يعنون ذلك من حاشا في فالمعنى النواحاي بأي أي

الخوف مكان يحرسون قوم والمسالح بالسلح الحارس
الناس أقاتل أن ( ( أمرت والخمسين الثامن الحديث  - وفي2072 1675

شهدوا فإذا الله رسول محمدا وأن الله إل إله ل أن يشهدوا حاتى
إل وأموالهم دماؤهم علينا حارمت صلتنا وصلوا ذبيحتنا وأكلوا قبلتنا واستقبلوا

على تحمل إنما الناس معاملت أن على الحديث هذا دل ) ) وقد بحقها
الظواهر

ممن يبق لم قال أنس عن والخمسين التاسع الحديث  - وفي2073 1676
مات من آخر هو وأنس والكعبة المقدس بيت قبلة يعني غيري القبلتين صلى

أبو وسلم} موتا عليه الله {صلى الرسول رأى من وآخر بالبصرة الصحابة من
تعالى الله شاء إن مسنده في ذكره وسيأتي الطفيل
خز من أصفر برنسا أنس على رأيت الستين الحديث  - وفي2074 1677

كساء البرنس
به سترت لعائشة قرام كان والستين الحادي الحديث  - وفي2075 1678
تزال فل عني وسلم} ( ( أميطي عليه الله {صلى النبي لها فقال بيتها جانب

الرقيق الستر ) ) القرام صلتي في لي تعرض تصاويره
عند صارت رأيتها لما ) ) أي صلتي في لي ( ( يعرض ومعنى الزالة والماطة

لي تمثل غيبتها
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يغادر ل شفاء الباس ( ( مذهب والستين الثاني الحديث  - وفي2076 1679
يترك بمعنى ويغادر الشدة ) ) الباس سقما

ثلثة له يموت مسلم من ( ( ما والستين الرابع الحديث  - وفي2078 1680
الثم ) ) الحنث إياهم رحامته بفضل الجنة أدخله إل الحنث يبلغوا لم الولد من

وإنما والحسنات بالسيئات القلم فيه عليه يجري الذي الحد إلى يبلغ أن والمراد
أبي مسند في هذا سبق وقد وشفقتهم الباء لمحبة أشد لنه الصغر اشترط

الخدري سعيد
البحرين من بمال أتي أنه والستين الخامس الحديث  - وفي2079 1681
) ) ( ( خذ فقال أعطني فقال العباس ) ) فجاء المسجد في ( ( انثروه فقال
( ( ل قال إلي يرفعه بعضهم مر فقال يستطع فلم يقله ذهب ثم ثوبه في فحثا

) ) ( ( ل قال علي أنت فارفعه ) ) قال
من العبادة إلى لتوجهه فصيانة الصلة إلى خروجه عند إليه يلتفت لم كونه أما

العباس بإعانة أحادا يأمر لم وإنما يحمل بمعنى ويقل الدنيا إلى التفات شوب
السؤال ثقل عنه يحمل أحاد ول عنه المسئول هو أنه على لينبه يعنه ولم عليه

الكتفين بين ما والكاهل
وإن وأطيعوا ( ( اسمعوا والستين السادس الحديث  - وفي2080 1682

العمال في هو إنما هذا أن ) ) اعلم زبيبة رأسه كأن حابشي عبد عليكم استعمل
لقوله للحبشة فيها مدخل ل لقريش الخلفة فإن والخلفاء الئمة دون والمراء

يرون من تولية للئمة ) ) وإنما قريش في المر هذا يزال ( ( ل السلم عليه
( ( كأن قال فلذلك الحبشة في معروف الرأس وصغر ولتهم طاعة فتجب
) ) زبيبة رأسه

عليه الله {صلى النبي قدح كان والستين السابع الحديث  - وفي2081 1683
انصدع نضار من عريض قدح وهو بفضة فسلسله انصدع قد أنس وسلم} عند

فحرام بالذهب كان إذا التضبيب أن واعلم ضببه بمعنى وسلسله انشق بمعنى
أو كثيرا كان كان سواء

وأما الذهب يسير يباح أنه أصحابنا من العزيز عبد بكر أبو ذكر وقد قليل
إن وكذلك حارام فهو كثيرا يكون أن إما أمرين من يخلو فل بالفضة المضبب

كتشعيب لحاجة اليسير كان إذا وأما الناء في كالحلقة حااجة لغير يسيرا كان
موضع مباشرة تكره لكن مباح ذلك فإن سكين وشعيرة سيف وقبيعة قدح

ل وداود حانيفة أبو وقال مباح اليسير أن أحامد عن روي وقد بالستعمال الفضة
حامر أقداح النضار وقيل الثل شجرة هو فقيل النضار وأما بحال المضبب يكره

شيء كل من الخالص والنضار معروف شجر وهو النبع هو وقيل بالذهب شبهت
يوم الناس إلى أنس نظر والستين التاسع الحديث  - وفي2083 1684
منصور أبي شيخنا على قرأت خيبر يهود كأنهم فقال طيالسة فرأى الجمعة
وقد بالهاء طيالسة والجمع اللم بفتح معرب أعجمي الطيلسان قال اللغوي
ثعلب وأنشد العرب به تكلمت

لشانه مبتكر كلهم
بطيلسانه لحييه كاعم
أعوانه في يزف وآخر
حافانه في الهيق زفيف مثل
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بقيراونه تلقاك فإن
سلطانه من الجور بعض خفت أو

زمانه في السوء لقرد فاسجد
ذكر والهيق يسرعون  أي94 ) الصافات ( يزفون قوله من الزفيف من يزف

إناثه والثاني العرابي ابن قاله صغاره في أحادهما قولن حافانه وفي النعام
ما لبسة أنس أنكرها التي الطيالسة وهذه الجماعة والقيروان الصمعي قاله
يعهدها كان

الله {صلى الله رسول كان والسبعين الحادي الحديث  - وفي2085 1685
يوم وصلى الفضيلة لموضع ذلك يفعل كان وإنما صلة لكل وسلم} يتوضأ عليه
يجب إنما الوضوء أن ) ) ليعلم فعلته ( ( عمدا وقال واحاد بوضوء صلوات الفتح
فضيلة حادثا غير من الوضوء وأن الحدثا لجل

ما إليه نشكو مالك بن أنس أتينا والسبعين الثاني الحديث  - وفي2086 1686
شر بعده الذي إل زمان عليكم يأتي ل فإنه ( ( اصبروا فقال الحجاج من نلقى
وسلم}  عليه الله {صلى نبيكم من ) ) سمعته ربكم تلقوا حاتى منه

العزيز عبد ابن عمر الحجاج بعد جاء أنه نعلم ونحن هذا وجه ما قائل قال إن
عام فكل الغالب على خرج الكلم أن فالجواب الزمان وصلح العدل فبسط
من يأتي وما اليقين ويضعف الجهال ويكثر العلم ويقل بدعة وتحيا سنة تموت

قليل نادر الممدوح الزمان
{صلى الله رسول بنت شهدنا والسبعين الرابع الحديث  - وفي2088 1687

) ) الليلة يقارف لم أحاد من فيكم ( ( هل فقال تدفن وسلم} وهي عليه الله
أنس بذلك أفصح وقد رقية هي البنت هذه قبرها في فأنزل أنا طلحة أبو فقال
بنات لبعض الميتة هذه تكون أن يشبه فقال الخطابي غلط وقد عنه روي فيما

تفسير الحديث هذا وفي إليه وسلم} فنسبت عليه الله {صلى الله رسول
بشيء ليس وهذا الذنب يعني أراه قال فإنه فليح وهو الرواة بضع عن يقارف
ابن أنبأنا قال الحصين ابن فأخبرنا هذا يمنع ما روي قد أنه أحادها أوجه لثلثة

أبي حادثني قال أحامد بن الله عبد حادثنا قال جعفر بن أحامد أنبأنا قال المذهب
ماتت لما رقية أن أنس عن ثابت حادثنا قال حاماد حادثنا قال عفان حادثنا قال
أهله قارف رجل القبر يدخل وسلم} ( ( ل عليه الله {صلى الله رسول قال

السمرقندي أحامد بن إسماعيل ) ) وأخبرنا الليلة
الفضل ابن الحسن بن محمد أخبرنا قال الطبري الله هبة بن محمد أخبرنا قال
قال سفيان بن يعقوب حادثنا قال درستويه بن جعفر بن الله عبد أخبرنا قال

عن سلمة بن حاماد حادثنا قال عفان حادثنا قال توبة أبي بن محفوظ حادثني
وسلم} عليه الله {صلى الله رسول بنت رقية ماتت لما قال أنس عن ثابت
أهله قارف أحاد القبر يدخلن وسلم} ( ( ل عليه الله {صلى الله رسول قال

رسول كان الذنب أراد لو أنه والثاني عفان بن عثمان فتنحى ) ) قال البارحاة
أبو يكون أن والثالث بذلك أحاق المهاجرين وسلم} وكبار عليه الله {صلى الله

يقال الوطء المراد وإنما خصالهم من ذلك يكن ولم بهذا نفسه مدح قد طلحة
من طلب فلهذا يتذكره بالشيء العهد والقريب جامعها إذا امرأته الرجل قارف

بذلك عهده يقرب لم
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المعتبة عند يقول كان والسبعين الخامس الحديث  - وفي2089 1688
أن نرى عبيد أبو قال افتقرت وتربت العتاب ) ) المعتبة يمينه تربت ( ( ماله

ولكنها خاطبه من على بالفقر الدعاء يتعمد وسلم} لم عليه الله {صلى النبي
ابن وقال المر وقوع يريدون ل وهم يقولونها العرب ألسنة على جارية كلمة
يمينه تربت عرفة

الله عبد بن جابر مسند في هذا سبق وقد به أمر ما يفعل لم إن
أدق هي أعمال لتعملون إنكم والسبعين التاسع الحديث  - وفي2093 1689

وسلم} عليه الله {صلى الله رسول عهد على نعدها كنا الشعر من أعينكم في
وهي لها احاتقارا وقع كثير عندكم لها ليس أعمال تعملون المعنى الموبقات من
إليك قلبي للرجل الرجل قول مثل العمال وهذه المهلكات أي الموبقات من

بالشيء الرجل الرجل مدح أو فيه يكذب مما ذلك ونحو قصدك نية على وكنت
المعاملت في ذلك يكون وقد جائر لسلطان ذلك كان وربما فيه ليس الذي
النسان يحتقرها وأشياء المسلم وعيبة المحصنة وقذف الوالدين وعقوق بالربا

مهلكة وهي العادات مع فيها ويجري
الله {صلى الله رسول كان والثمانين الحادي الحديث  - وفي2095 1690

بمعنى بكر بالصلة أبرد الحر اشتد وإذا بالصلة بكر البرد اشتد وسلم} إذا عليه
ذر أبي مسند في البراد معنى ذكرنا وقد قدم

عليه الله {صلى النبي قدم والثمانين الثاني الحديث  - وفي2096 1691
والكتم بالحناء فغلفها بكر أبي غير أشمط أصحابه في وسلم} وليس

الشعر بسواد الشيب اختلط والشمط إليها هاجر حاين المدينة يعني قدم قوله
- فغلفها وقوله الليل ظلمة بباقي لختلطه شميطا يبدو ما أول الصباح ويسمى

والكتم وغطاه به أحااط ما وهو الشيء غلف ومنه بذلك عمها أي لحيته يعني
ويجيء والسواد الحمرة بين الشعر صار الحناء مع خلط فإذا الشعر يسود نبات
سليمان أبو قال لونها قنأ حاتى والكتم بالحناء فغلفها الصحيح ألفاظ بعض في

كان وقد السواد إلى يضرب التي الحمرة الشديدة اللوان من القاني الخطابي
في ذكرتهم وقد بعدهم ومن الصحابة من كثير خلق والكتم بالحناء يخضب

له قيل الشيب خضاب فائدة فما قائل قال ) ) فإن والخضاب ( ( الشيب كتاب
تشبهوا ول الشيب ( ( غيروا قال فإنه الشارع أمر امتثال إحاداها فوائد ثلثا فيه

بن الحسين بن علي أخبرنا قال عمر أبي بن محمد بن علي ) ) أخبرنا باليهود
بن محمد بن حامزة أخبرنا قال بشران بن محمد بن الملك عبد أنبأنا قال أيوب

السدي القاسم بن محمد حادثنا قال الدوري محمد بن عباس أنبأنا قال الفضل
عن الوزاعي حادثنا قال

( وسلم} قال عليه الله {صلى النبي أن هريرة أبي عن سلمة أبي عن الزهري
عباس ابن حاديث من روينا ) ) وقد فخالفوهم يخضبون ل والنصارى اليهود ( إن
الملئكة فإن ( ( اختضبوا قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن
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أبي مرض لما حانبل بن أحامد بن صالح ) ) قال المؤمن بخضاب يستبشرون
من شيئا يحيي الرجل لرى إني فقال خضب قد جيراننا من رجل عليه دخل

فقال مخضوب شيخ الله عبد أبي على دخل المروزي وقال به فأفرح السنة
والفائدة الشرع موافقة جهة من فائدة فهذه خضب قد الشيخ أرى أن لسر إني

حاال أقرب كان غير فإذا جدا الشيب يكرهن والنساء المرأة تختص الثانية
يؤثر الشيب أن وهو بالرجل تختص الثالثة والفائدة لمعاشرتهن وأصلح عندهن

{صلى النبي صفة في أنس قال ولهذا فيشينه الصورة فأما ومعنى صورة فيه
يكرهه كلكم فقال هو شين أو له فقيل ببيضاء الله شانه وسلم} ما عليه الله
الجل بقرب النسان لعلم القلب ويقطع المل يضعف فإنه المعنى في وأما

فكيف بالخرة ويذكر المل يقصر ما على ندور إنما فنحن قائل قال وربما
الغفلة الشديد فمنهم يختلفون هذا في الناس أن فالجواب ينسينا فيما نشرع

الموقظات إلى فيحتاج الخرة عن
ذكر النسان نصب ومتى بالمباحاات التعديل إلى فيحتاج اليقظة الشديد ومنهم
علم نشر على يقدر لم أملها في لها وتبسط نفسه يغالط ولم عينيه بين الموت

العالم ينفع الذي فما قائل قال فإن العلماء إل يفهمه ل وهذا بعيش ينتفع ولم
الحاوال بستر تقنع النفس أن فالجواب باطنه يعلم شيء تغطية من العاقل
الطعام مضغ حاال في تصور لو النسان فإن بالظواهر يتشاغل البشرية فطبع
أراد ثم اللذيذة اللقمة أخرج لو ولهذا بلعه أمكنه ما بريقه اختلط وقد هو كيف

أو عيشه طاب ما والنجاس الدماء من به وما نفسه تصور ولو يمكن لم إعادتها
مصلحة الحال فتغطية التمتع على يقدره لم امرأته جسد في ذلك تصور لو

لينتفع عنه النسان أجل تغطية الحكمة اقتضت ولهذا بذلك تقنع والنفس العبد
لب لذي إل تحصل ل الشياء هذه وفهم بعيشه

أي خمارها تلوثا خرجت مسلم أفراد من الثالث الحديث  - وفي2099 1592
رأسها على تلويه

عليه الله {صلى الله رسول رأى الخامس الحديث  - وفي2101 1693
بطنه بقرت المشركين من أحاد مني دنا إن فقالت خنجرا سليم أم وسلم} مع

ومن أطلق من والطلقاء الطلقاء من بعدنا من اقتل وقولها وفتحته شققته أي
هوازن يوم يديك بين من انهزموا أي بك انهزموا وقولها الفتح مسلمة من عليه
النصر تعقبها الهزيمة تلك ) ) لن كفى الله ( ( إن فقال حانين يوم تعني

والغنيمة
به جاءت ) ) ( ( إن ( ( الملعنة في الثامن الحديث  - وفي2104 1694
الجعد ضد وهو الشعر السهل ) ) السبط لهلل فهو العينين قضيء سبطا

وقوله فساد أي قضأة فلن عين في يقال مقصور وهو فاسدهما العين وقضيء
) ) أي الساقين ( ( حامش وقوله خلقة العين سواد ) ) الكحل ( ( أكحل
بذلك والمراد الساقين حامشاء وامرأة الساقين حامش رجل يقال دقيقهما

الدقة
سعيد أبي مسند في عشر الحادي الحديث على تكلمنا  - وقد2107 1695
وليس النجاشي إلى كتب أنه عشر الثاني الحديث  - وفي2108 1696

أن وسلم} اعلم عليه الله {صلى الله رسول عليه صلى الذي بالنجاشي
ملكهم يسمون فارس أن كما النجاشي يملكهم من كل يسمون كان الحبشة
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كسرى
جابر مسند في تقدم قد عشر الثالث  - والحديث2109 1697
عليه الله {صلى الله رسول أن فيه عشر الرابع  - والحديث2110 1698

قوته ذهبت أي خفت قد رجل وسلم} عاد
وسلم} عليه الله {صلى النبي أن عشر السابع الحديث  - وفي2113 1699
قال وقد الطلق على القبر على الصلة جواز على يدل هذا قبر على صلى
يصلى أنه عندي والصحيح عقيل ابن قال شهر إلى عليه يصلي أصحابنا أكثر
إلى عليه صلي الولي عليه يصلي أن قبل دفن إذا حانيفة أبو وقال شهر بعد عليه
ثلثا

عليه الله {صلى النبي صدر شق عشر الثامن الحديث  - وفي2114 1700
- اللون متغير أي اللون منتفع وهو قوله الشق طرفي جمع أي لمه وسلم} ثم

) ) فالخياط والمخيط الخياط ( ( أدو ومنه بها يخاط التي البرة والمخيط
وسلم} عليه الله {صلى الله رسول خلق قد قيل فإن البرة والمخيط الخيط
مطهر ولد فهل مسرورا مختونا
كما العقول لمتحان جعلت المور هذه أن فالجواب الشيطان حاظ من القلب
تصاريف على اعترض فمن قبلة إلى قبلة من وحاول بقطعها وأمر القلفة خلق
أمره يحملون لنهم العتراض يقع وإنما سفيه فهو والنهار الليل تصرف من

يكن لم أمرا مستدركا كان فبنى عاد ثم هدم ثم بنى من وإن المشاهد على
الله على يجوزان ل والمران عابثا بالهدم كان مستدركا يكن لم فمتى عمله
ولدته أن هذا في الحكمة وجه بان قد ثم يسلمون فإنهم المحققون وأما تعالى

مما القلب سليم خلق ولو حاقه في الحق إنعام للخلق تبين مسرورا مختونا
آخر إنعام يؤذي بقاؤه كان شيء بإخراج فالعلم بذلك يعلم لم باطنه في أخرج
العصمة أمر وتأكيد الوحاي طريق تنظيف زيد لكنه طاهرا خلق أنه على

وذهب ولى أي قفى فلما العشرين والحديث  - وفي2116 1701
) ترضاها قبلة ( فلنولينك والعشرين الثالث الحديث  - وفي2119 1702
) النحو ( والشطر تحبها  أي144 البقرة
أي النفس حافزه وقد رجل جاء والعشرين الرابع الحديث  - وفي2120 1703
العنيف الدفع الحفز وأصل السعي شدة من جهده
سكتوا القوم وأرم

( ( اللهم أحاد يوم يقول كان والعشرين الخامس الحديث  - وفي2121 1704
على الكلم تقدم وقد بدر يوم هو إنما غلط ) ) وهذا الرض في تعبد ل تشأ إن

عمر مسند في هذا
قريش روايا عليهم وردت والعشرين السادس الحديث  - وفي2122 1705
{صلى الله رسول يد موضع عن أحاد ماط ) ) فما فلن مصرع ( ( هذا فقال
ومنه زال بمعنى وماط راوية والواحادة للماء الحوامل وسلم} الروايا عليه الله

إزالته وهي الذى إماطة
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الله رسول صالحوا قريشا أن والعشرين السابع الحديث  - وفي2123 1706
( ( اكتب وسلم} لعلي عليه الله {صلى النبي وسلم} فقال عليه الله {صلى

الرحامن الله بسم ما ندري ما سهيل ) ) فقال الرحايم الرحامن الله بسم
رحامان إل الرحامن نعرف ل يقولون القوم كان اللهم باسمك اكتب الرحايم
ينفذها لم عليه الرحايم الرحامن الله بسم ردوا فلما مسيلمة يعنون اليمامة

إليهم
بن سهل مسند في وشرحاناه الصلح هذا ذكرنا ) ) وقد ( ( براءة أنفذ حاين

عازب بن والبراء حانيف
الله {صلى الله رسول أن والعشرين الثامن الحديث  - وفي2124 1707

فلما قريش من ورجلين النصار من سبعة في أحاد يوم وسلم} أفرد عليه
المراهق ومنه منه قربوا ) ) رهقوه الجنة وله عنا يردهم ( ( من قال رهقوه

ففي أحاد يوم معه ثبت من عدد في الروايات اختلفت وقد للحلم المقارب وهو
ثبت فيمن ذكر وقد بكر أبو فيهم عشر أربعة سعد ابن وقال تسعة الرواية هذه
قوم فيها عنه يبعد حاالت وكأنها عبيدة وأبو الرحامن وعبد والزبير طلحة معه

من استشهد إسحاق ابن فقال أحاد يوم قتل من عدد فأما إليه ويرجعون
) ) فربما أصحابنا أنصفنا ( ( ما وقوله رجل وستون خمسة أحاد يوم المسلمين

أنصفنا ( ( ما يقول ثم بالقتال يأمرهم كيف فقال الناس بعض على هذا أشكل
يقوا أن الناس على يجب أنه فالجواب النصاف غير عنده ) ) وهل أصحابنا
يبادر أن للكل ينبغي ) ) كان عنا يردهم ( ( من قال فلما بأنفسهم الله رسول
القرشيين إلى بذلك إشارته يكون أن ويحتمل بإنصاف ليس بعضهم فتأخر
بذلك ينفردون النصار تركا لنهما

وشج أحاد يوم رباعيته كسر أنه والعشرين التاسع الحديث  - وفي2125 1708
وهما الثنايا بعد التي السنان الرباعيات عنه الدم يسلت فجعل وجهه في

والرأس الوجه في الجراحاة والشج أسفل من ورباعيتان فوق من رباعيتان
والزالة المسح والسلت

صادقا الشهادة طلب ( ( من والثلثين الحادي الحديث  - وفي2127 1709
تسليم على يدل للشهادة الطلب صدق لن ) ) وهذا تصبه لم ولو أعطيها
( قد تعالى كقوله أجرها فحصل وقعت فكأنها بها القلب ورضى لها النفس
إلى ليس فذاك بالمطلوب القدر يجر لم  فإذا105 ) الصافات الرءيا صدقت
طلب ما بطلبه فيعطى الطالب
جابر مسند في سبق والثلثون الثاني  - والحديث2128 1710
عليه الله {صلى الله رسول أن والثلثين الرابع الحديث  - وفي2130 1711

هذه فلن ( ( يا فقال فجاء فدعاه رجل به فمر نسائه إحادى مع وسلم} كان
) ) زوجتي

الله شاء إن مسندها في الحديث هذا وسيأتي حايي بنت صفية المرأة هذه
تعالى

دار في كأنا ليلة ذات ( ( رأيت والثلثين الخامس الحديث  - وفي2131 1712
الدنيا في لنا الرفعة فأولت طاب ابن رطب من برطب فأتينا رافع بن عقبة

الرؤيا تعبير في أصل الحديث ) ) هذا طاب قد ديننا وأن الخرى في والعاقبة
والحاوال السماء على
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وفيه طلحة مسند في تقدم قد والثلثون السابع  - والحديث2133 1713
التمر أردأ وهو شيصا فخرج
خشفة فسمعت الجنة ( ( دخلت والثلثين التاسع الحديث  - وفي2135 1714

والحركة الصوت ) ) الخشفة ملحان بنت الغميصاء هذه قالوا هذا من قلت
شاء إن مسندها في اسمها في الخلف وسيأتي سليم أم هي الغميصاء وهذه
تعالى الله

توقفوا أي القوم فأحاجم الربعين الحديث  - وفي2136 1715
لما بآدم يطيف إبليس ( ( جعل والربعين الثاني الحديث  - وفي2138 1716

من الصبر ضعيف ) ) الجوف يتمالك ل خلق أنه عرف أجوف رآه فلما خلق
ل الغذاء إلى مفتقر أنه والثاني بأجوف ليس ما ثبوت يثبت ل أنه أحادهما وجهين
الوجهين من إبليس فيه فيطمع عنه يصبر

فاستحياهم سلما فأخذهم والربعين الثالث الحديث  - وفي2139 1717
استبقاهم واستحياهم مستسلمين قتال بل أخذهم المعنى
إليه نأوي مأوى لنا صير أي وآوانا والربعين الرابع الحديث  - وفي2140 1718

والقامة السكنى موضع والمأوى

ولد بأم يتهم كان رجل أن والربعين الخامس الحديث  - وفي2141 1719
عليه الله {صلى الله رسول وسلم} فقال عليه الله {صلى الله رسول

عليه الله {صلى الله رسول ولد ) ) أم عنقه فاضرب ( ( اذهب وسلم} لعلي
في السكندرية صاحاب المقوقس إليه أهداها إبراهيم أم مارية وسلم} هي

ثوبا وعشرين دينار ألف معهما وبعث سيرين أختها ومعها الهجرة من سبع سنة
مع ذلك بعث مارية أخا كان مأبور له يقال وخصيا يعفور وحاماره الدلدل وبغلته
حااطب

وأقام وأختها هي فأسلمت مارية على السلم حااطب فعرض بلتعة أبي ابن
{صلى الله رسول عهد على ذلك بعد بالمدينة أسلم حاتى دينه على الخصي

بالماء يأتيها القبط من رجل وكان المدينة عالية في وسلم} ونزلت عليه الله
الله رسول فأمر علجة على يدخل علج الناس فقال إليها ويتردد والحطب

لم التي البئر - وهي ركي في وهو فأتاه بقتله وسلم} عليا عليه الله {صلى
في وقع السيف رأى فلما نخلة على وجده بل وقيل مجبوب هو فإذا فخرج تطو

الذكر المقطوع وهو مجبوب هو فإذا وتكشف كساءه فألقى لجله جاء ما نفسه
وسلم} عليه الله {صلى أمر كيف يقال أن وهو اعتراض الحديث هذا وعلى
من كان قد يكون أن جائز فقال جرير ابن عنه أجاب فقد بالتهمة رجل بقتل
لنقض بقتله فأمر فعاد مارية على الدخول عن بالنهي إليه تقدم وقد العهد أهل

العهد
من الدنيا أهل بأنعم ( ( يؤتى والربعين السادس الحديث  - وفي2142 1720

نعيم بك مر هل قط خيرا رأيت هل له يقال ثم صبغة النار في فيصبغ النار أهل
له فيقال الجنة أهل من الدنيا في بؤسا الناس بأشد ويؤتى والله ل فيقول قط
مراعاة على يحث الحديث ) ) هذا رب يا والله ل فيقول قط بؤسا رأيت هل

فليست النصب أثمرت إذا والراحاة هان الراحاة أعقب إذا التعب فإن العواقب
من فالعاقل راحاة
بعده الذي الحديث المعنى هذا كشف وقد الحال عاجل في ل المآل في نظر
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تنال ل الحكماء قالت ) ) وقد بالشهوات النار وحافت بالمكاره الجنة ( ( حافت
ندم صاعقة وتقع إل لذة برق يلمع أن وقل بالراحاة الراحاة

ل ينعم الجنة يدخل ( ( من والربعين التاسع الحديث  - وفي2145 1721
العيش وسوء الشقاء ) ) البؤس يبأس

عمر مسند في الخمسون  - والحديث2146 1722
حاتى تقاولتا وزينب عائشة أن والخمسون الثاني الحديث  - وفي2148 1723

رواه وقد يحثوه التراب حاثا يقال بالتراب صاحابتها واحادة كل رمت أي استحثتا
القول من والخبيث الهجر لصاحابتها واحادة كل قالت أي استخبثتا حاتى قوم

الخصومة في الصوت رفع والصخب اصطخبتا أي استخبتا حاتى آخرون ورواه
المحفوظ هو الول واللفظ يتعاقبان والصاد والسين
الله رسول بعث والخمسين الثالث الحديث  - وفي2149 1724
وهو أيضا وبسبس بسيسة هذا في يقال عينا وسلم} بسيسة عليه الله {صلى

السموات عرضها جنة إلى ( ( قوموا وقوله النصاري ثعلبة بن عمرو ابن
الذي العرض يرد لم قتيبة ابن قال والرض السموات كعرض ) ) أي والرض

فإن واسعة أي عريضة بلد تقول والعرب سعتها أراد وإنما الطول خلف هو
تكون فكيف مرات عشر الدنيا بقدر له الجنة أهل أقل أن تروون أنتم قائل قال

بالضافة الدنيا أن أحادهما وجهين من فجوابه والرض السماء بعرض كلها الجنة
أضيفت فإذا تليها التي من أعظم هي سماء وكل كالذرة السموات إلى

صفة بذلك المراد يكون أن والثاني كنطفة عندها الدنيا كانت كلها السموات
تقال كلمة هي بخ بخ وقوله الجنة جميع صفة ل مؤمن بكل يختص الذي البستان

كما الخاء وسكنت وتفخيمه المر تعظيم معناها النباري ابن قال المدح عند
تشبيها منونا بخ بخ ويقال فخفف التشديد وأصله وبل هل من اللم سكنت

الخر وقال واحاد بمعنى به وبه بخ بخ السكيت ابن وقال ومه كصه بالصوات
وأنشد والتخفيف والتشديد والخفض الجزم لغات أربع بخ في

الرافدات أكرم روافده
خضم لبحر بخ لك بخ

آخر وقال
وللمولود لوالده بخ بخ

الكبيرة الجعبة إلى تضم صغيرة جعبة الراء بفتح والقرن أخرج بمعنى واخترج

الله {صلى الله رسول كان والخمسين الرابع الحديث  - وفي2150 1725
بإناء يأتون فما الماء فيها بآنيتهم المدينة خدم جاء الغداة صلى وسلم} إذا عليه

وسلم} وينبغي عليه الله {صلى بركته بهذا يطلبون كانوا إنما فيه يده غمس إل
يحملهم وأن ظنونهم يخيب أل هذا مثل في به التبرك العوام طلب إذا للعالم
من يعتصم العالم أن إل له مخاطرة نوع هذا في كان وإن عليه هم ما على

بالمتزهد الخطر يقع وإنما غيره فعل فيه يؤثر ول نفسه ويعرف بعلمه الخطر
الحمقى وراء النعال خفق أبقى ما قال كما هذا مثل أفسده فربما العلم القليل

شيئا عقولهم من
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{صلى الله رسول انطلق والخمسين السادس الحديث  - وفي2152 1726
فل قال شراب فيه إناء فناولته معه وانطلقت أيمن أم وسلم} إلى عليه الله

الصخب عليه وتذمر عليه تصخب فجعلت يرده لم أو صائما أصادقته أدري
تصخب ومعنى صوت له كان إذا والجريان الموج صخب وماء والجلبة الصوت

ومربيته حااضنته كانت لنها عليه انبسطت وإنما تغضب وتذمر تصيح
علي مسند في والخمسون السابع  - والحديث2153 1727
الشارب قص في لنا وقت والخمسين الثامن الحديث  - وفي2154 1728
اعلم ليلة أربعين من أكثر نترك ل أن العانة وحالق البط ونتف الظفار وتقليم

الظفر تحت حاصل وربما الوساخ كثرت المقدار هذا على الزمان زاد متى أنه
والشارب بالظفار خصت التي الزينة تعدم إنها ثم إليه الماء وصول يمنع ما

) ) انطقي لركانه ( ( ويقال والستين الحادي الحديث  - وفي2157 1729
بالسهام الرمي ) ) المناضلة أناضل كنت ( ( عنكن وقوله العضاء الركان
والعتذار عنها المدافعة هنا ها بها والمراد
قال خل أتتخذ الخمر عن سئل والستين الثاني الحديث  - وفي2158 1730
الخمر تخليل يجوز ل عندنا فإنه مذهبنا صحة على دليل الحديث ) ) هذا ( ( ل

يجوز حانيفة أبو وقال وتطهر يكره تخليلها أن أحامد وعن خللت إذا تطهر ول
كالروايتين مالك وعن وتطهر

الله رسول إلى رجل جاء والستين الخامس الحديث  - وفي2161 1731
وأكثر الخلق البرية قتيبة ابن ) ) قال إبراهيم ( ( ذاك قال البرية خير يا فقال

( ( فعيلة وهي اللسنة على جرت ما لكثرة الهمزة ترك على والقراء العرب
العود بريت من مأخوذة أنها يزعم من الناس ) ) ومن ( ( مفعولة ) ) بمعنى

ل لذلك وقالوا التراب من خلق أي التراب وهو البرا من أنها يزعم من ومنهم
وإنما بالهمز قرئت لما التراب وهو البرا من كانت لو الزجاج وقال يهمز

وهو البرية خير أنه لبراهيم شهد كيف قيل فإن الخلق الله برأ من اشتقاقها
سيد ( ( أنا يقول

الخلق خير أنه يعلم أن قبل قاله ما على محمول هذا أن ) ) فالجواب آدم ولد
) ) آدم ولد سيد ( ( أنا قال ذلك عرف فلما

عليه الله {صلى النبي أتي والستين السابع الحديث  - وفي2163 1732
رأيته لفظ وفي ذريعا أكل منه يأكل محتفز وهو يقسمه فجعل وسلم} بتمر

الحثيث السريع والذريع يتمكن ليس الذي المستعجل المحتفز تمرا يأكل مقعيا
عبيد أبو وقال الحاتفاز وهو وركيه على يجلس أن والقعاء شميل بن النضر قال
بالرض يده ويضع ساقيه وينصب بالرض أليتيه يلصق أن هو

الله {صلى الله رسول رخص والستين الثامن الحديث  - وفي2164 1733
فقد العين من الرقية أما والنملة والحمة العين من الرقية وسلم} في عليه
قتيبة ابن فقال الحمة وأما عباس ابن مسند في بها يتعلق وما العين ذكرنا
الجنب في قروح والنملة السموم ذوات من وأشباهها والعقارب الحيات الحمة
وقال

العزيز عبد بن عمر عن ويحكى قال وغيره بالجنب تخرج قروح هي عبيد أبو
ل أن غير تفتعل شيء وكل وتكتحل وتقنأ تحتفل العروس النملة رقية في

إذا نمل رجل يقال النميمة فهي النون بضم النملة فأما تتزين تقنأ الرجل تعصي
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نماما كان
) ) الظئر لظئرين له ( ( إن والستين التاسع الحديث  - وفي2165 1734

الحديث هذا تقدم وقد العطف من وأصله المرضعة

عليه الله {صلى الله رسول كان السبعين الحديث  - وفي2166 1735
ل شيء هذا ركعتين صلى فراسخ ثلثة أو أميال ثلثة مسيرة خرج وسلم} إذا

لجماعة مذهبا الحديث هذا كان وإن الظاهرة المذاهب أرباب من أحاد به يقول
عمر ابن وقال فراسخ خمسة وبين بينه فيما يقصر أنس كان فقد السلف من
شيئين أحاد على الحديث هذا يحمل وإنما فأقصر النهار من الساعة لسافر إني

الطويل السفر بنية وسلم} خرج عليه الله {صلى الله رسول يكون أن أحادهما
أميال ثلثة سار فلما
منسوخا يكون أن والثاني رأى ما أنس فحكى سفره من عاد ثم قصر

وغيره عمر مسند في تقدم قد والسبعون الحادي  - والحديث2167 1736
الدوسي هريرة أبي مسند من المشكل  ) كشف80( 

كتاب في ذكرتها قد قول عشر ثمانية على أبيه واسم اسمه في واختلفوا
صغيرة هرة أمره قديم في له وكانت شمس عبد ) ) وأشهرها ( ( التلقيح

وسلم} بخيبر عليه الله {صلى الله ورسول سبع سنة المدينة وقدم بها فكني
وما وسلم} المدينة عليه الله {صلى الله رسول مع قدم حاتى خيبر إلى فسار
الله {صلى الله رسول عن روى فإنه حاديثه من أكثر الصحابة من لحاد حافظ
( ( في منها له أخرج وسبعين وأربعة وثلثمائة حاديث آلف وسلم} خمسة عليه

أحااديث وتسعة ) ) ستمائة الصحيحين
شيئا رأيت ما عباس ابن قال الول الحديث في المشكل  - فمن2168 1737
( ( إن وسلم} قال عليه الله {صلى النبي إن هريرة أبو قال مما باللمم أشبه
) ) محالة ل ذلك أدرك الزنا من حاظه آدم ابن على كتب الله

والنطق النظر أن بالحديث والمراد لها مواقعة غير من المعصية مقاربة اللمم
من بد فل عليه قضي ) ) أي ذلك ( ( أدرك وقوله الزنا تقارب النفس وشهوة
مقدمة لنه زنا النظر سمي وإنما يمد وقد مقصور والزنا ذلك من شيء إصابة

حاد يحد وأنه زان المتلوط أن على ) ) دليل ذلك يصدق ( ( والفرج وقوله ذلك
الزاني

المدينة مسيلمة قدم عباس ابن قال الثاني الحديث  - وفي2169 1738
ثمامة فاسمه مسيلمة أما تبعته بعده من المر محمد لي جعل إن يقول فجعل

وكان يأتيه أنه يدعي الذي باسمه يسمونه رحامان له يقولون وكانوا قيس بن
قد ولكني بمحمد أؤمن أنا فقال النبوة ادعى لما قومه خاصمه قد مسيلمة
أثال بن ثمامة فكتب حاجرا وأنزلوه حانيفة بنو فكاتبه النبوة في معه أشركت

وغلب أمره إلى دعا قد مسيلمة وسلم} أن عليه الله {صلى الله رسول يخبر
معي كان من عامة فأضل النبوة في أشرك قد بأنه الرجال له وشهد حاجر على

رجلين وسلم} مع عليه الله {صلى الله رسول على مسيلمة كتاب قدم ثم
الرض أن كتابه في وكان حاجير بن الله وعبد النواح بن الله عبد لهما يقال
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إلى كتابه في ويدعوه يعدلون ل قوم قريشا ولكن لقريش ونصفها لنا نصفها
تقتل ل الرسل أن وسلم} ( ( لول عليه الله {صلى النبي فقال المقاسمة

إلى محمد وسلم} ( ( من عليه الله {صلى النبي أجاب ) ) ثم لقتلتكما
لله الرض فإن بعد أما الكذاب مسيلمة

الله أقادك حاجر أهل أهلكت وقد للمتقين والعاقبة عباده من يشاء من يورثها
الحديث هذا في ذكر ما له وجرى المدينة مسيلمة ) ) وقدم معك صوب ومن

إلى أمره فاستفحل عنه وسلم} وتغوفل عليه الله {صلى الله رسول توفي ثم
يدعي الذي قرآنه من وكان حامزة قتل الذي وحاشي بيد وجل عز الله قتله أن
أسيد انتهكت ما الزلم والجزع الدلم والذئب الطخم ( ( والليل إليه يوحاى أنه
ول رطب من أسيد قطت ما الهامس والذئب الدامس ) ) ( ( والليل محرم من

واللبن السوداء والشاة وألبانها السود وأعجبها وألوانها ) ) ( ( والشاء يابس
) ) ( ( ضفدع تمجعون ل لكم فما المذق حارم وقد محض لعجب إنه البيض

الشارب ل الطين في وأسفلك الماء في أعلك تنقين ما نقي ضفدعين بنت
والذاريات حاصدا والحاصدات زرعا ) ) ( ( والمندبات تكدرين الماء ول تمنعين

إهالة لقما واللقمات ثردا والثاردات خبزا والخابزات طحنا والطاحانات قمحا
وما ) ) ( ( الفيل المدر أهل سبقكم وما الوبر أهل على فضلتم لقد وسمنا
مسيلمة يوما ) ) وتمضمض طويل وخرطوم وثيل ذنب له الفيل ما أدراك
لخر ودعا فعمي لخر ودعا فقرع صبي رأس على ومسح فغارت بئر في ورماه
ومسح يومه من فمات

النخل سعف فهو الجريد وأما درها وانقطع أخلفها فيبست لتدر ناقة ضرع
) ) ( ( ليعقرنك وقوله الخوص منها جرد قد لنه بذلك وسميت جريدة الواحادة

شماس بن قيس بن ثابت ) ) كان عني يجيبك ثابت ( ( وهذا وقوله ليهلكنك أي
ألفوا القوم لن وهذا عنه وسلم} يتكلم عليه الله {صلى الله رسول خطيب
تنبيه هذا وفي للشعر وحاسان للخطب ثابت وكان الشعر وإنشاد الكلم تشقيق

السود فهو العنسي وأما وصحيحا صدقا كان إذا الكلم تشقيق جواز على
خمار ذو يأتيه الذي أن يزعم الخمار ذو له يقال وكان كعب بن عبهلة واسمه

عليه الله {صلى الله رسول عهد على باليمن السلم في كانت ردة وأول
يريهم وكان ومشعبذا كاهنا السود وكان العنسي السود يدي وسلم} على

بها فوثبوا نجران وواعدوه مذحاج فكاتبته بمنطقه القلوب ويسبي العاجيب
له وصفا منزلهما وأنزلوه العاص بن سعيد بن وخالد حازم بن عمرو فأخرجوا

بهذا أتباعه طالبه وسلم} ول عليه الله {صلى الله برسول يقر ولم اليمن ملك
فقتله الديلمي فيروز عليه وسلم} فوثب عليه الله {صلى النبي إلى يكتب ولم

السود ( ( قتل فقال وسلم} بذلك عليه الله {صلى الله رسول إلى فأوحاي
قال ومن ) ) قيل مباركين بيت أهل من مبارك رجل قتله البارحاة
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بني في خويلد بن طليحة أيضا النبوة ادعى قد ) ) وكان فيروز فاز ( ( فيروز
العرب عليه واجتمعت النون ذو يأتيه الذي بأن النون ذو له يقال وكان أسد

بكر أبو فصعد الزكاة عن ويعفوا الصلة يقيموا أن فعرضوا وفودا وأرسلوا
لزمه من ناصر فهو المر بهذا توكل الله إن وقال عليه وأثنى الله فحمد المنبر
الصلة يعرضون قدموا العرب وفود من وفودا أن بلغني وإنه تركه من وخاذل
الله {صلى الله رسول أعطوه مما عقال منعوني لو وإنهم أل الزكاة ويأبون

هؤلء من رجل من الذمة برئت أل منهم قبلته ما فرائضهم وسلم} مع عليه
بقي ما حاتى الناس رقاب يتخطون فتواثبوا بالمدينة وليلته يومه بعد أخذ الوفود

نقب على بالقيام عليا فأمر بأمره فأمرهم نفرا دعا ثم أحاد منهم المسجد في
على بالقيام طلحة وأمر آخر نقب على بالقيام الزبير وأمر المدينة أنقاب من

نهارا والرتباء بالليل ذلك وراء ما بعسس مسعود بن الله عبد وأمر آخر نقب
بني فلقي الربذة إلى انتهى حاتى بكر أبو وخرج ساق على وقام أمره في وجد

فيها فقطع المدينة إلى رجع ثم وفلهم الله فهزمهم فقاتلهم وذبيان عبس
خويلد بن بطليحة وأمره الوليد ابن لخالد منها لواء لواء عشر أحاد وعقد الجنود

بن وللمهاجر بمسيلمة وأمره ولعكرمة نويرة بن مالك إلى سار منه فرغا فإذا
بجنود فأمره أمية أبي

عاد فإنه طليحة فأما الشام مشارق إلى العاصي بن سعيد بن ولخالد العنسي
تعالى الله فقتله حااله على فأقام مسيلمة وأما السلم إلى

أن ) ) اعلم بي عبدي ظن عند ( ( أنا الثالث الحديث  - وفي2170 1739
وليس به الظن حاسن يوجب وجوده وجل عز الله لفضل المؤمن رجاء صدق
وإنما المعاصي على الصرار مع الرجاء من الجهال يعتقده ما به الظن حاسن
العارف وإنما نكح وما ولدا أو زرع وما حاصادا رجا من كمثل ذلك في مثلهم
ناصر بن محمد أخبرنا الثواب ويرجو ويطيع القبول ويرجو يتوب وجل عز بالله
أبا سمعت قال علي بن العزيز عبد أنبأنا قال الجبار عبد بن المبارك أخبرنا قال
عبد حادثنا قال إسماعيل بن الحسن حادثنا يقول المفيد أحامد بن محمد بكر

أماني ألهتهم قوما إن قال الحسن عن أبيه عن الفهري إبراهيم بن الرحامن
بربي الظن لحسن إني يقول حاسنة لهم وليست الدنيا من خرجوا حاتى المغفرة

) ) أي يذكرني حاين معه ( ( وأنا العمل لحاسن بربه الظن أحاسن لو وكذب
) ) المل منهم خير مل في ( ( ذكرته وقوله الجزاء وحاسن والحراسة بالحفظ

بن أنس مسند في سبق قد الحديث وباقي الملئكة بهم والمراد الشراف
مالك

عمر ابن مسند في تقدم قد الرابع  - والحديث2171 1740
أليات تضطرب حاتى الساعة تقوم ( ( ل الخامس الحديث  - وفي2172 1741
بيت الخلصة وذو العجز وهي ألية جمع ) ) الليات الخلصة ذي على دوس نساء
اليمانية الكعبة يسمى وكان وخثعم لدوس وكان الخلصة له يقال صنم فيه كان

له وعقد لهدمه الله عبد بن وسلم} جرير عليه الله {صلى الله رسول فبعث
آخر في يعودون الناس وسلم} أن عليه الله {صلى النبي فأخبر فهدمه لواء

على الحرص قوة ليصف الليات اضطراب ذكر وإنما الوثان عبادة إلى الزمان
تضطرب أن إلى النساء حارص حاتى يعبد كان الذي الصنم ذلك حاول السعي

الحركة لشدة أعضاؤهن
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سمرة بن جابر مسند في تقدم قد السابع  - والحديث2174 1742
الشيطان نخسه إل يولد مولود من ( ( ما الثامن الحديث  - وفي2715 1743

الصوت رفع ) ) الستهلل صارخا فيستهل
وقوله المشيمة هاهنا والحجاب الصابع كرؤوس المحدد بالشيء والنخس
للفساد قصد ) ) أي الشيطان من ( ( نزغة

حاكما مريم ابن ينزل أن ( ( ليوشكن التاسع الحديث  - وفي2176 1744
وأراد القريب ) ) الوشيك الجزية ويضع الخنزير ويقتل الصليب فيكسر مقسطا

إذا مقسط فهو أقسط يقال العادل والمقسط الحاكم والحكم المر ذلك قرب
أحادهما ) ) قولن الجزية ( ( ويضع قوله وفي جار إذا قاسط فهو وقسط عدل

أنه والثاني الجزية عليه تجري أحاد يبقى ول السلم دين على الناس يحمل أنه
في فتصرف الجزية تؤخذ وإنما المال إلى يحتاج فقير الناس في يبقى ل

الجزية فيها تصرف التي الوجوه عدمت خصم للدين يبق لم فإذا المصالح
يضرب أنه وهو ثالثا وجها ويحتمل الخطابي سليمان أبو القولين ذكر فسقطت

فلما نسخ شرعه لن وذلك اليوم هي كما النصارى بدين يدين من على الجزية
( ( حاتى وقوله الخنزير وقتل الجزية ضرب شرعنا ومن شرعنا استعمل نزل

إلى يشير ) ) كأنه الدنيا من خيرا الواحادة السجدة تكون
الدنيا على الركعة يؤثرون لذلك فهم الخير على وإقبالهم وإيمانهم الناس صلح

قبل به ليؤمنن إل الكتاب أهل من ( وإن شئتم إن اقرءوا هريرة أبو قال ولذلك
الناس صلح على  ويدل159 ) النساء شهيدا عليهم يكون القيامة ويوم موته
قوله ) ) وأما والتباغض الشحناء ( ( وتذهب قوله عيسى نزول عند

نزل ( ( إذا أنه الله عبد بن جابر مسند في سبق ) ) فقد منكم ( ( وإمامكم
) ) وهذا أمراء بعض على بعضكم إن ل فيقول لنا صل الناس أمير قال عيسى
أبي ابن عن الحديث هذا وفي منكم واحاد ) ) أي منكم ( ( فأمكم قوله معنى
في ذكرنا وما نبيه وسنة الله بكتاب أمكم معناه قال فإنه آخر تفسير ذئب

وقيل البل من النثى وهي قلوص جمع والقلص التأويل هذا يبطل جابر حاديث
) ) يحتمل عليها يسعى ( ( ل وقوله النوق من السير على الباقية القلوص
جهاد إلى عليها يسعى ل والثاني المال لكثرة رعيها عن يستغنى أحادهما وجهين
الناس لسلم

) ) في العلم وينقص الزمان ( ( يتقارب العاشر الحديث  - وفي2187 1745
القيامة قرب أنه أحادها أقوال أربعة الزمان تقارب معنى

مدة قصر والثاني والهرج الشح أشراطها من كان القيامة قربت إذا والمعنى
حاتى الزمان ( ( يتقارب آخر حاديث في قال ولهذا العادة به جرت كما الزمنة
قصر أنه ) ) والثالث كاليوم والجمعة كالجمعة والشهر كالشهر السنة تكون

المعنى فيكون عليهم الفساد غلبة في الناس أحاوال تقارب أنه والرابع العمار
الهرج إثره على ذكر ولهذا القبائح في صفاتهم تتقارب أي الزمان أهل يتقارب
( ( يلقى وقوله أنس مسند في بيانه سبق فقد وقبضه العلم نقص وأما والشح
( ( ويفيض قوله عليه يدل القلوب من يلقى أحادهما وجهين ) ) على الشح
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في ويزيد عنده شح ل من قلب في فيوضع القلوب في يلقى ) ) والثاني المال
القلوب في الشح فوقوع الذم مخرج خارج الحديث أن هذا ووجه الشحيح قلب

إلى يميل من رأيت وقد الحميدي الله عبد أبو قال الذم في أبلغ المال كثرة مع
وقد به ويتواصى ويتعلم يتلقى والمعنى القاف بتشديد يلقى الحديث لفظ أن

الكذاب والدجال القتل والهرج الله عبد بن جابر مسند في الشح تفسير سبق
المرج فارس ابن قال مرج جمع والمروج الحاجة والرب كثرته المال وفيض
الدواب فيها تمرج نبات ذات أرض

عمر ابن مسند في سبق قد عشر الحادي  - والحديث2178 1746
قوما تقاتلوا حاتى الساعة تقوم ( ( ل عشر الثاني الحديث  - وفي2179 1747
وأما البربر هم المنادي بن الحسين أبو وقال للترك شعار ) ) هذا الشعر نعالهم

بالجلود أطرقت التي والمطرقة عبيد أبو قال الترس وهو مجن فجمع المجان
أخرى عليها أطبقت قد التي هي المطرقة النعل وكذلك ألبست أي والعقب

الطرقة ألبست قد التي الترسة بظهور جباههم ونتو وجوههم عرض شبه
قصر الزجاج وقال وانبطاحاه النف قصر ) ) الذلف النوف ( ( ذلف وقوله
النف انفراش والفطس كذلك كانت إذا ذلفاء امرأة يقال وصغره النف

وسطه وطمأنينة

) ) كأنه المر لهذا كراهية أشدهم الناس خير ( ( تجدون وقوله موضع والبارز
الموضع أصل إلى ) ) الشارة معادن ( ( الناس وقوله الوليات إلى يشير

ويوضح ذلك إل منه يجيء ل والنفط القار ومعدن الذهب ينبت الذهب فمعدن
الصل أن ) ) المعنى السلم في خيارهم الجاهلية في ( ( خيارهم قوله هذا

لن زمان أحادكم على ( ( وليأتين وقوله جودة السلم يزيده الجاهلية في الجيد
عدمه بعد يتمنون للصحابة خطابا يكون أن أحادهما وجهين ) ) يحتمل يراني
بعدهم ومن للتابعين يكون أن والثاني الفتن لظهور أو إليه للشوق إما رؤيته

أبي حاديث من مسلم أفراد وفي أمتي أحاد ) ) أي ( ( أحادكم قوله فيكون
رآني لو أحادهم يود بعدي يكونون ناس لي حابا أمتي أشد ( ( من قال أنه هريرة
) ) وماله بأهله

مرتين جحر من المؤمن يلدغا ( ( ل عشر الثالث الحديث  - وفي2180 1748
أبو قال المر معنى على وبكسرها الخبر معنى على الغين بضم ) ) يروى
المؤمن ليكن يقول المر ومعناه خبر لفظ هو سليمان

والدنيا الدين في الغفلة ناحاية من يؤتى ل حاذرا حاازما
جلدته أو سببته مؤمن ( ( أيما عشر الرابع الحديث  - وفي2181 1749
{صلى النبي أفعال جميع قيل ) ) فإن القيامة يوم إليك قربة له ذلك فاجعل

هذه مثل عن اعتذر فلم وصواب حاق والرضا الغضب وسلم} في عليه الله
في العفو فإن منه أولى غيره شيء فعل من العتذار هذا أن فالجواب الشياء
العقوبة من أولى الغالب
النمرة نمرة يجر عكاشة فقام عشر الخامس الحديث  - وفي2182 1750
حاصين بن عمران مسند في تقدم قد والحديث ملون كساء

منها أنزل رحامة مائة لله ( ( إن عشر السادس الحديث  - وفي2183 1751
يتراحامون وبها يتعطافون فبها والهوام والبهائم والنس الجن بين واحادة رحامة

يوم عباده بها يرحام رحامة وتسعين تسعا وأخر أولدها على الوحاش تعطف وبها
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على وليست ذاته صفات من صفة وجل عز الله رحامة أن ) ) اعلم القيامة
معنى

أو الجزاء ذكر من يعقل بما مثل ضرب وإنما آدم بني صفات في كما الرقة
الراحامين أرحام أنه والمراد المخلوقين رحامة

يمنع التي البحيرة المسيب ابن قال عشر السابع الحديث  - وفي2184 1752
يحمل ل للهتهم يسيبونها ما والسائبة الناس من أحاد يحلبها فل للطواغيت درها
وسلم} عليه الله {صلى الله رسول قال هريرة أبو وقال قال شيء عليها

سيب من أول كان النار في قصبه يجر الخزاعي عامر بن عمرو ( ( رأيت
عشرة بعد وقيل أبطن أربعة بعد الناقة تلدها النثى هي ) ) البحيرة السوائب

إذا كانت الناقة هي فقيل السائبة في واختلفوا وتخلى أذنها يشقون كانوا أبطن
يشرب ولم وبر لها يجز ولم تركب فلم سيبت إناثا كلهن أبطن عشرة نتجت
خزنة به فيأتون أموالهم من يخرجونه كانوا ما السائبة وقيل ضيف إل لبنها

وفي خزاعة أبو هو وهذا عمرو ولحومه ألبانه من السبيل ابن فيطعمون اللهة
كعب بني أخا خندف بن قمعة بن لحي بن عمرو ( ( رأيت الصحيح ألفاظ بعض
لعامر لقب لحيا فأظن عامر بن عمرو أنه روينا ) ) وقد النار في قصبه يجر وهو

وقمعة
وقوله المعى والقصب بكار بن الزبير نسب في ضبط كذلك والميم القاف بفتح

دينا وجعله هذا ابتدع من أول ) ) أي السوائب سيب من أول ( ( كان
حاب على شاب الشيخ ( ( قلب عشر الثامن الحديث  - وفي2185 1753
أنس مسند في الحديث هذا بيان سبق ) ) قد المال وحاب الحياة طول اثنتين
إذا خصوصا تقوى لها محبته تزال فما نفسه النسان إلى الشياء أحاب إن وقلنا
محبته لموضع المال وهو قوامها سبب هو ما يحب إنه ثم الرحايل بقرب أيقن
إياها

الله {صلى الله رسول مع شهدنا عشر التاسع الحديث  - وفي2186 1754
) ) النار أهل من ( ( هذا السلم يدعي ممن لرجل فقال وسلم} خيبر عليه
يؤيد الله ( ( إن فيه وقال مسنده في المتقدم سعد بن سهل حاديث مثل فذكر

أن وبينا سهل مسند في الرجل ذلك خبر ذكرنا ) ) قد الفاجر بالرجل الدين هذا
هذا مثل جرى قد يكون أن ويمكن أحاد يوم كان ذلك وأن قزمان الرجل اسم
أعلم والله خيبر يوم لخر

ربه عبادة يحسن للمملوك ( ( نعما العشرين الحديث  - وفي2187 1755
علم مثل العين وكسر النون بفتح نعم لغات أربع نعم ) ) في سيده وصحابة

وتسكين النون بكسر ونعم العين وتسكين النون بفتح ونعم بكسرهما ونعم
الشيء نعم والمعنى الشيء تأويل ) ) في ( ( ما و الزجاج قال العين

والعشرون الحادي الحديث سبق  - وقد2188 1756
رجل مضطرب أنه موسى صفة في وفيه والعشرون  - والثاني2189 1757
من ضرب أنه موسى صفة في الله عبد بن جابر مسند في ذكرنا وقد الرأس
الذي فهو الرجل وأما ذاك إلى إشارة هذا وكأن الجسم الخفيف وهو الرجال
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في فسر وقد ديماس من خرج كأنما عيسى صفة وفي سهولة شعره في
دمست يقال السرب الديماس الخطابي وقال الحمام أنه الحديث
كن من خرج كأنه وحاسنه وجهه نضرة من أنه وأراد قبرته إذا الرجل
عمر مسند في سبق قد والعشرون الثالث  - والحديث2190 1758
قبور اتخذوا اليهود الله ( ( قاتل والعشرين الرابع الحديث  - وفي2191 1759
الله قتلهم عبيدة أبو وقال عباس ابن قاله لعن بمعنى ) ) قاتل مساجد أنبيائهم

تقدم وقد مسجدا قبره يتخذ وسلم} لئل عليه الله {صلى موته قبل قاله وهذا
والعوام عنها الذى بكف تحترم إنما تعظم أن ينبغي ل القبور وأن هذا مثل بيان

عندها والصلة بتعظيمها مغرون اليوم
وقد السويقتين ذي ذكر فيه والعشرون الخامس  - والحديث2192 1760
دقة الحبشة سوق وفي لدقتهما صغرهما إنما أنه وبينا هذا سبق

منفقة ( ( الحلف والعشرين السابع الحديث  - وفي2193 1761
السلعة فإن الفاجرة اليمين هنا ها بالحلف ) ) المراد للكسب ممحقة للسلعة

يمحق والكذب الغرور لموضع والكسب تخرج أي بها تنفق
ثلثة إلى يسافر ( ( إنما والعشرين السابع الحديث  - وفي2194 1762
سعيد أبي مسند في هذا تقدم ) ) وقد إيلياء ومسجد ومسجدي الكعبة مساجد
قال معرب وهو المقدس بيت إيلياء اللغوي منصور أبي شيخنا على وقرأت

الفرزدق
ولته نحن الله بيت وبيتان
مشرف إيلياء بأعلى وبيت

إل له آدم ابن عمل ( ( كل والعشرين الثامن الحديث  - وفي2195 1763
( ( الصوم الحديث هذا في أن إل سعيد أبي مسند في شرحاناه ) ) وقد الصوم

( ( فل وقوله النار من والثاني المعاصي من جنة أحادهما وجهان ) ) وفيه جنة
بالكلم الغضب عند الصوت ورفع والصخب القبيح الكلم ) ) الرفث يرفث

السيء
الشاتم ليمتنع لسانه فليقل أحادهما ) ) وجهان صائم إني ( ( فليقل قوله وفي
فكيف صائم أنا لنفسه فليقل والثاني بالصوم معتصم أنه علم إذا شتمه من

يجهل من أجيب
) ) بالصرعة الشديد ( ( ليس والعشرين التاسع الحديث  - وفي2196 1764

عبيد أبو قاله يصرعونه الذي وبسكونها الرجال يصرع الذي الراء بفتح الصرعة
في العجب إنما البدن قوة في العجب ليس وسلم} أنه عليه الله {صلى فأخبر

المعنى هذا في وأنشدوا الصورة دون المعنى قوة فاعتبر النفس قوة
كتيبته يحمي الذي الشجاع ليس
تشتعل الحرب ونار النزال يوم
بصرا ثنى أو طرفا غض فتى لكن
البطل الفارس فذاك الحرام عن

وقباء تبان في رجل صلى قال عمر أن الثلثين الحديث  - وفي2197 1765
والمصارعون الفرسان يلبسها الفخذ نصف إلى سراويل التبان ورداء تبان في

ابن مسند في ذكره تقدم وقد بخيط فرجه يجمع مفرج ثوب وهو ممدود والقباء
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معروف والرداء عمر
عمر ابن مسند في تقدم قد والثلثين الحادي الحديث  - وفي2198 1766

تكد لم الزمان اقترب ( ( إذا والثلثين الثالث الحديث  - وفي2200 1767
القيامة قرب أنه أحادها أقوال ثلثة الزمان اقتراب ) ) في تكذب المؤمن رؤيا

الخريف أو الربيع أيام استوائهما وقت والنهار الليل زمان تقارب أنه والثاني
من الغالب في سليمة الرؤيا تكون فحينئذ المزجة فيه تعتدل وقت وذلك

الفاسدة الظنون تخايل عنه بعد قد الكهل لن التكهل زمان أنه والثالث الخلط
هذا ومن الغيب لمشاهدة أقبل نفسه فكانت الشهوات نوازع عنده وركدت

ستة من ( ( جزء ) ) وقوله حاديثا أصدقكم رؤيا ( ( أصدقكم قوله الباب
النفس ( ( حاديث قوله الصامت بن عبادة مسند في تقدم ) ) قد جزءا وأربعين

يريه وقد المنام في فيراه بشيء نفسه حاديث يكثر النسان أن ) ) معناه
رأى رجل أن ذكرنا كما يحزنه ما الشيطان

يحدثن وسلم} ( ( ل عليه الله {صلى النبي فقال فوقع ضرب رأسه كأن
في وقوله أحاد على يقصه أن ينبغي ل هذا ) ) ومثل به الشيطان بتلعب أحادكم

هريرة أبي كلم من هذا القيد ويعجبه النوم في الغل يكره وكان الحديث هذا
في راشد بن معمر بينه وقد كذلك وليس مرفوع أنه فيتوهم الحديث في أدرج

سيرين ابن إلى ينسبه وبعضهم سيرين ابن عن أيوب عن روايته
) ) وقد عتيرة ول فرع ( ( ل والثلثين الرابع الحديث  - وفي2201 1768

وكانوا الناقة تلده ولد أول والفرعة الفرع عبيد أبو وقال الحديث في فسر
في تذبح كانت ذبيحة وهي الرجبية فإنها العتيرة وأما عنه فنهوا للهتهم يذبحونه

بعد نسخ حاتى ذلك على وكان السلم جاء ثم الجاهلية أهل بها يتقرب رجب
) ) وعتيرة أضحاة عام كل في مسلم كل على ( ( إن السلم عليه قوله ومنه
عترا أعتر عترت منه يقال
فجمع الطواغيت وأما تذبح أي تعتر لنها عتيرة سميت سليمان أبو وقال

والمراد الحد مجاوز والطغيان الطغيان من مأخوذ اسم والطاغوت طاغوت
آلهتهم بالطواغيت

خير على المدينة ( ( يتركون والثلثين الخامس الحديث  - وفي2202 1769
) ) للعوافي مذللة ( ( ليتركنها لفظ ) ) وفي العوافي إل يغشاها ل كانت ما

طالبة أنها أحادهما شيئان فيها اجتمع والسباع والطير الوحاوش عوافي العوافي
يطلبون أتوه إذا عفاة والجمع عاف فأنا أعفوه فلنا عفوت قولك من لقواتها
ملك ول به أنيس ل الذي الخالي الموضع وهو للعفاء طلبها والثاني معروفه

المكان لخلو عليها ممتنعة غير للعوافي ممكنة ) ) أي ( ( مذللة وقوله عليه
نعق يقال الغنم زجر ) ) النعيق ينعقان ( ( راعيان وقوله عنه أهله وذهاب
أكثر من مسموع ينعق من العين وكسر ونعقانا ونعقا ونعاقا نعيقا ينعق بغنمه

ويرغب يجعل يقولون لنهم كلمهم في كثير وهو يفتحها من ومنهم العرب
خالية أنها والمعنى مفتوحاة ) ) الواو وحاوشا ( ( فيجدانها وقوله
بالمدينة الظباء رأيت ( ( لو والثلثين السادس الحديث  - وفي2203 1770
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عليه علي مسند في الحديث هذا سبق وقد الفزع ) ) الذعر ذعرتها ما ترتع
السلم
فرمت هذيل من امرأتان اقتتلت والثلثين السابع الحديث  - وفي2204 1771

الله {صلى الله رسول فقضى بطنها في وما فقتلتها بحجر الخرى إحاداهما
عاقلتها على المرأة بدية وقضى وليدة أو عبد غرة جنينها دية وسلم} أن عليه
ول نطق ول أكل ول شرب ل من أغرم كيف الله رسول يا النابغة بن حامل فقال

هذا وسلم} ( ( إنما عليه الله {صلى الله رسول فقال يطل ذلك فمثل استهل
اسم كان عباس ابن قال سجع الذي سجعه أجل ) ) من الكهان إخوان من

قال أمة أو عبد الغرة عبيد أبو وقال عطيف والخرى مليكة المرأتين إحادى
مهلهل

غره كليب في قتيل كل
مره آل القتل ينال حاتى

إن والماء العبيد بمنزلة هم إنما لكليب بكفؤ ليس كلهم أي

كما كله الجسم بالغرة عنى أنه واعلم الكفاء فإنهم مرة آل أقتل حاتى قتلتهم
قال النقور ابن أخبرنا قال السمرقندي أحامد بن إسماعيل أنبأنا وقد رقبة يقال
قال المنقري يعلى أبو حادثنا قال السكري محمد أبو أنبأنا قال المخلص أنبأنا
الله {صلى الله رسول قول في العلء بن عمرو أبو قال قال الصمعي حادثنا
الله {صلى الله رسول أن ) ) لول أمة أو عبد غرة الجنين وسلم} ( ( في عليه
البياض عنى ولكنه أمة أو عبد الجنين في لقال معنى بالغرة وسلم} أراد عليه

لحاد مذهبا أعرفه ل إليه ذهب الذي وهذا قلت أبيض غلم إل الدية في يقبل فل
الفقهاء فسر سليمان أبو وقال مستحب هذا بعضهم قال وإنما الفقهاء من

ومعنى الجنين دية عشر نصف فقوموها أمة أو عبد الرقيق من بالنسمة الغرة
وقد طل يطل الرجل دم طل قولك من يهدر ويطل الصوت رفع الستهلل

{صلى الله رسول يعبه ولم سليمان أبو قال أولى والولى بالباء بطل رووه
السجع لجل وسلم} بقوله عليه الله

ل وسلم} ما عليه الله {صلى الله رسول كلم تضاعيف في يوجد فقد نفسه
) ) وقوله الفزع عند وتكثرون الطمع عند تقلون ( ( إنكم للنصار كقوله يخفى

فعل ما عمير أبا ( ( يا ) ) وقوله مأمورة ومهرة مأبورة سكة المال ( ( خير
يخشع ل وقلب يسمع ل وقول ينفع ل علم من بك ( ( أعوذ ) ) وقوله النغير

الحكم رده منه عاب إنما ) ) ولكنه الربع هؤلء من بك أعوذ تشبع ل ونفس
بالساجيع أباطيلهم ترويج في الكهان مذهب على بالسجع فيه القول وترتيبه

طائل تحتها أن الناس فيوهمون بها يولعون التي
يوم أنصت لصاحابك قلت ( ( إذا والثلثين الثامن الحديث  - وفي2205 1772
يحرم هل أحامد عن الرواية ) ) اختلفت لغوت فقد يخطب والمام الجمعة
يحرم قلنا فإن قولن الشافعي وعن روايتين على الخطبة سماع حاال الكلم

ما واللغو الدب على هذا حامل يحرم ل قلنا وإن الحديث هذا فلظاهر
فيه فائدة ل
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في جاء ) ) وقد مبرور ( ( حاج والثلثين التاسع الحديث  - وفي2206 1773
بره ما ) ) قيل الجنة دون ثواب له ليس المبرور ( ( الحج قال أنه آخر حاديث
وأن وغيرها البل نحر والثج بالتلبية الصوت رفع ) ) والعج والثج ( ( العج فقال

أقيمت قد الذي المبرور معنى يكون هذا فعلى الدم سيلن وهو دمها يثج
( ( إطعام قال الحج بر ما الله رسول يا قيل جابر حاديث وفي وسننه فروضه
وقيل الحج في البر فعل هذا على المراد ) ) فيكون السلم وإفشاء الطعام
المقبول المبرور
ثلثة المسلمين من لحاد يموت ( ( ل الربعين الحديث  - وفي2207 1774

تعالى قوله إلى إشارة القسم ) ) تحلة القسم تحلة إل النار فتمسه الولد من
في هذا يكون ) ) أي ( ( فتحتسبه  وقوله71 ) مريم واردها إل منكم ( وإن

في ترجوه الذي حاسابها
في هذا سبق وقد الحلم والحنث بالجزاء مؤمن من إل يكون ل وهذا ثوابها
فيه من إلى مكروه وصول من منع ما والحظار المتناع والحاتظار أنس مسند
دعموص جمع والدعاميص وغيرها الغنم على بها يحظر التي الحظيرة وأصله

في بها شبههم كأنه السواد إلى تضرب صغيرة الماء دواب من دويبة وهو
في تكون صغيرة دويدة الدعموص المرزباني وقال الحركة وسرعة الصغر
وأنشد الماء

الدعموص عم البحران التقى إذا
يغوص أو يسبح أن فعي

الهدب فيها التي حااشيته الثوب وصنفة
) ) أورق إبلك في ( ( هل والربعين الحادي الحديث  - وفي2208 1775
ورقاء الحمامة وسميت الرماد كلون البياض بناصع ليس الذي المغبر الورق
إذا الشبه في إليه نزع ) ) يقال عرق نزعه يكون أن ( ( عسى وقوله لذلك

وفي الم أو الب جهة من أجداده إلى الشبه في نزع كأنه الصل والعرق أشبهه
السوء ظن تحقيق عن زجر وفيه الشبه اعتبار على الفراش حاكم الحديث هذا

العنب تسموا ( ( ل والربعين الثاني الحديث  - وفي2209 1776
وقد السم بهذا العرب عند العنب اشتهار علم ) ) قد المسلم الكرم فإن الكرم
بعضهم فقال هذا في شعراؤهم أكثرت

كرمة جنب إلى فادفني مت إذا
عروقها موتي بعد عظامي تروي
الكرم من شاربيها قلوب في إحاداثها من يدعون لما كرما يسمونها كانوا وإنما
تأكيدا فضلها إلى يشيرون الذي السم بهذا تسميتها عن السلم عليه فنهى

نور من فيه ما إلى بذلك ) ) يشير المؤمن قلب الكرم ( ( إنما وقال لتحريمها
التقى وبركات اليمان
وحاسان المسجد في عمر مر والربعين الثالث الحديث  - وفي2210 1777
وفي جبريل القدس وروح عليه المنكر نظر إليه نظر أي إليه فلحظ ينشد

زيد وابن والربيع كعب قاله وجل عز الله أنه أحادها أقوال ثلثة القدس
عيسى بذلك سمي كما الله روح جبريل أن المعنى فيكون سلمة بن والمفضل

روح فكأنه الطهارة القدس أن والثالث السدي قاله البركة القدس أن والثاني
الملئكة جميع كان وإن السم بهذا فشرف وخالصها الطهارة
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به فتحيا وجل عز الله عن بالبيان يأتي لنه روحاا سمي إنما وقيل روحاانيين
عمر وابن وقاص أبي بن سعد مسند في الشعر حاكم ذكرنا وقد الرواح

وغيرهما
النبي عند يلعبون الحبشة بينا والربعين الرابع الحديث  - وفي2211 1778
بها فحصبهم الحصباء إلى فأهوى عمر دخل وسلم} بحرابهم عليه الله {صلى

حاصبهم ) ) وإنما عمر يا وسلم} ( ( دعهم عليه الله {صلى الله رسول فقال
كل وسلم} لن عليه الله {صلى الله رسول نهاه وإنما عبثا ذلك رأى لنه عمر

ليتمرن الحرب غير في به اللعب يجوز الحرب في به المناضلة إلى يحتاج شيء
والمسابقة والحراب بالسهام كالرمي الحرب لجل تعلمه إلى ويتدرج عليه

بالخيل
ابن يؤذيني تعالى الله ( ( قال والربعين الخامس الحديث  - وفي2212 1779

الدهر يسبون مصيبة أصابتهم إذا العرب ) ) كانت الدهر وأنا الدهر يسب آدم
لهذه الفاعل ويرونه إليه ذلك ينسبون الدهر أبادهم موتاهم ذكر عند ويقولون
هي ما ( وقالوا عنهم تعالى قال كما وجل عز الله قضاء من يرونها ول الشياء

بن عمرو  وقال24 ) الجاثية الدهر إل يهلكنا وما ونحيا نموت الدنيا حاياتنا إل
قميئة
أرى ل حايث من الدهر بنات رمتني
برامي وليس يرمي بمن فكيف

لتقيتها إذن نبل أنها فلو
سهام بغير أرمى ولكنما

العصا وعلى مرة الراحاتين على
قيامي بعدهن ثلثا أنوء

آخر وقال
بهم الغداة الدهر واستأثر
أرمي وما يرميني والدهر

فجعتنا أكثرت قد دهر يا
العظم في ووقرت بسراتنا
تعقبنا لست ما وسلبتنا

الحكم في أنصفت ما دهر يا
) ) الدهر هو الله فإن الدهر تسبوا وسلم} ( ( ل عليه الله {صلى النبي فقال

الخالق قصدتم فكأنكم فاعلها سببتم فإذا المصائب بهذه يصيبكم الذي هو أي
) ) مفتوحاة الدهر ( ( وأنا الحديث هذا يروي الصبهاني داود بن بكر أبو وكان
كان لو يقول وكان المر بيدي الدهر طول أنا أي الظرفية على منصوبة الراء

من باطل إليه ذهب الذي وهذا وجل عز الله أسماء من اسما لصار مضموما
هذه يضبطوا لم المحققين المحدثين فإن النقل أهل خلف أنه أحادها أوجه ثلثة

النقلة علماء من ول الحفاظ من داود ابن يكن ولم الراء بضم إل اللفظة
والثاني

البخاري أخرجه ما ذلك فمن تأويله يبطل صحاح بألفاظ ورد قد الحديث هذا أن
أبي عن كلهما الزناد أبي طريق من مسلم وأخرجه سلمة أبي طريق من

الدهر خيبة يا تقولوا ( ( ل قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن هريرة
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قال هريرة أبي عن سيرين ابن طريق من مسلم ) ) وأخرج الدهر هو الله فإن
الدهر هو الله فإن الدهر تسبوا وسلم} ( ( ل عليه الله {صلى الله رسول قال

( ( ل قال إذا لنه تذكر لم النهي علة تكون أن يقتضي تأويله أن ) ) والثالث
فأنا الدهر تسبوا ل قال ) ) فكأنه والنهار الليل أقلب الدهر فأنا الدهر تسبوا
وإنما ذمها من يمنع ل للشياء وتقليبه وشر خير كل يقلب أنه ومعلوم أقلبه

إليه أشرنا ما ) ) على آدم ابن ( ( يؤذيني قوله في الذى يتوجه

الختان خمس ( ( الفطرة والربعين السابع الحديث  - وفي2214 1780
معنى ذكرنا ) ) قد البط ونتف الظفار وتقليم الشارب وقص والستحداد

في ولنا الرجل على واجب أنه فعندنا الختان فأما عمر ابن مسند في الفطرة
ليس ومالك حانيفة أبو وقال الكل على يجب الشافعي وقال روايتان المرأة
العورة كشف بأن وجوبه على يحتج العلماء بعض وكان بواجب
وأما سنة لفعل المحرم العورة هتك يجز لم واجب أنه فلول بالجماع محرم

وقص بالحديدة الستحلق والستحداد بالحديدة العانة حالق فهو الستحداد
القطع والقلم قصها الظفار وتقليم عمر ابن مسند في سبق قد الشارب
وبعض اللغوي منصور أبو شيخنا قال اليد تحت ما وهو إبط جمع والباط

شيء الكلم في يأت ولم سكونها والصواب الباء بكسر البط يقول المتحذلقين
امرأة الصفات وفي السنان صفرة وهي وحابر وإطل إبل ) ) إل ( ( فعل على
وأما الدهر عليها أتى التي هي وقيل عام كل تلد إبد وأتان السمينة وهي بلز

الخاصرة فهي الطل
ونصرت الكلم بجوامع بعثت والربعين الثامن الحديث  - وفي2215 1781

اليسيرة اللفاظ في الكثيرة المعاني جمع فهو الكلم جوامع ) ) أما بالرعب
في يقع كان والفزع الخوف والرعب والستنباط التفهم على حاث هذا وفي

وبينهم وبينه أعدائه قلوب
إحالل هنالك وذكرنا الله عبد بن جابر مسند في سبق ما على شهر مسيرة
مفاتيح وفي كافة الخلق إلى وإرساله وطهورا مسجدا الرض وجعل المغانم
يحصل ما والثاني والممالك البلد من لمته يفتح ما أحادهما قولن الخزائن

وتستخرجونها مواضعها من تثيرونها بمعنى وتنتثلونها المعادن من الرض بملكه
وقد الشيء نقل من وتنتقلونها ترابها استخرجت إذا وانتثلتها البئر نثلت يقال
وترتضعونها درها تستخرجون ) ) أي ترغثونها ( ( وأنتم الروايات بعض في جاء

اللبن كثيرة أي رغوثا وشاة رغوثا ناقة يقال

وأرعاه طفل على ( ( أحاناه والربعين التاسع الحديث  - وفي2216 1782
وهو الرعاء من وأرعاه والشفقة العطف وهو الحنو من ) ) أحاناه زوج على

البقاء
هذا سبق قد لباد حااضر يبيع أن نهى الخمسين الحديث  - وفي2217 1783

عمر ابن مسند في النجش وسبق التلقي وكذلك عباس ابن مسند في
فيها يعلم التي بالحالة يتعلق النهي ) ) هذا أخيه بيع على الرجل يبع ( ( ل وقوله

السوم حاالة في فأما التواجب قبيل يكون وذلك المشتري إلى البائع سكون
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سوم على الرجل يستام ( ( أن قوله وكذلك فجائز الرضا موجب ظهور قبل
عنها ينهى إنما الخطبة وكذلك المشتري إلى البائع سكن إذا به ) ) يعني أخيه
) ) قال أختها طلق المرأة تسأل ( ( ل وقوله الخاطب إلى المرأة سكون عند
وغيرها القدر كفأت من ) ) مأخوذ ( ( لتكفأ وقوله ضرتها بأختها تعني عبيد أبو
وقوله ذلك من ) ) تفتعل ء ( ( لتكتفى لفظ وفي فيها ما ففرغت كببتها إذا

التصرية ذكر وسيأتي بالخيار فهو السوق المتاع رب ) ) أي سيده أتى ( ( فإذا
تعالى الله شاء إن المسند هذا في

عليه والصلة النجاشي نعي والخمسين الحادي الحديث  - وفي2218 1784
حاصين بن عمران مسند في سبق وقد

الله {صلى الله رسول كان والخمسين الثاني الحديث  - وفي2219 1785
الوليد بن الوليد أنج ( ( اللهم قال الثانية الركعة من رأسه رفع وسلم} إذا عليه

بمكة المؤمنين من والمستضعفين ربيعة أبي بن وعياش هشام بن وسلمة
) ) يوسف كسني سنين اجعلها اللهم مضر على وطأتك اشدد اللهم

قومه دين على كان الله عبد بن المغيرة بن الوليد بن الوليد فهو الوليد أما
قيس بن سليط ويقال جحش بن الله عبد يومئذ فأسره بدر إلى معهم وخرج
ذا بلغ حاتى به فخرجا آلف بأربعة فافتكاه وهشام خالد أخواه فدائه في وقدم

هل خالد له فقال وسلم} فأسلم عليه الله {صلى النبي فأتى فأفلت الحليفة
به افتدي ما بمثل أفتدى حاتى لسلم كنت ما فقال تفتدى أن قبل هذا كان

مكة إلى به خرجا ثم الفداء من فرارا محمدا تبع إنما قريش تقول ول قومي
سلمة وكان ربيعة أبي بن وعياش هشام بن سلمة مع بها فحبساه أمنهما وقد
جهل أبو فأخذه مكة إلى رجع ثم الحبشة أرض إلى وهاجر قديما بمكة أسلم قد

صلة في وسلم} يقنت عليه الله {صلى النبي فكان وأجاعه وضربه فحبسه
والشدة الجوع من أصابهم ما وهي والعقوبة البأس والوطأة لهم ويدعو الفجر

قريش إلى ) ) إشارة مضر ( ( على وقوله المجاعة سنو يوسف بسني والمراد
يومئذ المشرق وأهل هريرة أبو قال أحااديث بعد وسيأتي مضر أولد من لنهم

له مخالفون مضر من
فإنه فأمنوا المام أمن ( ( إذا والخمسين الثالث الحديث  - وفي2220 1786

) ) ( فأمنوا ) ) قوله ذنبه من تقدم ما له غفر الملئكة تأمين تأمينه وافق من
سنة أنه على دليل
آمين المام قال إذا قال كأنه الملئكة تأمين عن الخبر وهو إضمار الحديث وفي

وقد بالفاء تعقيبه يصح لم ذلك ولول وافق فمن الملئكة تقول كما آمين فقولوا
موسى أبي مسند في بها يتعلق وما آمين معنى ذكرنا

فامشوا القامة سمعتم ( ( إذا والخمسين الرابع الحديث  - وفي2221 1787
أبي مسند في الحديث هذا سبق ) ) قد والوقار السكينة وعليكم الصلة إلى

يدركه فيما الخلف هناك وذكرنا الدب حاسن بالتثبت المراد أن وبينا قتادة
أبو ) ) فقال بالصلة ثوب ( ( إذا قوله فأما أولها أو صلته آخر هو هل المأموم
هذا وأصل بالعلم الصوت رفع التثويب وأصل القامة هنا ها به المراد سليمان
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هنا ها الصوت رفع فسمي أصحابه بذلك يعلم الفزع عند بثوبه الرجل يلوح أن
بعد الشيء إلى عاد بمعنى الرجل ثاب من مأخوذ التثويب وقيل قال تثويبا
فقالها أخرى مرة إليه عاد ثم النوم من خير الصلة قال إذا للمؤذن فقيل ذهابه

مرتين الصلة قامت قد قوله وكذلك أخرى مرة القول ردد أي ثوب قد
الله {صلى الله رسول قام والخمسين الخامس الحديث  - وفي2222 1788

 فقال214 ) الشعراء القربين عشيرتك ( وأنذر الله أنزل وسلم} حاين عليه
( ( يا

الرهط ) ) العشيرة شيئا الله من عنكم أغني ل أنفسكم اشتروا قريش معشر
اغترار عن ينهى وهو عباس ابن مسند في الحديث هذا سبق وقد الدنون
قال وإنما بصلحاه الصالح فضل إنما فإنه الصلح أهل من بقرابته القريب

وأباه أمه لنجى شخص نجاة ملك ولو ماله يملك ) ) لنه مالي من ( ( سلني
وبلل بل أبلها رحامي بللت يقال عبيد أبو ) ) قال ببللها ( ( سأبلها وقوله وعمه

كما بالبرد تطفأ بالحرارة الرحام قطيعة شبهت وإنما بالصلة ونديتها وصلتها إذا
العشى قال عطشه بها بردت شربة سقيته قالوا

تممتها نعمة لطالب أما
بللها بردت قد رحام ووصال

الباء ) ) بكسر ( ( ببللها عبيد أبي كتاب في أشياخنا عن ضبطناه هكذا قلت
يمله مله من كالملل يبله بله من مفتوحاة الباء الخطابي وقال

الجميع صلة ( ( تفضل والخمسين السادس الحديث  - وفي2223 1789
عمر ابن مسند في سبق ) ) قد جزءا وعشرين بخمس وحاده الرجل صلة
التفاوت هذا ولعل وعشرين بسبع

في النهار وملئكة الليل ملئكة ( ( تجتمع وقوله المصلين أحاوال إلى يرجع
الليل ملئكة فتكون الليل انفصال عند تصلى الفجر لن ) ) وذلك الفجر صلة

معنى وذلك الفجر صلة فيشهدون نزلت قد النهار وملئكة بالرحايل همت قد
ومائة السبعين بعد المسند هذا في  وسيأتي78 ) السراء مشهودا ( كان قوله
ُا العصر صلة في يجتمعون أنهم أيض

) ) جبار جرحاها ( ( العجماء والخمسين السابع الحديث  - وفي2224 1790
يقدر ل من وكل تتكلم ل لنها عجماء سميت وإنما البهيمة العجماء عبيد أبو قال
هدرا العجماء جرح يجعل وإنما الهدر والجبار ومستعجم أعجم فهو الكلم على

هؤلء أحاد معها كان فإذا راكب ول سائق ول قائد لها ليس منفلتة كانت إذا
صاحابها جناية هي إنما للعجماء ليست حاينئذ الجناية لن ضامن فهو الثلثة
ملكه في يحفرها رجل صاحابها عليها يستأجر البئر ) ) هي جبار ( ( البئر وقوله
ملك في تكون البئر وكذلك ضمان صاحابها على فليس الحافر على فتنهار
القديمة العادية البئر وكذلك عليه ضمان فل دابة أو إنسان فيها فيسقط الرجل

الدابة أو النسان فيها يقع حاافر لها يعلم ل التي

الخصائص من شيء فيه ما لكل اسم ) ) المعدن جبار ( ( والمعدن قوله
والزئبق والزجاج والصفر والزبرجد والياقوت والفضة كالذهب بها المنتفع
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عليهم فينهار لحفره قوما فيستأجر ذلك أشبه وما والنفط والقار والكحل
دفن من وجد ما ) ) الركاز الخمس الركاز ( ( في وقوله هدر فدماؤهم
أو موات في كان وسواء الجاهلية علمات عليه ترى بأن ذلك ويعرف الجاهلية

نوع أي الحال في الخمس فيه يجب فهذا مالكه يعرف ل لكنه مملوك مكان في
في إل الخمس يجب ل أنه في وللشافعي مالك قولي لحاد خلفا المال من كان

خلفا ومالك حانيفة أبي قول وهو النصاب فيه يعتبر ل أنه وعندنا والفضة الذهب
مصرف أنه أحامد عن روايتان الخمس هذا مصرف وفي الشافعي قولي لحاد

الشافعي قول وهو الزكاة مصرف والثانية حانيفة أبي قول وهو الفيء خمس
ذميا أو مسلما المالك كان فإن تنظر فإنك مالكه يعرف المكان كان إذا وأما
فهو بنفسه عليه قدر قد له الواجد كان فإن نظرت حاربيا كان وإن للمالك فهو
على يكن لم وإن غنيمة فهو المسلمين بجماعة إل عليه يقدر لم وإن ركاز

من فإنه المعدن حاكم وأما لقطة فهو علمة يكن لم أو السلم علمة الركاز
مالك وقال الحق به تعلق نصاب قيمة أو نصابا يبلغ ما معدن من استخرج

إل الحق يتعلق ل والشافعي

مقدار في اختلفوا ثم ينطبع ما بكل يتعلق حانيفة أبو وقال والفضة بالذهب
والثاني أحامد مذهب وهو العشر ربع أنه أحادهما قولين على به المتعلق الحق

أصابه إن ثالث قول وله كالقولين الشافعي وعن حانيفة أبي قول وهو الخمس
الحق ذلك أن على الجماعة واتفقت فالخمس وإل العشر فربع بتعب متفرقا

ذلك مصرف وأما الحول يعتبر فإنه داود إل الركاز في يجب كما الحال في يجب
وجد فإن الفيء مصرف حانيفة أبو وقال الزكاة مصرف أنه فعندنا الحق

وأما الموات في يجب ما عندنا فيه يجب فإنه ركازا أو معدنا داره في النسان
ففيه ذلك وغير والسمك والعنبر والمرجان كاللؤلؤ البحر من النسان يصيبه ما

أو درهم مائتي قيمته بلغت إذا الزكاة تجب أنه إحاداهما أحامد عن روايتان
والشافعي ومالك حانيفة أبي قول وهي ذلك في شيء ل والثانية دينارا عشرين

والسمك المسك في شيء ول الخمس والعنبر اللؤلؤ في يوسف أبو وقال
من بالشك أحاق ( ( نحن والخمسين الثامن الحديث  - وفي2225 1791

لوطا الله  ويرحام260 ) البقرة الموتى تحيي كيف أرني ( رب قال إذ إبراهيم
السجن في لبثت ولو شديد ركن إلى يأوي كان لقد

وكسر التواضع مخرج الحديث هذا ) ) مخرج الداعي لجبت يوسف لبث ما
لبراهيم ول له شك ) ) إثبات بالشك أحاق ( ( نحن قوله في وليس النفس

تحيي كيف ( أرني قوله في ظنوا قوما لن عنهما الشك نفي يتضمن وإنما
الله قدرة في أنا أشك لم إذا المعنى وإنما عنه ذلك فنفى شك ) أنه الموتى
ودل نفسه على رفعه فكأنه يشك أل أولى فإبراهيم الموتى إحاياء على تعالى

أراد لنه اليقين لزيادة ولكن الشك لجل سأل ما إبراهيم أن على بهذا
لما فقال آخر وجها النباري ابن ذكر وقد وسواس معها يبقى ل التي المشاهدة

ربه قدرة من عقله به أيقن ما يريه أن ربه سأل الموتى إحاياء الخليل قوم أنكر
تقع هل وشك دعوته بإجابة ربه عند منزلته يعلم أن وأراد الموتى إحاياء على
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فلما يسأل ما إلى المؤمن يجاب أل المصلحة من يكون قد لنه ل أم الجابة
النبي - قال المذموم المعنى على ل الحسن التأويل هذا على إبراهيم شك

أن أولى أنا ) ) أي إبراهيم من بالشك أولى وسلم} ( ( أنا عليه الله {صلى
صار وإنما فيه ربه إجابة في السائل يشك الذي العظيم المر هذا مثل أسأل
فقال البعث ذكر من وتعجبهم عليه وردهم له قومه تكذيب من عانى لما أحاق

ولمعرفتي قومي من علي جرى ما لعظيم إبراهيم سأل ما أسأل أن أحاق أنا
فإن لوط قصة فأما أسأل ل ولكني النبياء على إياي وجل عز الله بتفضيل

يترك ولم وجل عز الله عن يغفل لم لوطا
نسيانه السامع منه يتخايل وحاده للسبب وذكره السبب ذكر وإنما عليه التوكل

فبالغ يوسف مدحاه وأما هذا يوهم ما نقول أل السلم عليه نبينا منه فأراد لله
عنه عفي قد من خروج ل الحجة له من خروج يخرج أن أراد يوسف لن

كان المهاجرين من إخوتي إن والخمسين التاسع الحديث  - وفي2226 1792
فقد بالسواق الصفق وأما الصفة أهل من وكنت بالسواق الصفق يشغلهم

المهاجرون وكان سعيد أبي مسند من والعشرين الثامن الحديث من بيناه
حافظ فلذلك النهار أكثر يغيبون فكانوا وزرع نخل أرباب والنصار تجارات أرباب

إليه يأوي كان المسجد من مرتفع مكان والصفة يحفظوا لم ما هريرة أبو
عنه اللفاظ بعض في وجاء العرب مآزر من مخططة شملة والنمرة المساكين

ألبس ول الخبير آكل ل وسلم} حاين عليه الله {صلى الله رسول ألزم كنت
اليمانية كالبرود المحبرة الثياب والحبير المأدوم الخبز والخبير الحبير
( ( هل قال القيامة يوم ربنا نرى هل الستين الحديث  - وفي2227 1793
نحو ) ) فذكر الشمس في تمارون هل القمر رؤية في تمارون
هذا وفي هناك فسرناه وقد مسنده من والعشرين الثاني سعيد أبي حاديث

نزلت يقال وسطها على ) ) أي جهنم ظهراني بين الصراط ( ( فينصب الحديث
في ل بينهم متمكنا وسطهم في أي النون بفتح وظهرانيهم ظهريهم بين

يقال المهلك ) ) والموبق يخردل من ومنهم يوبق من ( ( ومنهم وفيه أطرافهم
) ) الشورى كسبوا بما يوبقهن ( أو تعالى قوله ومنه أهلكته أي ذنوبه أوبقته

ريحها قشبني ( ( قد وفيه قطعها إذا الشاة خردل يقال المقطع  والمخردل34
سمني قد قال كأنه السم والقشب القشب من ) ) قشبني ذكاؤها وأحارقني

النار ذكت يقال اشتعالها النار وذكاء ومقشب قشيب مسموم لكل ويقال ريحها
) ) البهجة الجنة له انفهقت النضرة من فيها وما بهجتها رأى ( ( فإذا وفيه تذكو

أي فيهق صحراء قيل ومنه واتسعت انفتحت وانفهقت الرونق والنضرة الحسن
واسعة
سعيد أبي مسند في تقدم قد والستون الحادي  - والحديث2228 1794

في هذا ذكرنا ) ) وقد متى بن يونس من أفضل أحادا إن أقول ( ( ول وفيه
مسعود ابن مسند

الله رسول أسلم من رجل أتى والستين الثاني الحديث  - وفي2229 1795
هذا عنه فأعرض نفسه - يعني زنى قد الخر إن وسلم} فقال عليه الله {صلى
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ل أنه على يدل الحديث وهذا الجانب والشق مالك بن ماعز هو السلمي الرجل
بن جابر مسند في فيه والخلف هذا ذكرنا وقد مرات أربع إل القرار في يجري
يصبر ولم فقلق منه بلغت أي الحجارة وأذلقته الخر معنى هناك وبينا سمرة
سود حاجارة فيه موضع والحرة هاربا وثب وجمز

خير فيها القاعد فتن ( ( ستكون والستين الثالث الحديث  - وفي2230 1796
) ) لها تشرف ( ( من وقوله بكرة أبي مسند في هذا تقدم ) ) قد القائم من
إليه لتنظر بصرك رفعت إذا الشيء استشرفت يقال إليه تطلعت إليها تطلع أي

فليفعل يخلصه ما إلى منها ويلجأ عنها يبعد أن قدر من يقول الملجأ والمعاذ
وقد العصر ) ) يعني أهله وتر فكأنما فاتته من صلة الصلة ( ( من وقوله

عمر ابن مسند في ذكرناها
وهو يزني حاين الزاني يزني ( ( ل والستين الرابع الحديث  - وفي2231 1797
آمن ( ( ما السلم عليه كقوله اليمان كامل وهو المعنى العلماء ) ) قال مؤمن

أن وهو آخر وجها ويحتمل اليمان استكمل ما ) ) أي بوائقه جاره يأمن لم من
الناهي إيمانه إلى ينظر ول هواه إل يرى ل الهوى فصاحاب اليمان يغطي الهوى

قدر ذات ) ) أي شرف ذات نهبة ينتهب ( ( ول وقوله عدم قد اليمان فكأن له
لن غلول الغلول سمي عرفة ابن قال خفية في المغنم من شيء أخذ والغلول

ممنوعة أي عنه مغلولة اليدي
عدا غنمه في راع ( ( بينما والستين الخامس الحديث  - وفي2232 1798
السبع يوم لها من الذئب فقال منه استنقذها حاتى فطلبها شاة منها فأخذ الذئب

عليه الله {صلى النبي فقال الله سبحان الناس ) ) فقال غيري لها راعي ل يوم
ثم هما ) ) وما وعمر بكر وأبو بهذا أؤمن وسلم} ( ( فإني

إذا المعنى يكون هذا وعلى الباء بضم يرونه المحدثين فأكثر السبع يوم فأما
تهرب إنك أي غيري حاينئذ يرعاها فل استخلصها على تقدر لم السبع أخذها
كتاب في الزهري ذكر وقد منها لي يفضل ما أنظر منها قريبا أنا وأكون

الذي الموضع وهو الباء بتسكين السبع أن العرابي ابن ) ) عن اللغة ( ( تهذيب
بكر أبي بإيمان إخباره وأما القيامة يوم لها من قال فكأنه المحشر فيه يكون
خصهما أنه غير أصحابه عامة فكذلك به آمن بما يؤمنان أنهما علم فلنه وعمر

لشرفهما
من نبيا نملة ( ( قرصت والستين السادس الحديث  - وفي2233 1799
والعرب اجتماعهن موضع النمل ) ) قرية فأحارقت النمل بقرية فأمر النبياء
وعرين البل وعطن النسان قطن فيقولون السماء بين الوطان في تفرق
ونافقاء الزنابير وكور الطائر وعش والضبع الذئب ووجار الظبي وكناس السد

صورة منه فأريد يؤذي ما قتل استجاز آذته لما النبي وهذا النمل وقرية اليربوع
) ) واحادة نملة ( ( فهل له فقيل فحسب المؤذي قتل في العدل
من شفاء السوداء الحبة ( ( في والستين السابع الحديث  - وفي2234 1800

والحبة الموت السام الزهري فقال الحديث في فسر ) ) وقد السام إل داء كل
الشونيز السوداء
كل لفظة العلماء بعض وقال كلها الدواء ) ) عموم داء كل ( ( من قوله وظاهر

) شيء كل من ( وأوتيت تعالى كقوله الخصوص بها والمراد عموم لفظة هنا ها
على فضلتكم ( وأني  وقوله25 ) الحاقاف شيء كل ( تدمر  وقوله23 النمل
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أن جهة من والبلغم الرطوبة أدواء من شفاء بها  والمراد47 ) البقرة العالمين
ويدر الديدان ويقتل الزكام وينفع وينقي البلغم يقطع فهو يابس حاار الشونيز
ويحل والكلية المثانة في للحصاة والعسل الحار بالماء ويسقى الطمث

من ذلك غير إلى الهوام منه يهرب ودخانه والسوداوية البلغمية الحميات
) ) ( ( كل لفظة عليه أطلقت منفعته عمت فلما المنافع

لتمنعوا الماء فضل تمنعوا ( ( ل والستين الثامن الحديث  - وفي2235 1801
الرض في البئر يحفر الرجل في هذا الخطابي سليمان أبو ) ) قال الكل به

أن الناس يمكن ول كل فيه موات بقربها أو البئر وحاول بالحاياء فيملكها الموات
ماءه يمنعهم وسلم} أل عليه الله {صلى فأمره ماءه لهم يبذل بأن إل يرعوه

أو التحريم وجه على هذا هل العلماء واختلف الكل منعهم فقد ذلك فعل إذا لنه
الكراهة وجه على

عليه الله {صلى الله رسول أن والستين التاسع الحديث  - وفي2236 1802
هكذا خيبر تمر ( ( أكل فقال جنيب بتمر فجاء خيبر على رجل وسلم} استعمل

عليه الله {صلى فقال بالثلثة والصاعين بالصاعين الصاع لنأخذ إنا ) ) قال
في ) ) وقال جنيبا بالدراهم ابتع ثم بدراهم الجمع بع تفعل وسلم} ( ( ل

يعرف ل لون كل النخل من والجمع التمر جيد من الجنيب ذلك مثل الميزان
في وقال الربا مال في المفاضلة عن فنهاه التمر أردأ من تمره فيكون اسمه

الوزن ل الكيل أصله التمر لن وهذا ذلك - مثل يوزن فيما - أي الميزان
من سجدة أحادكم أدرك ( ( إذا والسبعين الحادي الحديث  - وفي2238 1803
الركعة بالسجدة ) ) المراد صلته فليتم الشمس تغرب أن قبل العصر صلة

هذا من والمائة والستين الثالث بعد الحديث هذا وسيأتي وسجودها بركوعها
أدرك فقد الشمس تطلع أن قبل ركعة الصبح من أدرك ( ( من ولفظه المسند
) ) وهذا أدرك فقد الشمس تغرب أن قبل ركعة العصر من أدرك ومن الصبح

يدل
وقد غربت أو الفجر من ركعة صلى وقد الشمس عليه طلعت من أن على
صلته تبطل حانيفة أبو وقال صحيحة وأنها الصلة يتم أنه العصر من ركعة صلى

مستجابة دعوة نبي ( ( لكل والسبعين الثاني الحديث  - وفي2239 1804
حاسن من ) ) هذا لمتي شفاعة دعوتي اختبأت وإني دعوته نبي كل فتعجل

فإن يبقى فيما دعوته تكون أن اختار وسلم} حاين عليه الله {صلى نظره ظن
ومن أحازم الباقي  واختيار35 ) ص ملكا لي ( هب قال السلم عليه سليمان

النجاة هيأ فكأنه للمذنبين شفاعة وجعلها لمته جعلها أنه كرمه فضل
وأنس جابر مسند في الحديث هذا تقدم وقد بالسابقين ليلحقهم للمنقطعين

الصوم في الوصال عن النهي والسبعين الثالث الحديث  - وفي2240 1805
ما العمل من ( ( فاكلفوا الحديث هذا وفي عمر ابن مسند في سبق وقد

بيان سبق وقد طاقتكم تكلفوا والمعنى مفتوحاة اكلفوا في ) ) اللم تطيقون
هذا

وقد ورفع خفض كل في التكبير والسبعين الرابع الحديث  - وفي2241 1806
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قبل ) ) أي حامده لمن الله ( ( سمع وفيه وغيره عباس ابن مسند في سبق
آنفا تقدم ) ) وقد مضر على وطأتك ( ( اشدد وفيه

أذن ما لشيء الله أذن ( ( ما والسبعين الخامس الحديث  - وفي2242 1807
يتغنى لنبي كإذنه لشيء الله أذن ( ( ما لفظ ) ) وفي بالقرآن يتغنى أن لنبي

اللفظ ) ) أما بالقرآن يتغن لم من منا ( ( ليس لفظ ) ) وفي به يجهر بالقرآن
زيادة ) ) من ( ( أن لفظة أن أراه ) ) والذي يتغنى ( ( أن ورد فهكذا الول
ثبتت وإذا الروايات من كثير في الخطأ فيقع بالمعنى يروون لنهم الرواة بعض

بالحديث المراد هو وليس الشيء في الطلق بمعنى الذن من ) ) كان ( ( أن
عدي قال له استمعت إذا أذنا للشيء أذنت يقال استمع بمعنى هنا ها أذن وإنما
له الشيخ يأذن سماع في

مشار ماذي مثل وحاديث
أقوال أربعة ) ) على بالقرآن ( ( يتغنى معنى في العلماء واختلف

مليكة أبي ابن ) ) عن ( ( سننه في داود أبو روى به الصوت تحسين أنه أحادها
فقال الصوت حاسن يكن لم إن أرأيت له فقيل الحديث هذا عن سئل أنه

عن أيضا داود أبو رواه به يستغني المعنى أن ) ) والثاني استطاع ما ( ( يحسنه
قال فقال رثا متاع وعنده سعد على دخلوا أنهم روى وقد عيينة وابن وكيع

) ) فهذا بالقرآن يتغن لم من منا وسلم} ( ( ليس عليه الله {صلى الله رسول
أبو قال غني فهو عمران آل قرأ من مسعود ابن وقال الستغناء أنه على دليل
النبي من فليس ذلك يفعل لم من لكان القراءة ترجيع به المراد كان ولو عبيد
تغانيا وتغانيت تغنيا تغنيت يقولوا أن العرب كلم في جائز فإنه هذا ومع قال

العشى قال استغنيت بمعنى
بالعراق زمنا امرأ وكنت
التغن طويل المناخ عفيف

أخاه يعاتب حابناء بن المغيرة وقال الستغناء يريد
حاياته أخيه عن غني كلنا

تغانيا أشد متنا إذا ونحن
من الكثار عن بالقرآن يستغن لم من المعنى يكون هذا فعلى
المعنى أن والثالث الخرة طلب على ويحثه الفضول ترك على ينبهه لنه الدنيا

القراءة تحزين عندنا هو عبيد أبو قال وكذلك الشافعي قاله ويترنم به يتحزن
تتغنى العرب كانت العرابي ابن قال التغني مكان عن به التشاغل أنه والرابع

نزل فلما أحاوالها أكثر وعلى الفنية في جلست وإذا البل ركبت إذا بالركبان
مكان هجيراهم القرآن يكون وسلم} أن عليه الله {صلى النبي أحاب القرآن
علي أخبرنا قال عمر أبي بن علي به أنبأنا ما الوجه هذا ويوضح بالركبان التغني

أحامد سهل أبو أخبرنا قال شاذان بن علي أبو أنبأنا قال أيوب بن الحسين بن
قال نعيم أبو حادثنا قال البرتي محمد بن أحامد حادثنا قال القطان محمد بن

عن السائب بن الله عبد عن مليكة أبي ابن عن المليكي الرحامن عبد حادثنا
وسلم} يقول عليه الله {صلى النبي سمعت قال وقاص أبي ابن هو سعد

منا ) ) يعني بالقرآن يتغن لم من ليس بالقرآن ( ( غنوا
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الله شاء إن غدا ( ( ننزل والسبعين السادس الحديث  - وفي2243 1808
فارس ابن قال المحصب ) ) يريد الكفر على تقاسموا حايث كنانة بني بخيف
وقد تحالفوا بمعنى وتقاسموا الجبل عن وانحدر الوادي عن ارتفع ما الخيف

وهو الحديث في هذا تفسير ذكر
بعض وقال الشعب في المطلب وبني هاشم بني حاصروا وكنانة قريشا أن

أل - وتحالفوا المطلب وبني هو وإنما غلط وهو المطلب عبد بني أو الرواة
عليه الله {صلى النبي إليهم يسلموا حاتى يؤوهم ول يبايعوهم ول يناكحوهم

عليه الله {صلى النبي فجاء الكعبة في وتركوه كتابا بذلك القوم وسلم} وكتب
من كتابهم في ما لحست قد الرضة أن فأخبره طالب أبي عمه وسلم} إلى

فأخبرهم إليهم طالب أبو فخرج وجل عز الله ذكر من فيه ما وأبقت وظلم جور
كاذبا كان وإن عليه أنتم عما فانزعوا صادقا أخي ابن كان إن وقال بذلك

على فنكسوا قال كما فوجدوه الكتاب ففتحوا أنصفت قد فقالوا إليكم أسلمته
حاجته في مكة وسلم} أتى عليه الله {صلى النبي خرج فلما وسكتوا رؤوسهم

شكرا المكان بذلك النزول ) ) فآثر كنانة بني بخيف الله شاء إن ( ( منزلنا قال
لعهدهم ونقضا له التمكين في سبحانه الله لنعمة

فأذن ربها إلى النار ( ( اشتكت والسبعين السابع الحديث  - وفي2244 1809
الحر من تجدون ما أشد فهو الصيف في ونفس الشتاء في نفس بنفسين لها

وضعفه وقوته وامتداده ابتدائه في والبرد الحر ) ) تشبيه الزمهرير ومن
في تقدم قد الحديث وباقي البرد شدة والزمهرير التشبيه أحاسن من بالنفس

ذر أبي مسند
- والخيلء ( ( الفخر والسبعين الثامن الحديث  - وفي2245 1810

ألين هم اليمن أهل ( ( أتاكم رواية ) ) وفي الفدادين - في والرياء لفظ وفي
عن الترفع يقصد ومن بالنفس والعجاب التكبر ) ) الخيلء أفئدة وأرق قلوبا

مسعود أبي مسند في مفسر والفدادون الكثير ماله يرى أن يحب الناس
بذلك أشار أنه ثم بينا وقد أيضا ) ) هنالك يمان ( ( اليمان قوله وكذلك البدري

رقت وإذا اليمان إلى لمبادرتهم اليمن أهل على أثنى وإنما والمدينة مكة إلى
الفقه والحكمة فيها وأثرت المواعظ إليها وصلت القلوب ولنت الفئدة

الكفر ( ( ورأس وقوله النصار على ثناء الحديث هذا وفي السكون والسكينة
العجمة وتغلب ومأجوج ويأجوج منه يخرج الدجال لن ) ) وذاك المشرق قبل
بطلوع ويريد إليه الشيطان قرن طلوع أضاف ولذلك الفهم وقلة ساكنيه على
هنالك بالفتن إبليس ظهور الشيطان قرن

والتصفيق للرجال ( ( التسبيح والسبعين التاسع الحديث  - وفي2246 1811
سعد بن سهل مسند في هذا تقدم ) ) وقد للنساء
بالصلة نودي ( ( إذا والثمانين الثالث الحديث  - وفي2250 1812

هذا في آنفا التثويب ذكرنا ) ) قد أقبل التثويب قضى فإذا الشيطان أدبر
بوقت إعلم والذان الصلة بقيام إعلم فإنها القامة هنا ها به والمراد المسند
وقال الضراط والحصاص العدو الحصاص بمعنيين يكون والحصاص الصلة
وعدا وشمال يمينا حاركه أي بذنبه ومصع أذنيه صر إذا النجود أبي بن عاصم
الصلة وفي الصلة من ويدنو الذان من يهرب كيف قيل فإن الحصاص فذلك

ظهور من لغيظه الذان عن يبعد أنه فالجواب وجل عز الحق ومناجاة القرآن
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الذان في يقع يكاد ول لها انزعاجه يشتد هيبة الذان وعلى الحق وغلبة الدين
تحضر النفس فإن الصلة فأما النفس تحضر ل لنه به النطق عند غفلة ول رياء
بالقلب فيها فترتع الوساوس أبواب الشيطان لها فيفتح قبلها إطلقها عن فيها

على يولد إل مولود من ( ( ما والثمانين الرابع الحديث  - وفي2251 1813
) ) الفطرة

بها المراد فأما عازب بن البراء مسند في ذكرناها قد وجوه على تقال الفطرة
لها نصبت قد ثم النفوس في مركوزة وجل عز الحق معرفة أن فاعلم هنا ها

يدل بدليله الحق لها بان الهدى عن صاد من فطرتها سلمت فإذا أدلة عليها
الدلة فإن المعنى حايث من أما الوقوع حايث ومن المعنى حايث من هذا على
من بد ل قلت إذا فأنا عندها ثبت قد الذي الول معلومها إلى النفس ترد إنما

ينفي الذي الدليل إقامة إلى يحتاج وإنما النفوس في مركوز فهذا صانع
كقس الوحادانية على جماعة استدل فقد الوقوع حايث من وأما عنه الشوائب

فاشتبه نورها وجوه في ظلمته ووقفت الفطرة غير الصاد وقع فإذا ساعدة بن
عن قتيبة ابن ذكر وقد الدليل من معالجة قوة إلى فاحاتاجت المر النفس على
على العهد وجل عز الله أخذ حاين هذا الحديث هذا في قال أنه سلمة بن حاماد

) بلى قالوا بربكم ألست أنفسهم على ( وأشهدهم آبائهم أصلب في الخلق
سماه وإن ومدبرا صانعا له بأن مقر وهو إل أحادا واجدا  فلست172 العراف

) الله ليقولن خلقهم من سألتهم ( ولئن تعالى قال دونه شيئا وعبد اسمه بغير
وهو الول والقرار العهد ذلك على العالم في مولود كل  فالمعنى87 الزخرف
السموات ( فاطر تعالى قوله ومنه الخلقة ابتداء الفطرة ومعنى الفطرة
وجرت الخلق لول وقعت التي الحنيفية وهي مبتدئها  أي14 ) النعام والرض

أي أبناءهم المجوس ويمجس أبناءهم اليهود يهود ثم العقول فطر في
ذلك يعلمونهم

من الطفل أن ترى أل ثواب عليه أو حاكم به يقع مما الول القرار وليس
حاكم مسلم إلى عنهما خرج فإن أبويه بدين عليه محكوم المشركين أطفال

في القدرية وبين بيننا ما ففرق فيه الله علم ذلك وراء ومن مالكه بدين عليه
وقوله به والمعرفة بالله القرار وعندنا السلم عندهم الفطرة أن الحديث هذا

الثانية مفتوحاة الولى التاء مضمومة ) ) تنتج جمعاء بهيمة البهيمة تنتج ( ( كما
أعضائها في السلمة لجتماع بذلك سميت السليمة هي قتيبة ابن قال

والحضنان الكف بجميع الطعن واللكز والذن النف المقطوعة والجدعاء
) ) عاملين كانوا بما أعلم ( ( الله وقوله الخصر إلى البط دون ما وهما الجنبان

فيهم الناس خلف هناك وذكرنا عباس ابن مسند في بيانه سبق قد
) ) فإلينا كل ترك ( ( من والثمانين الخامس الحديث  - وفي2252 1814

فإنه له وفاء ل دينا ترك فيمن ) ) هذا قضاؤه ( ( فعلي والثقل العيال الكل
الفيء من يقضى

ضائعا شيئا ترك من والمعنى يضيع ضاع مصدر وهو الضاد بفتح والضياع
بعضهم ورواه وليه ) ) أي موله ( ( فأنا الضائع ذلك فليأتني كالطفال
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أصح والول وجياع جائع تقول كما ضائع جمع وهو الضاد ) ) بكسر ( ( ضياعا
عصب يقال فارس ابن ) ) قال العصبة فإلى مال ترك ( ( فأيكم لفظ وفي

البل وعصبت لبيه الرجل قرابة وهم العصبة وسميت به أحااطوا بفلن القوم
به دارت إذا بالماء

مريم بابن الناس أولى ( ( أنا والثمانين السادس الحديث  - وفي2253 1815
وأولد شتى وأمهاتهم واحاد أب من الخوة العلت ) ) أولد علت أولد النبياء
واحاد النبياء دين أصل أن أراد والذي واحادة وأم واحاد أب من الخوة العيان

أمهاتهم كانت وإن واحاد أبوهم العلت أولد أن كما مختلفة شرائعهم كانت وإن
أنبياء عيسى بعد أن ذكر فقد قيل ) ) فإن نبي بيننا ( ( ليس قوله أما شتى

شرع ذو نبي وجود جوزنا وإن عليه والعتماد أصح الحديث هذا أن فالجواب
متجدد
) ) رآني فقد المنام في رآني  - ( ( من2254 1816

( ( من الحديث هذا ألفاظ بعض وفي وغيره قتادة أبي مسند في تقدم قد وهذا
يلقاه بأنه يراه لمن كالبشارة ) ) وهذا اليقظة في فسيراني المنام في رآني
القيامة يوم

إيمانا رمضان قام ( ( من والثمانين الثامن الحديث  - وفي2255 1817
) ) وقوله صام ( ( من وراية ) ) وفي ذنبه من تقدم ما له غفر واحاتسابا
القيام بفضيلة وعلما له المر بالمعبود تصديقا ) ) أي واحاتسابا ( ( إيمانا
صفة وهذه أجره جزيل ومحتسبا تركه عقاب من وخوفا الصيام ووجوب
أجر زيادة على دليل وهذا القدر ليلة ) ) يعني ( ( فيوافقها وقوله المؤمن
ويقال العشرة دون والرهط الناس من جماعات والوزاع أصاب إذا المجتهد

الربعين إلى
هامة ل و صفر ول عدوى ( ( ل والثمانين التاسع الحديث  - وفي2256 1818

فيأتي الظباء كأنها الرمل في تكون إبل بال فما الله رسول يا أعرابي ) ) فقال
في تكلمنا ) ) قد الول أعدى ( ( فمن قال فيجربها فيها فيدخل الجرب البعير

( ( فر قوله ) ) وفي مصح على ممرض يورد ( ( ل قوله وفي والطيرة العدوى
أنه وبينا عمر ابن مسند ) ) في المجذوم من

المقاربة عند مرض إذا الصحيح يظن لئل بالمرض التعرض عن نهى إنما
المصح وضده مراض إبله الذي والممرض العدوى باب من ذلك أن للمريض
( ( وخيرها وقوله الله عبد بن جابر مسند ) ) في صفر ( ( ل قوله وفسرنا

فيسمع وباغيا سالم يا فيسمع مريضا يكون أن مثل هذا عون ابن ) ) قال الفأل
والطيرة بالخير وقوعه ويرجى ظاهره يحسن فيما الفأل الزهري وقال واجد يا
يصدر لنه الباب هذا أنواع خير الفأل صار إنما أنه واعلم يسوء فيما إل تكون ل

من فتكلف وبروحاها الطير سنوح فأما غيب من جاء خير فكأنه وبيان نطق عن
فيه معنى على به فيستدل نطق هناك ليس إذ البيان في له أصل ل ما المتطير

تزعم الجاهلية في العرب كانت النباري بن بكر أبو ) ) قال هامة ( ( ل وقوله
يخرج الذي الطائر يسمون وكانوا فتطير هامة فتصير تجتمع الميت عظام أن
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يسمون كانوا غيره وقال الصدى منها
الطائر هذا قال النسان قتل فإذا الصدى والذكر هامة الطير هذه من النثى

الشاعر قال فيهدأ قاتله يقتل حاتى اسقوني
سلمت الخيلية ليلى أن ولو

وصفائح تربة ودوني علي
زقا أو البشاشة تسليم لسلمت

صائح القبر جانب من صدى إليها
الهامة زيد أبو قال عبيد أبو وقال وسلم} هذا عليه الله {صلى النبي فأبطل
زيد أبا أرى ول قال الرض دواب وهي الهوام واحاد إلى يذهب الميم مشددة

حادثوا كثيرة لجماعة هذا جرى فقد الحديث هريرة أبي نسيان وأما هذا حافظ
وقوله عني فلن حادثني فيقول به أخبر بما يخبر كان من وفيهم نسوا ثم بأشياء
تسميه العجم كلم من العرب تفهمه ل كلم وكل بها تكلم أي بالحبشية فرطن
وقد المطر أنواء من والنوء المخالفة وجه على المراجعة والمماراة رطانة
خالد بن زيد مسند في بيانه سبق

الدنيا السماء إلى ليلة كل ربنا ( ( ينزل التسعين الحديث  - وفي2257 1819
) ) أصح الول الليل ثلث ذهب ( ( إذا رواية ) ) وفي الخر الليل ثلث يبقى حاين

الترمذي قال ) ) كذلك الخر الليل ثلث بقي ( ( إذا هريرة أبي عن الروايات
وسلم} منهم عليه الله {صلى الله رسول عن جماعة رواه قد النزول وحاديث

بن وجبير هريرة وأبو عباس وابن الدرداء وأبو مسعود وابن وعلي بكر أبو
أبي بن وعثمان الخشني ثعلبة وأبو سمعان بن والنواس الجهني ورفاعة مطعم
وأنس عمر ابن مسند من تقدم فيما ذكرت وقد آخرين في وعائشة العاص

الله على يجوز ما نعرف أن علينا يجب أنه الشياء هذه مثل في وغيرهما
ورد ما فيبقى والتغير والنقلة الحركة عليه المستحيل ومن يستحيل وما سبحانه

أبو حاكى وقد فيه الكلم عن الساكت أحادهما قائلن فيه فالناس هذا في
المبارك بن الله وعبد عيينة بن وسفيان أنس بن مالك عن الترمذي عيسى

السلف عامة طريقة كانت فهذه كيف بل أمروها الحااديث هذه في قالوا أنهم
يتضمنه ما بأن لعلمه اللغة سعة توجبه ما على يحملها فهو المتأول والثاني
أحامد المام قال وقد وتعالى سبحانه الله على مستحيل الحركة من النزول
أمره جاء  أي22 ) الفجر ربك ( وجاء
يقطع من يقول وكأنه القطع القرض ) ) أصل عديم غير يقرض ( ( من وقوله
العادم بمعنى والعديم لله فيجعلها عمله أو ماله من قطعة
ل والنصارى اليهود ( ( إن والتسعين الحادي الحديث  - وفي2258 1820

يغيرونه السلف كان وقد الشيب تغيير بالحديث ) ) المراد فخالفوهم يصبغون
) ) والخضاب ( ( الشيب كتاب في ذلك ذكرنا وقد الخضاب من بأنواع

الذي كمثل المهجر ( ( مثل والتسعين الثاني الحديث  - وفي2259 1821
الجمعة إلى التهجير قال الخليل عن شميل بن النضر ) ) روى بدنة يهدي

وقوله حاجازية لغة وهي المبكر ) ) أراد المهجر ( ( مثل فقوله إليها التبكير
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رواح يرد ولم الجمعة إلى خف من معناه الهروي عبيد أبو ) ) قال راح ( ( من
الساعة ( ( في وقوله كان وقت أي في ساروا إذا القوم راح ويقال النهار آخر

تحديد يرد لم سليمان أبو ) ) قال الولى
طي وأما ساعة فلن عند قعدت تقول كما الكلم في تجوز لكنه الساعات
يسقط الفرض لن الفرض صحف ل الفضل صحف به فالمراد الصحف الملئكة
السعي ولزم الفضيلة وقت ذهب قد أنه المراد وإنما ذلك بعد بالتيان
من قبلكم فيما كان ( ( لقد والتسعين الرابع الحديث  - وفي2261 1822
محدثون وهب ابن ) ) قال عمر فإنه أحاد أمتي في يك فإن محدثون المم

ظنوا إذا يصيبون قوما يريد قتيبة ابن وقال مفهمون عيينة ابن وقال ملهمون
أوس قال فقالوه بشيء حادثوا فكأنهم وحادسوا
سمعا وقد رأى قد كأن الظن لك يظن الذي اللمعي

) ) يقينه ينفعك لم ظنه ينفعك لم ( ( من المثال بعض في ويقال
) ) وموسى آدم ( ( تحاج والتسعين الخامس الحديث  - وفي2262 1823

وسلم} قد عليه الله {صلى نبينا أن واعلم الخصم لغلبة الحجة انتزاع الحاتجاج

ليم لما عليه الحجة له كانت لو لنه خاص معنى في وذاك لدم بالحجة حاكم
123 ) طه ( اهبطا بقوله عوقب  ولما22 ) العراف أنهكما ( ألم تعالى بقوله
وأنت الله اصطفاك الذي ( ( أنت بقوله وتوبيخه لومه في موسى أخذ فلما

برسالته الله اصطفاك أنت ويقول القدر بذكر يعارضه آدم ) ) أخذ وأنت
من محيص ل أنه عنك ويخفى المنزلة بهذه تكون كيف ) ) والمعنى وبكلمه

إلى أخرج الكسب على للقدر قضي ومتى صاحابه يبطل ل حاق وكلهما القدر
وقعت وربما الجبرية مذهب إلى أخرج القدر على للكسب أو القدرية مذهب
عليه قضي فيما مخلوقا يلوم أن لمخلوق ليس أنه أحادهما لوجهين لدم الغلبة

أمة زنت ( ( إذا السلم عليه قال كما اللئم هو فيكون بلومه الشرع يأذن أن إل
عارضه له يؤذن ولم يلومه موسى أخذ ) ) فلما يثرب ول الحد فليجلدها أحادكم
تمحو فالتوبة والكسب القدر فيها اجتمع قد المعصية أن والثاني فسكت بالقدر

فإن لوم إليه يتوجه ل والقدر القدر إل يبق فلم عليه الله تاب وقد الكسب أثر
به نخبر ما بكل اليمان يجب أنه فالجواب اجتمعا ومتى اجتمعا كيف قائل قال
الرواح اجتماع الجائز فمن كيفيته على نطلع لم وإن المصدوق الصادق عن

المراد يكون أن الجائز ومن الحشر بعد القيامة في خصومتهما الجائز ومن
دون بالذكر موسى تخصيص ويكون قال اجتمعا لو أي مثل بضرب حاال شرح
فالول احاتمل وإن وهذا الشديدة بالتكاليف جاء نبي أول لنه النبياء من غيره

علينا يجب خبر بأول هذا وليس بالمراد أعلم ورسوله والله حاقيقة لكونه أولى
حاق فيه ونكير منكر وسؤال ونعيمه القبر عذاب فإن معناه جهلنا وإن به اليمان

للحاساس المشكلت كشف في الحيل ضاقت ومتى ذلك حاقيقة على يطلع ول
المكتوب في سنة أربعين تحديد معنى ما قيل فإن التسليم فرض إل يبق لم

والرضين السموات يخلق أن قبل المقادير قدر الله ( ( إن الحديث وفي
القديم العلم بها أحااط قد كلها المعلومات أن ) ) فالجواب سنة ألف بخمسين
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قبل آدم خطيئة كتب يكون أن فجائز زمان في كتبها ولكنه مخلوق وجود قبل
بقي فإنه طينا لبثه مدة إلى الشارة تكون أن وجائز عاما بأربعين يخلقه أن

أن قبل طينا سواني منذ أعصي أن قبل علي كتب يقول فكأنه طينا سنة أربعين
الروح في ينفخ

مكة عن حابس الله ( ( إن والتسعين السادس الحديث  - وفي2263 1824
لي أحالت وإنما قبلي لحاد تحل ل وإنها والمسلمين رسوله عليها وسلط الفيل
حاج إليها لضيفن وقال بيعة بنى قد الشرم بن أبرهة ) ) كان نهار من ساعة
أبرهة ذلك فبلغ فيها فأحادثا ليل فدخلها كنانة بني من رجل بذلك فسمع العرب
بجنوده فسار وليهدمنها الكعبة إلى ليسيرن فحلف

فأصابوا الناس نعم على بالغارة أصحابه أمر مكة من دنا فلما الفيل واستصحب
وأخبره مكة شريف عن سل فقال جنوده بعض أبرهة وبعث المطلب لعبد إبل
فقال المطلب عبد فلقي فانطلق البيت هذا لهدم جئت إنما لقتال آت لم أني
لهدم جاء إنما تقاتلوه أن إل لقتال يأت لم أنه لخبرك إليك أرسلني الملك إن

يدان به لنا وما قتال عندنا ماله المطلب عبد فقال عنكم ينصرف ثم البيت هذا
فإن إبراهيم خليله وبيت الحرام الله بيت هذا فإن له جاء ما وبين بينه سنخلي

معي فانطلق قال قوة به لنا ما فوالله ذلك وبين بينه يخل وإن بيته فهو يمنعه
ما قل لترجمانه وقال وأجله أكرمه أبرهة على دخل فلما فانطلق الملك إلى

فقال أصابها بعير مائتي علي يرد أن حااجتي فقال الترجمان له فقال حااجتك
جئت فيك الن زهدت ولقد رأيتك حاين أعجبتني كنت لقد له قل لترجمانه أبرهة

أصبتها إبل في وكلمتني فيه تكلمني فلم لهدمه آبائك ودين دينك هو بيت إلى
فردت بإبله فأمر سيمنعه رب البيت ولهذا البل هذه رب أنا المطلب عبد فقال
الجبال ورؤوس الشعاب في يتفرقوا أن وأمرهم قريشا فأخبر فخرج عليه

فأخذ الكعبة المطلب عبد وأتى ففعلوا دخل إذا الجيش معرة من عليهم تخوفا
يقول وجعل الباب بحلقة

سواكا لهم أرجو ل رب يا
حاماكا منهم فامنع رب يا

عاداكا من البيت عدو إن
قراكا يخربوا أن امنعهم

أيضا وقال
يمنع المرء إن هم ل

حاللك فامنع رحاله
صليبهم يغلبن ل

محالك غدوا ومحالهم
بلدهم جموع جروا
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فأبى فضربوه فأبى فبعثوه الفيل فبرك للدخول متهيأ أصبح أبرهة إن ثم
المشرق وإلى فهرول الشام إلى ووجهوه فهرول راجعا اليمن إلى فوجهوه
البحر من طيرا عليهم تعالى الله وأرسل فأبى الحرم إلى فوجهوه فكذلك

وأكف الطير كخراطيم خراطيم لها كانت عباس ابن فقال صفتها في واختلفوا
إسحاق ابن وقال السباع كرؤوس رؤوس لها كانت عكرمة وقال الكلب كأكف
خضرا كانت أنها أحادها أقوال ثلثة على ألوانها في واختلفوا كالخطاطيف كانت
قال قتادة قاله بيضا والثالث عمير بن عبيد قاله سودا والثاني عكرمة قاله

واختلفوا منقاره في وحاجر رجليه في حاجران أحاجار ثلثة طائر كل مع وكان
بن عبيد وقال والعدس الحمص كأمثال كانت بعضهم فقال الحجارة صفة في

عليهم أرسلها القوم غشيت فلما وكالجمل الرجل كرأس الحجر كان بل عمير
داء أبرهة على الله وبعث دبره من فيخرج الرجل رأس على يقع الحجر فكان

أهل ورأى فهلك قلبه عن قطعتين صدره وانصدع أنامله فتساقطت جسده في
فقال البحر ناحاية من أقبلت قد الطير مكة

فرجع لينظر فرس على الله عبد ابنه بعث ثم غريبة الطير هذه إن المطلب عبد
أموالهم فغنموا وأصحابه المطلب عبد فخرج جميعا القوم هلك ويقول يركض
حاتى به يشعر ول فوقه من يطير وطائر فسار يكسوم أبو إل منهم ينج لم وقيل
فمات الطير رماه كلمه أتم فلما القوم أصاب بما فأخبره النجاشي على دخل
عن الجاهلية زمان في الفيل حابس لم فقال الملحدين بعض اعترض وقد

الزبير ابن وقتل الكعبة على المنجنيق نصب وقد الحجاج يمنع ولم الكعبة
ومرقوا الكعبة سلبوا وقد القرامطة عنها يحبس ولم الحرام الدم بها وسفك

حابس بأن العلماء بعض فأجاب الكعبة عند الحاج وقتلوا الحجر وقلعوا حاطيمها
عمارها آباؤه كان وسلم} إذ عليه الله {صلى محمد لنبوة علما كان الفيل
فلم أنصاره وأعز الدين الله أقر إذ فأما نبوته إثبات في عليهم حاجة ذلك فكان
وقوله المؤمنين بصائر في قادحاا ول بالدين مضرا عليها جرى ما يكن

وقوله عنوة فتحت أنها على ) ) دليل والمؤمنين رسوله عليها ( ( وسلط
أن بيان ) ) فيه يقتل أو يفدى أن إما النظرين بخير فهو قتيل له قتل ( ( ومن

أعطيه شاء أيهما أمرين أحاد بين بالخيار القتيل ولي
ترك فإن القصاص إل له ليس العراق أهل وقال الحجاز فقهاء ذهب هذا وإلى
اكتبوا وأراد اليمن من رجل فإنه شاه أبو وأما الدية يأخذ أن له يكن لم منه حاقه
شاه لبي وسلم} ( ( اكتبوا عليه الله {صلى الله رسول فقال الخطبة هذه لي

القرآن غير كتابة عن النهي وأن العلم كتابة جواز على دليل هذا ) ) وفي
عباس ابن مسند في الحديث باقي بيان سبق وقد منسوخ
ابن مسند في والتسعين السابع الحديث في الكلم سبق  - وقد2264 1825

عمر
فليزرعها أرض له كانت ( ( من والتسعين الثامن الحديث  - وفي2265 1826

أنهم خديج بن رافع مسند في وذكرنا تقدم فيما هذا بينا ) ) قد أخاه ليمنحها أو
ذلك عن فنهوا بعضها من يخرج بما الرض يكرون كانوا
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تستأمر حاتى اليم تنكح ( ( ل والتسعين التاسع الحديث  - وفي2266 1827
) ) تسكت ( ( أن قال إذنها كيف ) ) قالوا تستأذن حاتى البكر تنكح ول

بين الفرق ما قيل فإن عنها يموت أو زوجها يطلقها التي المرأة هي هنا ها اليم
قبلها من المر طلب الستئمار فقال الخطابي فرق فقد والستئذان الستئمار

يعلم قد وإذنها الذن طلب فهو الستئذان فأما بنطق إل يكون ل وأمرها
الثيب أن على العلماء اتفق وقد رضاها على به استدل سكتت إذا لنها بسكوتها

في واختلفوا وجربت عرفت قد لنها النكاح على إجبارها لبيها يجوز ل البالغ
فرق ول وجهان ولنا إجبارها له يجوز ومالك حانيفة أبو فقال الصغيرة الثيب
حاصلت إذا ومالك حانيفة أبو وقال محرم أو مباح بوطء الثيوبة حاصول بين عندنا

فهل بالغا كانت فإن البكر فأما البكر حاكم حاكمها كان محرم بوطء الثيوبة
وحامل يملك إحاداهما روايتان أحامد عن فيه النكاح على إجبارها الب يملك

فل بالغا تكن لم وإن حانيفة أبي كقول يملك ل والثانية الب غير على الحديث
الب لغير يجوز ول لها إذن فل سنين تسع بلغت قد تكون أن إما أمرين من يخلو

يجوز أيضا حانيفة أبي وعن وارثا لكل يجوز حانيفة أبو وقال - تزويجها - عندنا
يجوز الشافعي وقال مثله أحامد وعند البلوغا بعد الخيار لها ويكون عصبة لكل
الصمات البكر وإذن النطق فهو الثيب إذن وأما للجد

المحيا فتنة من بك أعوذ إني ( ( اللهم المائة الحديث  - وفي2267 1828
فتحتمل الممات فتنة وأما تحصر أن من فأكثر المحيا فتن ) ) أما والممات

في بتشكيكه تارة حاينئذ الدمي يفتن الشيطان فإن الموت حاالة أحادهما شيئين
التهيؤ عن بإعراضه وتارة القدار على بالتسخط وتارة معاده وفي خالقه

فتنة أنها والثاني ذلك غير إلى لهفوة واستدراك زلة من بتوبة ربه إلى للقدوم
عمر ابن مسند في ذكره سبق فقد الدجال المسيح أما الموت بعد القبر

سبق ) ) وقد يغار الله ( ( إن المائة بعد الول الحديث  - وفي2268 1829
مسعود ابن مسند في

الله {صلى الله رسول سجد المائة بعد الثاني الحديث  - وفي2269 1830
على دليل ) هذا ربك باسم ( اقرأ ) و انشقت السماء ( إذا وسلم} في عليه
المفصل في سجود ل قوله في مالك عن الروايتين لحادى خلفا مذهبنا صحة

رمضان أحادكم يتقدمن ( ( ل المائة بعد الثالث الحديث  - وفي2270 1830
) ) فليصمه صوما يصوم كان رجل يكون أن إل يومين أو يوم بصوم

من وتحذير فيه زادوا فإنهم صومهم في النصارى فعل ما إلى إشارة هذا في
ليتميز غيره من الفرض وإفراد الشرع حادود على بالوقوف وأمر ذلك مثل

الفرض من التطوع
سبيل في زوجين أنفق ( ( من المائة بعد الرابع الحديث  - وفي2271 1831

قرين له كان شيء كل اللغة في ) ) الزوج هلم فل أي الجنة خزنة دعاه الله
من زوجان لفلن يقال المقترنين من واحاد كل على يقع اسم فهو جنسه من

عليه الله {صلى النبي عن ذر أبي حاديث في جاء وقد وأنثى ذكر أي حامام
ما ) ) فقيل الجنة حاجبة ابتدرته ماله من زوجين أنفق ( ( من قال وسلم} أنه

) ) حاتى فبعيران إبل كانت وإن ففرسان خيل كان ( ( إن قال الزوجان هذان
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) ) قال ( ( هلم وقوله فلن ) ) ترخيم فل ( ( أي وقوله كله المال أصناف عد
أن اللغات وأكثر الواحادة كالكلمة وجعلتا لم إليها ) ) ضمت ( ( ها هلم سيبويه

يثني من العرب ومن القرآن جاء بذلك والجماعة والثنين للواحاد هلم يقال
هلموا وللجماعة هلما وللثنين هلمي وللمرأة هلم للذكر فيقول ويؤنث ويجمع

لم أصلها الخليل وقال هلممن وللنسوة

التي والرفعة أم إليها ضمت هل أصلها بل الفراء وقال أولها في الهاء وزيدت
النباري بن بكر أبو وقال قبلها ما إلى انتقلت تركت لما أم همزة من اللم في

حارفا وجعلوها أم إلى هل فضموا اقصد أي رجل يا أم وأصله أقبل هلم معنى
وأسقطوا اللم إلى أم همزة ضمة وحاولوا التصرف عن أم وأزالوا واحادا

أفعل ل يقول أن فأراد هلم للرجل الرجل قال وإذا باللم الميم فاتصلت الهمزة
قاله شديدا توى ماله توى يقال الهلك وهو مقصور والتوى أهلم ل قال

خزنة من خازن كل يقول فكيف تتفاوت المنازل كانت إذا قيل فإن الصمعي
في ونظره خازنه هو ما على لطلعه أنه فالجواب خير هذا بابه عن الجنة

تسميته وأما غيره على يطلع لم لنه منه خيرا شيء يكون ل أنه يظن عجائبه
يروى أن والعطشان الصائم جزاء لن بالحال لئق فإنه الريان بباب الصوم باب

يقال أن يحسن ولم الجزاء باسم فسمي
المشقة من يتضمنه لما الصوم باب

الله رسول يا فقال رجل جاء المائة بعد الثامن الحديث  - وفي2275 1832
إلى الحديث فذكر صائم وأنا امرأتي على وقعت ) ) قال ( ( مالك قال هلكت

هذا ( ( خذ قال تمر فيه وسلم} بعرق عليه الله {صلى النبي فأتي قال أن
أفقر بيت أهل لبتيها بين ما فوالله مني أفقر أعلى الرجل ) ) فقال به فتصدق

عليه الله {صلى الله رسول فأمره رمضان في أفطر رجل أن رواية وفي مني
وقال الضخم المكتل أنه الحديث ففي العرق أما رقبة بعتق يكفر وسلم} أن

زبيل منها يجعل أن قبل الخوص ومن المنسوجة السفيفة العرق عبيد أبو
الطير مثل مصطف شيء وكل أيضا العرقة ويقال لذلك عرقا الزبيل فسمي

كبير أبو قال عرقة فهي السماء في صفت إذا
ثوى من المزاحاف في فنترك نغدو
يقتل لم من العرقات في ونمر

وقد السود الحجارة واللبة ونشدهم نأسرهم والمعنى النسوع والعرقات
ببساط المدينة فشبه البيوت أطناب في ذلك وأصل مواضع في سبقت

مذهب وهذا فحسب بالوطء تجب إنما الكفارة هذه أن واعلم بطنبين واللبتين
رجل إن فقال بالمعنى الحديث هذا روى الرواة بعض أن إل والشافعي أحامد
فبنى رقبة وسلم} بعتق عليه الله {صلى الله رسول فأمره رمضان في أفطر
عليه
أن إل الكفارة وجبت والشرب بالكل أفطر إذا حانيفة أبو فقال الفقهاء من قوم

الكفارة تجب مالك وقال وبالسعوط وبالقيء معناها في وما الحصاة ببلع يفطر
أن أحادها آخرين بلفظين الدارقطني رواه فقد الخصم قال فإن ذلك بجميع
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الظهار بكفارة رمضان من يوما أفطر الذي وسلم} أمر عليه الله {صلى النبي
حاديث من الدارقطني وروى بالكفارة فأمره رمضان في أكل رجل أن والثاني

فقال متعمدا رمضان من يوما أفطرت فقال رجل جاء قال وقاص أبي بن سعد
رجل أن عائشة ) ) وروت رقبة وسلم} ( ( أعتق عليه الله {صلى الله رسول

أن والجواب بالتكفير فأمره رمضان في أفطرت احاترقت الله رسول يا قال
بعض عبر وإنما أهله على وقع الذي العرابي حاديث هي كلها الحااديث هذه

قال والمسانيد الصحاح في مبين والحديث بالفطر الجماع عن الرواة
فيه الذي اللفظ وأما بالجماع الرجل ذلك إفطار أن بينوا الرواة أكثر الدراقطني

يكذب كان حانبل بن أحامد وقال الحماني يحيى فيرويه الظهار بكفارة أمره أنه
في أكل رجل أن فيه الذي اللفظ وأما مرسل إنه الدراقطني وقال جهارا

بن يحيى وقال بالقوي وليس نجيح معشر أبو يرويه الدارقطني فقال رمضان
أن الحديث هذا وأصل بشيء ليس مرة وقال المسند حاديثه من يبقى معين
مفطر المجامع لن أكل إلى الراوي به فعدل الدارقطني رواه كذلك أفطر رجل

في أهلي أصبت ) ) احاترقت ( ( الصحيحين في الذي عائشة حاديث ولفظ
ابن مسند في والنواجذ النياب بينا قد أنيابه بدت حاتى فضحك وقوله رمضان
عن روايتين على الجماع كفارة أن ) ) اعلم أهلك ( ( أطعمه وقوله مسعود

أجزأه كفر فبأيها والطعام والصيام العتق بين التخيير على أنها إحاداهما أحامد
لم فإن رقبة عتق الرجل هذا على يجب كان فقد الترتيب على الخرى والرواية

ستين إطعام عليه وجب يستطع لم فإن متتابعين شهرين صيام عليه وجب يجد
وسلم} ما عليه الله {صلى الرسول فأعطاه سقطت يجد لم فإن مسكينا
يجد قد وأنه الكفارة على يعينه أنه منه ) ) ظنا به ( ( تصدق وقال أعطاه
) ) أهلك ( ( أطعمه وقال عنه الوجوب أسقط فقره بشدة أخبره فلما بعضها
ما يذكر ولم منسوخ هذا قوم وقال قال الرجل لذلك خاص هذا الخطابي وقال

أن ير لم بحاجته أخبره لما إنه البويطي قول فيه سمعت ما وأحاسن قال نسخه
قلت وفاء يجد أن إلى ذمته في الكفارة وبقيت بأكله وأمره غيره على يتصدق
في الكفارة وبقاء والنسخ الخصوص فدعوى

أصح إليه ذهبنا والذي منه شيء على دليل ل ذمته
مت إذا لبنيه قال الذي حاديث المائة بعد التاسع  - والحديث2276 1833

وحاذيفة الخدري سعيد أبي مسند في سبق وقد فأحارقوني

في فقال منكم حالف ( ( من المائة بعد العاشر الحديث  - وفي2277 1834
أقامرك تعال لصاحابه قال ومن الله إل إله ل فليقل والعزى واللت حالفه

حالف من على الله إل إله ل قول أوجب إنما سليمان أبو ) ) قال فليتصدق
بالمعبود تكون إنما اليمين لن لزمه قد يكون أن الكفر من عليه شفقة باللت

التوحايد بكلمة يتداركه أن فأمر ذلك في الكفار ضاهى فقد حالف فإذا المعظم
الحلف إلى لسانه سبق من المراد يكون أن ويحتمل قلت الشرك من المبرئة
الغلط ذلك بها مستدركا الله إل إله ل فليقل السلم قبل العادة لموضع باللت
قوله وكذلك باللت اليمين يقصد ل المسلم لن الخطابي قول من أبين وهذا
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) ) قولن ( ( فليتصدق قوله وفي السلم قبل العادة على جري أقامرك تعال
والثاني الوزاعي قاله عليه يقامر أن يريد الذي بالمال فليتصدق أحادهما

تكون بصدقة فليتصدق
ذلك من لسانه على جرى لما كفارة
أبي مسند في سبق قد المائة بعد عشر الحادي  - والحديث2278 1835
والبصاق والنخاعة ) ) والنخامة أحادكم تنخع ( ( إذا هذا في أن إل الخدري سعيد

مأخوذ كأنه الفم أقصى من والنخاعة الفم أدنى من البصاق أن إل واحاد بمعنى
بالدماغا المتصل العنق فقار المستبطن البيض الخيط وهو النخاع من

مسعود ابن مسند في المائة بعد عشر الثاني  - والحديث2279 1836
أحادكم الشيطان ( ( يأتي المائة بعد عشر الثالث الحديث  - وفي2280 1837
) ) ولينته بالله فليستعذ بلغه فإذا ربك خلق من يقول حاتى كذا خلق من فيقول
جدله انتهى ربما خصم كل فإن هذا بعد الفكر مساكنة عن فليعرض المعنى

يستعين وإنما لها المساكنة وقطع التعوذ إل فليس تنتهي ل الشيطان ووسوسة
إل شيء وجود يعرف لم والحس بالعقل ل بالحس الوسوسة هذه على إبليس

ما على بمخلوق ليس خالق وجود على فيقطع العقل فأما وبشيء شيء من
هناك الحديث هذا فإن مالك بن أنس مسند في بينا

بعينه ماله أدرك ( ( من المائة بعد عشر الخامس الحديث  - وفي2282 1838
ذا صار بمعنى أنه أفلس ) ) أصل غيره من به أحاق فهو أفلس قد رجل عند

بن أحامد فقال المسألة هذه في العلماء واختلف دراهم ذا كان أن بعد فلوس
ولم حاي والمفلس عنده ماله عين البائع فوجد بالثمن المشتري أفلس إذا حانبل

الثمن من قبض فإن الغرماء سائر من به أحاق فهو شيئا ثمنه من البائع يقبض
فإن والحياة الموت في به أحاق هو الشافعي وقال الغرماء أسوة كان شيئا
حاال بكل الغرماء أسوة هو حانيفة أبو وقال بقي بما أحاق كان شيئا منه قبض

إل معافى أمتي ( ( كل المائة بعد عشر السادس الحديث  - وفي2283 1839
الله ستره وقد يصبح ثم عمل بالليل الرجل يعمل أن المجاهرة ومن المجاهرين

) ) المجاهرون ربه يستره بات وقد وكذا كذا البارحاة عملت فلن يا فيقول عليه
عافية في والناس سرا منها فعلوه قد بما ويتحدثون بالفواحاش يجاهرون الذين

مفتضحون وهؤلء مستورون الهم جهة من
بيتي بين ( ( ما المائة بعد عشر السابع الحديث  - وفي2284 1840

سليمان أبو ) ) قال حاوضي على ومنبري الجنة رياض من روضة ومنبري
والمنبر البيت بين التي البقعة وخصوصا المدينة تفضيل الحديث معنى الخطابي

رياض من روضة إلى الطاعة به آلت البقعة هذه في الله طاعة لزم من يقول
الحوض من القيامة في سقي المنبر عند الله عبادة لزم ومن الجنة

في الله يظلهم ( ( سبعة المائة بعد عشر الثامن الحديث  - وفي2285 1841
تنفق ما شماله تعلم ل حاتى فأخفاها بصدقة تصدق قد رجل فيهم ) ) فذكر ظله

شماله عن جليسه يعلم ل بعضهم فقال أقوال هذا في الناس ذكر قد يمينه
وأنه للمبالغة أنه والصواب الشمال صاحاب يكتبها فل بنفقته يرائي ل قوم وقال
علمت ما شماله تعلم ل أن تصور فلو الكتم في بالغ

إلى ليأرز اليمان ( ( إن المائة بعد عشر التاسع الحديث  - وفي2286 1842
المهاجرين بهجرة إليها يجتمع ) ) أي المدينة
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سعيد أبي مسند في سبق قد المائة بعد العشرون  - والحديث2287 1843
وغيره
الفرات ( ( يوشك المائة بعد والعشرين الحادي الحديث  - وفي2288 1844

يقرب أي ) ) يوشك جبل ( ( عن رواية ) ) وفي ذهب من كنز عن يحسر أن
يكشف ويحسر قريب أي وشيك وأمر الشيء أوشك يقال

ليتكلم العبد ( ( إن المائة بعد والعشرين الثاني الحديث  - وفي2289 1845
من ) ) يتبين والمغرب المشرق من أبعد النار في بها يزل فيها يتبين ما بالكلمة

كقوله اللقاء من بالقاف ويلقي القلب والبال تامة بعبارة بينها ما إنه أي البيان
كل قلبه لها يحضر ل والمعنى أحاضره  أي37 ) ق السمع ألقى ( أو تعالى

ليست الكلمات وهذه هنا ها له معنى ل لنه فغلط بالفاء قرأه ومن الحضور
عند قال أو عيش في زمانك في الناس الجائر للوالي قال لو بل عنه تعلم مما
التي الشر كلمات من هذه تكون أن خفت العافية الله يسأل المسلم غيبة

من تكون أن رجوت رعيتك عن مسئول إنك للجائر قال ولو عليها تووعد
بها يرفع التي الكلمات

استيقظ ( ( إذا المائة بعد والعشرين الثالث الحديث  - وفي2290 1846
) ) خياشيمه على يبيت الشيطان فإن مرات ثلثا فليستنثر منامه من أحادكم
يراد أن ويحتمل الستنشاق به يراد أن فيحتمل النوف والخياشيم النف النثرة

المتخاط به
المرأة تنكح أن نهى المائة بعد والعشرين الرابع الحديث  - وفي2291 1847

يقع التنافس لن هاتين بين الجمع عن نهى إنما خالتها على والمرأة عمتها على
ضرتها ) ) ينهى أختها ( ( طلق وقوله التقاطع هاتين بين فيحصل الضرائر بين

كفأت ) ) من ( ( تفتعل ء وتكتفى الزوج في ومماثلتها السلم في أختها فهي
الخمسين الحديث في بينا وقد القصعة والصحفة فيها ما لتفرغا كببتها إذا القدر

إذا فيما هو إنما أخيه خطبة على الرجل خطبة عن النهي أن المسند هذا من
السوم في وكذلك إليه سكنت قد المرأة كانت

( ( يستجاب المائة بعد والعشرين الخامس الحديث  - وفي2292 1848
لي يستجب فلم دعوت قد يقول يعجل لم ما لحادكم

المؤمن دعاء يرد ل وجل عز الله أن ) ) اعلم الدعاء ويدع ذلك عند فيستحسر
في مصلحة سأله ما يكون ل وقد الجابة تأخير في المصلحة تكون قد أنه غير

فينبغي القيامة يوم إلى تعويضه أخر وربما يصلحه ما عنه فيعوضه الجملة
ما إلى وبالتسليم متعبد بالدعاء فإنه الجابة لمتناع المسألة يقطع أل للمؤمن

( ول وجل عز قوله من ينقطع بمعنى ويستحسر مفوض مصلحة له الحق يراه
19 ) النبياء يستحسرون

يحتطب ( ( لن المائة بعد والعشرين السادس الحديث  - وفي2293 1849
الزبير مسند في سبق ) ) وهذا يسأل أن من خير ظهره على حازمة أحادكم

مسند في تقدم قد ) ) وهذا السفلى اليد من خير العليا اليد بأن ( ( ذلك وفيه
عمر ابن

مسند في تقدم قد المائة بعد والعشرون السابع  - والحديث2294 1850
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الله عبد بن جابر
قذف ( ( من المائة بعد والعشرين الثامن الحديث  - وفي2295 1851

كما لله عبد المملوك أن ) ) اعلم القيامة يوم جلد قال مما بريء وهو مملوكه
الدنيا في له قذفه لموضع يجلد لم فإذا عادل وجل عز والحق له عبد المالك أن
أحامد بن المبارك أخبرنا القيامة في له جلد بالملكة عليه استعلئه جهة من

ابن علي بن محمد أخبرنا قال الجبار عبد بن الحسين أبو أخبرنا قال النصاري
بن القاسم ابن محمد أخبرنا قال سكينة بن الحسين بن علي أخبرنا قال الفتح
قال القرشي بكر أبو أنبأنا قال قيس أبي بن أحامد بن علي أخبرنا قال مهدي
سعيد أبي بن إسماعيل عن عمر بن محمد أخبرنا قال سفيان بن هارون حادثني

يقتص ويقطع القيامة يوم يقتل من الناس من قال عباس ابن عن عكرمة عن
من الناس من إن قال هريرة أبي عن أبيه عن سعيد أبي بن إسماعيل وعن منه

منه يقتص يعني قتلة ألف القيامة يوم يقتل

إلى غدا ( ( من المائة بعد والعشرين التاسع الحديث  - وفي2296 1852
الضيف والنزيل للنزيل يهيأ ما ) ) النزل نزل له الله أعد راح أو المسجد

ترده بالذي المسكين ( ( ليس المائة بعد الثلثين الحديث  - وفي2297 1853
) ) يتعفف الذي المسكين إنما والتمرتان التمرة

كأن السكون ) ) من ( ( مفعلة والمسكنة المسكنة من مأخوذ اسم المسكين
والمسكين الفقير صفة في العلماء اختلف وقد التصرف ومنعته أسكنته الحاجة

المسكين أن عندنا منها والمنصور التفسير في ذكرناها قد أقوال ستة على
فقرة نزعت الذي المفقور اللغة في أصله الفقير لن الفقير من حاال أحاسن

إلى مفقور عن فصرف الفقر شدة من ظهره انقطع فكأنه ظهره فقر من
الحديث هذا أن إل وغيره النباري ابن حاكاه وطبيخ وطريح جريح قيل كما فقير

تحري على نبه وقد السائل من حااجة أعظم لسكوته يسأل ل من جعل قد
كثرة واللحاف بسؤاله غني الملحف فإن الملحفين دون بالصدقة المتعففين

السؤال
المؤمن يصيب ( ( ما المائة بعد والثلثين الحادي الحديث  - وفي2298 1854

واللم المرض ) ) الوصب سيئاته من به كفر إل الهم حاتى نصب ول وصب من
عن به يكفر فلذلك الباطن به يختص مرض والهم والتعب العياء والنصب
السيئات

تأكل بقرية ( ( أمرت المائة بعد والثلثين الثاني الحديث  - وفي2299 1855
الناس من جماعة يجمع لما اسم ) ) القرية المدينة وهي يثرب يقولون القرى

الحوض في الماء قريت ومنه الجمع من مأخوذ وهو

القرى يفتحون أي القرى أهلها يأكل أحادهما قولن القرى تأكل معنى وفي
قال مرزوق لن محمد أخبرنا قال الخالق عبد بن الحق عبد أخبرنا فيأكلونها

قال المقرئ عمر بن أحامد بن علي أخبرنا قال ثابت بن علي بن أحامد أخبرنا
قال حانبل بن أحامد بن الله عبد حادثنا قال الخطبي علي بن إسماعيل أخبرنا

وسلم} ( ( عليه الله {صلى النبي عن هريرة أبي حاديث في يقول أبي سمعت
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فتحت القرى - تفتح أعلم - والله تفسيره ) ) قال القرى تأكل بقرية أمرت
إليها الهجرة بوجوب القرى تفرغا والثاني بها المدينة حاول وما بالمدينة مكة

{صلى النبي ومدينة أرض اسم يثرب عبيدة أبو فقال يثرب وأما أكلتها فكأنها
التي الهجرة دار بها أريد أطلقت إذا والمدينة منها ناحاية وسلم} في عليه الله
بيان سبق وقد وقبره وسلم} ومنبره عليه الله {صلى الله رسول بيت فيها

ل من تخرج ) ) أي الناس ( ( تنفي وقوله الكتاب أول في المدينة اشتقاق
وخبث الحديد فيها يدخل التي للنار المبني ) ) وهو الكير ينفي ( ( كما يصلح

رديئة الحديد
شجنة الرحام ( ( إن المائة بعد والثلثين الثالث الحديث  - وفي2300 1856

) ) الرحامن من
عبيد أبو قال بالخر التف إذا الشجر أغصان من الغصن ذلك وأصل وصله أي

) شجون ذو ( ( الحديث قولهم وكأن العروق كاشتباك مشتبكة قرابة أي شجنة
ببعض بعضه التف إذا متشجن شجر هذا وقال ببعض بعضه تمسك هو إنما ) منه

من معناه يخلو ل الحديث وهذا الشجر من يكون كالغصن والشجنة والشجنة
وقطع وصلها من بوصل الرحام يراعي وجل عز الحق أن يراد أن إما شيئين أحاد
المراعاة في يزيده فإنه قرابته القريب يراعي كما بحقها لها والخذ قطعها من

بهذا قدره عظم فكأنه الرحامن حاروف بعض الرحام أن يراد أن أو الجانب على
السم

أحاد تصدق ( ( ما المائة بعد والثلثين الخامس الحديث  - وفي2302 1857
) ) بيمينه الرحامن أخذها - إل الطيب إل الله يتقبل - ول طيب من بصدقة
حاسن على به ليدل اليمين ذكر جرى وإنما سليمان أبو قال الحلل الطيب
ومعنى المور من عز لما مرصدة أيمانهم أن الناس عرف في لن القبول
المضاعفة التربية

إلى محتاج حاينئذ وهو فطمته أي أمه عن فلوته يقال المفطوم فهو الفلو وأما
يقال القطع من وأصله أمه عن فصل إذا الناقة ولد والفصيل الم غير تربية

أن تقدم فيما ذكرنا وقد البل من الصغير والقلوص الشيء من الشيء فصلت
الناقة هذه تربى كما المعنى فيكون البل من السير على القوية الناقة القلوص

قلوصا تصير أن إلى
أعتق رجل ( ( أيما المائة بعد والثلثين السادس الحديث  - وفي2303 1858

) ) بفرجه فرجه حاتى منه عضوا منه عضو بكل الله استنقذ مسلما امرأ
على الذكر عتق فضل على تنبيه هذا وفي العضو والرب الستخلص الستنقاذ

النثى
فقال عبد ( ( أذنب المائة بعد والثلثين السابع الحديث  - وفي2304 1859
غفرت ( ( قد الله فقال مرارا عاود وأنه الحديث ) ) فذكر لي اغفر اللهم

عاود وإن أحاد عن تعجز ل التوبة أن الحديث هذا ) ) وجه شاء ما فليفعل لعبدي
الذنوب

العود على التوبة عند عزم غير من يعود أن له قدر ثم توبته في صدق فمن
مقبولة فتوبته
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البرص حاديث المائة بعد والثلثين الثامن الحديث  - وفي2305 1860
وهي العشار واحادة العشراء عشراء ناقة أعطي أحادهم وأن والعمى والقرع

) ) الناتج هذان ( ( فأنتج قوله أشهر عشرة عليها أتى التي الحوامل النوق
فعل ) ) أي هذا ( ( وولد ولدته عند تلد ما افتقد والمعنى للنساء كالقابلة للنوق
الفرج به يرجى ما وكل والوسائل العهود والحبال القابلة والمولدة الناتج كفعل
بلغا فل سفري في التوصل أرجو كنت التي السباب بي انقطعت قد قال فكأنه
) ) كابر عن كابرا ( ( ورثته وقوله المقصود الغرض إلى الوصول والبلوغا البلغا

عليك أشق ل ) ) أي أجهدك ( ( ل وقوله والعز الشرف في كبير عن كبيرا أي
( ( أن الحميدي يذكره ولم الصحيح ألفاظ بعض في جاء وقد والمتنان بالرد
وهو الله قضى معناه وقال الخطابي رواه ) ) كذلك يبتليهم أن الله بدأ ثلثة

) ) يبتليهم أن لله ( ( بدا بعضهم رواه وقد قال سابق القضاء لن البدء معنى
جائز غير الله على البداء لن غلط وهو

ثلثا المنافق ( ( آية المائة بعد والثلثين التاسع الحديث  - وفي2306 1861
قتيبة ابن قال العلمة ) ) الية خان اؤتمن وإذا أخلف وعد وإذا كذب حادثا إذا

نافقاء من مأخوذ وهو السلم قبل تعرفه العرب تكن لم إسلمي لفظ النفاق
قال فيه دخل الذي الجحر عليه أخذ إذا منه يخرج جحرته من جحر وهو اليربوع

منه يخرج الذي وهو النافقاء حاجرة أربعة ولليربوع الصمعي عن الزيادي وقال
يقصع ثم الجحر تراب يخرج لنه بذلك سمي والقاصعاء كثيرا منه ويدخل كثيرا

ولم امتل إذا بالدم قصع قد فلن جرح يقال ومنه الجحر فم به يسد كأنه ببعضه
ومنه به يطليه كأنه الجحر فم من التراب يخرج لنه بذلك سمي والداماء يسل
يتخذ وإنما اشتقاقه يذكر ولم والراهطاء به اطلها أي بشحم قدرك ادمم يقال
هذا من فيخرج قلت بعض من خرج بعضها عليه أخذ فإذا له عددا الحجرة هذه
باللفظ السلم في يدخل أنه أحادها أقوال ثلثة منافقا المنافق تسمية في

زيد أبو قاله باب من ويخرج باب من اليربوع يدخل كما بالعقد منه ويخرج
ما غير يظهر أنه والثالث اليربوع يستتر كما كفره يستر أنه والثاني النحوي
جحر ظاهر أن كما يضمر

الوعد ) ) خلف أخلف وعد ( ( وإذا وقوله حافر تحته وما كالرض تراب اليربوع
الوفاء ترك أو الخلف عزم على وهو وعد من على محمول وهذا عنه الرجوع

فليس الوفاء من منعه عذر له فعرض الوفاء على عزم من فأما عذر غير من
وأصل حاقيقته من يحترز كما النفاق صورة من يحتزر أن ينبغي أنه إل بمنافق
يتنقصني أي حاقي يتخونني فلن يقال النقص الخيانة
سلسلت رمضان دخل ( ( إذا المائة بعد الربعين الحديث  - وفي2307 1862

فكيف الشياطين سلسلت إذا قيل فإن السلسل في جعلت ) ) أي الشياطين
المحرمة الشهوات إلى الطبع بميل تقع المعاصي أن فالجواب المعاصي تقع

يبطل لم المقدام عن المحرض بعد وإذا والتحريض التزيين إل للشيطان وليس
إقدامه
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رسول مع انطلقنا المائة بعد والربعين الحادي الحديث  - وفي2308 1863
السهام من العائر عائر سهم فجاءه له عبد وسلم} ومعه عليه الله {صلى الله

في ذكر وقد مدعم اسمه العبد وهذا أتى أين من يدرى ل الذي والحجارة
الله لرسول وكان الحديث
كتاب في أسماءهم حاصرت قد مولى أربعين من وسلم} أكثر عليه الله {صلى

) ) ( ( التلقيح
السبع ( ( اجتنبوا المائة بعد والربعين الثالث الحديث  - وفي2310 1864

المهلكات ) ) يعني الموبقات
الساعة تقوم ( ( ل المائة بعد والربعين الرابع الحديث  - وفي2311 1865

مثل العصا ضرب ) ) إنما بعصاه الناس يسوق قحطان من رجل يقوم حاتى
هذا ومثل بالعصا المسوق ينقاد كما ويطيعونه وله ينقادون الناس أن والمعنى

ولم الطاعة والتزام النقياد على حاملهم تترك ل أي أهلك عن عصاك ترفع ول
بها يضرب التي العصا يرد

الناس ( ( يعرق المائة بعد والربعين الخامس الحديث  - وفي2312 1866
طرفي بين ما والبوع ) ) الباع باعا سبعين الرض في عرقهم يذهب حاتى

إلى يبلغ أنه والمعنى استعارة اللجام وذكر وشمال يمينا مدتا إذا الذراعين
الدابة من اللجام موضع وهو آذانهم
لما منهم ( وآخرين المائة بعد والربعين السادس الحديث  - وفي2313 1867
وسلم} يده عليه الله {صلى الله رسول  فوضع3 ) الجمعة بهم يلحقوا

) ) أو هؤلء من رجال لناله الثريا عند اليمان كان ( ( لو قال ثم سلمان على
هو والمعنى قبله ما على ) معطوف ( وآخرين ) ) قوله فارس أبناء ( ( من قال

يقرأون ول يكتبون ل لنهم أميين وسموا العرب - وهم الميين في بعث الذي
) يعني ( رسول غالبا النساء في ل الرجال في الخط إذ المهات إلى نسبة

) ( وآخرين غيره من عنه أفهم ليكونوا ونسبهم جنسهم من ) أي ( منهم محمدا
عمر ابن قاله العجم أنهم أحادها أقوال ثلثة وفيهم آخرين في محمدا وبعث أي

إذ منهم صاروا أسلموا إذا ) لنهم ( منهم قال إنما هذا فعلى جبير بن وسعيد
دخل من جميع والثالث مجاهد قاله التابعون أنهم والثاني واحادة يد المسلمون

يلحقوا لم ) أي بهم يلحقوا ( لما وقوله مجاهد قاله القيامة يوم إلى السلم في
قال منصور أبي شيخنا على وقرأت نوح بن سام ابن فهو فارس فأما بهم

معرب أعجمي الناس من الجيل هذا أبي اسم فارس
جارة تحقرن ( ( ل المائة بعد والربعين السابع الحديث  - وفي2314 1868
) ) شاة فرسن ولو لجارتها

فراسن والجمع الخف ظاهر الفرسن دريد ابن قال

نبي النبياء من ( ( ما المائة بعد والربعين الثامن الحديث  - وفي2315 1869
أوحااه وحايا أوتيت الذي كان وإنما البشر عليه آمن مثله ما اليات من أعطي إل

وإحاياء موسى وعصا صالح كناقة الحسيات إلى باليات ) ) الشارة إلي الله
القرآن هي الكبرى نبينا ومعجزة الحس بعين ترى معجزات فهذه الموتى
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حاتى بلدة المتقدمة المم جمهور في كان وقد العقل بعين تشاهد فهي الفصيح
الحس بآيات إل يصلح ل ) والبليد آلهة لهم كما ألها لنا ( اجعل قائلهم قال

أن غير معجزة القرآن فكفاهم وفطنة ذكاء أرباب كانوا نبينا إليهم بعث والذين
بن عمرو قال كما الفهم وجود مع بالشقاء أذكيائهم من قوم على قضى القضاء
سلفهم على وغاروا التباع ذل من لكبرهم فأنفوا بارئها كادها عقول تلك العاص

في ( إن عنهم ميز لما الرسول وحاسدوا الصنام عبادة في تخطئتهم من
إل معجزة للنبياء يكن لم أنه  على56 ) غافر ببالغيه هم ما كبر إل صدورهم

لم ما أعدائه قلوب في يوقع كان به أيد الذي الرعب فإن جنسها من ولنبينا
من أحاسن أصابعه بين من الماء ونبع فرعون قلب في موسى عصا توقعه

جرت قد العادة إذ موسى حاجر من ظهوره
لعيسى الموتى تكليم من أعجب له المسموم الذراع وخطاب حاجر من بجريانه
عباس ابن مسند في تقدم قد المائة بعد الخمسون  - والحديث2317 1870

سعيد وأبي عمر وابن

الله رسول يا قيل المائة بعد والخمسين الثاني الحديث  - وفي2319 1871
أكرمكم ( إن تعالى قوله من مأخوذ ) ) هذا ( ( أتقاهم قال الناس أكرم من
وجل عز الله اتقى ومن الشرف بمعنى  والكرم13 ) الحجرات أتقاكم الله عند
كثير في الطمع عن تبعده فإنها العز أسباب على تحمله التقوى لن وشرف عز
ليوسف ذكره وأما هواه أسره من إل ذل وما المأثم عن فضل المباح من

شرف مع نبوته شرف لجتماع بالذكر خصه يكون أن أحادهما أمرين فيحتمل
العرب ومعادن والخرة الدنيا شرف فإنه الهوى عن لصبره والثاني آبائه

وأصله شيء كل مركز والمعدن بها ويتفاخرون إليها ينتسبون التي أصولهم
جاء ثم الجاهلية في الطبع في الشرف ركز فإذا منه ويؤخذ به يعرف الذي

تعلو أن فقل كفره في الهمة خسيس هو من فأما دينية المآثر صارت السلم
غالب الطبع لن همته

بذات ( ( فاظفر المائة بعد والخمسين الثالث الحديث  - وفي2320 1872
الله عبد بن جابر مسند في شرحاناه ) ) قد يداك تربت الدين

فصلى رجل دخل المائة بعد والخمسين الرابع الحديث  - وفي2321 1873
فصل ( ( ارجع فقال وسلم} فرد عليه الله {صلى الله رسول على وسلم
وجوب على يدل وهذا الطمأنينة له وذكر الصلة علمه ) ) ثم تصل لم فإنك

قول وهو عندنا أركان وتلك منهما والرفع والسجود الركوع في الطمأنينة
) تيسر ما اقرأ ( ( ثم الحديث هذا وفي ومالك حانيفة لبي خلفا وداود الشافعي

أنه وجوابهم الفاتحة يتعين ل أنه على يدل هذا وقالوا الحنفيون به احاتج ) وقد
قد الصلة وقت يكون وأن وتعيينها الفاتحة نزول قبل ذلك يكون أن يحتمل
ما تيسر بما المراد يكون وأن يحفظ ما قراءة له فيجوز غيرها يحفظ وهو ضاق

هذه الحديث على جازت وإذا بوجوبها العلم على اتكال يذكرها ولم الفاتحة بعد
بفاتحة يقرأ لم لمن صلة ( ( ل قوله وهو الصريح ترك يجز لم المحتملت

) ) الكتاب
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هذا ويردد الحاجة وقت البيان يؤخر أن السلم عليه للرسول جاز كيف قيل فإن
ترديده يكون أن أحادهما وجهين من فالجواب صحيحة ليست صلة إلى الرجل
إيقاظ بالترداد فأراد يفت لم الوقت أن ورأى عنده وتعظيمه المر لتفخيم
فعل منه فأراد الواجب قدر أدى قد الرجل يكون أن والثاني للمتروك الفطنة

الكاملة الصلة به ) ) يعني تصل ( ( لم قوله فيكون والمستحب المسنون
المة زنت ( ( إذا المائة بعد والخمسون الخامس الحديث  - وفي2322 1874

لستة وذلك عليها الحد إقامة بعد يعيرها ل ) ) أي عليها يثرب ول الحد فليجلدها
حاد الحد لن والثالث غالب الهوى لن والثاني كائن المقدور لن أحادها أشياء

ندمت قد تكون ربما أنها والرابع يشرع لم ما عليها يزاد فل الشرعية عقوبتها
أنه والسادس حاالها يعلم يكن لم من لها تعييره سمع ربما أنه والخامس وتابت

يبتلى أن المعير يأمن من
أوى ( ( إذا المائة بعد والخمسين السادس الحديث  - وفي2323 1875
) ) أوى عليه خلف ما يدري ل فإنه إزاره بداخلة فلينفضه فراشه إلى أحادكم

مأواه إلى صار أي أويا يأوي أوى يقال مقصور
وقوله الجسد يلي الذي طرفه الزار وداخلة إليه يؤوى الذي المكان والمأوى

من عنه غاب إذا منه وبدل خلفا بعده صار ما ) ) أي عليه خلف ما يدري ( ( ل
مسند في فائدته ذكرنا فقد اليمن الشق على الضطجاع وأما وغيرها الهوام
عازب ابن البراء

بن ثمامة حاديث المائة بعد والخمسين السابع الحديث  - وفي2324 1876
فذكر بسارية ربطه أسره وسلم} لما عليه الله {صلى الله رسول وأن أثال

المسجد من قريب نخل إلى ) ) فانطلق ثمامة ( ( أطلقوا وفيه الحديث
نفسه لعزة السر تحت من يسلم لم الرجل هذا أن الحديث هذا في فاغتسل

( ( أطلقوه فقال بذلك منه وسلم} أحاس عليه الله {صلى الله رسول وكأن
نخل أشياخنا عن ضبطناه هكذا نخل إلى انطلق وقوله أسلم أطلق ) ) فلما

وقد النخل عند البساتين في يكون الماء أن وذلك فوقها من المعجمة بالخاء
النز النجل وقال تحتها من المعجمة بالجيم نجل أنه إلى المحدثين بعض ذهب
بالمدينة واد - وهو بطحان كان مسندها في يأتي الذي عائشة حاديث هذا ووجه

- نزا - أي نجل - يجري
عبد بن علي به أخبرنا لما أظهر والول المكان ذلك إلى مضى يكون أن فيمكن

عبد بن علي أخبرنا قال النقور بن محمد بن أحامد أخبرنا قال الزاغوني الله
حاماد بن محمد حادثنا قال حااتم أبي بن الرحامن عبد حادثنا قال مردك بن العزيز

عن عمر ابنا الله وعبد الله عبيد أخبرنا قال الرزاق عبد أخبرنا قال الطهراني
عليه الله {صلى النبي فكان أسر الحنفي ثمامة أن هريرة أبي عن سعيد

ذنب ذا تقتل تقتل إن ) ) فيقول ثمامة يا عندك ( ( ما فيقول إليه وسلم} يغدو
النبي أصحاب وكان شئت ما منه تعط المال ترد وإن شاكر على تمن تمن وإن

عليه فمن هذا بقتل نصنع ما ويقولون الفداء وسلم} يحبون عليه الله {صلى
طلحة أبي حاائط إلى به وبعث فحله فأسلم وسلم} يوما عليه الله {صلى النبي

ركعتين وصلى فاغتسل يغتسل أن فأمره
جار يمنع ( ( ل المائة بعد والخمسين الثامن الحديث  - وفي2325 1877
في خشبة يضع أن للجار يجوز أنه ) ) عندنا جداره في خشبة يغرز أن جاره
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أجبره الجار امتنع فإن بالحائط يضير أل بشرط ذلك إلى الحاجة عند جاره جدار
عليه يحكم ل قال أنه إل القديم في الشافعي قول وهذا ذلك على الحاكم
لنا حاجة الحديث وفي المالك بإذن إل يجوز ل العلماء أكثر وقال بذلك الحاكم

عباس ابن مسند في سبق فقد السقاء من الشرب عن النهي وأما

الطعام ( ( شر المائة بعد والخمسين التاسع الحديث  - وفي2326 1878
عند يصنع الذي الطعام عبيد أبو قال العرس طعام ) ) الوليمة الوليمة طعام

عند يصنع وما الوكيرة البناء وطعام النقيعة الملك عند والذي الوليمة العرس
بعد صنع طعام وكل العذار فهو الختان عند يصنع وما الخرس فهو الولدة
فإن سفره من قدومه عند الرجل صنعه ما والنقيعة ومأدبة مأدبة فهو الدعوة

الغلب على حاالها ذكر إنما أنه ) ) فالجواب الطعام ( ( شر قال فلم قيل
ما على واجبة إليه والجابة عليها الغنياء وجمع المحتاجين الفقراء منع والغلب

عازب بن البراء مسند في ذكرنا
حاتى الجنازة شهد ( ( من المائة بعد الستين الحديث  - وفي2327 1879
كان ولما الفهم إلى وتقريب تمثيل القيراط ) ) ذكر قيراط فله عليها يصلى

ما جنس من وعد مقابلته في العمل ويعمل فيه ويرغب القيراط يعرف النسان
يعرف

نصف أو سدس نصف القيراط يقول عقيل ابن وكان يعلم بما المثل له وضرب
وغسله تجهيزه من بالميت المتعلق الجر إلى المقدار بهذا والشارة دينار عشر
فيه المصاب على والصبر وتسليتهم أهله إلى الطعام وحامل به والتعزية ودفنه
قوله وأما قيراطان يدفن حاتى ويلبث يصلي وللذي قيراط عليه للمصلي فكان

سعيد أبي مسند في عليه الكلم سبق ) ) فقد اللحد في يوضع ( ( حاتى
والنصار ( ( قريش المائة بعد والستين الثاني الحديث  - وفي2329 1880
) ورسوله الله دون مولى لهم ليس موالي وغفار وأشجع وأسلم ومزينة وجهينة

الحديث بعض في وقال تولهم فلهذا أسلموا وهؤلء الولي بمعنى ) المولى
العناد على كانوا أولئك ) ) لن وغطفان وطي أسد من الله عند خير ( ( هؤلء

الحديث عند تقدم قد المائة بعد والستون الثالث  - والحديث2330 1881
المسند هذا من والسبعين الحادي
( ( إذا المائة بعد والستين الرابع الحديث  - وفي2331 1882

عند صوتها الحمير ) ) نهاق الشيطان من بالله فتعوذوا الحمير نهاق سمعتم
والديكة صاحاا إذا وسقع الديك وزقا وشهق الحمار نهق تقول والعرب الصياح
قال فلذلك بخير إل يأتي ل الغلب في والملك ديك جمع الياء وفتح الدال بكسر

والستين الخامس اللحديث  - وفي2332 1883) )  فضله من الله ( ( وسلوا
عز الله بيت إلى تهدى التي هي البدنة ويلك اركبها قال بدنة إنها المائة بعد

جسمه عظم إذا وبدين بادن رجل يقال يستسمنونها لنهم بدنة سميت وجل
لمن تقال كلمة والويل أسن فمعناها الدال بتشديد بدن فأما سمن إذا وبدن
لفلن وي أصله ويقال النباري ابن قال لنفسه أيضا هو ويقولها هلكة في وقع
حارفا وجعلت بوي اللم فوصلت للحرفين الستعمال فكثر لفلن حازن أي
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بن جابر مسند في البدنة ركوب ذكرنا وقد أخرى بلم ويل عن جبر ثم واحادا
الله عبد

أحادكم يمش ( ( ل المائة بعد والستين السادس الحديث  - وفي2233 1884
البداية وأما الله عبد بن جابر مسند في هذا على تكلمنا ) ) وقد واحادة نعل في
بالشمال بالخلع والبداية اليسرى على وتقديمها فلشرفها باليمين اللبس في

لها إكراما اليمنى مكث ليزيد
الساعة تقوم ( ( ل المائة بعد والستين السابع الحديث  - وفي2334 1885

لظهور يكون إنما ) ) هذا مكانه ليتني يا فيقول الرجل بقبر الرجل يمر حاتى
الموت فيتمنى نفسه على المؤمن فيخاف الديان وتغير الفتن

عبد مسند في سبق قد المائة بعد والستون الثامن  - والحديث2335 1886
مغفل بن الله

الركبان تتلقى ( ( ل المائة بعد والستين التاسع الحديث  - وفي2336 1887
مسند في سبقا فقد لباد حااضر يبيع أن عن والنهي الركبان تلقي ) ) وأما للبيع
عباس ابن

في سبقا فقد النجش عن ) ) والنهي بعض بيع على بعضكم يبع ( ( ل قوله وأما
أو الناقة والمصراة والمساك الحبس فأصلها التصرية وأما عمر ابن مسند
الماء صريت ويقال حاقن أي ضرعها في اللبن صري قد التي الشاة أو البقرة

اجتمعت مياه كأنها الصراة سميت ومنه مقصور صرى ماء وهذا وصريته
يوم كل منها ذلك أن المشتري فيظن ضرعها ليعظم أياما تحلب ل فالمصراة

والشافعي مالك قول وهذا الرد خيار لثبات سبب وهذا فيشتري بذلك فيغتر
القوم أن غير تأويله يمكنهم ل نص والحديث حانيفة لبي خلفا حانبل بن وأحامد
هذا فقال اجترأ من فمنهم انقسموا ثم فئة إلى ل الزحاف من ففروا فيه تحيروا

ل كلم وهذا حاديثه قبول في توقفوا السلف أن وزعم هريرة أبي حاديث من
الله فإن الكتاب أما والجماع والسنة للكتاب مخالف لنه لمنكر إل سماعه يحل

معه والذين الله رسول ( محمد تعالى فقال الصحابة جميع على أثنى تعالى
) البقرة وسطا أمة جعلناكم ( وكذلك  وقال29 ) الفتح الكفار على أشداء
الجماع ) ) وأما أصحابا لي واختار اختارني الله ( ( إن فقوله السنة  وأما143

عدالة على فمنعقد

وجابر عباس وابن أيوب وأبو الله عبيد بن طلحة عنه روى وقد هريرة أبي
يختار من الصحابة في كان الخطيب بكر أبو وقال الصحابة من وغيرهم وأنس

وسلم} عليه الله {صلى الله رسول عن هريرة أبي من سمعه بما التحديث
وسلم} لجودة عليه الله {صلى الله رسول من هو سمعه بما التحديث على

أبناء من هريرة أبي عن روى البخاري وقال وضبطه هريرة أبي حاديث
قال إكثاره من عجبوا فلما قط أحاد فيه شك وما سبعمائة والنصار المهاجرين

في له أخرج وأنه حاديثا الصحابة أكثر أنه ذكرنا وقد غابوا إذا أحاضر كنت
قال حاديثه على يدور الشرع ومعظم لغيره يخرج لم ) ) ما ( ( الصحيحين

هريرة أبو منها روى آلف ثلثة فكانت الحاكام أخبار حاصرنا راهويه بن إسحاق
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يخالف الحديث هذا فقال هذا عن الخصوم بعض روى وقد وسبعمائة ألفا
هريرة أبو يكن ولم فقيها راويه كان إذا إل الصول يخالف ما يقبل ول الصول

الصول لن نفسه في أصل الحديث أن أحادها أوجه أربعة من فالجواب فقيها
فالقياس القياس يخالف بأنه تعلقتم فإن والقياس والجماع والسنة القرآن هي
الخطأ عليه يجوز مستنبط القياس أن هذا ويوضح الصل في يقدح فكيف فرع

وجه لنا بان قد ثم تقديمه فوجب معصوم قول الصحيح والحديث

ل للصول موافقا يكون أن لنا بان بما المر فصلح الصاع ذكر في الحكمة
إيجاب في يقع والنزاع مقداره يعلم ول فيرد يدخر ل اللبن أن وذلك لها مخالفا

الشرع فجعل منه أكثر مقابلته في أخذ فربما الربا أموال من وهو قيمته أو مثله
مثل ارتكب قد حانيفة أبا أن والثاني التشاجر به يقطع الجنس غير من مقدارا

حانيفة أبا أن والثالث القياس يخالف ضعيف بحديث بالنبيد الوضوء فأجاز هذا
عليه الله {صلى الرسول قول يقدم ل فكيف القياس على الصحابي قول يقدم

لردت منها المطرد يخالف ما الشرع قضايا من رددنا لو أنا وسلم} والرابع
في الغرة جعل ثم البل من بمائة النفس قوم قد الشرع فإن كثيرة قضايا
والرجلين واليدين والعينين اللسان دية بين الدية في وسوى الجنين مقابلة

وأين كاملة الدية اللحية وفي العينين وأهداب الحاجبين في الرأي أهل وأوجب
نقص جبر الشرع أن رأينا قد ثم والرجلين واليدين اللسان من الحاجبين منافع
زمان كل في هذا يعتدل ل وقد درهما عشرين أو بشاتين الزكاة في السن

راويه كان إذا إل يقبل ل قولهم وأما حاكمه دليل كل نعطي أن علينا فوجب
المأخوذ وإنما له وجه ل تحكم الراوي في الفقه اشتراط أن فالجواب فقيها
) ) ثم فقيه غير فقه حاامل ( ( رب السلم عليه قال وقد والضبط العدالة عليه

فجوابه فقيها هريرة أبو يكن لم قولهم وأما شروطا أكثر الشهادة إن

ولم الصحابة كبار مع المفتين الفقهاء سادات من كان أنه أحادها أوجه ثلثة من
لصومه ناسيا أكل فيمن خبره قبل قد حانيفة أبا أن والثاني منهم أحاد عليه ينكر
الصحابة من أحاد يفرق لم أنه والثالث القياس يخالف مما ذلك غير وفي

إلى يلتفت ول يخالفه وما القياس يوافق ما بين هريرة أبي حاديث في وغيرهم
ل طعام من صاعا معها ورد لفظ وفي حانطة ل أي سمراء ل وقوله رأيكم

في تجوز ل الحنطة لن الراوي عنه فعبر التمر هنا ها بالطعام ويعني سمراء
بن جميع ) ) فيرويه قمح من صاع ( ( ومعها داود أبو روى ما وأما هذا مقابلة
يضع كان حابان ابن وقال الناس أكذب من هو نمير ابن قال التميمي عمير

زينها وقد سلعة باع من كل في أصل المصراة وحاديث البر والقمح الحديث
الرد له كان الغش المشتري رأى فإذا بالباطل
الله {صلى الله رسول أن المائة بعد السبعين الحديث  - وفي2337 1888

وهو مسلم عبد يوافقها ل ساعة ( ( فيه فقال الجمعة يوم وسلم} ذكر عليه
قائم

هذه أما - يزهدها يقللها بيده ) ) - وأشار إياه أعطاه إل شيئا الله يسأل يصلي
موسى أبي مسند في ذلك ذكرنا وقد الحااديث فيها اختلفت فقد الساعة



الصحيحين     حديث من كشفالمشكل
السلمية   مشكاة  مكتبة

وجهين من فالجواب يصلي وهو يسأل كيف يقال أن الحديث هذا في والشكال
في يكون أن أحادها أوجه ثلثة على وذلك الصلة في السؤال يكون أن أحادهما
 فقد286 ) ) البقرة أخطأنا أو نسينا إن تؤاخذنا ل ( ربنا قرأ إذا فإنه التلوة
{صلى النبي عن حاذيفة مسند في سبق كما القراءة بعد يسأل أن والثاني سأل
وقد استعاذ عذاب بآية مر وإذا سأل رحامة بآية مر إذا كان وسلم} أنه عليه الله

النفل في أو الفرض في هذا يجوز هل وبينا الحديث هذا على هناك تكلمنا
الصلة عقب يدعو أن عندنا يسن فإنه التشهد انقضاء عند يسأل أن والثالث

في صح بما أو القرآن من بآيات وسلم} إما عليه الله {صلى النبي على
والساعة ويسأل يسلم أن الثاني والوجه شاء بما يدعو الشافعي وعند الحديث

يقللها معنى في ويزهدها فراغها عند الصلة في سؤاله معنى فيكون تنقض لم

مسند في سبق قد المائة بعد والسبعون الحادي  - والحديث2338 1889
مالك بن أنس

فيكم ( ( يتعاقبون المائة بعد والسبعين الثاني الحديث  - وفي2339 1890
( ( قوله بعض عقب في بعضهم يأتي ) ) يتعاقبون بالنهار وملئكة بالليل ملئكة

عند تهبط الليل ملئكة أن ) ) وذاك الفجر وصلة العصر صلة في ويجتمعون
ذلك سبحانه الحق فعل وإنما الفجر صلة قبل تهبط النهار وملئكة العصر صلة

كيف لهم ( ( فيقول الحديث تمام في ولهذا المة هذه فضيلة للملئكة ليظهر
) ) يصلون وهو وأتيناهم يصلون وهم تركناهم فيقولون عبادي تركتم
ظلم الغني ( ( مطل المائة بعد والسبعين الثالث الحديث  - وفي2340 1891

لتطول مددتها إذا مطل أمطلها الحديدة مطلت يقال فارس ابن ) ) قال
لم إذا ) ) أنه ظلم الغني ( ( مطل قوله ودليل منه الحاجة في المطل واشتقاق

مليء على أحادكم أتبع ( ( وإن وقوله ظالما بالمطل يكن لم الداء على يقدر
الخطابي ) ) قال فليتبع

وزن على اتبع والصواب غلط وهو التاء بتشديد اتبع إذا يقولون الحديث أصحاب
وأن الحوالة إثبات الحديث هذا وفي فليحتل مليء على أحايل إذا والمعنى أفعل
على المال توى فلو المحيل عن ويسقط عليه المحال إلى بها يتحول الحق

موضعين في يرجع حانيفة أبو وقال المحيل على المحال يرجع لم عليه المحال
أفلس إن فأما مفلسا ويموت عليه ويحلف الدين عليه المحال يجحد أن أحادهما

فله يعلم ل والمحتال مفلس على أحااله إن مالك وقال عليه يرجع لم حاي وهو
وهو يعتبر الكثرون فقال المحتال رضى يعتبر هل العلماء واختلف الرجوع

قوله يكون الرواية هذه فعلى يعتبر ل الخرى وفي أحامد عن الروايتين إحادى
المحال رضى في واختلفوا ندبا يكون غيرها وعلى الوجوب ) ) على ( ( فليتبع

اعتبر عداوة بينهما كان إن مالك وقال يعتبر حانيفة أبو وقال يعتبر ل فعندنا عليه
لزمه وإل رضاه

جابر مسند في سبق قد المائة بعد والسبعون الرابع  - والحديث2341 1892
الله عبد بن
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يقتسم ( ( ل المائة بعد والسبعين الخامس الحديث  - وفي2342 1893
بكر أبي مسند في تقدم قد الحديث ) ) وهذا دينارا ورثتي
إبراهيم ( ( اختتن المائة بعد والسبعين السادس الحديث  - وفي2343 1894

أبو قال موضع اسم وهو مخففة القدوم الزناد أبو ) ) قال بالقدوم السلم عليه
أيضا خفيف به يعتمل الذي القدوم وكذلك سليمان
لقاء تتمنوا ( ( ل المائة بعد والسبعين السابع الحديث  - وفي2344 1895
أمرين يتضمن العدو لقاء تمني أن ) ) اعلم فاصبروا لقيتموهم فإذا العدو

صبره يكون كيف النسان يدري وما الصبر ادعاء والثاني البلء استدعاء أحادهما
القدار ملحاظة عن بدعواه معرض قوته على متوكل والمدعي البلء على

فلم بدر غزاة فاتتهم الذي تمنى كما دعواه إلى وكل كذلك كان ومن وتصرفها
الحديث هذا نبه وقد فهزموا حانين يوم كثرتهم أعجبتهم وكما أحاد يوم يثبتوا
أسأل كنت السلف بعض قال وقد بحال البلء يتمنى أن لحاد ينبغي ل أنه على
إنك هاتف بي فهتف الغزو الله
تنصرت أسرت وإن أسرت غزوت إن

الرجل ليأتي ( ( إنه المائة بعد والسبعين الثامن الحديث  - وفي2345 1896
صغيرة ) ) البعوضة بعوضة جناح الله عند يزن ل القيامة يوم السمين العظيم

عظيم من وكم والتقوى باليمان يكون إنما القدر أن إلى بهذا والشارة البق
في العرابي ابن قال بالصور ل بالمعاني يكون إنما الوقع لن له وقع ل الجثة
وزن عندنا لفلن  ما105 ) الكهف وزنا القيامة يوم لهم نقيم ( فل تعالى قوله

منزلة ول قدر الله عند لهم يكون ول بهم يعتد ل والمعنى لخسته قدر أي

الله خلق ( ( لما المائة بعد والسبعين التاسع الحديث  - وفي2346 1897
) ) وفي غضبي تغلب رحامتي إن العرش فوق عنده فهو كتابه في كتب الخلق

قد صفاته بعض أن العلم القليل وهم في وقع ) ) ربما غضبي ( ( سبقت لفظ
الذات إلى القرب يوجب مكانا ) ) تقتضي ( ( عنده أن أو غلب أو بعضا سبق

تعرفه ما الفهام إلى التقريب سبيل على الخطاب هذا وإنما له يقع كما وليس
التعذيب قبل بالنذار سبحانه بدأ لما فإنه وغلبته الشيء سبق من

ما على العندية وتحليل وغلبتها رحامته سبق هذا معنى كان وعفا وأمهل وحاكم
) هود ربك عند ( مسومة لوط قوم حاجارة في قال وقد حاقه في محال نفهمه

وقدرته قبضته في  أي83
هذا في لقريش تبع ( ( الناس المائة بعد الثمانين الحديث  - وفي2347 1898
تفضيل الحديث هذا ) ) وفي لكافرهم وكافرهم لمسلمهم مسلمهم الشأن
هذا ( ( في وقوله والمارة المامة في وتقديمهم العرب سائر على قريش
للمسلم أمر ) ) هذا لمسلمهم تبع ( ( مسلمهم وقوله المارة ) ) يعني الشأن

التي للحال ) ) حاكاية لكافرهم تبع ( ( وكافرهم وقوله ومتابعتهم بطاعتهم
بالسدانة خصوا وقد متبوعين زالوا ما أنهم والمعنى الجاهلية في كانت

الثاني الحديث في سبق ) ) قد معادن ( ( الناس وقوله ذلك غير إلى والسقاية
كراهية أشدهم الناس خير من ( ( تجدون وقوله المسند هذا من والخمسين

من يكرهها وجل عز لله المتقي فإن المارة ) ) يعني فيه يقع حاتى الشأن لهذا
الصحابة بعض قال كذلك العزل يشته لم فيها وقع فإذا دينه على الحذر حايث
معنى سليمان أبو وقال العزل ساءني ول الولية سرتني ما عزله وقد لعمر
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كره عن بها قيامهم كان إن لنهم يكرهوها أن يجز لم فيها وقعوا إذا الكلم
عليها فليقبلوا حاقوقها ضيعوا

بوجه هؤلء يأتي الذي الوجهين ذا الناس شر ( ( تجدون وقوله فيها وليجتهدوا
عدوه إلى يأتي ثم وجهه في رجل يمدح أن مثل ) ) وهذا بوجه وهؤلء

اطلع رجل أن ( ( لو المائة بعد والثمانين الحادي الحديث  - وفي2348 1899
هذا سبق ) ) قد جناح عليك كان ما عينه ففقأت بعصاة فخذفته إذن بغير عليك

سعد بن سهل مسند في الحديث
السماء أخنع ( ( إن المائة بعد والثمانين الثاني الحديث  - وفي2349 1900

عن عمرو أبا سألت حانبل بن أحامد ) ) قال الملك ملك تسمى رجل الله عند
والخانع وأوضعها ذل السماء أشد المعنى عبيد أبو وقال أوضع فقال أخنع

وقال قال شاه شاهان مثل هو يقول عيينة بن سفيان وكان الخاضع الذليل
روى وقد والجبار العزيز مثل تعالى الله بأسماء النسان يتسمى أن هو غيره
وأهلكها السماء أقتل المعنى وقال عبيد أبو ذكره أنخع اللفاظ بعض في

النخاع إلى بالذبح يجوز أن وهو الذبيحة في النخع ومنه الشديد القتل هو والنخع
الفاحاش وهو الكلم في الخنا من يكون أن أحادها أوجه ثلثة ففيه أخنى وأما

عليهم أخنى يقال الهلك بمعنى والثاني وأقبحها السماء أفحش المعنى فيكون
أفسدت أي عليه أخنيت يقال الفساد بمعنى أنه والثالث الدهر

وجل عز الله ( ( قال المائة بعد والثمانين الثالث الحديث  - وفي2350 1901
الله أن ) ) اعلم سمعت أذن ول رأت عين ل ما الصالحين لعبادي ( ( أعددت

وملبس ومشرب مطعم من يعرفونه ما جنس من الصالحين وعد وجل عز
ول رأت عين ل ( ( ما فقال يعرفونه ل ما فضله من زادهم ثم ذلك وغير ومنكح

( ( ول فقال يسمع ولم ير لم ما تصوير القلب على يخطر ) ) ول سمعت أذن
ما سوى ) ) أي عليه أطلعكم ما ( ( بله ) ) وقوله بشر قلب على خطر

الطائي زبيد أبو قال عليه أطلعهم ما دع عبيد أبو وقال أطلعكم
آونة الود أهل أثقال حامال

عليه أطلعهم ما دع معنى ما قيل ) ) فإن أسع ما بله مني الجهد أعطيهم
عليه يطلعوا لم ما إلى بالضافة محتقر عليه أطلعهم ما إن المعنى أن فالجواب

لو أنه والثاني يعرفون بما لنسهم أحادهما لسببين أول يعرفونه ما ذكر وإنما
ما ولطلبوا يعرفوا لم ما إلى يشتاقوا لم يعرفون ل بما وعدهم
يعرفوا لم ما وزادهم يعرفون ما فوعدهم يعرفون
تسعة لله ( ( إن المائة بعد والثمانين الرابع الحديث  - وفي2351 1902

أبو ) ) قال أحاصاها ( ( من لفظ ) ) وفي الجنة دخل حافظها من اسما وتسعون
عداها ما نفي فيه وليس السماء هذه إثبات الحديث هذا في الخطابي سليمان

وأبينها السماء أشهر لنها السماء لهذه التخصيص وقع وإنما عليها الزيادة من
( ( إن خبر في الفائدة فتمام قضيتان ل واحادة قضية الحديث هذا فجملة معاني
تسعة لله ( ( إن قوله في ) ) ل الجنة دخل أحاصاها ( ( من قوله ) ) في

يدل فل للصدقة أعدها درهم مائة لزيد إن قولك بمنزلة ) ) وهذا اسما وتسعين
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الذي أن على يدل وإنما ذلك من أكثر الدراهم من عنده ليس أنه على ذلك
بكل ( ( أسألك مسعود ابن حاديث التأويل هذا على ويدل هذا للصدقة أعده
أو خلقك من أحادا علمته أو كتابك في أنزلته أو نفسك به سميت لك هو اسم

لله أن على يدل ) ) فهذا عندك الغيب علم في به استأثرت

وتسعين تسعة لله ( ( إن قوله وفي خلقه عن حاجبها كتابه في ينزلها لم أسماء
) ) ولذلك ( ( الله الذكر في وأعلها السماء أشهر أن على ) ) دليل اسما

أوجه أربعة معناه ) ) ففي أحاصاها ( ( من قوله فأما إليه السماء أضيفت
قوله عليه ويدل حافظا ليستوفيها يعدها أنه يريد العد الحاصاء معنى أن أحادها

( علم تعالى كقوله الطاقة بمعنى الحاصاء يكون أن ) ) والثاني حافظها ( ( من
العمل أطاق من فمعناه الليل قيام تطيقوا لن  أي20 ) المزمل تحصوه لن أن
حاتى لحكمته التحكيم بذلك فالعمل الحكيم أسمائه من أن بها العمل وبيان بها
منه الحياء بذلك فالعمل السميع ومنها أفعاله على اعتراض العبد من يوجد ل

اختيار الوجه وهذا السماء سائر هذا وعلى يسمع لنه القبيح عن اللسان وكف
من معناه فيكون والمعرفة العقل بمعنى الحاصاء يكون أن والثالث عقيل ابن

قال العقل وهو الحصاة من مأخوذ الجنة دخل بها وآمن معناها وعقل عرفها
طرفة

له يكن لم ما المرء لسان وإن
لدليل عوراته على حاصاة

المراد يكون أن والرابع الخطابي قال عقل أي حاصاة ذو فلن تقول والعرب
يختمه حاتى القرآن قرأ من بالحديث

الزبيري الله عبد أبي عن سليمان أبو حاكاه القرآن في السماء هذه فيستوفي
الوجه ذلك اخترنا الحفظ الحاصاء معنى أن الصحيح طرق بعض في رأينا فلما

سياق وهذا عدها في الرواة ألفاظ اختلفت وقد لتحفظ السماء هذه ذكر وآثرنا
أبي عن العرج عن الزناد أبي طريق من خزيمة بن إسحاق بن محمد ذكره ما

العزيز المهيمن المؤمن السلم القدوس الملك الرحايم الرحامن الله هريرة
الفتاح الرزاق الوهاب القهار الغفار المصور البارئ الخالق المتكبر الجبار
الحكم البصير السميع المذل المعز الرافع الخافض الباسط القابض العليم
الحفيظ الكبير العلي الشكور الغفور العظيم الحليم الخبير اللطيف العدل

المجيد الودود الحكيم الواسع المجيب الرقيب الكريم الجليل الحسيب المقيت
المبدئ المحصي الحميد الولي المتين القوي الوكيل الحق الشهيد الباعث
القادر الصمد الحاد الواحاد الماجد الواجد القيوم الحي الممميت المحيي المعيد

التواب البر المتعالي الوالي الباطن الظاهر الخر الول المؤخر المقدم المقتدر
الغني الجامع المقسط والكرام الجلل ذو الملك مالك الرءوف العفو المنتقم
الصبور الرشيد الوارثا الباقي البديع الهادي النور النافع الضار المانع المغني

هريرة أبي عن سيرين ابن عن أيوب عن الحصين بن العزيز عبد عن روي وقد
) ) فذكرها اسما وتسعين تسعة لله وسلم} ( إن عليه الله {صلى النبي عن
الصادق الجميل النصير المولى الدائم البادئ الكافي المنان الرب منها وعد
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المعارج ذو الوتر المدبر الكرم المليك العلم الفاطر القريب المبين المحيط
فصل النقل في بالقوي ليس هذا العزيز عبد أن غير الفضل ذو الطول ذو

الخليل عن فروي الله فأما السماء هذه من المشكل تفسير إلى ونشير
مشتقا رآه من بعض وقال مشتق أنه والثانية بمشتق ليس أنه إحاداهما روايتان

يعبد عبد بمعنى يأله أله قوم وقال نحوه توله القلوب لن الوله من إنه
العيوب من الطاهر والقدوس

من المؤمنين آمن الذي والمؤمن ونقص عيب كل من سلم الذي والسلم
ل الذي والعدل أيضا الحاكم والحكم الحاكم والفتاح الشهيد والمهيمن عذابه
لهم ويسبب يعلمون ل حايث من بهم يلطف الذي بعباده البر واللطيف يجور

والحفيظ عليه فيثيب الطاعة من اليسير يشكر الذي والشكور مصالحهم
الحافظ والرقيب العظيم والجليل الكافي والحسيب المقتدر والمقيت الحافظ

) ) كما ( ( مفعول محل ) ) في ( ( فعول يكون أن أحادهما وجهان الودود وفي
يكون أن والثاني أوليائه قلوب في مودود سبحانه فهو مهيب بمعنى هيوب يقال

والمجيد عنهم ويرضى يحبهم أنه بمعنى الصالحين عباده يود أنه أي الواد بمعنى
الكرم الواسع

والحميد الناصر والولي القوة الشديد والمتين الكافي والوكيل الفراء قال
المجيد بمعنى والماجد الغني والواجد زوال بل الدائم القائم والقيوم المحمود

بالذات المنفرد والواحاد أحاد فيه يشاركه ل الذي بالمعني المنفرد والحاد
والوالي البصار عن المحتجب والباطن بالحجج والظاهر السيد والصمد
أن أهل ) ) أنه والكرام الجلل ( ( ذو ومعنى الرحايم والرءوف للشياء المتولي

ذو يبصر بنوره أنه النور ومعنى الناصر والمانع العادل والمقسط ويكرم يجل
العماية
) ) بمعنى ( ( فعيل والرشيد الخلق فناء بعد الباقي والوارثا المبتدع والبديع

يعاجل ل الذي والصبور مصالحهم إلى الخلق أرشد الذي ) ) فمعناه ( ( مفعل
والمبين المجمل والجميل المبدئ بمعنى والبادئ العطاء الكثير والمنان العصاة

الكريم بمعنى يكون وقد كريم يوازيه ل الذي والكرم الوحادانية في أمره البين
العباد بأعمال إليه يصعد الذي فهو الدرج والمعارج العزيز بمعنى كالعز

الغني وهو الواسع الروايات بعض وفي الفضل والطول
الله رسول جلس المائة بعد والثمانين الخامس الحديث  - وفي2352 1903
حاول ما ) ) الفناء لكع ( ( أثم فقال فاطمة بيت وسلم} بفناء عليه الله {صلى

الدار

أبو قال العقل في أو القدر في أو العلم في أو السن في إما الصغير واللكع
أراده والذي الذم والثاني الستصغار أحادهما وجهين على يقال هذا سليمان
بن الحسن فهو طلبه الذي وأما وسلم} الستصغار عليه الله {صلى الرسول

ويلبسه خرز فيه ينظم خيط هو النباري ابن وقال القلدة والسخاب علي
من خرزها يتخذ قلدة هو سليمان أبو وقال سخب والجمع والجواري الصبيان
يعدو أي يشتد فجاء وقوله فضة ول ذهب غير من الطيب
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الخرون ( ( نحن المائة بعد والثمانين السادس الحديث  - وفي2353 1904
في السابقون الزمان في الخرون نحن ) ) المعنى القيامة يوم السابقون

الله وهدانا الحاد والنصارى السبت اليهود تخيرت لما إنه وقيل الجنة دخول
الخرة في ونسبقهم الدنيا في سبقناهم لليومين سابقة - وهي الجمعة ليوم
( ( هذا قوله معنى وبينا حاذيفة مسند في عليه والكلم الحديث هذا سبق وقد

قوله فأما السبت فاختاروا بالجمعة أمروا ) ) وأنهم عليهم فرض الذي يومهم
أنهم وعلى أنهم غير عبيد أبو ) ) فقال أنهم ( ( بيد

الحمى عليه أغبطت نحو الباء على تدخل والميم بالميم ميد ويقال قال
) ) يغتسل أن مسلم كل على ( ( حاق وقوله وسمده رأسه وسبد وأغمطت

باب في اللزم بمعنى الحق يكون أن ويحتمل منسوخا فيكون الوجوب ظاهره
الخدري سعيد أبي مسند في هذا شرحاناه وقد الستحباب

الله رسول ضرب المائة بعد والثمانين السابع الحديث  - وفي2354 1905
من جنتان عليهما رجلين كمثل والمتصدق البخيل وسلم} مثل عليه الله {صلى

) ( ( جبتان رواية وفي الترس والجنة غيره أو سلح من به استتر ما الجنة حاديد
في المشرفان العظمان وهما ترقوتان وللنسان ترقوة جمع والتراقي ) بالباء
والجواد وسلم} للبخيل عليه الله {صلى ضربه مثل وهذا الصدر أعلى

على فصبها بها يستجن درعا يلبس أن منهما واحاد كل أراد برجلين فشبههما
اللبس يدخل أن إلى والثديين الصدر على يقع ما أول والدروع ليلبسها رأسه
عليه فاسترسلت سابغة درعا لبس من مثل المنفق مثل فجعل كميها في يديه
جميع يستر ) ) أي أثره يعفو ( ( حاتى قوله معنى وهو بدنه جميع سترت حاتى
في اجتمعت لبسها أراد فكلما عنقه إلى يداه غلت قد كرجل البخيل وجعل بدنه

الجواد أن والمراد واجتمعت تضامت أي قلصت معنى وهو ترقوته فلزمت عنقه
بالصدقة هم إذا

يده وانقبضت صدره ضاق بالصدقة نفسه حادثا إذا والبخيل صدره بها انفسح
الناس ( ( يحشر المائة بعد والثمانين الثامن الحديث  - وفي2355 1906

على وأربعة بعير على وثلثة بعير على واثنان وراهبين راغبين طرائق ثلثة على
الساعة قيام قبل يكون إنما الحشر هذا الخطابي سليمان أبو ) ) قال بعير

القبور من البعث بعد يكون الذي الحشر فأما الشام إلى أحاياء الناس يحشر
ما على هو وإنما عليها والمعاقبة البل ركوب من الصورة هذه خلف على فإنه
غرل عراة حافاة يبعثون أنهم الخبر في ورد

أرسل هريرة أبو قال المائة بعد والثمانين التاسع الحديث  - وفي2356 1907
برؤوس الوجه ضرب الصك عينه ففقأ صكه جاءه فلما موسى إلى الموت ملك

اعترض وقد وارتفع منه اجتمع ما الرمل من والكثيب قلعها عينه وفقأ الصابع
أشياء بأربعة الحديث هذا على الملحدين بعض

كثيف بجسم الملك فليس الموت ملك عين يفقأ أن الدمي يقدر كيف أحادها
مراغمة هذا طي وفي ربه برسول ذلك يفعل أن لموسى جاز كيف والثاني

خالف كيف والرابع تعالى الله لقاء إلى موسى شوق أين والثالث المرسل



الصحيحين     حديث من كشفالمشكل
السلمية   مشكاة  مكتبة

موسى وجل عز الله أكرم لما فالجواب نفسه يقبض ولم فعاد مرسله الملك
روحاه قبض في ليتلطف رجل صورة في الملك إليه بعث إياه ومحبته بكلمه

نفسه عن فدفعه مشاقه ملقاة من يعلم لما طبعا الموت يكره بشرا فصادفه
صورة في جاء إذا النبي على الملك يخفى وقد الموت ملك أنه يعلم ل وهو

جاءه لما نبينا على جبريل وخفي ولوط إبراهيم على الملئكة خفيت كما البشر
من الدارقطني الحديث فروى واليمان السلم عن فسأله رجل صورة في

خفي ( ( ما وسلم} قال عليه الله {صلى الله رسول أن بعضها ففي وجوه
لفظ ) ) وفي ولى حاتى عرفته ( ( ما لفظ ) ) وفي اليوم مثل قط جبريل علي

في أتاني ( ( ما لفظ ) ) وفي هذه مرتي قبل أعرفه فلم قط أتاني ( ( ما
ولم موسى دفعه نقول هذا ) ) فعلى الصورة هذه غير عرفته إل قط صورة
الملكية العين ل البشرية الصورة في المركبة عينة الدفعة تلك فصادفت يعرفه

فاستسلم الملك أنه موسى فتبين عينه ردت وقد عاد الموت ملك ذهب فلما
ذلك في له أذن قد موسى يكون أن يجوز عقيل ابن وقال سبحانه الله لقضاء
موسى مع الخضر كقصة عليه بالصبر الموت ملك وابتلي الموت بملك الفعل

على الموت كراهية يناقض ل فإنه سبحانه الله لقاء إلى الشوق فأما
) ) لقاءه الله أحاب الله لقاء أحاب ( ( من قوله عند عائشة مسند في سيأتي ما

في بالقبض المر له يجزم ولم القبض في بالتلطف أمر فإنه الملك عود وأما
في مات فلنه المقدسة الرض من يدنى أن موسى سؤال وأما معروف وقت
التيه أرض

لطوفن سليمان ( ( قال المائة بعد التسعين الحديث  - وفي2357 1908
) ) وجل عز الله سبيل في يقاتل غلما منهن امرأة كل تلد امرأة بمائة الليلة

والرابع سبعون والثالث تسعون والثاني مائة أحادها أقوال أربعة النساء عدد في
المر وتعليق الله شاء إن قول بالستثناء والمراد الصحيح في وكلها ستون

بتركه يسامح فلم نسيانا الستثناء سليمان ترك وإنما للقدر تسليم بالمشيئة
كافرين قوما الله شاء إن قول ونفع الغرض فقد الترك أثر حاتى كريم نبي وهو
ويقولون يوم كل السد يحفرون ومأجوج يأجوج إن هريرة أبي حاديث في فإنه
شاء إن قائلهم قال خروجهم في أذن فإذا كان كما عاد وقد فيجيئون نتمه غدا
حااله على وهو فيجيئون الله

وسلم} فيما عليه الله {صلى نبينا وأدب المشيئة مرتبة لهذا فبان فيفتحونه
يشاء أن  ) إل23(  غدا ذلك فاعل إني لشيء تقولن ( ول له فقيل بها يتعلق

كما المتيقن في يقولها فكان الله شاء إن تقول أن إل  أي24 23 ) الكهف الله
) لحاقون بكم الله شاء إن ( ( وإنا قال القبور على مر فإذا المظنون في يقولها
ل غلم مائة الليلة تلك في مائه من يخلق أن لسليمان أين من قائل قال ) فإن
ل لنه إليه ذلك في المر يكون أن يجوز ول وقع ما لنه بوحاي يكون أن يجوز
أن له والسؤال الله على التمني جنس من إنه فالجواب الله يريده ما إل يكون
لما أنه غير الربيع سن تكسر ل والله النضر بن أنس كقول عليه والقسم يفعل

به يقتدى نبي لنه ذلك بتركه مثله يسامح لم استثناء من لفظه خل
من اليوم ( ( يفتح المائة بعد والتسعين الحادي الحديث  - وفي2358 1909

في المبني الحائط الردم تسعين ) ) وعقد هذه مثل ومأجوج يأجوج ردم
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الخدري سعيد أبي مسند في ومأجوج يأجوج ذكر سبق وقد وجوههم
أمتي ( ( إن المائة بعد والتسعين الثاني الحديث  - وفي2359 1910

الوجه في بياض ) ) الغرة الوضوء آثار من محجلين غرا القيامة يوم يدعون
) ) الوضوء ( ( أسبغ وقوله الرجلين في بياض والتحجيل أكرمه شيء كل وغرة

والجناح الباب إشراع ومنه الغسل في أدخله بمعنى العضد في وأشرع أتمه أي
نحوه وحاددته إليه صوبته إذا العدو نحو الرمح أشرعت يقال الزجاج وقال

الكتف في العضد رأس مجتمع والمنكب الكتف إلى المرفق بين ما والعضد
المتوضئ به يزين الذي النور بها المراد والحلية تقدما وقد اليد تحت ما والبط
وغيره سعد بن سهل مسند في سبق قد بالحوض يتعلق مما الحديث وباقي
فإن بريدة مسند في سبق ) ) قد مؤمنين قوم دار عليكم ( ( السلم وقوله

الصحاب من أفضل والخوان إليهم واشتاق إخوانا يره لم من سمى كيف قيل
المشابهة تقتضي الخوة أن فالجواب غيرهم على أصحابه فضل ثبت وقد

نريهم ( وما تعالى الله قال هذه أخت اللؤلؤ من الحبة هذه يقال كما والمشاكلة
وسلم} عليه الله {صلى  وقال48 ) الزخرف أختها من أكبر هي إل آية من

) ) يريد وأخواتها هود ( ( شيبتني

الله ( ( رحام يقول وكان السالفة المم قصص المتضمنة السور من أشكالها
في له المشاركة لموضع ) ) وذلك عيسى أخي الله ) ) ( ( رحام موسى أخي

فقد المة فساد عند بشرعه القائمين الزمان آخر في بإخوانه فأراد الدعاية
حاب تشبث وقد الرسل من فترة على جاء أنه أحادها أشياء ثلثة في شابهوه
فيه الهوى يتشبث قد زمن في منهم كل يظهر أمته وخيار بالقلوب الصنام

أنه والثاني الصلح إلى الناس ويدعون الستقامة سنن فيسلكون بالنفوس
غرباء يكونون المتأخرين صالحو وكذلك غريبا فكان دينه وأظهر غريبا ظهر

وسيعود غريبا السلم ( ( بدأ السلم عليه قال كما غريبا صار قد ما ويظهرون
فسد إذا يصلحون ( ( الذين قال الغرباء من ) ) قيل للغرباء فطوبى بدأ كما

منهم الواحاد فينفرد نذير عن خال زمان في يظهرون أنهم ) ) والثالث الناس
وجوده مع صحابته حاال هذا وسلم} وليس عليه الله {صلى ظهر كما معين عن
مرتبتهم كانت وإن المعنى لهذا إخوانا يصلحوا فلم عنهم به استغنوا الناس فإن

العهد لن يصح ل قلنا موته بعد الصحابة مرتبة هذه كانت فهل قيل فإن توازى ل
شوقه اشتد وإنما كثير العلم أهل من الشر عن والمدافع نادرة والبدع قريب
لم ما منه رأوا الصحابة فإن نبوته على الدليل إثبات في اجتهادهم لمكان إليهم

أصابعه بين من الماء كنبع العجيبة والمعجزات الخارقة اليات من هؤلء ير
إليه الجذع وحانين

نقل وإنما هذا مثل يشاهدوا لم والمتأخرون قال كما فكانت بالغائبات وإخباره
لون لونه يخالط ل الذي وهو بهيم أسود قولك من والبهم السود والدهم إليهم
سواه

أنقاب ( ( على المائة بعد والتسعين الثالث الحديث  - وفي2360 1911
وهو نقب جمع ) ) النقاب الدجال ول الطاعون يدخلها ل ملئكة المدينة
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عمر ابن مسند في بالمسيح وتسميته الدجال ذكرنا وقد الجبلين بين الطريق
الجبل ظهر أحاد ودبر

توضأ ( ( من المائة بعد والتسعين الرابع الحديث  - وفي2361 1912
استنشاق بعد النف في ما نفض ) ) الستنثار فليوتر استجمر ومن فليستنثر

النف النثرة لن فليستنشق توضأ من المعنى يكون أن ويحتمل الماء
استيفاء وجوب على ) ) دليل ( ( فليوتر وقوله بالحجارة الستنجاء والستجمار

الواحاد هو الذي الوتر به يرد لم أنه معقول كان إذا الستنجاء في الثلثا عدد
لنه

زاد ما به قصد أنه فعلم واحاد من بأقل يحصل ل والسم اسم على وصف زيادة
زيادته تكون أن له استحب الزيادة وأحاب أنقى ومن الثلثا وأدناه الواحاد على
عند اليد غسل ) ) أما يده فليغسل استيقظ ( ( وإذا وقوله الحديث لهذا وترا

مطلقا اليد غسل ذكر هريرة أبي أصحاب بعض فإن الليل نوم من النتباه
النصاري الله عبد بن جابر الثلثا ضبطوا الذين فمن ثلثا الغسل ذكر وبعضهم

هريرة أبي عن كلهم صالح وأبو رزين وأبو شقيق بن الله وعبد هريرة أبي عن
للكثرين خلفا الوجوب على ذلك أن أحامد ومذهب الثلثا بذكر

على ( ( ليس المائة بعد والتسعين الخامس الحديث  - وفي2362 1913
العبد والمراد الزكاة هنا ها ) ) والصدقة فرسه ول عبده في صدقة المسلم
للتجارة ذلك من يتخذ ما دون للخدمة اللذان والفرس

عن رغب ( ( من المائة بعد والتسعين السادس الحديث  - وفي2363 1914
تغطية أنه أحادهما معنيين يحتمل وهذا التغطية أصله ) ) الكفر كفر فهو أبيه

المسلمين فعل ل الكفار فعل أنه والثاني للصحيح
الله رسول رخص المائة بعد والتسعين السابع الحديث  - وفي2364 1915
خمسة دون ما التمر من بخرصها العرايا بيع وسلم} في عليه الله {صلى
جاز إنما أنه العرايا في الكلم سبق قد الراوي شك أوسق خمسة في أو أوسق
لن أوسق خمسة دون فيما إل يجوز ول ثابت بن زيد مسند في الحاجة لجل

فيه المشكوك فأسقطنا شك الراوي

الراكب ( ( يسلم المائة بعد والتسعين الثامن الحديث  - وفي2365 1916
لمكان قاعد على مار كأنه الماشي إلى بالضافة ) ) الراكب الماشي على

يخاف والماشي المان السلم من والمراد القاعد مع الماشي وكذلك إسراعه
فله الكثير العدد فأما المن ليقع بالسلم فأمر الماشي يخاف والقاعد الراكب

على الصغير وكذلك الكامل على الناقص تسليم فشرع بالكثرة مرتبة زيادة
الكبير
أحادكم يزال ( ( ل المائة بعد والتسعين التاسع الحديث  - وفي2366 1917

أعطي الصلة ينتظر المتوضئ قعد ) ) إذا تحبسه الصلة دامت ما صلة في
أحادثا فإذا المصلي حاكم
الحالة تلك عن خرج

البيضة يسرق السارق الله ( ( لعن المائتين الحديث  - وفي2367 1918
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أنه أحادها أوجه ثلثة الحديث هذا ) ) في يده فتقطع الحبل ويسرق يده فتقطع
يبلغ هذين من وكل السفن حابل من العظيم وبالحبل الحديد بيض بالبيضة عنى

وكان العلماء عن يحكيه العمش عن الحديث في مذكور وهذا كثيرة دراهم
{صلى الرسول أن والثاني به ويعجب التفسير هذا إلى يذهب أكثم بن يحيى
) أيديهما فاقطعوا والسارقة ( والسارق عليه نزل وسلم} لما عليه الله

ل القطع أن بعد بالوحاي أعلم ثم الية بظاهر أخذا الحديث هذا  قال38 المائدة
وقال الول القول وأنكر قتيبة ابن اختيار وهذا فوقه فما دينار ربع في إل يكون

تكثير بموضع ليس هذا فإن الكلم ومخارج باللغة له معرفة ل من إل يقوله ل
نفسه عرض فلنا الله قبح يقولوا أن الناس عادة من وليس السارق يأخذه لما

اليد لقطع تعرض يقال أن العادة وإنما مسك وجراب جوهر عقد في للضرب
السرقة في يقطع أنه المراد أن والثالث أبلغ كان أحاقر كان وكلما رثا حابل في

جنس لبيان والحبل البيضة فذكر نصابا بلغ إذا المحتقر الشيء في حاتى
الموال بنفائس يختص القطع أن يظن لئل المحتقرات

من تردى ( ( من المائة بعد الول الحديث  - وفي2368 1919

) ) تردى أبدا فيها مخلدا خالدا فيها يتردى جهنم نار في فهو نفسه فقتل جبل
ل معصية أنها الشياء هذه غاية قيل فإن بها يضرب أي بها ويتوجأ سقط بمعنى

صالح أبي رواية في هو إنما الخلود ذكر أن فالجواب الخلود وجه فما فيها كفر
فيه يذكرا ولم هريرة أبي عن والعرج المقبري سعيد رواه وقد هريرة أبي عن

هذا يعلى أبو القاضي وقال أصح وهذا الترمذي ) ) قال أبدا مخلدا ( ( خالدا
الحااديث بدليل ذلك بتحريم ومكذبا لقتله مستحل ذلك فعل من على محمول
يخلدون ل المسلمين أن في المروية
رجل الله يكلمهم ل ( ( ثلثة المائتين بعد الثاني الحديث  - وفي2369 1920

اليوم القيامة يوم له الله فيقول السبيل ابن من يمنعه بالفلة ماء فضل على
الذي هو تعالى الله أن بهذا ) ) يريد يداك تعمل لم ما فضل منعت كما أمنعك

العصر بعد ما تخصيص وأما العيون من وأجراه السماء من وأنزله الماء خلق
في وقوله فيه الناس اجتماع وقت وهو الديان أهل يعظمه وقت فلنه بالحنث
ينبغي المبايعة أن ) ) أعلم وفى أعطاه ( ( إن للمام المبايعة

العقوبة وقعت المر عكس فإذا للدنيا ل للدين تكون أن

) أربعون النفختين بين ( ( ما المائتين بعد الثالث الحديث  - وفي2370 1921
هي الثانية والنفخة عندها الخلئق تموت التي هي الصور في الولى ) النفخة

) ) ولم ( ( أربعين سمع إنما لنه أبيت هريرة أبو قال وإنما عندها يحيون التي
) ) وهو الذنب عجب إل النسان من شيء كل ( ( ويبلى قوله له يعين

قائل قال فإن الوركين وسط في مسه اللمس يجد الذي العظم وهو العصعص
لله فقال عقيل ابن أجاب فقد الجسد سائر دون العظم هذا إبقاء فائدة فما

يكون أن يحتاج ل العدم من الوجود ينحت من لن نعلمه ل سر هذا في سبحانه
ذلك جعل سبحانه الباري يكون أن فيجوز هذا علل فإن عليه يبنى شيء لفعله

العلم يحصل ول بأعيانها بجواهره إنسان كل يحيي أنه على علمة للملئكة
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إعادة بذلك أراد إنما أنه ليعلم شخص كل من عظم بإبقاء إل بذلك للملئكة
وحاماره عزيرا أمات لما أنه كما منها جزء هذا التي العيان تلك إلى الرواح

إبقاء ولول غيره ل الحمار ذلك المنشأ هذا أن ليعلم وكساها الحمار عظام أبقى
إلى ل الجساد أمثال إلى للرواح العادة تكون أن الملئكة لجوزت شيء

أعيانها
المنافقين على صلة ( ( أثقل المائتين بعد الرابع الحديث  - وفي2371 1922
المنافقين على الصلتان هاتان ثقلت ) ) إنما الفجر وصلة العشاء صلة

والحبو الظلمة في والمشي الخروج في التعسف وكراهتهم النوم ليثارهم
منه عليه وبقيت اللحوم معظم عنه تقشر الذي العظم والعرق الصغير زحاف
الشاة ظلفي بين ما وهي عبيد أبو قال وكسرها الميم بفتح يقال والمرماة بقية
وقال الرمي عليه يتعلم سهم المرماة عبيد أبي غير وقال سليمان أبو قال

صلة وجوب على الحديث هذا دل وقد به يرمى الذي السهم هي الحميدي
الجماعة

يوم أحادكم يصومن ( ( ل المائتين بعد الخامس الحديث  - وفي2372 1923
عند مكروه بالصيام الجمعة يوم ) ) إفراد بعده أو قبله يصوم أن إل الجمعة

ليلة تخصيص وأما نص والحديث يكره ل ومالك حانيفة أبو وقال والشافعي أحامد

النشاط ويمنع الجمعة يوم وظائف في يؤثر السهر لن فمكروه بالقيام الجمعة
لها

جوف يمتلئ ( ( لن المائتين بعد السادس الحديث  - وفي2373 1924
مسند في فيه الكلم سبق ) ) قد شعرا يمتلئ أن من خير يريه قيحا أحادكم

هنا ها ) ) وليس يريه ( ( حاتى فيه سعد حاديث أن إل وقاص أبي بن سعد
على جريا هنا ) ) ها ( ( يريه ينصبون المبتدئين من جماعة ) ) فنرى ( ( حاتى

سمعته ينصب ما هنا ها ) ) وليس ( ( حاتى فيه الذي الحديث قراءة في العادة
النحوي أحامد بن الله عبد من

وستون بضع ( ( اليمان المائتين بعد السابع الحديث  - وفي2374 1925
العشرة إلى الواحاد من هو ويقال منه القطعة الشيء من ) ) البضع شعبة
بهذه والمراد الشيء من قطعة والشعبة التسع إلى الثلثا بين ما وقيل

القلب تصديق هو إنما واليمان والفعال القوال من الخير أصول الخصال
تفسير عمر ابن مسند في سبق وقد إيمانا فسميت عنه تنبعث الخصال وهذه
) ) اليمان من شعبة ( ( الحياء قوله

عبد بن جابر مسند في تقدم قد المائتين بعد الثامن  - والحديث2375 1926
الله

العذاب من قطعة ( ( السفر المائتين بعد التاسع الحديث  - وفي2376 1927
وجهها عن المرأة سفرت يقال الكشف وهو السفر من مشتق ) ) السفر

يكشف لنه سفرا البعيد الموضع إلى الخروج فسمي أضاء إذا الصبح وأسفر
بالمشي يتأذى والمسافر المستمر اللم والعذاب وأحاواله المسافر أخلق عن

بالوجه والمراد الشيء من والرادة الحاجة والنهمة ذلك وغير والسهر والركوب
السفر في قصده الذي المقصد
جهد من بالله ( ( تعوذوا المائتين بعد العاشر الحديث  - وفي2377 1928
الدراك والدرك المشقة والجهد به ولوذوا إليه الجأوا بمعنى ) ) تعوذوا البلء
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كالنصب الهلك إلى تؤدي التي السباب به ويراد يذكر وقد الهلك والشقاء
لم إذا المسجوع الكلم أن الحديث هذا وفي العدو ببلية الفرح والشماتة وغيره

أنها فالجواب قضي مما الستعاذة تنفع هل قيل فإن يكره لم تكلف عن يكن
يدعو أنه القضاء في ويسبق بلء النسان على يقضى فقد أيضا قضي مما

وإظهار به التعبد الدعاء وفائدة والمدفوع الدافع القضاء في فيكون عنه فيدفع
العبد من الفاقة
العمرة إلى ( ( العمرة المائتين بعد عشر الحادي الحديث  - وفي2378 1929
القصد والحج الزيارة اللغة في وأصلها معروفة ) ) العمرة بينهما لما كفارة

المآثم من شيء يخالطه ل الذي المبرور العلماء بعض وقال المقبول والمبرور
وقوله هذا بيان سبق وقد خيانة ول فيه شبهة ل الذي المبرور البيع وكذلك
والفسق المستقبح الكلم والرفث الخلص إلى ) ) إشارة لله حاج ( ( من
بغير رجع ) ) أي أمه ولدته ( ( كيوم وقوله وجل عز الله طاعة عن الخروج

ذنب
يمشي رجل ( ( بينما المائتين بعد عشر الثاني الحديث  - وفي2379 1930

شدة من النفس صوت ) ) اللهث العطش من الثرى يأكل يلهث كلب فإذا
الفاجرة والبغي صعد أي القاف بكسر ورقي الرض هنا ها والثرى العياء

ابن قال الخف والموق العطش من لسانه أخرج وأدلع حاولها يدور ويطيف
الخفاف من نوع الموق سليمان أبو قال معرب فارسي الخف الموق قتيبة

الموق قال اللغوي منصور أبي شيخنا على وقرأت القصر إلى وساقه معروف
الشام قدم لما أنه عمر حاديث وفي المواق على ويجمع معرب فارسي
تولب بن النمر وقال موقيه ونزع بعيره عن فنزل مخاضة له عرضت

خلفة تمشي به النعاج فترى
المواق في العباديين مشي

الله عباد نحن وقالوا تزهدوا قوم العباديون

ما الناس يعلم ( ( لو المائتين بعد عشر الثالث الحديث  - وفي2380 1931
) ) النداء لستهموا عليه يستهموا أن إل يجدوا لم ثم الول والصف النداء في

عليها يكتب سهام لنها استهام القراع في قيل وإنما القرعة والستهام الذان
بصلة التبكير والتهجير الموسوم الحظ حااز سهم منها له وقع فمن السماء
شهيدا الشهيد تسمية وفي شهيد جمع والشهداء النهار نصف والهاجرة الظهر
صاحاب فهو المطعون وأما الخطاب بن عمر مسند في ذكرناها قد أقوال سبعة

والهدم السهال ذو وهو البطن صاحاب والمبطون معروف مرض وهو الطاعون
والذي الفعل فهو بتسكينها وأما الخشاب ابن لنا قاله يقع ما اسم هو الدال بفتح
وقوله أظهر الول أن إل الفعل إلى القتل ينسب أن ويجوز يقتل الذي هو يقع

بادر من فخيرهم بالتقدم أمروا قد ) ) لنهم أولها الرجال صفوف ( ( خير
بهن الفتتان خوف بالتأخر أمرن قد فإنهن النساء حاال عكس على الفضيلة
الدثور أهل ( ( ذهب المائتين بعد عشر السادس الحديث  - وفي2383 1932
ذر أبي مسند في سبق ) ) وقد بالجور
) ) حامولة أجد ( ( ل المائتين بعد عشر السابع الحديث  - وفي2384 1933
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إلى أجابه ) ) أي الله ( ( انتدب وقوله البل من والمتاع الزاد يحمل ما الحمولة
) ) دليل أحاييت ثم ( ( قتلت وقوله أجاب أي فانتدب للجهاد ندبته يقال غفرانه

تكلفها في المشاق وحامل الفضائل مبادرة على وحاث الشهادة فضل على
مآلها إلى نظرا

( ( رجل الخيل ذكر في المائتين بعد عشر الثامن الحديث  - وفي2385 1934
لها أرخى ) ) أي لها ( ( أطال ) ) قوله روضة أو مرج في لها فأطال ربطها
طرفة قال الدابة به يشد الذي الحبل والطول الحبل

الفتى أخطأ ما الموت إن لعمرك
باليد وثنياه المرخى لكالطول
ترسل أي الدواب فيها تمرج نبات ذات أرض والمرج الطول في لغة والطيل
المخضر المكان والروضة للرعي

الموضع والشرق الله عبد بن جابر مسند في شرحاناه وقد العدو والستنان
حاق ينس لم ( ( ثم وقوله الستغناء والتغني أعاليها الرض ومشارق المشرق

ل وعندنا الخيل في واجبة الزكاة أن حانيفة أبي ) ) عند وظهورها رقابها في الله
قبل سبق قد بما نسخه يدعى أن أحادهما وجهان الحديث هذا في ولنا تجب

قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن هريرة أبي حاديث من أوراق
السلم عليه ) ) وبقوله وعبده فرسه في صدقة المسلم على ( ( ليس

في ( ( ليس آخر حاديث ) ) وفي والرقيق الخيل صدقة عن لكم ( ( عفوت
والثاني الرقيق والنخة الخيل الجبهة عبيدة أبو ) ) قال صدقة النخة ول الجبهة

حاق عن سئل أنه جابر حاديث في سبق كما المعروف بمعنى الحق يكون أن
فيها يجب لم أنه ومعلوم دلوها وإعارة ومنيحتها الماء على حالبها فقال البل
إليهما مندوب والمنحة الماء على الحلب وأن الزكاة سوى

بل وقيل ماله كثرة الناس ويري بها يفاخر ) ) أي ورياء ( ( فخرا قوله وأما
) ) أي السلم لهل ( ( ونواء وقوله ذلك غير ويضمر الجهاد يريد أنه يريهم

ونؤت إليك ناء من وأصله عاديته إذا ومناوأة نواء الرجل ناوأت يقال لهم معاداة
والبطر والعجب والمرح التكبر والشر المغالبة نهوض إليه نهضت أي إليه

يقبله فل الحق عند فيتكبر يطغى أن البطر الزجاج وقال النعمة في الطغيان
وقوله وهي والسيئات الحسنات حاكم انفرادها على جمعت التي المفردة يعني

حاكم انفرادها على جمعت التي المفردة ) ) يعني الفاذة الجامعة الية ( ( هذه
) يره خيرا ذرة مثقال يعمل ( فمن تعالى قوله وهي والسيئات الحسنات

صفيحة واحادها والصفائح النمل أصغر والذرة زنته الشيء  ومثقال7 الزلزلة
أوقد أي عليها فأحامي أقطارها وانبساط صفائحها اتساع إلى بذلك والشارة

والجبهة جبينان وهما وشمالها الجبهة يمين عن ما والجبين تحمى حاتى عليها
في هذا ذكرنا ) ) قد وردها يوم حالبها حاقها ( ( ومن وقوله السجود موضع
إلى بالحق يشار أن أو الزكاة قبل واجبا كان قد يكون إنما أنه وبينا جابر مسند
والقرع الحية والشجاع والخفاف والقرقر القاع هناك وفسرنا المعروف فعل
قرع قد كأنه السم من رأسه في ما لكثرة الذي
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والعضباء لها قرن ل التي الجماء هي والجلحاء القرنين الملتوية والعقصاء
مسند في ذكرناها قد والظلف قطعها الذن في والعضب القرن المكسورة

) ) قال زبيبتان ( ( له وقوله البعير صوت والرغاء الشاء صوت واليعار ذر أبي
الحيات من يكون ما أوحاش وهو عينيه فوق السوداوان النكتتان هما عبيد أبو

إذا الشدقين في تكونان اللتان الزبدتان إنهما الزبيبتين في ويقال قال وأخبثه
ربما الخطفي جرير بنت غيلن أم قالت يزبد حاتى الكلم أكثر أو النسان غضب

الراجز قال شدقاي يتزبب حاتى أبي أنشدت
الشداق زبب ما إذا إني

واللقلق الضجاج وكثر
وداق مرجم الجنان ثبت

) ) يعني ( ( بلهزمتيه وقوله الكلم يرجم الذي والمرجم الصوت اللقلق
) ) قد الخير نواصيها في معقود ( ( الخيل وقوله الشدقان واللهزمتان شدقيه

البارقي عروة مسند في سبق
( ( تسموا المائتين بعد عشر التاسع الحديث  - وفي2386 1935
المنام في رآني ( ( من وقوله حاكمه وبينا جابر مسند في سبق ) ) قد باسمي
في تقدم ) ) قد علي كذب ( ( من وقوله قتادة أبي مسند في سبق ) ) قد
علي مسند
{صلى الله رسول قال المائتين بعد العشرين الحديث  - وفي2387 1936

( ( دف رواية ) ) وفي نعليك خشف الليلة ( ( سمعت وسلم} لبلل عليه الله
والدف بالقوي ليس الذي والصوت الحركة ) ) الخشف الجنة في نعليك

يبقى لئل بالصلة الوضوء إتباع على الحديث هذا حاث وقد أيضا الخفيفة الحركة
مقصوده عن خاليا الوضوء
رسول مع كنا المائتين بعد والعشرين الحادي الحديث  - وفي2388 1937

فنهس تعجبه وكانت الذراع إليه فرفع دعوة وسلم} في عليه الله {صلى الله
النسب في والدعوة بالفتح الطعام إلى الدعوة فارس ابن قال نهسة منها

إل العرب كلم أكثر هذا قال أنه عبيدة أبي عن وحاكي بالكسر

وأما الطعام في ويكسرونها النسب في الدال ينصبون فإنهم الرباب عدي
تذكر الذراع قتبية ابن وقال غير ل أذرع وجمعها مؤنثة هي سيبويه فقال الذراع
واللسان والدلو والسوق والطريق والسبيل والسكين الموس ومثلها وتؤنث

والسلح والمتن والعاتق والعنق ألسن قال أنثه ومن ألسنة قال ذكره من
- وهو والسلم والسلطان والعسل والخمر والفهر والحال والصاع والكراع
تكون السخلة التأنيث علمة وفيه والناثا للذكور يكون ومما - والقليب الصلح
من الضبع ولد والعسبارة الغزال ولد والرشأ كذلك والبهمة والنثى للذكر
تقول حاتى ذكر نعامة هذه تقول ل ونعامة وحامامة وبطة والشاة والحية الذئب
ومن حاي جمعها في يقال ل فإنه حاية إل الهاء بطرح تجمع هذه وكل ظليم

والعصى والنعل والشمس السماء للتأنيث فيها أعلم ل التي المؤنثة السماء
فمذكر قميصها وهو المرأة درع وأما الحديد ودرع والضحى والدار والرحاى
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) ) أي آدم ولد سيد ( ( أنا وقوله السنان بأطراف العظم على ما أخذ والنهس
يونس على تفضلوني ( ( ل وبين هذا بين الجمع كيف قيل إن عليهم المقدم أنا

قبل تفضيله عن نهيه يكون أن أحادها أوجه ثلثة من ) ) فالجواب

على تفضيله عن نهى أنه غير علم يكون أن والثاني آدم ولد سيد بأنه إعلمه
للخر نقص نوع شخص على شخص تفضيل في أن أحادها أشياء لثلثة يونس

تفضيل تعتقدوا ل أن المراد وليس برأيكم تخيروا ول لكم قيل ما قولوا والمعنى
) بعض على بعضهم فضلنا الرسل ( تلك تعالى الله قال فقد قوم على قوم

عليه نبينا فإن قومه ومعاناة صبره في عليه يفضل أن  والثاني253 البقرة
له وجل عز الله بموهبة بل قومه بمعاناة النبياء يفضل لم والسلم الصلة
شرفه مع هو تواضع إذا لنه التواضع على الناس دل يكون أن والثالث الفضل
بتقدمه فأشار التقدم السيادة أن الجواب من الثالث والوجه بذلك أولى فغيره

الصعيد وأما فضل بذكر يتعرض ولم الخلق على الشفاعة في القيامة في
معناه النباري بن بكر أبو فقال كذب إني إبراهيم قول وأما المستوية فالرض

والتفتيش البحث عند صدق وهو القول ظاهر في الكذب يشبه قول قلت
والصرعان الباب شقي أحاد والمصراع حاديثا وعشرين سبعة بعد هذا وسنوضح

اشتقاق يكون أن ويشبه مثله أي هذا صرع هذا يقال المثلن اللغة في
حاوله يشد ما شيء كل وأعضاد هذا من المصراعين

كل من الناس يؤمها مثابة لنها مكة سميت قوم قال فارس ابن فقال مكة وأما
ضرع في ما الفصيل امتك العرب قول من إليها تجذبهم التي هي وكأنها فج

رددت إذا الرجل مككت قولك من مكة سميت آخرون وقال استقصى إذا الناقة
الشاعر قال نخوته

مكا مكي الفاجر مكة يا
وعكا مذحاجا تمكي ول

تقطع بعيدة فمسافة هجر وبين بينها ما وأما أهلها لجهد مكة سميت ويقال قال
فتقومان والرحام المانة ( ( وترسل وقوله تقرب وتزلف يوما عشرين نحو في

يفعل لم ومن نجا الرحام ووصل المانة أدى من أنه ) ) المراد الصراط جنبتي
ها به يراد والخريف وقوعه في ورجله يداه جمعت الذي والمكردس يسلم لم
السنة هنا

مسند في تقدم قد المائتين بعد والعشرون الثاني  - والحديث2389 1938
عمر

المائتين بعد والعشرون الثالث الحديث  - وسبق2390 1939
طلحة مسند في

رسول فينا قام المائتين بعد والعشرين الرابع الحديث  - وفي2391 1940
في المغنم من الشيء أخذ الغلول الغلول وسلم} فذكر عليه الله {صلى الله
( ألفينا تعالى قوله ومنه أجدن ل ) ) أي ألفين ( ( ل وقوله يقسم أن قبل سر

أخبرنا الشاة صوت والثغاء البعير صوت  والرغاء170 ) البقرة آباءنا عليه
عبد بن محمد أخبرنا قال بندار بن ثابت أخبرنا قال منصور أبي ابن محمد
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الزهر أبي ابن حادثني قال السيرافي سعيد أبو أخبرنا قال رزمة بن الواحاد
النسان صوت مثل في تقول العرب سمعت بكار بن الزبير لنا قال قال النحوي

ونهق الحمار وشهق حامحمة وحامحم صهيل يصهل الفرس صهل الحافر ذي من
رغاء يرغو البعير ورغا وشحاجا شحيجا ويشحج يشحج البغل وشحج نهيقا ينهق

النعجة وثأجت يعارا تيعر ويعرت ثغاء تغثو الشاة وثغت وقبقب وهدر وجرجر
ونهت نئيما ونأم زئيرا يزأر السد وزأر ينزب ونزب بغاما يبغم الظبي وبغم تثأج

وضبح رقحا يرقح القرد ورقح نهما ينهم الفيل ونهم وعوعة الذئب ووعوع ونأت
تموء السنور ومأت أيضا ونبح عواء يعوي الكلب وعوى ضباحاا يضبح الثعلب
وصأت
والجمل ويسحل يسحل الحمار في ويقال قتيبة ابن قال صئيا تصئوا الفأرة
ويهب ينب والتيس للضأن والثؤاج للمعز واليعار وتحن تئط والناقة ويهدر يرغو

بجلدها وتكش بفيها تفح والفعى جاع إذا ويتضور يعوي والذئب السفاد أراد إذا
الشاعر قال

لعض أجمعت أفعى كشيش
ببعض بعضها تحك فهي

ينغق والغراب يعوي آوى وابن لسانها تحريكها النضنضة ويقال تنضنض والحية
أرادت إذا وتنقض تنق والدجاجة ويسقع يزقو والديك وينعب معجمة بالغين
يضحك والقرد ويغرد يزقو والمكاء ويهدل يهدر والحمام يصفر والنسر البيض

يقبع والخنزير زمارا تزمر والنثى الظليم في ذلك يقال عرارا يعار والنعام
والفيل والخنزير الفرخ صأى ويقال وتصأى تنق والعقرب تضغب والرنب
الفراريج وكذلك وتنق تنقض والضفادع وصئيا صئيا يصأى واليربوع والفأرة
الصدر من والكرير المنخرين من والنخير الفم من والشخير تعزف والجن

والجرس الحلي صوت والوسواس القدر صوت والغرغرة الماء صوت والخرير
ويقال الهمس وكذلك الخفي الصوت والركز النسان حاركة صوت والجرس
ونعقت بالبل وشايعت السبع لغير ذلك يقال ول به صحت إذا بالسبع هجهجت

للشرب دعوتها بالبل وجأجأت بالحمار وسأسأت بالدجاجة ودجدجت بالغنم
) ) وهي صياح لها ( ( نفس وقوله دعوته الكلب وأشليت للعلف بها وهأهأت

أبو وقال الثياب من يغل ما ) ) وهو تخفق ( ( رقاع وقوله المغنم من تغل التي
الرقاع في المكتوبة الحقوق من عليهم ما بالرقاع المراد الحميدي الله عبد

الذهب فهو الصامت وأما الغلول لذكر سيق الحديث لن بعد هذا وفي قلت
والفضة

أمتي ( ( هلك المائتين بعد والعشرين الخامس الحديث  - وفي2392 1941
في الغلم معنى بينا وقد غلم جمع ) ) الغيامة قريش من أغيلمة يد على

حانبل بن أحامد أمر ) ) قد اعتزلوهم الناس أن ( ( لو وقوله عباس ابن مسند
هذا اضربعلى مرضه في أبي قال الله عبد قال الخلل فقال الحديث هذا بترك

عبد أبا أن بلغني قال المروذي وحادثنا الخلل قال الحااديث خلف فإنه الحديث
الناس أن ( ( لو هريرة أبي حاديث على حاديثي من اضربوا مرضه في قال الله
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في به يحتج رديء حاديث هو يقول أسمعه كنت المروذي ) ) قال اعتزلوهم
{صلى النبي عن ثوبان حاديث في أحامد قال وكذلك الخلل قال الجمعة ترك
لم فإن لكم استقاموا ما لقريش ( ( استقيموا قال وسلم} أنه عليه الله

أحامد ) ) قال خضراءهم فأبيدوا أعناقكم على سيوفكم فاحاملوا لكم يستقيموا
فهذا ) ) قلت وأطع ( ( اسمع السلم عليه قال هذا خلف الحااديث حانبل بن

في أخرج قد كان وإن أحامد عند يثبت لم هريرة أبي حاديث أن على دليل
معنى يكون أن ويحتمل الرواة من وهم أنه على ) ) فيحمل ( ( الصحيحين

على وصبروا ظاهرا عليهم النكار تركوا ) ) أي اعتزلوهم الناس أن ( ( لو قوله
حاسن تأويل فهذا فتنة تقع لئل أفعالهم
زمرة ( ( أول المائتين بعد والعشرين السادس الحديث  - وفي2393 1942

ل القمر نور إلى والشارة الجماعة ) ) الزمرة القمر صورة على الجنة يدخلون
صورته إلى

وقوله سعد بن سهل مسند في البدر ليلة معنى ذكرنا وقد بعده ما هذا ويوضح
لقضاء الرض من المطمئن المكان وهو الغائط يأتون ل ) ) أي يتغوطون ( ( ل

إل يكون ل التفل أن سبق وقد يبصقون ل ) ) أي يتفلون ( ( ل وقوله الحاجة
العود اللوة عبيد أبو ) ) قال اللوة ( ( مجامرهم وقوله الريق من شيء ومعه
ابن فقال اللنجوج فأما وألوة ألوة لغتان وفيه معربة فارسية به يتبخر الذي

مجاهد فقال الحور وأما وأنجوج وألنجج ألنجوج ويقال العود اليلنجوج السكيت
سواد الشديدة العين بياض الشديدة الحور عبيدة أبو وقال البياض النقيات هن

( ( على وقوله عيناء واحادتهن حاسانها العيون كبار والعين الزجاج قال سوادها
البدن في الطول به ) ) أراد رجل خلق

الله ( ( انتدب المائتين بعد والعشرين الثامن الحديث  - وفي2395 1943
وضمن أجاب بمعنى وأنه انتدب معنى آنفا تقدم ) ) قد سبيله في خرج لمن
) ) أي ضامن علي ( ( فهو وقوله وتضمن وتوكل تكفل منها بألفاظ جاء وقد

مضمون
مكلوم من ( ( ما المائتين بعد والعشرين التاسع الحديث  - وفي2396 1944

( ( في وقوله كلم واحادها الجراحاات والكلم ) ) الكلوم الله سبيل في يكلم
على الجراحاات تأتي وإنما القصد وصحة الخلص إلى ) ) إشارة الله سبيل
فيما الكلوم تكون أن المجاهد فليجتهد وفخره الشهيد فضل بها ليبين حاالها
يفتخر فهو الهزيمة على دلت منه أدبر فيما كانت إذا لنها أدبر فيما ل منه أقبل
القائل قال كما هذه من ويستحيي بتلك

كلومنا تدمى العقاب على ولسنا
الدما تقطر أقدامنا على ولكن

أعظم الصدقة أي المائتين بعد والثلثين الحادي الحديث  - وفي2398 1945
) ) شحيح صحيح وأنت تصدق ( ( أن قال أجرا

في للنفاق معد المحبوب وهذا يده عن لمحبوبه مخرج المتصدق أن اعلم
فقد المرض في أخرجه كان فإذا الصحة في تكون الغراض ومعظم الغراض
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أخبرنا الصحة في المعطي بدرجة يلحق فل المال عن الستغناء أمارات بدت
الله عبد حادثنا قال المهدي علي بن محمد أخبرنا قال الرموي عمر بن محمد

بن محمد بن محمد أخبرنا قال معن بن محمد حادثنا قال الصباح بن أحامد بن
حابيبة أبي عن إسحاق أبي عن سفيان حادثنا قال كثير بن محمد حادثنا قال حايان

وسلم} ( ( مثل عليه الله {صلى الله رسول قال قال الدرداء أبي عن الطائي
) ) شبع إذا يهدي الذي كمثل الموت عند يعتق الذي

اغفر ( ( اللهم المائتين بعد والثلثين الثاني الحديث  - وفي2399 1946
) ) حاتى للمحلقين اغفر ( ( اللهم فقال وللمقصرين ) ) فقالوا للمحلقين

عليه الله {صلى رأسه حالق لنه ) ) وهذا ( وللمقصرين قال ثم ثلثا أعادها
في ذكرنا وقد قصر بمن وقصر فعله في وافقه لمن الدعاء وسلم} فكرر

الحلق عن توقفهم سبب عمر ابن مسند
عبد مسند في تقدم قد المائتين بعد والثلثون الرابع  - والحديث2401 1947

أوفى أبي بن الله

تقوم ( ( ل المائتين بعد والثلثين الخامس الحديث  - وفي2402 1948
تعم آية مغربها من الشمس ) ) طلوع مغربها من الشمس تطلع حاتى الساعة

فإذا القرآن في بذلك الوعد سبق وقد للشياء المقلب الصانع على وتدل الكل
زعم ولقد حاينئذ يؤمن من إيمان يقبل لم التصديق إلى ذلك اضطرهم
ما على القدرة ويظهر كذبهم فيبين يكون ل ذلك أن النجوم وأهل الملحدون

قد  والدجال258 ) البقرة المغرب من بها ( فأت بقوله نمرود من الخليل طلبه
المذكورة هي والدابة مسعود ابن مسند في مذكور والدخان عنه الخبار سبقت

) تكلمهم الرض من دابة لهم أخرجنا عليهم القول وقع ( وإذا تعالى قوله في
الكافر وجه في وتنكت النس تكلم الزمان آخر في تخرج دابة  وهي82 النمل
وجهه فيبيض بيضاء نكتة المؤمن وجه في وتنكت وجهه فيسود سوداء نكتة

على خروجها ومكان صفتها في العلماء اختلف وقد الكافر من المؤمن فيعرف
وفضيحتهم الكفار لعقوبة الدابة هذه تخرج ) ) وإنما ( ( التفسير في ذكرناه ما

بالغراض فخرجوا رأوا بما ينتفعوا فلم ويكفي يشفي ما اليات من رأوا فإنهم
لعقوبتهم فأخرجت البهيم الحيوان حايز إلى الدمية حايز عن الدليل فهم عن
دابة

العمل من يمنعه الذي الموت من يخصه ما ) ) أي أحادكم خاصة ( ( أو وقوله
فبادروا يقول بالموت جميعا الناس تعم لنها القيامة ) ) يعني العامة أمر ( ( أو

بالعمال والقيامة الموت
الله ( ( سبحان المائتين بعد والثلثين السابع الحديث  - وفي2404 1949

سبحته وبحمده تقديره مقدر لكلم عاطفة ) ) الواو وبحمده
رزق اجعل ( ( اللهم المائتين بعد والثلثين الثامن الحديث  - وفي2405 1950

وقيت ليلة قوت عنده ما يقال الرمق يمسك ما ما ) ) القوت قوتا محمد آل
القلب تشغل الدنيا فضول لن الرزق من الكفاية مقدار طلب فكأنه ليلة

الدنيا حاب إلى وتخرج
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) ) بالنساء ( ( استوصوا المائتين بعد الربعين الحديث  - وفي2407 1951
تعالى كقوله أفعل بمعنى استفعل جاء وقد أوصوهن أحادهما وجهين يحتمل

26 ) الشورى آمنوا الذين ( ويستجيب  وقوله186 ) البقرة لي ( فليستجيبوا
الشاعر قول وكذلك

مجيب ذاك عند يستجبه فلم
فيكون الفعل طلب وهو أصله على استفعل يكون أن والثاني

من إلى واحاتياجهن لضعفهن بالذكر النساء خص وإنما الوصية اطلبوا معناه
عن السدي ) ) فروى ضلع من خلقت المرأة ( ( فإن وقوله بأمورهن يقوم

خلقها قاعدة امرأة رأسه عند فإذا فاستيقظ الجنة في نومة نام آدم أن أشياخه
تسكن قالت خلقت ولم قال امرأة قالت أنت من فسألها ضلعه من تعالى الله
( ( وفيها وقوله اليسر آدم ضلع من حاواء خلقت عمر بن الله عبد وقال إلي

والعوج به يحاط ل ما كل في العين بكسر العرب عند العوج ثعلب ) ) قال عوج
هذين لن عوج الدين وفي عوج الرض في فيقال يتحصل ما كل في العين بفتح

ويبلغ بهما يحاط لنهما عوج السن وفي عوج العصا وفي يدركان ول يتسعان
كنههما
الله عجب ( ( لقد المائتين بعد والربعين الثاني الحديث  - وفي2409 1952

الشيء استغراب الصل في العجب عقيل ابن ) ) قال صنيعكما من
العجب يتصور ل به أنس شيء فكل وإل يعلم لم ما علم حاقيقة والستغراب

فإنه قبلها رآه يكن ولم الحديد يجذب المغناطيس حاجر إنسان رأى لو كما منه
علمه عن يعزب ل سبحانه البارئ كان وإذا الجمر تزدرد النعام رأى أو يعجب
فأين وخلقه فعله عن إل شيء يصدر ول شيء

الثواب من هذا حاق في فعل يكون أن إل معنى للحديث يبق فلم منه العجب
ل الضحك ) ) لن الله ( ( ضحك قوله وكذلك فعله أعجبه من فعل والجزاء

الضاحاك الراضي فعل عنه يصدر المعنى فيكون ساخط غير راض عن إل يصدر
وإثابته
الله رسول عاب ما المائتين بعد والربعين الثالث الحديث  - وفي2410 1953
يكرهه ول شيئا النسان يكره قد أنه اعلم قط وسلم} طعاما عليه الله {صلى

فيضيع فيترك يكرهه لم من عنه نفر عابه فإذا غيره

الله رسول إن المائتين بعد والربعين الخامس الحديث  - وفي2412 1954
السين الناس سرعان وخرج اثنتين من وسلم} انصرف عليه الله {صلى
وقاله وغيره قتيبة ابن كتاب في أشياخنا عن ضبطناه وهكذا مفتوحاتان والراء

قولهم فأما فتحهما الصواب الخطابي قال الراء بتسكين الزاهد عمر أبو
فيه والراء وسرعان وسرعان سرعان لغات ثلثا ففيه فعلت ما سرعان
ناسيا الصلة في تكلم من أن على يدل الحديث وهذا أبدا نصب والنون ساكنة

في فيه الخلف وبينا هذا ذكرنا وقد صلته تبطل لم الكلم بتحريم جاهل أو
بسؤالين علينا الخصم اعترض وقد حاصين بن عمران مسند

في أسلم وإنما هريرة أبو راويه أن إحاداهما جهتين من وذلك الطعن أحادهما
شاهدها ما حاالة هريرة أبو يحكي فكيف ببدر قتل اليدين وذو قالوا سبع سنة
وذلك تختلف ألفاظه أن والثاني متأخرة هجرته حاصين بن عمران وكذلك قالوا
الثاني والسؤال ثلثا من وتارة ركعتين من فسلم يروى فتارة وهاه على يدل
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بكر أبو تكلم ولهذا الصلة في مباحاا الكلم كون حاال في كان هذا قالوا أنهم
وأما الصحة على الئمة لتفاق له وجه فل الطعن أما فالجواب عامدين وعمر

وعاش حاصين بن عمران مسند في ذكرناه كما الخرباق فاسمه اليدين ذو
ذو بدر يوم المقتول وسلم} وإنما عليه الله {صلى الله رسول بعد الخرباق

والزهري الزهري الحديث هذا في الخصم أخذ وإنما عمير واسمه الشمالين
هذا في وهم السجستاني داود أبو قال الشمالين ذو فقام القصة هذه في يقول

بن محمد فقال عمران وأما واحاد اليدين وذا الشمالين ذا أن ظن لنه الزهري
وأما وسلم} غزوات عليه الله {صلى الله رسول مع وغزا قديما أسلم سعد

في الشك ثم هريرة أبو ل حاصين بن عمران الثلثا يروي فإنما اللفاظ اختلف
ل الرواة من ولعله ناسيا الكلم وثبوت الحديث أصل حافظ في يقدح ل العدد

انفرد عمران وحاديث عليه للتفاق أقوى هريرة أبي حاديث ثم الصحابة من
مسلم بإخراجه

أبي كلم وأما مسعود ابن مسند في بيناه فقد الصلة في الكلم تحريم وأما
قيل فإن عمران مسند في عليه تكلمنا فقد اليوم ذلك في والناس وعمر بكر
الناس في ناد بلل يا يقل لم لم الناس سرعان خرج وقد فاته ما قضى لما

ل لمر يتعرض لم أنه أحادهما بجوابين عقيل ابن عنه أجاب فقد صلتهم ليتموا
ذلك وكل يكون أن والثاني الغدير ماء عن السائلين ترك كما تركهم بل يلزمهم

كل تلبيغ عليه لطال ذلك ولول بعض إلى بعضهم ذلك تبليغ في الناس عادة إلى
به يحدثا ما

يصلي أن نهى المائتين بعد والربعين السادس الحديث  - وفي2413 1955
أبو قال والتعبد الخشوع ينافي وهذا الخصر على اليد وضع وهو مختصرا الرجل

النار أهل راحاة إنه حاديث في وجاء عبيد
سالمها ( ( أسلم المائتين بعد والربعين السابع الحديث  - وفي2414 1956

ذر أبي مسند في سبق ) ) وفي الله
( ( لم المائتين بعد والربعين الثامن الحديث  - وفي2414 1957

هذا كبيرهم فعله بل وقوله سقيم إني قوله كذبات ثلثا إل قط إبراهيم يكذب
أصل فهذا بحال النبياء على يجوز ل الكذب أن ) ) اعلم أختي سارة عن وقوله
المعنى وإنما منها أقوى بدليل ثابت فإنه الحااد بأخبار يناقض ول يعتقد أن ينبغي

كان إبراهيم كلم النباري بن بكر أبو قال الكذب يشبه قول قال إبراهيم أن
يشبه قول قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي أراد وإنما البحث عند صدقا

هذا ظاهر تصرف العقل دللة عقيل ابن قال بكذب وليس الظاهر في الكذب
صدق ليعلم به موثوقا يكون أن ينبغي الرسول بأن قطع العقل أن وذاك اللفظ

منه الكذب وجود مع فكيف عليه الكذب تجويز مع ثقة ول الله عن به جاء ما
سوى يجوز ول مجازا كذبا فسماه الكذب بصورة لنه الكذب ذكر استعير وإنما
المعاريض جهة على إبراهيم من كانت إنما الكلمات تلك أن واعلم قلت هذا
له قيل إذا الخليل يقول ولذلك الكذب تشبه كلمة من يحذرون النبياء أن غير
روي أنه المعاريض جهة من كانت أنها وبيان كذبت إني لنا اشفع القيامة في
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من فعله  ويقول63 ) النبياء فعله ( بل قوله عند يقف كان أنه الكسائي عن
( إني وكذلك هذا كبيرهم فعله فقد ينطقون كانوا إن معناه قتيبة ابن وقال فعله

89 ) الصافات سقيم

( ل وقوله ستموت  أي30 ) الزمر ميت ( إنك تعالى كقوله فهو سأسقم أي
معاريض من ولكنه ينس لم عباس ابن  قال73 ) الكهف نسيت بما تؤاخذني

إشكال هذا وعلى السلم أخوة أراد أنه بين فقد أختي هي قوله وكذلك الكلم
بالخت الزوجة عن توريته معنى ما يقال أن وهو نفسي في يختلج زال ما

وإذا زوجنيها قال أختي هذه قال إذا لنه لها أسلم بالزوجية ذكرها أن ومعلوم
من وصف كما كان إذا فأما بالشرع يعمل الملك كان إذا هذا سكت امرأتي قال

هذا عن أبحث زلت وما أختا أو زوجة أكانت يبالي فما ظلما إليها يده ومد جوره
دين على كانوا القوم أن لي وقع أن إلى بجواب يشفي أحادا أجد فلم وأسأل

أحاق زوجها هو الذي أخوها كان زوجة كانت إذا الخت أن دينهم وفي المجوس
الشرع بذكر الجبار من يستعصم أن أراد السلم عليه الخليل فكأن غيره من بها

إلى وجل عز الله فنظر دين جانب يراعي ل الجبار فإذا الجبار يستعمله الذي
بمذهب جاء إنما فقيل هذا على اعترض وقد الفاجر كف وكف بلطفه خليله

القوم لمذهب أن والجواب الخليل زمان عن متأخر وهو زاردشت المجوس
زمن في جائزا الخوات نكاح كان وقد عليه وزاد زرادشت فادعاه قديما أصل
دين أن على ويدل السلم عليه موسى حارمه إنما وقيل آدم

عليه الله {صلى النبي ) ) أن ( ( سننه في داود أبو روى ما أصل له المجوس
له ممن إل تؤخذ ل الجزية أن ومعلوم هجر مجوس من الجزية وسلم} أخذ

من كان فقال الكتاب أهل علماء بعض هذا عن سألت ثم كتاب شبه أو كتاب
فعلم الزوج يقتل أن إل بها يتزوج أن يجوز ل زوجة له كان من أنه القوم مذهب
مني فخطبها عادل الملك كان إن يقول وكأنه أختي سارة عن فقال هذا إبراهيم

عن سؤال مهيم وقوله القتل من تخلصت فأخذها ظالما كان وإن منعه أمكن
يا أمكم فتلك هريرة أبي وقول أنس مسند في هذا سبق وقد والقصة الحال

السماء بماء يعيشون أنهم وذلك العرب يعني سليمان أبو قال السماء ماء بني
لهاجر أنبطها زمزم أراد إنما ويقال قال بواديهم في القطر مواضع ويتبعون
وأذله صرفه ) ) أي الفاجر ( ( كبت وقوله أولدها كأنهم فصاروا بها فعاشوا
وفيه جريج حاديث المائتين بعد والربعين التاسع الحديث  - وفي2416 1959

فإن فيه أوقعه فيما جريجا أوقع العلم قلة أن ) ) اعلم وصلتي ( ( أمي قال أنه
الوالدة طاعة

الواجب على التطوع قدم علمه قل فلما تطوعا كانت وصلته لزمة وإجابتها
يقولون الحديث وأصحاب وميامس مومسات وجمعها الفاجرة والمومسة

بابوس يا وقوله صحيحا قولهم ليس الخشاب ابن لنا قال ياء بزيادة مياميس
أحامر ابن قال الرضيع الصبي البابوس العرابي ابن قال

جزعا بابوسها إلى قلوصي حانت
والذكر أنت ما أم حانينك وما
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بمنع مظلومة لنها فيه دعاؤها سمع أمه إجابة من عليه يجب ما جريج ترك ولما
الطفل فأنطق ذلك إلى نظر وجل عز الله لطاعة إيثاره أصل كان ولما حاقها

واللباس الهيئة في الظاهر الجمال الحسنة والشارة النشيطة الفارهة والدابة
التفهيم فلزيادة الصبي وسلم} ارتضاع عليه الله {صلى الله رسول حاكاية وأما

للقصة
صائم وهو نسي ( ( من المائتين بعد الخمسين الحديث  - وفي2417 1960
الرد في صريح ) ) هذا وسقاه الله أطعمه فإنما صومه فليتم وشرب فأكل
صومه بطل أكل إذا الناسي إن يقول فإنه مالك على

أمة ( ( فقدت المائتين بعد والخمسين الحادي الحديث  - وفي2418 1961
أظنها ل ) ) أي الفأر إل أراها ل وإني فعلت ما يدرى ل إسرائيل بني من

ابن مسند في سبق ما فقال ذلك بعد أعلم ثم بظنه هذا قال أنه والظاهر
) ) عاقبة ول نسل له فيجعل مسخا يمسخ لم الله ( ( إن مسعود
بي آمن ( ( لو المائتين بعد والخمسين الثاني الحديث  - وفي2419 1962
السلم عليه ) ) كأنه أسلم إل يهودي ظهرها على يبق لم اليهود من عشرة

ل أميون ( ومنهم تعالى كقوله بالدليل ل أحابارهم يقلدون القوم أن إلى أشار
عشرة من أكثر أسلم فقد قيل  فإن78 ) البقرة أماني إل الكتاب يعلمون

كذلك كان فإن أقل بل عشرة منهم أسلم ما يقول العلماء بعض أن فالجواب
الرؤساء إلى الشارة تكون أن أحادهما أمرين على فالحديث وإل إشكال فل

واحاد وقت في السلم في عشرة اجتماع إلى والثاني الكبار
كانت امرأة أن المائتين بعد والخمسين الرابع الحديث  - وفي2421 1963

) ) قبرها على ( ( دلوني فقال فماتت المسجد تقم
دليل الحديث هذا وفي الكناسة والقمامة وتنظفه تكنسه أي تقم عليها فصلى

يصل لم من حاق في وإعادتها القبر على الصلة جواز على
جلس ( ( إذا المائتين بعد والخمسين السادس الحديث  - وفي2423 1964

قولن الربع الشعب ) ) في الغسل وجب فقد جهدها ثم الربع شعبها بين
وقوله الفرج حارفا وهما والسكتان الفخذان والثاني والرجلن اليدان أحادهما
في مبين فإنه الختانين التقاء إلى والشارة إليها الوصول في اجتهد أي جهدها
) ) منسوخ الماء من ( ( الماء قوله أن على الحديث هذا دل وقد آخر حاديث
أعتق ( ( من المائتين بعد والخمسين الثامن الحديث  - وفي2425 1965
الشرك والشقيص ) ) الشقص ماله من خلصه فعليه مملوك من شقيصا

هو يقولون الحجاز وأهل الشيء في الطائفة الشقيص في والصل والنصيب
ثم المملوك فقوم مال له يكن لم ( ( فإن وقوله شريكي أي شقيصي
) ) المعنى استسعى

يؤدي حاتى رقيقا منه بقي قد ما فكاك في العبد سعى نصيبه المعسر أعتق إذا
مذهب وهذا استسعاء للكتساب تكليفه فسمي نصيبه قيمة يعتق لم الذي إلى
عمر ابن مسند في هذا أوضحنا وقد نحوه أحامد وعن حانيفة أبي

( ( العمرى المائتين بعد والخمسين التاسع الحديث  - وفي2426 1966
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جابر مسند في شرحاناه ) ) وقد لهلها ميراثا
عز الله ( ( إن المائتين بعد والستين الحادي الحديث  - وفي2428 1967

النفس ) ) تحديث تكلم أو تعمل لم ما أنفسها به حادثت عما لمتي تجاوز وجل
تحصيله في والنظر وتمثيله بتخييله الباطن في حاركة به والوسواس بالشيء

أن قدرته غاية وإنما العبد طوق تحت يدخل ل الباطن في جولنه من ذلك ومنع
عزم إذا فأما يؤاخذ لم بمعصية نفسه حادثا أنه ولو ذلك مساكنة عن يعرض

عقد فإن القلب أعمال من ويصير النفس تحديث عن يخرج فإنه المعصية على
الهمة بين الفرق وبيان السر بنية يأثم فحينئذ القلب عمل من الفعل على النية

حاكمنا عزم فإذا تنقطع لم بقطعها الصلة في وهو نفسه حادثا لو أنه والعزم
أيؤاخذ الثوري سفيان سئل وقد أفطر فقد الفطار نوى إذا وكذلك بقطعها

أحامد أخبرنا قال القاسم أبي ابن محمد أخبرنا عزما كانت إذا فقال بالهمة العبد
بن أحامد أخبرنا قال أحامد بن

أحامد حادثنا قال الفضل بن الرحامن عبد بن محمد حادثنا قال الحافظ الله عبد
قال مازن بن مطرف حادثنا قال همام أبو حادثنا قال الخالق عبد بن محمد بن

عقد إذا والسيئات الحسنات ريح يجدان الملكان يقول الثوري سفيان سمعت
القلب

من عفريتا ( ( إن المائتين بعد والستين الثاني الحديث  - وفي2429 1968
نفريت عفريت يقال الجن من الخبيث المارد ) ) العفريت علي تفلت الجن
أي فلتة لي تعرض ) ) أي علي ( ( تفلت وقوله منكرا خبيثا قويا كان إذا وعفر
أن ) ) والمعنى أخي دعوة ( ( فذكرت وقوله صلتي على ليغلبني فجأة

( ( فرددته وقوله أعطي فيما أزاحامه أن أرد فلم الجن ملكة أعطي سليمان
أبعدته أي وانخسأ وخسئ فخسأ خسأته يقال الصاغر المبعد ) ) الخاسئ خاسئا
فبعد

يخشى ( ( أما المائتين بعد والستين الثالث الحديث  - وفي2430 1969
يجعل أو حامار رأس رأسه الله يحول أن المام قبل رأسه رفع إذا أحادكم
في حامار رأس قال من تأويل الخيرة اللفظة ) ) هذه حامار صورة صورته
البلدة
عليه التعبد فأوجب المعبود عظمة لعرف أمره عقل لو أنه المعنى وإنما

بهيمة يمسخ أن يأمن فلم كالبهيمة كان يعرف لم فإذا الخشوع
هريرة أبو قال المائتين بعد والستين الرابع الحديث  - وفي2431 1970
وسلم} يقول عليه الله {صلى الله رسول سمعت فإني الوضوء أسبغوا
ودرع سابغ ثوب يقال إتمامه الوضوء ) ) إسباغا النار من للعراقيب ( ( ويل

بين الواصلة العصبة هو العرقوب الزجاج قال عرقوب جمع والعراقيب سابغ
من الرض أصاب ما وهو عقب جمع والعقاب القدم وراء من والعقب الساق
القيامة يوم بالنار عوقبت إذا لها ويل والمعنى الشراك موضع إلى الرجل مؤخر

تمرة الحسن أخذ المائتين بعد والستين الخامس الحديث  - وفي2432 1971
) ) هذا كخ وسلم} ( ( كخ عليه الله {صلى الله رسول فقال الصدقة تمر من

له تحل تكن لم الصدقة لن له وردع للصبي زجر
وأفطروا لرؤيته ( ( صوموا المائتين بعد السادس الحديث  - وفي2433 1972
البخاري رواية في ) ) كذا ثلثين شعبان عدة فأكملوا عليكم غمي فإن لرؤيته
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ثلثين ( ( فصوموا له لفظ ) ) وفي ثلثين ( ( فعدوا لمسلم لفظ وفي آدم عن
( (

أن شئنا وإذا قاطعة حاجة أنه يدعون وهم الغيم يوم صوم ير لم لمن حاجة الول
رواه إنما اللفظ هذا قلنا الهلل غم إذا الصوم وجوب لرواية نصرا عليه نتكلم

البخاري ذكره الذي بالسناد السماعيلي رواه وقد شعبة عن آدم عن البخاري
روينا وقد السماعيلي ) ) قال ثلثين فعدوا الشهر عليكم غم ( ( فإن فيه وقال

وعاصم وشبابة يونس بن وعيسى علية وابن مهدي وابن غندر عن الحديث هذا
يذكر ولم شعبة عن كلهم داود وأبو هارون بن ويزيد شميل بن والنضر علي بن

من ذلك قال آدم يكون أن ) ) فيجوز ثلثين شعبان عدة ( ( فأكملوا منهم أحاد
من بين من بهذا عنه البخاري لنفراد فليس وإل للخبر التفسير وجه على عنده
عدوا ) ) يعني ثلثين ( ( فعدوا فيه فقال الدارقطني رواه وقد وجه عنه رواه

) ) ولم شعبان ( ( فعدوا فيه فقال آدم عن البخاري أخرجه وقال ثلثين شعبان
وأنه آدم أنه والظاهر الرواة بعض من يعني قوله أن على يدل وهذا يعني يقل
الدارقطني قال هريرة أبي حاديث مثل عباس ابن الحديث هذا روى وقد قوله
وهذا أيضا آدم ) ) غير شعبان عدة ( ( فأكملوا عباس ابن حاديث في يقل ولم
( ( فصوموا قوله وهو الخير اللفظ من ذكرنا وما منه تفسير الكل أن على يدل

وقد شعبان ل رمضان ) ) عد ( ( فعدوا بقوله المراد أن على ) ) يدل ثلثين
وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن عباس ابن حاديث من الدارقطني رواه
( ( صوموا قال

) ) أفطروا ثم ثلثين العدة فأكملوا عليكم غم فإن لرؤيته وأفطروا لرؤيته
الحديث في حاجة لهم يبقى ل هذا وعلى خديج بن رافع حاديث من روي وكذلك
رجال ( ( لذودن المائتين بعد والستين السابع الحديث  - وفي2434 1973

البل وردت وإذا طردته إذا ذودا أذوده ذدته يقال لطردن ) ) أي حاوضي عن
وقوله تخرج حاتى وضربت طردت غيرها من غريبة فيها فدخلت الماء

يرد أن منعته إذا الماء عن الرجل حالت يقال يمنعون ) ) أي عنه ( ( فيحلئون
الشاعر قال
مصدود الود سبيل عن محل

منازلهم عن القوم جل يقال يطردون أراد ) ) بالجيم ( ( يجلون روى ومن
الخلف إلى الرجوع والقهقرى أخرجتهم إذا أنا وأجليتهم
السباع من منها يسلم يكاد ول حاافظ ول راع معها ليس التي المهملة والهمل
مهمل يترك بل يستعمل ول يرعى فل يهمل ما الهمل وقيل القليل إل وغيرها
ويهلك فيضيع
يتبختر رجل ( ( بينا المائتين بعد والستين الثامن الحديث  - وفي2435 1974

في ذكرناها وقد واحاد جنس من ثوبان والحلة تمايل فيها مشية ) ) التبختر
بلغت إذا جمة وهي ناصيته شعر مجمع النسان من والجمة عمر مسند

ظاهر غموض والخسف وفرة فهي الذنين شحمة إلى كانت فإذا المنكبين
الحركة ) ) الجلجلة فيها يتجلجل ( ( فهو وقوله عليها بما وسؤوخها الرض
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به يهوى أنه والمعنى جلجل فقد ببعض بعضه وخلط حارك شيء وكل المزعجة
العنيفة بالحركة الخسف في ويزعج
عليه علي مسند في تقدم قد المائتين بعد السبعون  - والحديث2437 1975
يكون ل ثم ليهلكن وقيصر بعده كسرى يكون ل ثم كسرى ( ( هلك وفيه السلم
وفي حااتم بن عدي مسند في كسرى اسم في الكلم سبق ) ) وقد بعده قيصر
سمرة بن جابر مسند في قيصر اسم

هنالك الحديث معنى وفسرنا

فقال نبي ( ( غزا المائتين بعد والسبعين الحادي الحديث  - وفي2438 1976
الفرج ) ) البضع يبن ولم بها يبني أن يريد وهو امرأة بضع ملك رجل يتبعني ل

يبنون كانوا أنهم ذلك وأصل بها الدخول بالمرأة والبناء المجامعة والمباضعة
وأراد الحامل الناقة وهي خلفة جمع والخلفات بزوجته يدخل أن أراد لمن بناء

وإذا الجوارح فعل ضعف تفرق إذا الهم فإن الهم جمع المذكورة الشياء بهذه
نار نزلت فغنموا غزوا إذا أنهم المتقدمة المم عادة من وكان قوي اجتمع
يقع لئل الغزوات في النية خلوص على بهذا يحملون كانوا وكأنهم الغنائم فأكلت
غلب لما وكأنها بها لطفا المة لهذه الغنائم فأبيحت الغنيمة لجل قتالهم

قصدها أصل الجهاد في الخلص فكان عليه باعث إلى تحتج لم عليها الخلص
تبعا الغنيمة فصارت
لبني ( ( قيل المائتين بعد والسبعين الثاني الحديث  - وفي2439 1977

أستاههم على يزحافون فدخلوا فبدلوا حاطة وقولوا سجدا الباب ادخلوا إسرائيل
) ) شعرة في حابة وقالوا

أذنبوا لما أولئك فإن إسرائيل وبني أمتنا بين ما فرق علم الحديث هذا تأمل من
ما الذنوب أن على يدل وهذا بالدين متلعبين وأتوها التوبة طريق على دلوا

عواقبها من بالتحذير اكترثوا ول قلوبهم في عليها الجزاء خوف دخل ول آلمتهم
دينه أصل في تلعبه كان ومن شرها من النجاة طريق على بالدللة سروا ول

انكسر مذنبهم أذنب إذا المة وهذه البعد غاية في فهو توبته باب وفي نبيه ومع
يقدر ما بكل محي لو أن ويود عينيه بين ذنبه ينصب يزال ل ثم واعتذر وبكى
المة هذه من جعلنا الذي لله فالحمد عليه

موسى ( ( كان المائتين بعد والسبعين الثالث الحديث  - وفي2440 1978
الدر قتيبة ابن ) ) قال آدر أنه إل معنا يغتسل أن يمنعه ما فقالوا وحاده يغتسل
واحادة تعظم أن والشرج والدرة الدرة بين آدر رجل يقال الخصيتين عظيم
والمل شيء يرده ل إسراعا أسرع وجمح الماء تصغير والمويه الخرى وتصغر

الفعل في أخذ وطفق الشراف

الرمة ذو قال الثر والندب
ندب ول خال به ليس ملساء

العورة مكشوف إسرائيل بني بين يمشي أن لموسى جاز كيف قائل قال فإن
فلما الحديث في بين كما خلوة في كان موسى أن أحادهما وجهين من فالجواب

وإن النهار وجوانب فرأوه قوم على جاز أنه فاتفق أحاد عنده يكن لم الحجر تبع
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رآه ما على أحاد يراه ل وأنه المر موسى فبنى منها قريب وجود يؤمن ل خلت
مؤتزرا الماء إلى نزل إنما موسى أن والثاني رآه من فاتفق المكان خلء من

تحت تبين الدرة لن بآدر ليس أنه تبين بالماء مبتل وهو الحجر يتبع خرج فلما
( وقوله الفقيه النيسابوري بكر أبي عن الحسن من سمعته بالماء المبتل الثوب

محمد تؤذوا ل  أي69 ) الحازاب موسى آذوا كالذين تكونوا ل آمنوا الذين أيها يا
أربعة على موسى آذوا بماذا العلماء اختلف وقد موسى إسرائيل بنو آذى كما

هارون ومعه الجبل صعد أنه والثاني ذكرنا كما آدر قالوا أنهم أحادها أقوال
قارون أن والثالث طالب أبي بن علي قاله قتلته أنت فقالوا هارون فمات

وبرأ الله فعصمها إسرائيل بني من مل على بنفسها موسى لتقذف بغية استأجر
والجنون بالسحر رموه أنهم والرابع العالية أبو قاله ذلك من موسى

يسأله ل حاظيا عباس ابن ) قال وجيها الله عند ( وكان وقوله الماوردي حاكاه
أعطاه إل شيئا

المام جعل ( ( إنما المائتين بعد والسبعين الرابع الحديث  - وفي2441 1979
الله عبد بن جابر مسند في الحديث بيان ) ) وسبق به ليؤتم

أنفقت ( ( إذا المائتين بعد والسبعين الخامس الحديث  - وفي2442 1980
من إنفاقها ) ) وأما أجره نصف فله أمره غير من زوجها كسب من المرأة
بالتصدق يأمرها ولم لها كالملك بحكمها جعله ما به فالمراد أمره غير عن كسبه

لها يجوز ل فإنه النافلة بالصوم والمراد الكسب أجر وله الصدقة أجر فلها منه
بإذنه إل بيته في تأذن أن لها يجوز ول أرادها ربما لنه بإذنه إل

مسند في تقدم قد المائتين بعد والسبعون السادس  - والحديث2443 1981
ذر أبي

المائتين بعد والسبعين السابع الحديث  - وفي2444 1982
آدم الله ( ( خلق الروايات بعض ) ) وفي ذراعا ستون وطوله آدم الله ( ( خلق

به يحيونك ما فاستمع الملئكة أولئك على فسلم اذهب له قال ثم صورته على
) ) أما الله ورحامة فزادوه الله ورحامة عليك السلم فقالوا عليكم السلم فقال
مذهب أحادها مذاهب ثلثة فيه ) ) فللناس صورته على آدم الله ( ( خلق قوله

راجعة الهاء أن والثاني وأمثاله هذا تفسير عن السكوت وهو السلف جمهور
علقة إلى نطفة من ينقله ولم الحال تلك على خلقه أنه المعنى فيكون آدم إلى

فهي سبحانه الله إلى ترجع أنها والثالث الخطابي سليمان أبي مذهب وهذا
إليه آدم في نفخت التي الروح أضاف كما ذات إضافة ل ملك إضافة مضافة

خص وإنما قال عقيل ابن مذهب  وهذا72 ) ص روحاي من فيه ( ونفخت فقال
اللهية تشاكل التي السلطنة وهي فيه لخصيصة إليه الصورة بإضافة آدم

بها ويصلح البلد بها يعمر وسياسات نافذا وأمرا واستخداما وسجودا استعبادا
وقبيله نوعه طاعته على يجتمع من والملئكة الجن في وليس العباد أمر من

موضع فهذا الحال على تقع قد والصورة حاال هي الصورة وهذه الدمي سوى
على والسلطنة والمملكة الخلفة حاال حامل وهي الصورة على الصورة حامل
في سبق قد عليك السلم وقوله السلم فهي هنا ها التحية وأما اللهية حاال

مسعود ابن مسند
السلم وعليكم له قيل عليكم السلم قال إذا أنه فهو المسلم على الزيادة فأما
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وعليكم له يقال أو وبركاته وزيد مثله له قيل كله هذا قال فإذا الله ورحامة
السلم ينتهي هذا وإلى الكل رد ذلك فيكون السلم

بن عيسى ( ( رأى المائتين بعد والسبعين الثامن الحديث  - وفي2445 1983
عيسى فقال هو إل إله ل والذي كل قال أسرقت له فقال يسرق رجل مريم
يكذب فكيف المشاهدة اليقين أعلى قائل قال ) ) فإن عيني وكذبت بالله آمنت
ل قد الشيء إلى الناظر أن أحادهما وجهين من فالجواب زاعم قول ويقدم
المعاريض من هذا يكون أن والثاني اليقين له يحصل فل نظره في يتثبت

هذا غير في عيني كذبت تقديره ويكون
رجل ( ( اشترى المائتين بعد والسبعين التاسع الحديث  - وفي2446 1984
والنخل الضيعة ) ) والعقار عقارا

حاتى الساعة تقوم ( ( ل المائتين بعد الثمانين الحديث  - وفي2447 1985
الجماعة ) ) الفئة واحادة دعواهما عظيمتان فئتان تقتتل

ومعنى جابر مسند في الجاهلية دعوى فسرناه كما النتماء والدعوى
دجالون يبعث ( ( حاتى وقوله واحاد دين إلى ) ) انتماؤهما واحادة ( ( دعواهما

أنس مسند في سبق قد العلم وقبض الكذاب والدجال الثارة البعث ) ) أصل
واحاد واللقحة المسند هذا أول في فسرناه ) ) قد الزمان ( ( يتقارب وقوله
فلن ولط للحوامل أيضا والملقح الملقيح ويقال اللبن ذات الناقة وهي اللقاح
سقي في الماء له ليحفظ خروقه وسد بالطين طينه إذا ويليطه يلوطه حاوضه
بقلبي يلتصق ل أي بصفري هذا يلتاط ل يقال اللصوق اللوط وأصل دوابه

والكلة اللقمة بالضم الكلة اللغوي منصور أبو شيخنا لنا قال اللقمة والكلة
الحالة بالكسر والكلة المرة بالفتح
غضب ( ( اشتد المائتين بعد والثمانين الحادي الحديث  - وفي2448 1986

رجل على الله غضب - اشتد رباعيته إلى - يشير بنبيه فعلوا قوم على الله
اشتد وإنما مسعود ابن مسند في مبينة ) ) الرباعية الله سبيل في رسول يقتله

على الله غضب
وأخرج غضبه اشتد فإذا الرحامة منه يرجى الرسول لن الله رسول يقتله رجل
بن أبي السلم عليه قتل وقد الشقاء غاية في المقتول أن على دل القتل إلى

أحاد يوم خلف

الجنة ( ( تحاجت المائتين بعد والثمانين الثاني الحديث  - وفي2449 1987
المتكبرين معنى هناك وفسرنا سعيد أبي مسند في عليه تكلمنا ) ) وقد والنار

( ( وغرتهم وقوله به المزدرى والسقط خصصت أي أوثرت وقولها والضعفاء
وكأنهم عاجز جمع والعجز المور يجرب لم الذي والغر كالغفلة ) ) الغرة

) ) قد قدمه ( ( يضع وقوله الخرة باكتساب شغل الدنيا اكتساب عن عجزوا
قوله في هناك وتكلمنا قط قط معنى وبينا أنس مسند في هذا على تكلمنا

) ) رجله ( ( يضع الحديث هذا ألفاظ بعض ) ) وفي خلقا للجنة ( ( وينشئ
ظن صالحا رجل وكان رافع بن محمد رواية من ) ) وهو ( ( قدمه قوله مكان

القدم أن
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بمعنى تكون الرجل أن وبينا أيضا أنس مسند في هذا ذكرنا وقد الرجل بمعنى
جراد من رجل يقال كما الجماعة

) ) حاق ( ( العين المائتين بعد والثمانين الثالث الحديث  - وفي2450 1988
الواصلة ذكرنا قد الواصلة لعن وقوله عباس ابن مسند في عليه تكلمنا وقد

عمر ابن مسند في والواشمة
الخرون ( ( نحن المائتين بعد والثمانين الرابع الحديث  - وفي2451 1989

يلج لن ( ( والله الحديث هذا وفي المسند هذا في هذا تقدم ) ) وقد السابقون
الله افترض التي كفارته يعطي أن من الله عند له آثم أهله في بيمينه أحادكم

الكفارة تغني ليس أعظم فهو بيمينه أهله في استلج ( ( من لفظ ) ) وفي عليه
اليمين حاكم على يستمر أن وهو اللجاج من يمينه في واستلجج واستلج ) ) لج
يطأ ول قرابته يصل أل حالف كأنه أفضل الحنث أن يعلم وهو التكفير وترك
شرا ليست الكفارة كانت وإن يكفر أن من له شر ذلك على فإقامته زوجته
يبر أل قصده في إثمه إلى إشارة ) ) كأنه الكفارة تغني ( ( ليس وقوله

نون يفتح وبعضهم القصد ذلك سوء الكفارة تدفع لم كفر فلو الخير يفعل ول
أن المعنى فيكون واتركها عنا اصرفها أي عنا أغنها عثمان قول من تغني

تترك أن ينبغي ل الكفارة

يشر ( ( ل المائتين بعد والثمانين الخامس الحديث  - وفي2452 1990
في فيقع يده في ينزغا الشيطان لعل يدري ل فإنه بالسلح أخيه إلى أحادكم
بالغين نيزع أن على الحميدي الله عبد أبو فسره ) ) قد النار من حافرة

) يوسف إخوتي وبين بيني الشيطان ( نزغا ومنه الفساد النزغا وقال المعجمة
في الفساد يتفق أن من خوفا بالحديد الشارة عن فنهى قال أفسد  أي100
مددتها إذا القوس في نزعت من بالعين ينزع يكون أن ويحتمل فيأثم ذلك

يقتله أو المسلم فيجرح الشارة عند يده يمد الشيطان لعل المعنى فيكون
أحادكم يقل ( ( ل المائتين بعد والثمانين السادس الحديث  - وفي2453 1991
وفتاتي فتاي وليقل وأمتي عبدي أحادكم يقل ول مولي سيدي وليقل ربك أطعم

فإن وجل عز لله علم اسم هو فيما المشاركة نفي بها ) ) المراد وغلمي
إلى غالبا يضاف إنما العبد وكذلك - العلم - سبحانه الحق أسماء من الرب
وجل عز الله

بنو ( ( لول المائتين بعد والثمانين السابع الحديث  - وفي2454 1992
يخنز ( ( لم ) ) قوله زوجها أنثى تخن لم حاواء ولول اللحم يخنز لم إسرائيل

وقال يخزن وخزن يخنز وخنز يخنز خنز عبيد أبو قال وينتن يتغير ) ) لم اللحم
طرفة

لحمها فينا يخزن ل ثم
المدخر لحم يخزن إنما

حاواء خيانة وأما وتغير أروح إذا ونثت وثنت وأخم وخم وأصل اللحم صل ويقال
أن والمراد ذلك غير في ل الشجرة أمر في النصيحة ترك في كانت فإنها زوجها

عند فيه الحال واطردت اللحم فسد فخالفوا يدخروا أن نهوا لما إسرائيل بني
بناتها في الحال اطردت زوجها حاواء خانت ولما مدخر كل

إلى الله ينظر ( ( ل المائتين بعد والثمانين الثامن الحديث  - وفي2455 1993
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) ) بطرا إزاره جر من
عليه مقبل غير عنه معرض الله أن والمعنى النعمة عند الطغيان البطر

يتمنين ( ( ل المائتين بعد والثمانين التاسع الحديث  - وفي2456 1994
أن ) ) اعلم يستعتب فلعله مسيئا أو يزداد فلعله محسنا إما الموت أحادكم
عن غائبة والخيرة الخيرة فيه يظن ما لنفسه العبد من اختيار الموت تمني

والستعتاب شر من تاب أو خيرا ازداد بقي إذا والمؤمن يعلمها ل الدمي
الحاسان إلى الساءة عن الرجوع
أحادكم قوس ( ( ولقاب المائتين بعد التسعين الحديث  - وفي2457 1995

القاب وقيل القدر ) ) القاب تغرب أو الشمس عليه تطلع مما خير الجنة في
طرفها القوس وسية قابان قوس ولكل السية إلى المقبض بين ما القوس من

الليل إلى الشمس زوال من والرواح الواحادة الفعلة والغدوة النهار أول والغدو
الواحادة الفعلة والروحاة

قاتل ( ( إذا المائتين بعد والتسعين الحادي الحديث  - وفي2458 1996
أوسعنا ) ) قد صورته على آدم خلق الله فإن الوجه فليجتنب أخاه أحادكم
من كثيرا أن وبينا أحااديث عشرة قبل هذا في الكلم

أن الحديث بهذا المراد قوم قال وقد هذا في الكلم عن يسكت كان السلف
آدم لجل يحترم أن فينبغي المضروب هذا صورة على آدم خلق تعالى الله

الله ( ( يضحك المائتين بعد والتسعين الثالث الحديث  - وفي2460 1997
هذا مثل تفسير من يمتنعون كانوا السلف أكثر أن ذكرنا ) ) قد رجلين إلى

يجوز ل أنه وهي المرار قبل هذا في قاعدة تراعى أن وينبغي جاء كما ويمرونه
الحديث إمرار معنى فيكون الخلق صفات صفاته تشبه ول صفة لله يحدثا أن

يستخفهم عندما البشر يعتري الذي الضحك الخطابي وقال بتفسيره الجهل
مضروب مثل هذا وإنما سبحانه الله على جائز غير الطرب يستفزهم أو الفرح

ومعنى أضحكهم رأوه فإذا البشر عند العجب محل يحل الذي الصنيع لهذا
للخر والقبول هذين أحاد بفعل الرضا عن الخبار وجل عز الله صفة في يضحك

مقاصدهما تباين مع الجنة صنيعهما على ومجازاتهما

يأكل ( ( المؤمن المائتين بعد والتسعين الرابع الحديث  - وفي2461 1998
موسى أبي مسند في عليه الكلم سبق ) ) قد واحاد معى في

بعد والتسعين الثامن الحديث إلى تقدم قد هذا بعد  - وما2465 1999
) ) صلة كل مع بالسواك لمرتهم أمتي على أشق أن ( ( لول فيه المائتين

أمر لو أنه أعلمهم لنه الوجوب يقتضي المر مطلق أن على دليل هذا وفي
أمره يصرف ل لنه ندب أمر ويكون يأمرهم أن يجوز يقال أن يحسن ول لوجب

ندب قد القول بهذا وهو بقرينة إل الندب إلى
النار ( ( حاجبت المائتين بعد والتسعين التاسع الحديث  - وفي2466 2000

لفظ ) ) وفي بالمكاره الجنة وسلم} وحاجبت عليه الله {صلى بالشهوات
ستره كشف بعد إل إليه يوصل ل والشيء سترت بمعنى ) ) حاجبت ( ( حافت
أنس مسند في هذا سبق وقد به حاف ما ومجاوزه
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ولكن العرض كثرة عن الغنى ( ( ليس الثلثمائة الحديث  - وفي2467 2001
نفسه افتقرت من أنه به والمراد الموال جميع ) ) العرض النفس غنى الغنى

هذا في وأنشدوا يكفيها ما يغنيها فل بالشره يكون وافتقارها شيء يغنه لم
المعنى

يعقل لمن النفس غنى
المال غنى من خير

النفس في الناس وفضل
الحال في الفضل ليس

الثوب في أحادكم يصل ( ( ل الثلثمائة بعد الول الحديث  - وفي2468 2002
موضع من العنق صفحة الزجاج ) ) قال شيء منه عاتقه على ليس الواحاد
أن عندنا فإن مذهبنا على يدل الحديث وهذا العاتق لها يقال الجانبين من الرداء
فيهما يجب ل الكثرون وقال النفل دون الفرض صلة في واجب المنكبين ستر
يستحب وإنما

عباس ابن مسند في تقدم قد الثلثمائة بعد الثاني  - والحديث2469 2003
إنما تركتكم ما ( ( دعوني الثلثمائة بعد الثالث الحديث  - وفي2470 2004
الحديث في بين ) ) قد أنبيائهم على واختلفهم سؤالهم قبلكم كان من أهلك
( ( أيها قال لما أنه وهو هذا قوله سبب

قالها حاتى فسكت عام كل رجل ) ) قال فحجوا الحج عليكم فرض قد الناس
ولما لوجبت نعم قلت وسلم} ( ( لو عليه الله {صلى الله رسول فقال ثلثا

عليه الله {صلى منهم ) ) فأراد تركتكم ما ( ( ذروني قال ) ) ثم استطعتم
( ( قد قوله فإن وتكلف تعمق غير من الوامر بظواهر يقوموا وسلم} أن

كل هو هل فالسؤال واحادة حاجة هذا امتثال في ) ) يكفي الحج عليكم فرض
) بقرة ( اذبحوا لهم قال حاين إسرائيل لبني جرى هذا ومثل وتعمق تكلف عام
شددوا ولكنهم الخطاب بمقتضى عملوا قد كانوا فذبحوها بقرة اعترضوا فلو

على دل ) ) قد استطعتم ما منه فأتوا بأمر أمرتكم ( ( إذا وقوله عليهم فشدد
قاعدا الصلة يمكنه لم من فإن المأمورات جميع من عليه المقدور وجوب
فإنه الطهارة في يكفي ما بعض الماء من وجد إذا وكذلك جنب على صلى

كان وإن المذهب في خلف فل جنابة كانت إن بقي لما يتيمم ثم يستعمله
وعندهم عندنا المنصور قولن وللشافعي وجهان لصحابنا ففيه وضوءا

الطهارتين في استعماله يلزم ل ومالك حانيفة أبو وقال استعماله
النذر آدم ابن يأتي ( ( ل الثلثمائة بعد الرابع الحديث  - وفي2471 2005
عمر ابن مسند في عليه تكلمنا ) ) وقد قدرته أكن لم بشيء
رجل أن الثلثمائة بعد الخامس الحديث  - وفي2472 2006

وهذا زانية يد في فوقعت بصدقة خرج ثم سارق يد في فوقعت بصدقة خرج
أهل يصادف لم وإن المتصدق بنية يكون الثواب أن على يدل الحديث
بن جابر مسند في سبق قد الثلثمائة بعد السادس  - والحديث2473 2007

الله عبد
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معهما امرأتان ( ( كانت الثلثمائة بعد السابع الحديث  - وفي2474 2008
بابنك ذهب إنما لصاحابتها فقالت إحاداهما بابن فذهب الذئب فجاء ابناهما

أشقه بالسكين ائتوني سليمان فقال للكبرى به فقضى داود إلى فتحاكمتا
عليه داود ) ) أما للصغرى به فقضى ابنها هو تفعل ل الصغرى فقالت بينهما

عليه سليمان وأما السن لجل الكبرى فقدم اليد في استواءهما فرأى السلم
وكلهما داود من فطنة أحاد فكان فأحاسن فاستنبط محتمل المر فرأى السلم

بخلفه يحكم أن سليمان يسع لم بالنص حاكم داود كان لو لنه بالجتهاد حاكم
الفطنة أن على يدل الحديث وهذا داود على يخف لم نصا به حاكم ما كان ولو

السن بمقدار ل موهبة والفهم
لو سليمان لن واحادة جهة في الحق أن على دليل وفيه الخطيب بكر أبو قال
لفعل حاكمه داود على ينقض أل مساغا وجد

يغيضها ل ملى الله ( ( يد الثلثمائة بعد الثامن الحديث  - وفي2475 2009
سحابة يقال الصب الدائمة والسحاء ينقص ) ) يغيض والنهار الليل سحاء نفقة

بانصباب تشبه العدو شديدة سريعة أي مسح وفرس الصب كثيرة أي سحوح
هو وإنما مثل الميزان ذكر سليمان أبو ) ) قال الميزان ( ( بيده وقوله المطر
من على ويوسع يشاء من ويرفع يشاء من يخفض الخلق بين بالعدل قسمه
) ) والقبض الفيض الخرى ( ( وبيده قوله الوزن عند الوزان يصنع كما يشاء

البسط ضد والقبض العطاء سعة إلى بهذا فيشار الشيء فاض من الفيض
العطاء لمقابلته أليق وهو المنع إلى بهذا فيشار
ملئكة لله ( ( إن الثلثمائة بعد عشر الحادي الحديث  - وفي2478 2010
عنهم ويفضلون الناس كتاب على يزيدون ) ) أي فضل سيارة
( ( الولد الثلثمائة بعد عشر الثاني الحديث  - وفي2479 2011

لن الزوج وهو الفراش لصاحاب الولد ) ) المعنى الحجر وللعاهر للفراش
جرير بقول واحاتجوا الزوج الفراش قوم وقال له فراش ل الزاني

فراشها وبات تعارضه باتت

كما المرأة اسم له استعير قد الزوج يكون أن يجوز هذا وعلى فارس ابن قال
ل ) ) أي الحجر ( ( للعاهر قوله ومعنى الزنا والعهر والزوج اللباس في اشتركا

له شيء ل أي التراب له تقول كما الولد نسب في له حاظ
الله رسول قضى الثلثمائة بعد عشر الثالث الحديث  - وفي2480 2012
تشاجروا أذرع بسبعة الطريق في تشاجروا وسلم} إذا عليه الله {صلى

يكون أن الحديث هذا ووجه سليمان أبو قال واختلفوا تنازعوا بمعنى واشتجروا
الطريق في ذلك يكون وقد الناس معبر هي التي الشارعة الطريق في هذا

فإن بها يرتفقون الباعة من قوم حاافتيه في يقعد المسلمين شوارع من الواسع
والرتفاق فيه القعود من يمنعوا لم أذرع سبعة للمارة فيه المتروك الشارع كان

ذلك كان وإن به
أهلها على الطريق تضيق لئل منعوا أقل

الشيطان ( ( يعقد الثلثمائة بعد عشر الرابع الحديث  - وفي2481 2013
مكانها عقدة كل على يضرب عقد ثلثا نام هو إذا أحادكم رأس قافية على
آخره وقافيته شيء كل وقفا مؤخره الرأس ) ) قافية فارقد طويل ليل عليك
قفا على الحديث معنى فكأن عبيد أبو قال قافية الشعر بيت آخر سمي ومنه
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ذلك له يقول ) ) أي طويل ليل ( ( عليك وقوله للشيطان عقد ثلثا أحادكم
عن يتعلل أن له ينبغي فل يكفيه نومه من حاظا أخذ وقد النسان انتبه ما ومتى
انتبهت إذا يقول الثوري سفيان كان وقد الفجر إلى النوم أخذه ربما فإنه القيام

الله أنام فل أنام عدت ثم انتبهت إذا يقول العباد من آخر وكان نفسي أقل لم
عيني

أحادكم نظر ( ( إذا الثلثمائة بعد عشر الخامس الحديث  - وفي2482 2014
) ) هذا منه أسفل هو من إلى فلينظر والخلق المال في عليه فضل من إلى
شيء في أحاد يفوقها أل تحب النفس فإن العيش يطيب وبه الدب أحاسن من
وربما انكسرت فاقها قد من إلى نظرت فإذا

فشكرت النعمة قدر عرفت دونها من إلى نظرت فإذا فيه هي ما تسخطت
العرب بعض قال ما أحاسن وما الحاتقار والزدراء أحاق بمعنى وأجدر

تكن فل غنيا تحيا أن شئت إذا

بدونها رضيت إل حاالة على
الظن فإن والظن ( ( إياكم الثلثمائة بعد السابع الحديث  - وفي2484 2015
لم ما على حاكم فإنه الظن بمقتضى القول الظن بهذا ) ) المراد الحديث أكذب
عنها ينهى فل تملك ل فإنها القلب خواطر فأما الحديث أكذب كان فلذلك يتيقن

ليس وظن به ويتكلم يظن أن وهو إثم هو فظن ظنان الظن الثوري سفيان قال
قوله إلى سبق قد الحديث من هذا بعد وما به يتكلم ول يظن أن وهو بإثم

بواطن عن والفحص والستقصاء التبحث ) ) والتجسس تجسسوا ( ( ول
والناموس الشر سر صاحاب والجاسوس الشر في ذلك يقال ما وأكثر المور

أبو - منهم قوم فقال ) ) بالحاء تحسسوا ( ( ول قوله وأما الخير سر صاحاب
اللفظتين بين فخالف تأكيدا ذكره إنما هذا فعلى بمعنى والحاء الجيم عبيدة
الشاعر كقول

ومينا كذبا قولها وألفى
الناس عورات عن البحث بالجيم التجسس كثير أبي بن يحيى - منهم قوم قال

إلى بالجيم يذهب مقسم ابن بكر أبو وكان القوم لحديث الستماع وبالحاء
ومد التسمع إلى بالحاء ويذهب الجوارح جميع على ويقع الطلب في الجتهاد

على الحرص والمنافسة حاسه سمعت إذا الشيء أحاسست قولك من العين
التباغض أوجب الدنيا طلب في كان إذا وذلك به النفراد طالبه بطلب الشيء

الكبر من ينشأ فإنما المسلمين احاتقار وأما
أحادكم يؤمن ( ( ل الثلثمائة بعد عشر الثامن الحديث  - وفي2485 2016

عبيد أبو ) ) قال الجنة يدخل ( ( ل لفظ ) ) وفي بوائقه جاره يأمن ل الذي
بوقا تبوقهم وباقتهم داهية أي بائقة أصابتهم يقال والشر الغوائل البوائق
يخرج فهل قيل فإن الداهية والصالة الصالة وصلتهم الفاقرة فقرتهم وكذلك

هذه إن يقال أن ويمكن اليمان كمال من يخرج فالجواب اليمان من بهذا
المؤمن صفات من ليست الصفة

ابن مسند في مشروحاا هذا مثل سبق فقد الجنة دخول هذا يمنع فهل قيل فإن
مسعود
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أبي مسند في سبق قد الثلثمائة بعد عشر التاسع  - والحديث2486 2017
موسى

اللقحة المنيحة ( ( نعم الثلثمائة بعد العشرين الحديث  - وفي2487 2018
هنا ها وهي العطية ) ) المنيحة بإناء وتروح بإزاء تغدو الصفي والشاة منيحة
لبن لها التي الشاة اللم بكسر واللقحة يردونها ثم لبنها قوم يمنح عارية

والشاة وفتحها اللم كسر لغتان فيه وقيل الحلب من الواحادة المرة وبفتحها
الشرب والصبوح منها الغزار البل وصفايا اللبن الكثيرة الصفي والناقة الصفي

قد كلها أخر كلمات الحديث هذا وفي العشي شرب والغبوق الغداة وقت في
شرحاها سبق

الله رسول بعث الثلثمائة بعد والعشرين الحادي الحديث  - وفي2488 2019
ابن وخالد جميل ابن منع فقيل الصدقة على وسلم} عمر عليه الله {صلى
أن إل جميل ابن ينقم ( ( ما فقال المطلب عبد بن وعباس الوليد

احاتبس قد خالدا تظلمون فإنكم خالد وأما ورسوله الله فأغناه فقيرا كان
عبد بن والعباس الله سبيل - في ( ( وأعتاده لفظ ) ) - وفي وأعبده أدراعه

ومثلها علي ( ( فهي رواية ) ) - وفي معها ومثلها صدقة عليه فهي المطلب
أنه والمعنى ينقم ونقم ينقم نقم يقال يكره ما ) ) أي ينقم ( ( ما ) ) قوله معها

8 ) البروج بالله يؤمنوا أن إل منهم نقموا ( وما وجل عز الله قال شيئا ينقم ل
وأنشدوا

إل أمية من الناس نقم ما
غضبوا إن يحلمون أنهم

ول الملوك سادة وأنهم
العرب عليهم إل يصلح

الشاعر قول جنس من وهذا شيئا منهم ينقمون ما والمعنى
سيوفهم أن غير فيهم عيب ول

الكتائب قراع من فلول بهن
أنه أحادها أقوال أربعة ) ) فيه خالدا ( ( تظلمون وقوله أصل فيهم عيب ل أي

بالواجب يبخل كيف الوقف من يجب ل بما تبرع من يقول فكأنه لخالد اعتذر
من لكونها والعبد الدروع أثمان عن بالزكاة طولب خالد يكون أن والثاني عليه
المزكى لن عليه زكاة ل وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي فأخبر التجارة مال
قد خالد يكون أن والثالث يده عن خرج قد

الزكاة في القيمة وجه على المجاهدين على والعبد الدروع بتلك تصدق
عليه الله {صلى الله رسول أمر الول الحديث هذا لفظ أن والرابع له فحسبها

فقال العتاد وأما عذره فلذلك تطوع أنها على يدل هذا وظاهر وسلم} بصدقة
ويقال الجهاد وآلة ومركوب سلح من الرجل أعده ما كل أعتاد الخطابي

عليه ( ( فهي العباس صدقة في قوله وأما له هيأته إذا للرجل الشيء أعتدت
ذلك وجه وليس عامين الصدقة أخر كان أنه نرى عبيد أبو ) ) فقال معها ومثلها

ثم النظر وجه على كان إذا يؤخرها أن للمام ويجوز قال إليها العباس حااجة إل
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ولم الياء بتشديد عليه هي قال قد يكون أن ويجوز ناصر ابن لنا قال بعد يأخذها
من الدارقطني روى ) ) فقد عليه ( ( فهي روى من وأما الراوي ذلك يبين

كنا ( ( إنا وسلم} قال عليه الله {صلى النبي أن طلحة بن موسى حاديث
وأبو نحن قلنا الحديث ) ) وبهذا سنتين ماله صدقة العباس من فتعجلنا احاتجنا
ويحتمل سنتين زكاة تعجيل يجوز حانيفة

( ( قال ولهذا الحق من علي له لما عنه أؤديها أنا أي علي هي المعنى يكون أن
بن موسى حاديث وفي الخطابي قال المثل ) ) والصنو أبيه صنو الرجل عم

تعالى كقوله عليه بمعنى وله عليه فهي ) ) أي معها ومثلها له ( ( فهي عقبة
25 ) الرعد اللعنة ( لهم

من ( ( الغرقد الثلثمائة بعد والعشرين الثالث الحديث  - وفي2490 2020
السلم عليه علي مسند في ذكرناه وقد شوك له شجر ) ) الغرقد اليهود شجر

فرس ( ( إن الثلثمائة بعد والعشرين الرابع الحديث  - وفي2491 2021
هذا سبق وقد به شد قد الذي حابله في ليعدو ) ) أي طوله في ليستن المجاهد

أيضا بعده والذي المسند هذا في
{صلى الله رسول أن البخاري أفراد من الثاني الحديث  - وفي2494 2022

وبإقامة عام بنفي يحصن ولم زنا فيمن وسلم} قضى عليه الله

حاتى الرجم فحده محصنا كان فإن الحد عليه وجب المكلف زنى إذا عليه الحد
بالغا كان من والمحصن أحامد عن روايتان فيه ل أم الرجم قبل يجلد وهل يموت

في ذلك من شرط اختل فإن حااله مثل على هو من صحيح نكاح في جامع قد
الخر وجلد المحصن رجم محصن بغير محصن زنا فإن لهما إحاصان فل أحادهما
وهو عام وتغريب جلدة مائة فحده حار وهو محصن غير الزاني كان وإن وغرب
ل حانيفة أبو وقال واجب عندنا النفي وهذا عام بنفي الحديث هذا في المراد
الجلد وهو الحد إقامة مع أي الحد بإقامة وقوله نص والحديث يجب

غنى ظهر عن كان ما الصدقة ( ( خير الرابع الحديث  - وفي2496 2023
فإذا واجب والهل النفس وإغناء نافلة الصدقة أن ) ) واعلم تعول بمن وابدأ
قيل ) ) فإن تعول بمن ( ( وابدأ قوله معنى فهذا ذلك بعد الصدقة حاسنت أغنوا

من ) ) فالجواب مقل جهد الصدقة ( ( أفضل قوله وبين هذا بين الجمع فكيف
يستسل فكأنه إغناؤه يلزم من إغناء بعد المقل جهد يكون أن أحادهما وجهين

به فيتصدق شيئا الغنى فواضل من
) ) قد العليا ( ( واليد وقوله بالصبر غني فهو وصبر آثر إذا المقل أن والثاني

) ) قد الله يعفه يستعفف ( ( ومن وقوله عمر ابن مسند في تفسيرها سبق
سعيد أبي مسند في فسرناه

وإني شاب إني الله رسول يا قلت الخامس الحديث  - وفي2497 2024
قال الختصاء في يستأذن كأنه به أتزوج ما أجد ول العنت نفسي على أخاف

فاختص لق أنت بما القلم ( ( جف فقال مرارا ذلك مثل قلت ثم عني فسكت
وإنما تطاق ل مشقة على الحمل العنت وأصل الزنا ) ) العنت ذر أو ذلك على
المقدور على تخرج أن تقدر ما والمعنى الفعل ذلك من ليمنعه القدر ذكر
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من فلبد تفعل لم أو فعلت إن المعنى وإنما بأمر ) ) ليس ( ( فاختص وقوله
عليه اشتدت فلما صباه في تزهد الحاداثا جهال بعض رأينا وقد القدر نفوذ

من حاياء نفسه جب أنه القدماء بعض عن سمعنا قد وكنا نفسه جب العزوبة
أن لك ليس لهذا يقال ما فأول بأهله الجهل يصنع ما إلى فانظر وجل عز الله

ثم حارمه قد بل فيه أذن ما يقال ل أمر وهذا وجل عز الله بإذن إل تتصرف
فمن النسل إيجاد هي لحكمة المر هذا وضع تعالى الله أن يعلم أن ينبغي
رجل خلقه الرجل على النعمة من ثم الحكمة ضاد فقد النسل قطع في تسبب

نهي ما يفعل إنه ثم التمام على النقص اختار نفسه جب فإذا امرأة يجعل ولم
لذة نفسه يمنع ثم توصف ل شدة يكابد ثم النار استحق ذلك في مات فلو عنه

إليه آدم من متصل نسبه كان قد ثم عليه يثاب أو به يذكر ولد ووجود عاجلة
قطع فإن رجاه مما أبعد هو ثم نفسه شوه قد ثم المتصل ذلك لقطع فتسبب

والفكر حاالها على القلب في فالشهوة الشهوة من القلب في ما تزيل ل اللة
عز الله من استحيا الذي الحامق المتزهد ذلك من والعجب ينقطع ل ذلك في

فنعوذ النفس في هذا يضع لم تعالى الله شاء فلو تعالى الله وضعه مما وجل
بعض فوق بعضها ظلمات فإنه الجهل من بالله

في إليه وأتوب الله لستغفر ( ( إني السادس الحديث  - وفي2498 2025
أحاد منها يسلم ل الطباع هفوات أن ) ) اعلم مرة سبعين من أكثر اليوم

غفلت للطبع يتجدد ثم الصغائر من يعصموا لم الكبائر من عصموا وإن فالنبياء
الستغفار إلى يفتقر

أيوب أبي مسند في سبق قد الثامن  - والحديث2500 2026

عمر ابن مسند في  - والتاسع2501 2027
وسلم} عليه الله {صلى الله رسول أتي العاشر الحديث  - وفي2502 2028

بثوبه والضارب بنعله والضارب بيده الضارب ) ) فمنا ( ( اضربوه فقال بشارب
باليدي وسلم} تارة عليه الله {صلى الله رسول زمن في الحد إقامة كانت
مسند في ذكرنا وقد بالضرب اليلم المقصود وكان بالثياب وتارة بالجريد وتارة
فارس ابن قال الله أخزاك القوم بعض فقال قوله الحد على الكلم علي

مراد لن ) ) وذاك الشيطان عليه تعينوا ( ( ول وقوله ومقته أبعده المعنى
لم ما إليه يضاف أن يجوز فل طهره يكفي والحد المسلم إذلل الشيطان

لقي ما يلقى أن المعير يأمن أين من ثم الشرع على تعاطيا ذلك فيكون يشرع
عمر ابن مسند في عشر الثاني الحديث سبق  - وقد2504 2029
يوم يكوران والقمر ( ( الشمس عشر الثالث الحديث  - وفي2505 2030
) ) القيامة
الذهاب أنه عباس ابن عن عطية فروى التكوير هذا معنى في العلماء اختلف

غيره وقال ضوءهما يذهب قتادة وقال الضمحلل هو مجاهد وقال والتعطيل
النار في وقيل البحر في بهما ويرمى والقمر الشمس تجمع

ثم دينار ألف استقرض الذي ذكر عشر الرابع الحديث  - وفي2506 2031
سليمان أبو قال موضعها زجج ثم دينار ألف فيه ووضع فنقرها خشبة اتخذ

تزجيج من مأخوذا وأحاسبه وأصلحه النقر موضع سوى زجج قوله معنى
وإن بذلك النقر تسوية من يكون ما فشبه الشعر زوائد حاذف وهو الحواجب

ذلك ينكر لم زجا عليها فشد الخشبة طرف في وقع قد النقر كان
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العرابي بول على ( ( أريقوا عشر الخامس الحديث  - وفي2507 2032
أنس مسند في الحديث حاكم ذكرنا وقد الكبير الدلو ) ) السجل ماء من سجل

قال تعالى الله ( ( إن عشر السادس الحديث  - وفي2508 2033

أحادها سبعة إشكالت الحديث هذا ) ) في بالحرب آذنته فقد وليا لي عادى من
عن وانفردوا الدنيا تركوا قد والولياء الولياء النسان يعادي كيف يقال أن

والشكال خصومة عن تكون إنما والعداوة حالموا جاهل عليهم جهل فإن الخلق
الخالق بين الحرب يتصور ) ) وكيف بالحرب آذنته ( ( فقد قوله الثاني

والشكال الخالق قبضة أسر في المخلوق وهذا مناظر والمحارب والمخلوق
) ) والعادة عليه افترضت مما إلي أحاب بشيء عبدي إلي تقرب ( ( وما الثالث

الخراج أداء دون الملوك إلى كالهدايا يجب ل بما يكون التقرب بأن جرت قد
يقال أن والرابع يجب ل ما فعل من يشكر وإنما يحمد يكاد ل اللزم مؤدي فإن
تثمرها ولم المحبة النوافل أثمرت فكيف القربات أفضل الفرائض كانت فإذا

هذا صورة ) ) فما ويده وبصره سمعه ( ( كنت قوله والخامس الفرائض
يدعو وصالح عابد من رأينا قد ) ) وكم لعطينه سألني ( ( ولئن قوله والسادس

يقع إنما ) ) والتردد شيء عن ترددت ( ( وما قوله والسابع إجابة يرى ول ويبالغ
عز والحق التدبير ضعف عن ينشأ وذلك العواقب في المصلحة أشكلت إذا

من يقع الولياء معاداة فإن الول الشكال أما والجواب ذلك عن منزه وجل
أبا الرافضي يعادي كما لغيرهم عصبية النسان يعاديهم أن أحادها أوجه أربعة

حانبل ابن أحامد البدع أهل يعادي كما لمذهبهم مخالفة والثاني وعمر بكر
العداء فعل بهم الفعل فيكون لهم احاتقارا والثالث

الولي بين يكون قد أنه والرابع القرني أويسا يحصب الجهال بعض كان كما
فرب الزوايا في ينفردون الولياء كل وليس وخصومات معاملت الناس وبين
ونهاية يعقل بما خوطب إنما النسان فإن الثاني الشكال وأما السوق في ولي

فقد الكلم وتقدير يهلكه أن للنسان وجل عز الله ومحاربة الحرب العداوة
للمر احاتراما الواجبات أداء في فإن الثالث الشكال وأما إياه لهلكي تعرض

وأما العبودية ذل ويبين الربوبية عظمة تظهر النقياد وبذلك للمر وتعظيما
لقصد المحبة وقعت بالتنفل زاد ثم الواجبات جميع المؤمن أدى لما فإنه الرابع

ل بالنفل والمتقرب العقاب من خوفا فعله ربما الفرض مؤدي لن التقرب
قوله فإن الخامس وأما مقصوده ذلك له فيثمر والقرب للخدمة إيثارا إل يفعله

وبصره كسمعه كنت أحادهما أوجه أربعة وله ) ) مثل وبصره سمعه ( ( كنت
والثاني الجوارح هذه يحب كما خدمتي ويؤثر طاعتي يحب فهو أمري إيثاره في
أمري عن إل يبصر ول يرضيني ما إلى إل بسمعه يصغي فل مشغولة كليته أن

والرابع وبصره بسمعه يناله كما مقاصده له أحاصل أني المعنى أن والثالث
عدوه على يعاونانه اللذين ويده كبصره والنصرة العون في له كنت
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لمصلحة الجابة تؤخر قد أنه وإل وأجيب إل قط ولي سئل ما فإنه السادس وأما
السابع وأما سواه فيعوض مصلحة فيه يكون ول مصلحة فيه يظن ما يسأل وقد

الرواح يقبضون الذين للملئكة التردد يكون أن أحادهما وجهين من فجوابه
( وما تعالى قال كما أمره عن ترددهم لن نفسه إلى وجل عز الحق فأضافه

الدمي كرامة لظهار يكون إنما الملئكة  وتردد64 ) مريم ربك بأمر إل نتنزل
وسلم} عليه الله {صلى ونبينا وموسى وإبراهيم آدم إلى الموت ملك تردد كما
اعترض فإن الخطابي مذهب وهذا حاقه في فمحال لله التردد يكون أن فأما
يتردد فكيف التردد له يجز لم الروح بقبض الملك أمر متى فقيل هذا على

وقت على فيه له يجزم لم فيما تردد إنما يكون أن أحادهما وجهين من فالجواب
) ) بعبدي تلطف له قيل الخليل إلى الموت ملك بعث لما ( ( أنه روي كما

إلى نظر إذا فإنه القبض يؤخر أنه ل بالمؤمن ولطف رقة تردد يكون أن والثاني
يكن لم الله أمر ذكر وإذا روحاه لقبض يده تنبسط فلم احاترمه من المؤمن قدر

عن وجل عز الرب تنزه وقد نعقل بما لنا خطاب أنه والثاني امتثاله في يد له
في يتردد أحادنا أن ) ) فكما هرولة أتيته يمشي أتاني ( ( من قال كما حاقيقته
قوة فهمنا بالتردد أخبر فإذا المحبة وتمنعه بضربه التأديب فيأمره ولده ضرب
المحبة تحقيق تفهيمنا فأريد ضربه في يتردد ل فإنه عبده بخلف له محبته
سنة خمسين يحتمل الولي تركيب يكون أن الجائز ومن التردد بذكر للولي
فتغيير أخرى عشرين فيعيش تركيبه ويقوى فيعافى المرض عند فيدعو

وذلك كالتردد الجل من والمكتوب التركيب
المحبة ثمرة

مسعود ابن مسند في تقدم قد عشر السابع  - والحديث2509 2034
مالك بن كعب مسند في تقدم قد عشر  - والثامن2510 2035
أهله غير إلى المر وسد ( ( إذا عشر التاسع الحديث  - وفي2511 2036
والمارة الولية أسندت ) ) أي الساعة فانتظر

رجل عليه خر أيوب ( ( إن والعشرين الثالث الحديث  - وفي2515 2037
واحاد ل التي الجماعات أسماء من وهذا جراد من جماعة ) ) أي ذهب من جراد

من وعانة نعام من وخيط ظباء من وسرب جراد من رجل يقال لفظها من لها
حامير

) ) القرآن داود على ( ( خفف والعشرين الرابع الحديث  - وفي2516 2038
الزبور لكتابه القراءة يعني

خيرا به الله يرد ( ( من والعشرين الخامس الحديث  - وفي2517 2039
وجل عز لله الفعل يجعلون الصاد بكسر يقرءونه المحدثين ) ) عامة منه يصب

سلمة أن واعلم وأليق أحاسن وهو الصاد يفتح الخشاب ابن محمد أبا وسمعت
يكسر والبلء حارقة عن فل الشكر وجد فإن وإعراضا غفلة توجب والمال البدن

ويحصل سبحانه الله إلى اللجأ صدق ويثمر وشرهها وشرها أشرها عن النفس
الخرة ثواب

وفيه والثلثين الثاني الحديث إلى تقدم قد هذا بعد  - وما2524 2040
) ) ملتطخ بذيخ هو فإذا فينظر وغبرة قترة آزر وجه وعلى آزر إبراهيم ( ( يلقى

وقال الغبار والغبرة كالدخان سواد الزجاج وقال الظلمة والقترة أبيه اسم آزر
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أنه والمعنى ونجاسة بعذرة أي وملتطخ الضباع ذكر والذيخ وكآبة سواد مقاتل
حااله ويغير آزر يمسخ

ويكره العطاس يحب الله ( ( إن والثلثين الثالث الحديث  - وفي2525 2041
فما التثاؤب ول الكسب تحت داخل العطاس ليس قائل قال ) ) إن التثاؤب

إنما العطاس أن فالجواب المكروه ونفي المحبوب تحصيل في العبد حايلة
الشياء هذه وسبب الحركات وتيسير البدن وخفة المسام انفتاح مع يكون

البدن ثقل مع يكون فإنه التثاؤب فأما المطعم من والتقلل الغذاء تخفيف
التثاؤب وذم الطاعة على يعين لنه العطاس فحمد للنوم واسترخائه وامتلئه

) ) لمعنيين ( ( ها المتثائب قول من الشيطان يضحك وإنما الخير عن يثبط لنه
شجرات أثمرت بأن فرحاا فيضحك الشبع على تحريضه ثمرة يرى أنه أحادهما
ترك فإذا استطاع ما ويحبس يكظم أن للمتثائب المسنون أن والثاني غرسه
سبق فقد التشميت وأما أدبه لقلة الشيطان ) ) ضحك ( ( ها وقال الدب

- صلح عن العطاس أبان ولما الحال والبال موسى أبي مسند في تفسيره
الصلح ذلك كان ولما لله الحمد العاطس يقول أن ذلك - ناسب بينا ما على

قام ولما رحامة يزيدك أي الله يرحامك للعاطس يقال أن ذلك ناسب الله برحامة
بالسلمة حاالك يصلح أي بالكم ويصلح يقول أن ذلك ناسب المسلم بحق الراد

بالعطاس حاالي أصلح كما والنعمة

) ) يحتمل يسر الدين هذا ( ( إن والثلثين الرابع الحديث  - وفي2526 2042
أن والثاني النفس على التشديد ينبغي فل سهلة الشريعة أن أحادهما وجهين
يشاد ( ( ولن قوله الوجه هذا على ويدل بالتلطف الدين ينال إنما المعنى يكون
والصواب السداد استعملوا ) ) أي ( ( فسددوا ) ) وقوله غلبه إل أحاد الدين

والدلجة والروحاة الغدوة وذكر الليل سير والدلجة عنه عجزتم إذا ذلك وقاربوا
يسير وإنما انقطع بالسير والنهار الليل قطع لو المسافر فإن للتلطف مثل

بالرواحال والتلطف الطريق قطع بين ليجمع الليل من وشيئا والروحاة الغدوة
ل ما منها تحملوا ول العبادة في اقتصدوا ) ) المعنى القصد ( ( القصد وقوله

بن جابر مسند في تقدم ) ) قد عمله منكم أحادا ينجي ( ( لن وقوله تطيقونه
الله عبد

أنس مسند في تقدم قد والثلثون الخامس  - والحديث2527 2043
إلى الله ( ( أعذر والثلثين السادس الحديث  - وفي2528 2044
التعمير تطويل في العذر أقام أي ) ) أعذر سنة ستين بلغ حاتى أجله أخر امرئ
وسن الكهولة وسن الشباب وسن الصبي سن أربعة السنان أن واعلم

إلى وهو والنمو النشوء دائم البدن فيه يكون الذي هو الصبي فسن الشيخوخة
عقيبه ويبتدئ النمو فيه يتكامل الذي هو الشباب وسن سنة عشرة خمس

أربعين يبلغ وقد سنة وثلثون خمس الحاوال غالب في ومنتهاه بالنحطاط
فيه وقفت القوة كأن الوقوف سن الربعين إلى الثلثين بين ما يسمى وبعضهم

الشاعر قال النقص في يأخذ الربعين من ثم
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سلما العمر من يرقى الفتى كأن
وينحط الربعين يجوز أن إلى

ومنتهاه القوة من بقاء مع والنقصان النحطاط فيه تبين قد الذي الكهول وسن
القوة ضعف فيه وأثر انتهى فقد الستين بلغ فمن سنة ستون الحاوال أكثر في

انحطاط يزيد الزمان ذلك وفي المشايخ سن في ودخل الموت نذر وجاءته
قال القاسم بن محمد أخبرنا وقد العمر آخر إلى الضعف ظهور ويقوى القوة
بن محمد حادثنا قال الحافظ الله عبد بن أحامد أخبرنا قال أحامد بن حامد أخبرنا
حادثونا قال الرازي حااتم أبو حادثنا قال حاكيم بن محمد بن أحامد حادثنا قال علي
{صلى النبي سن بلغ من يقول الثوري سفيان سمعت قال يمان بن يحيى عن
كفنا لنفسه وسلم} فليرتد عليه الله

لعبدي ما تعالى الله ( ( يقول والثلثين التاسع الحديث  - وفي2531 2045
) ) الجنة إل احاتسبه ثم الدنيا أهل من صفيه قبضت إذا جزاء عندي المؤمن
مؤثر محبوب وكل والخ كالولد المصطفى الصفي
يوم خصمهم أنا ثلثة تعالى الله ( ( قال الربعين الحديث  - وفي2532 2046
أجيرا استأجر ورجل ثمنه فأكل حارا باع ورجل غدر ثم بي أعطى رجل القيامة

وذلك بي حالف ) ) أي بي ( ( أعطى ) ) قوله أجره يعطه ولم منه فاستوفى
على الرق يضرب إنما فلنه حارا باع الذي وأما وجل عز ربه على اجترأ لنه

جنى ومن خالصا لله عبدا باع باعه فمن خالص لله عبد فإنه المؤمن فأما الكافر
بأمانة وثق الجير فإن أجيرا استأجر الذي وأما سيده فخصمه عبده على

جزاءه الله تولى المانة خان فإن المستأجر
الزار من الكعبين أسفل ( ( ما والربعين الحادي الحديث  - وفي2533 2047

دون ما أن أحادهما وجهين على يتأول هذا سليمان أبو ) ) قال النار ففي
فعل أن المعنى أن والثاني فعله على عقوبة النار في صاحابه قدم من الكعبين

) ) النار أهل أفعال في معدود ذلك

من حافظت هريرة أبو قال والربعين الثاني الحديث  - وفي2534 2048
فلو الخر وأما فبثثته أحادهما فأما وسلم} وعاءين عليه الله {صلى الله رسول

نشرته بمعنى وبثثته الشيء فيه يوضع ما ) ) الوعاء البلعوم هذا قطع بثثته
يقول أن ولقائل الطعام مجرى والبلعوم رواه الذي الحديث به والمراد وفرقته

( ( قال وسلم} وقد عليه الله {صلى الله رسول عن الحديث كتم استجاز كيف
قتل ذكر إذا وسلم} ما عليه الله {صلى الله رسول يقول ) ) وكيف عني بلغوا
يروي من قتل والتابعين الخيار الصحابة من المسلمون يستجيز وكيف راويه

من ليس كتمه الذي هذا أن وسلم} فالجواب عليه الله {صلى الله رسول عن
كتاب في آية لول يقول هريرة أبو كان وقد كتمانها يجوز ل فإنه الشريعة أمر
) والهدى البينات من أنزلنا ما يكتمون الذين ( إن قوله وهي حادثتكم ما الله

أمر وبعد الية هذه بعد الشريعة من شيئا يكتم أن به يظن  فكيف159 البقرة
( ( ليبلغ لهم يقول كان وقد عنه يبلغ وسلم} أن عليه الله {صلى الله رسول
يقول أن مثل المكتوم هذا ) ) وإنما الغائب منكم الشاهد
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) ) قريش من أغيلمة يدي على أمتي ( ( هلك و عثمان وستقتلون منافق فلن
وقتلوه لكذبوه بأسمائهم صرح فلو فلن بنو

{صلى الله رسول ألزم كنت والربعين الرابع الحديث  - وفي2536 2049
والمراد الحرير ألبس ول الخمير آكل ل حاين بطني وسلم} بشبع عليه الله

هو وإنما الحميدي بخط وقع كذا الحرير ألبس ول وقوله الخمير خبز بالخمير
العسل ظرف والعكة الحبرة الثياب وهو الحبير
( ( فنعم المارة في والربعين الخامس الحديث  - وفي2537 2050

لذيد المارة في والنهي المر أن ) ) يعني الفاطمة وبئست المرضعة
الصبي على كالفطام صعب القيامة في المارة بحق والمؤاخذة

وسلم} عليه الله {صلى للنبي أهديت الخمسين الحديث  - وفي2542 2051
هذا بيان سبق وقد يضرك لم نبيا كنت إن نعلم أن أردنا وقالوا سم فيها شاة
خيبر غزاة في كان وهذا قتلها وأنه زينب اسمها سمته التي المرأة أن وبينا

البشر يؤذي فما بشر النبياء لن محض جهل يضرك لم نبيا كنت إن وقولهم
يؤذيهم

المدينة لبتي بين ما ( ( حارم والخمسين الحادي الحديث  - وفي2543 2052
مسند في المدينة حارم حادود ذكرنا وقد السود الحجارة ) ) اللبة لساني على
السلم عليه علي

بيننا اقسم النصار قالت والخمسين الخامس الحديث  - وفي2547 2053
حاين كان ) ) هذا الثمرة في ويشركونا العمل يكفونا ( ( ل قال النخل وبينهم

أموالهم من النصار فمنحهم فقراء دخلوها فإنهم المدينة المهاجرون قدم
أنس مسند في بينا ما على عليهم منائحهم أعادوا خيبر افتتحت فلما الكثير
أيضا أنس مسند في تقدم قد والخمسون السابع  - والحديث2549 2054
يخنق ( ( الذي والخمسين الثامن الحديث  - وفي2550 2055
ذلك إلى يضطر كأنه بنفسه ذلك يفعل أنه ) ) يعني النار في يخنقها نفسه
بنفسه فعل لما عقوبة الفعل
لشد كنت إن هريرة أبو قال والستين الحادي الحديث  - وفي2553 2056
بهم اشتد إذا العرب كانت فعادة الحجر شد أما الجوع من بطني على الحجر
الحجر أحادهم فيأخذ القامة انتصاب ذلك مع يمكن ل فإنه البطن وخوى الجوع
بعض القامة فيرد البطن على فيشده خفيف أنه إل الكف بطول يكون الذي
أفضلها وحامرها البل والنعم السهم والقدح الرد

الرض الفدفد فدفد إلى لجأوا والستين الثاني الحديث  - وفي2554 2057
) ) ( ( اللفاظ كتاب في السكيت ابن ) ) ذكره بددا ( ( اقتلهم وقوله المستوية

في رجليه بد ويقال التفرق والبدد بددا اقتلهم تقول العرب وقال الباء بفتح
فرقهما أي المقطرة

عقبة اسمه سروعة أبو فقتله خبيب إلى سروعة أبو فقام وفيه النحل والدبر
الحارثا منه اشتراه خبيب أسر فلما بدر يوم أباه قتل قد خبيب كان الحارثا بن

له وسلم} وأخرج عليه الله {صلى الله رسول عن وروى أسلم ثم عقبة فقتله
تعالى الله شاء إن سيأتي ما الصحيح في

عمر ابن مسند في تقدم قد والستون الثالث  - والحديث2555 2058
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) ) والدرهم الدينار عبد ( ( تعس والستين الرابع الحديث  - وفي2556 2059
والقطيفة لوجهه فسقط عثر تعس ومعنى وكسرها العين فتح لغتان تعس في
له أسود مربح كساء العرب عند الخميصة النباري ابن قال الكسية من نوع

ابن قال وانتكس للدنيا يعمل أنه ) ) يعني رضي أعطي ( ( إن وقوله علمان
نكست تقول رأسه على سقط السكيت
فل أي انتقش فل جسده الشوك أصاب ) ) أي ( ( شيك وقوله قلبته إذا الشيء

استخرجته إذا الشوك نقشت يقال استطاع ول بدنه من إخراجه على قدر
قبلها للضمة الياء فقلبت طيبي طوبى وأصل الطيب ) ) من ( ( فعلى وطوبى

وإن الحراسة في كان ( ( إن وقوله منصور أبي شيخنا على قرأته كذلك واوا
كان له اتفق فأين السمو يقصد ل الذكر خامل أنه ) ) المعنى الساقة في كان
فيه

الله {صلى الله رسول يا قال والستين الخامس الحديث  - وفي2557 2060
الدمي في جبلة الغضب قيل ) ) فإن تغضب ( ( ل قال وسلم} أوصني عليه

الكبر جوالبه فمن وثمرات جوالبه له الغضب أن فالجواب بصرفها يؤمر فكيف
السب الغضب ثمرات ومن ذلت التواضع باستعمال نفسه النسان راض فإذا

بعض فإن عليه المغضوب أذى قبل وبدنه الغضبان دين بثلب يعود وما والضرب
السل إلى ذلك وأداه الدم فنفث فصاح الغضب من يوما استشاط الناس

المضروب أذى يكبر ولم الضارب أصابع فانكسرت فمه على رجل رجل وضرب
ثم زوجاتهم وتطليق وأهاليهم بأولدهم بطشهم في كثير خلق غضب أثر وقد

يقول تعالى الله ( ( أن الحديث في روينا فقد الستدراك وفات ندامتهم طالت
ابن يا

) ) فكأن أمحق فيمن أمحقك فل أغضب حاين أذكرك تغضب حاين اذكرني آدم
وقد ومساكنته وثمراته الغضب جوالب عن وسلم} نهاه عليه الله {صلى النبي

قائم وهو أحادكم غضب ( ( إذا ذر أبي حاديث في فقال عرض إذا بمداواته أمر
متهيء القائم لن ) ) وهذا فليضطجع وإل الغضب عنه ذهب فإذا فليجلس
وإنما منهما ممنوع والمضطجع المعنى هذا في دونه والقاعد والبطش للحركة

قال وقد بعد فيما عليه يندم ما وقعوده قيامه حاال في منه يبدر لئل بذلك أمره
وقال العجلة سلطان قهر إل الغضب في التثبت اعترض ما قيس بن الحانف

ندم وآخره جنون الغضب أول الحكماء بعض
سعد بن سهل مسند في تقدم قد والستون السادس  - والحديث2558 2061
الماء كسب عن الله رسول نهى والستين الثامن الحديث  - وفي2560 2062

تخدمن ضرائب عليهن إماء المدينة ولهل مكة لهل كان سليمان أبو قال
إلى الضرائب ويؤدين الصناعات من ذلك غير إلى الماء ويسقين يخبزن الناس

يكون أن يؤمن لم التبذل ذلك وتبذلن المداخل تلك دخلن إذا والماء ساداتهن
وأن الفجور منهن

معلوم وجه لعملهن يكن لم ومتى تنزيها كسبهن عن فنهى بالسفاح يكسبن
السجستاني داود أبو روى وقد الكراهة في وأشد النهي في أبلغ فهو به يكتسبن

عن نهى وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن رافع بن رفاعة حاديث من
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والنفش والغزل الخبز نحو هكذا بأصابعه وقال بيديها عملت ما إل المة كسب
الصوف نفش يعني

ذراع أو كراع إلى دعيت ( ( لو والستين التاسع الحديث  - وفي2561 2063
دون ما إلى النسان من الكراع قتيبة ابن قال الشاة كراع ) ) والكراع لجبت
لن الغميم بكراع فسره من غلط وقد قلت الكعب دون ما الدواب ومن الركبة
المكان ل الكراع يناسب الذراع

الجنة يدخلون قوم من الله ( ( عجب السبعين الحديث  - وفي2562 2064
يحتمل هذا وعلى بالكره السلم على يحملون أنهم ) ) المعنى السلسل في
فيه الداخل مآل لن السلم بالجنة المراد يكون أن أحادهما وجهين الجنة ذكر
فلو السلم على أكرهوا أنهم المعنى يكون أن والثاني بها فسمي الجنة إلى
الول في الكراه السبب وكان الجنة يدخلوا لم للسلم كراهتم على بقوا
الثاني الحديث في وجل عز الله إلى المضاف العجب معنى ذكرنا وقد

هذا بعد ما سبق وقد المسند هذا من المائتين بعد والربعين
ويشرب بنفقته يركب ( ( الرهن والسبعين الرابع الحديث  - وفي2566 2065

- أحامد ) ) عند النفقة ويشرب يركب الذي وعلى مرهونا كان إذا الدر لبن
على عليه النفقة بمقدار ويستخدم ويحلب الرهن يركب أن - يجوز الله رحامه
في به ينتفع أن له وليس الحديث هذا بمقتضى ذلك في العدل يجري أن شرط

- يجوز الله - رحامه الشافعي وقال ومالك حانيفة أبي مذهب وهذا هذا غير
الصوف وجز أجرتها وأخذ الدابة وركوب والجارية المرهون العبد استخدام

اللبن وحالب
وعليه هريرة أبي عند كنا والسبعين الخامس الحديث  - وفي2567 2066
المغرة وهو بالمشق المصبوغا الممشق بخ بخ فقال كتان من ممشقان ثوبان
أنس مسند في سبقت قد بخ بخ وقوله الغين بفتح

إحاداهن تمرات سبع أعطاني والسبعين السابع الحديث  - وفي2569 2067
وكأنه يمضغ الطعام والمضاغا التمر أردأ الحشف مضاغي من شدت حاشفة
بها التمتع زمان فطال مضغي في قويت يقول

عليه الله {صلى الله رسول أن والثمانين الحادي الحديث  - وفي2573 2068
أيهم اليمين في بينهم يسهم أن فأمر فأسرعوا اليمين قوم على وسلم} عرض

في درجاتهم تساوت الذين حاق في هذا فعل وإنما يقرع بمعنى ويسهم يحلف
يدعيه منهم واحاد كل اثنين يدي في الشيء يكون أن مثل الستحقاق أسباب
ويستحقه يحلف أن ويريد

كعب ابن أبي مسند في سبق قد والثمانون الثاني  - والحديث2574 2069

{صلى النبي أصحاب من ما والثمانين الثالث الحديث  - وفي2575 2070
فإنه عمرو بن الله عبد من كان ما إل مني عنه حاديثا أكثر وسلم} أحاد عليه الله
أكتب ول يكتب كان

آلف خمسة من أكثر روى أنه ذكرنا فقد هريرة لبي بارك تعالى الله أن اعلم
أنه مع حاديث سبعمائة من أكثر عنه يضبط لم عمرو بن الله عبد وأن حاديث
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بعد عاش وقد مثل وسلم} ألف عليه الله {صلى الله رسول عن حافظت قال
سنين سبع وقيل سنين ست هريرة أبي

عليه الله {صلى الله رسول أتينا والثمانين الرابع الحديث  - وفي2576 2071
تسهم ل العاص بن سعيد بني بعض فقال لي أسهم له فقلت بخيبر وسلم} وهو

لوبر واعجبا العاص ابن سعيد ابن فقال قوقل ابن قاتل هذا هريرة أبو فقال له
أدري ول العاص بن سعيد بن أبان القائل هذا اسم شاة قدوم من علينا تدلى

قوقل هو وثعلبة النصاري ثعلبة بن مالك بن النعمان أن إل قوقل بابن يعني من
شهيدا أحاد يوم النعمان وقتل آمن فإنك شئت حايث قوقل للخائف يقول كان

قتله عبادة بن العباس يومئذ القواقلة من وقتل أمية بن صفوان قتله والذي
من الخر اللفظ في بين وقد سفل إلى علو من تعلق والتدلي أيضا صفوان
ومعنى طحلء دويبة الباء بتسكين والوبر ضأن رأس من تحدر وبرا يا الحديث
الشاة من يقدم ما والقدوم تعلق أو وقع تدلى فمعنى الطحال تشبه أنها طحلء

وأنه احاتقاره أراد وإنما رأسها وهو

المنفعة قلة في الضأن رأس من يتدلى الذي بالوبر فشبهه عنده له قدر ل
قدوم من علينا تدلى فقال داود أبو رواه وقد العلماء بعض فسره كذا والمبالة

تؤكل أنها وأحاسب السنور تشبه إنها يقال دويبة الوبر الخطابي قال باللم ضال
اسم بالنون ضان وقدوم قال الفدية فيها يوجب السلف بعض وجدت لني

يعيب أي علي ينعى وقوله باللم ضال الروايات أكثر في وهو ثنية أو جبل موضع
رسول بعث هريرة أبو قال آخر وجه على الحديث هذا البخاري ذكر وقد علي
أبان فقدم نجد قبل المدينة من سرية على وسلم} أبانا عليه الله {صلى الله

أبو قال افتتحها بعدما وسلم} بخيبر عليه الله {صلى النبي على وأصحابه
من تحدر وبر يا بهذا وأنت أبان فقال لهم تقسم ل الله رسول يا فقلت هريرة
) ) اجلس أبان وسلم} ( ( يا عليه الله {صلى الله رسول فقال ضأن رأس
فهذا الكلمة بهذه أنت أي بها أنت ويروى الكلم بهذا أنت وقوله لهم يقسم ولم
رميه في أصاب إذا عمر ابن وكان والحذف الختصار في العرب مذهب على

الغنيمة أن الفقه من الحديث هذا وفي بالصابة الفائز أنا أي بها أنا قال الهدف
الجيش لحق من حانيفة أبو وقال إحارازها بعد لحقهم من دون الوقعة شهد لمن
أخذ بعد

الغانمين شريك فهو قسمتها وقبل الغنيمة
نبيا وجل عز الله بعث ( ( ما والثمانين الخامس الحديث  - وفي2577 2072

قراريط على أرعاها كنت ( ( نعم فقال وأنت أصحابه ) ) فقال الغنم رعى إل
روى وقد جابر مسند في الغنم رعي في الحكمة وجه سبق ) ) وقد مكة لهل
أرعاها ( ( كنت فقال بإسناده يحيى بن عمرو عن سعيد بن سويد الحديث هذا

قراريط الحربي إبراهيم قال بقيراط شاة كل يعني سويد ) ) قال بالقراريط
على يعتمد ل سويدا لن أصح وهذا الفضة من القراريط بذلك يرد ولم موضع
قوله



الصحيحين     حديث من كشفالمشكل
السلمية   مشكاة  مكتبة

الله {صلى الله رسول اتبعت والثمانين السادس الحديث  - وفي2578 2073
تقول لي ابغ بمعنى ) ) ابغني بها أستنفض أحاجارا ( ( ابغني وسلم} فقال عليه
الفتنة ( يبغونكم وجل عز الله قال لك طلبته أي كذا وبغيتك وكذا كذا لك بغيت

إلى والشارة الذى عني أزيل أي بها وأستنفض لكم يبغون  أي47 ) التوبة
بالحاجار الحدثا أذى نفسه عن ينفض المستجمر لن الستجمار

) ) أي الله ذمة ( ( تنتهك والثمانين السابع الحديث  - وفي2579 2074
إن المسند هذا من مسلم أفراد في الحديث هذا بيان وسيأتي يحل مال يستباح

تعالى الله شاء
جابر مسند في سبق قد والثمانون الثامن  - والحديث2580 2075
شراب في الذباب وقع ( ( إذا والثمانين التاسع الحديث  - وفي2581 2076
تعجب ) ) قد شفاء والخر داء جناحايه أحاد في فإن لينزعه ثم فليغمسه أحادكم

تعسل النحلة فإن بعجيب وليس واحاد شيء في والدواء الداء اجتماع من قوم
في لحمها يدخلون سمها القاتل والحية أسفلها من السم وتلقي أعلها من

البصر ليقوى الثمد مع ويسحقونه العين أدوية في الذباب ويدخلون الدرياق
تعجل عليه وقع إن ويقولون الذباب من الكلب يعضه الذي وجه بستر ويأمرون

نفس له ليست ما اليسير الماء في مات إذا أنه على الحديث هذا دل وقد هلكه
الشافعي قولي لحاد خلفا ينجس لم سائلة
السماء في المر الله قضى ( ( إذا التسعين الحديث  - وفي2582 2077
عن فزع فإذا صفوان على سلسلة كأنه لقوله خضعانا أجنحتها الملئكة ضربت
الحجر والصفوان التطامن والخضوع ) ) الخضعان ربكم قال ماذا قالوا قلوبهم
قلوبهم عن وفزع بالرعب القلوب أزعجت عليه السلسل جرت وإذا الملس

الفزع عنها أزيل
ثوب في صلى ( ( من والتسعين الحادي الحديث  - وفي2581 2078

منه والستيثاق الستر يكمل ) ) والمراد طرفيه بين فليخالف
عباس ابن مسند في تقدم قد والتسعون الثاني  - والحديث2582 2079
وغيره
في المسند هذا في تقدم قد مسلم أفراد من الول  - والحديث2586 2080
المائة بعد والتسعين الرابع

وسلم} عليه الله {صلى الله رسول أن الثاني الحديث  - وفي2587 2081
قفل حاين
لنا ( ( اكل لبلل وقال عرس الكرى أدركه إذا حاتى ليلة سار خيبر غزوة من

الليل آخر في سفره في نزل وعرس النوم والكرى رجع بمعنى ) ) قفل الليل
فاقتادوا وقوله يخفف وقد الهمز وأصله الله كلك يقال احافظ بمعنى واكل

الوقت خفي وكيف القضاء تعجيل عن بالرحال اشتغل كيف قيل إن رواحالهم
ذلك عن أجبنا فقد قلبه ينام ل وسلم} وهو عليه الله {صلى الله رسول عن
حاصين بن عمران مسند في

عمر ابن مسند في الثالث الحديث سبق  - وقد2588 2082
ثابث بن زيد مسند في  - والرابع2589 2083
يعني المجبوبة المزادة وفيه عباس ابن مسند في  - والسادس2591 2084

القطع والجب المقطوعة
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الساعدي حاميد أبي مسند في  - والسابع2592 2085
أفئدة مثل أفئدتهم أقوام الجنة ( ( يدخل الثامن الحديث  - وفي2593 2086
المقدار على وزاد الخرة من خوفهم فاشتد قلوبهم رقت قوم ) ) هؤلء الطير

وتخافه شيء كل من تفزع التي بالطير فشبههم
التاسع الحديث سبق  - وقد2594 2087
الرض خشاش من تأكل أرسلتها هي ( ( ول العاشر  - وفي2595 2088
وقد هوامها الرض وخشاش الشجر كل من ترمرم البقر ) ) يقولون ترمرم
هذا بعد ما سبق

بكل يحدثا أن كذبا بالمرء ( ( كفى عشر الثالث الحديث  - وفي2598 2089
يميز أن غير من سمع ما بكل حادثا من لن وذلك تكذيبا أي ) ) كذبا سمع ما

ما يسمع أن يصلح من أو تقبله ل مما العقول تقبله ما بين
الكذب إلى نسب ل ممن به يحدثا
ما ( ( إل وفيه عبادة مسند في سبق قد عشر الرابع  - والحديث2599 2090

أجناسه ) ) يعني ألوانه اختلفت
إل صلة فل الصلة أقيمت ( ( إذا عشر السادس الحديث  - وفي2601 2091

مع بالنقص يتشاغل أن ينبغي ول لها الحكم صار قد لنه ) ) وهذا المكتوبة
فوات يخش ولم المسجد خارج كان من حانيفة أبو قال وقد الكمل حاضور
هذا يرد والحديث دخل ثم ركعتين صلى الفجر من الثانية الركعة في الركوع

) ) أي بجللي المتحابون ( ( أين عشر السابع الحديث  - وفي2602 2092
لتعظيمي المحبة في قلوبهم اجتمعت أنهم

حاتى يبعه فل طعاما اشترى ( ( من عشر الثامن الحديث  - وفي2603 2093
أحاللت الربا بيع أحاللت لمروان قال هريرة أبا أن أخرى رواية ) ) وفي يكتاله

حاتى الطعام بيع وسلم} عن عليه الله {صلى الله رسول نهى وقد الصكاك بيع
يستوفى
في ما يبيعون وكانوا بأطعمة أرزاقهم في لهم تكتب كانت رقاع الصكاك
عمر وابن عباس ابن مسند في الحديث هذا سبق وقد استيفائه قبل الصكاك
مسعود ابن مسند في العشرون الحديث سبق  - وقد2605 2094
سعد بن سهل مسند في والعشرون  - والحادي2606 2095
عليه الله {صلى النبي أن والعشرين الثاني الحديث  - وفي2607 2096

) ) وهذه البحر في وجانب البر في منها جانب بمدينة ( ( سمعتم وسلم} قال
يأتي الذي والسبعين الثاني الحديث في بينت وقد قسطنطينة

وفيه والعشرين السابع الحديث إلى هذا بعد ما سبق  - وقد2612 2097
بالقوة ) ) الشارة الضعيف المؤمن من الله إلى وأحاب خير القوي ( ( المؤمن

هذا بعد ما سبق وقد البدن قوة إلى ل والحاتياط والحزم العزم إلى هنا ها
فإنه يرده فل ريحان عليه عرض ( ( من الثلثين الحديث  - وفي2615 2098
طيبة ريح من له ما إلى بالريحان الشارة ) ) كأن الريح طيب المحمل خفيف
عمر ابن مسند في سبق قد والثلثون الحادي  - والحديث2616 2099
بيع وعن الحصاة بيع عن نهى والثلثين الثاني الحديث  - وفي2617 2100
حاصاة رمي البيع إيجاب علمة يجعلون كانوا أنهم تقدم فيما بينا وقد الغرر
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اللبن بيع مثل الغرر وبيع شرعية علمة والقبول اليجاب وجعل هذا عن فنهى
كثيرا يظنه وهو قليل يكون أو لبن فيه يكون ل ربما فإنه الضرع في

طعام إلى أحادكم دعي ( ( إذا والثلثين الثالث الحديث  - وفي2618 2101
العرس طعام إلى الجابة تجب إنما أنه بينا ) ) قد صائم إني فليقل صائم وهو

لئل الكل ترك في عذره فليعرفهم ) ) أي صائم إني ( ( فليقل وقوله
بالبركة لهم فليدع أي عبيد أبو ) ) قال ( ( فليصل وقوله لنقباضه يستوحاشوا

والخير
العشى قال مصل داع وكل

فاغتمضي صليت الذي مثل عليك
مضطجعا المرء لجنب فإن يوما
به لي دعوت الذي مثل لك ليكن أي

من ريحا يبعث تعالى الله ( ( إن والثلثين الرابع الحديث  - وفي2619 2102
عند يكون ) ) هذا قبضته إل إيمان من حابة مثقال قلبه في أحادا تدع فل اليمن
الساعة قيام

الله يذكرون قوم يقعد ( ( ل والثلثين الخامس الحديث  - وفي2620 2103
السكون ) ) من ( ( فعيلة والسكينة بهم أحااطت ) ) حافتهم الملئكة حافتهم إل

التخفيف والتنفيس فرج ونفس
والكبرياء إزاري ( ( العز والثلثين السادس الحديث  - وفي2621 2104
والعظمة الكبرياء أن الكلم معنى الخطابي سليمان أبو ) ) قال ردائي

لن يتعاطاهما أن لمخلوق ينبغي ول أحاد فيهما يشركه ل بهما اختص لله صفتان
أعلم - والله يقول مثل والزار الرداء وضرب والتذلل التواضع المخلوق صفة
الكبرياء في يشركني ل فكذلك أحاد وإزاره ردائه في النسان يشرك ل كما

مخلوق والعظمة
تبتئسوا ول تنعموا أن لكم ( ( إن والثلثين السابع الحديث  - وفي2622 2105

) يفعلون كانوا بما تبتئس ( فل تعالى قوله ومنه الذليل الحزين ) ) المبتئس
يبأس لغتان ففيه يبأس وأما صدرك يضيق ول تضعف ول تحزن ل  أي36 هود

الحاجة شدة وهو البؤس يرى ل والمعنى ويبئس
الله سبيل في أنفقته ( ( دينار والثلثين التاسع الحديث  - وفي2624 2106
أن هذا ) ) وجه أهلك على أنفقته الذي أجرا أعظمها رقبة في أنفقته ودينار
كالنفل الواجب وليس واجبة الهل على النفقة
حامائلهم بعض بنحر الناس هم الربعين الحديث  - وفي2625 2107

سعيد أبي مسند في الحديث سبق وقد حامل جمع والحمالت الحمائل
لغى فقد الحصا مس ( ( ومن والربعين الرابع الحديث  - وفي2629 2108

صوت المتكلم من يظهر كما صوت منه يظهر الحصى مس لن ) ) وهذا
ابن مسند في كشفناه قد والربعون الخامس  - والحديث2630 2109
مسعود
بهم هما الناس في ( ( اثنتان والربعين السادس الحديث  - وفي2631 2110
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وجهان بالكفر المراد ) ) في الميت على والنياحاة النسب في الطعن كفر
الله بنعمة كفر فقد غيره نسب في طعن من فإن النعمة كفر يكون أن أحادهما

لم إذ عليه الله نعمة كفر فقد ميت على ناح ومن الطعن ذلك من بسلمته عليه
خلل من ل الكفار أفعال من أنهما المعنى يكون أن والثاني الميت هو يكن

المسلمين
ثلثا يجد أن أحادكم ( ( أيحب والربعين السابع الحديث  - وفي2632 2111
خلفات وجمعها الحامل الناقة ) ) الخلفة خلفات
عليه علي مسند في تقدم قد والربعون الثامن  - والحديث2633 2112
بعده ما سبق وقد السلم
سعيد أبي مسند في تقدم قد والخمسون الحادي  - والحديث2636 2113
من العبد يكون ما ( ( أقرب والخمسين الثاني الحديث  - وفي2637 2114

ذل غاية لنه قرب موطن السجود كان ) ) إنما الدعاء فأكثروا ساجد وهو ربه
موله من تقرب فلذلك الدمي
الله {صلى الله رسول كان والخمسين الثالث الحديث  - وفي2638 2115

) ) أي وجله دقه كله ذنبي لي اغفر ( ( اللهم سجوده في وسلم} يقول عليه
الشاعر قال وكثيره قليله
وأجلت البكا في وأدقت بكت

المسان البل والجلة وكثيره البكاء بقليل أتت أي
في الناس أعمال ( ( تعرض والخمسين الخامس الحديث  - وفي2640 2116

بالله يشرك ل امرئ لكل اليوم ذلك في فيغفر مرتين جمعة كل
لفظ وفي اركوا - أو اتركوا فيقال شحناء أخيه وبين بينه كانت امرأ إل شيئا

يرجعا حاتى أخروهما هذين واركوا العداوة ) ) الشحناء يفيئا حاتى هذين أنظروا
هذا حاكم ذكرنا وقد أخروا وأنظروا أخره إذا يركوه ركاه يقال التقاطع عن

أيوب أبي مسند في الحديث

التامات الله بكلمات ( ( أعوذ والخمسين السابع الحديث  - وفي2642 2117
عباس ابن مسند في هذا شرحانا ) ) قد
الذي ديني لي أصلح ( ( اللهم والخمسين التاسع الحديث  - وفي2644 2118

أعول نجاتي في وعليه أستمسك به ) ) أي أمري عصمة هو
وقاص أبي بن سعد مسند في تقدم قد الستون  - والحديث2645 2119
به يصدقك ما على ( ( يمينك والستين الحادي الحديث  - وفي2646 2120

أنك الحديث ) ) ومعنى المستحلف نية على ( ( اليمين لفظ ) ) وفي صاحابك
تأويلك ينفعك لم يمينك في تأولت إذا

عليه الله {صلى الله رسول أن والستين الثاني الحديث  - وفي2647 2121
أحادا صعد أنه أنس مسند في تقدم وقد فتحرك حاراء جبل على وسلم} كان

صعوده اتفق فقد بمكة وحاراء بالمدينة وأحاد أحادا سعد بن سهل روى وكذلك
علة أنس مسند في ذكرنا وقد تحتهم الجبلن وتزلزل الجبلين على أصحابه مع

مسعود ابن مسند في حاراء وذكرنا الجبل تحرك
أرأيت قال عبادة بن سعد أن والستين الثالث الحديث  - وفي2648 2122
بالحق أكرمك والذي بلى ) ) قال ( ( ل قال أيقتله رجل امرأته مع يجد الرجل
إنه سيدكم يقول ما إلى وسلم} ( ( اسمعوا عليه الله {صلى الله رسول فقال
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الخزرج إلى ) ) إشارة ( ( اسمعوا ) ) قوله مني أغير والله منه أغير وأنا لغيور
مقابلة في بلى قال ) ) لنه سيدكم يقول ما إلى ( ( اسمعوا فقال نقيبهم لنه

ل غيرته لشدة ذلك قال ) ) وإنما وسلم} ( ( ل عليه الله {صلى الرسول قول
غيرة وأما المخالفة لقصد
مسعود ابن مسند في عليها تكلمنا فقد وجل عز الحق

حااتم ابن عدي مسند في تقدم قد والستون الرابع  - والحديث2649 2123
الوليد وليد أصغر يدعو ثم والستين الخامس الحديث  - وفي2650 2124
ولئد وليدة وجمع ولدان وجمعه الصغير الصبي

الناس هلك الرجل قال ( ( إذا والستين السابع الحديث  - وفي2652 2125
هو والمعنى الكاف بضم أحادهما وجهين ) ) على ) ) ( ( أهلكهم أهلكهم فهو

لهم والحاتقار عليهم للزراء إما معنيين لحاد ذلك قال إنما لنه هلكا أشدهم
رحامة من يقنطهم فكأنه العقوبة باستحقاق عليهم للقطع أو نفسه وتفضيل

ل برأيه بالهلك عليهم يحكم الذي هو معنى على الكاف بفتح الثاني والوجه الله
وأشهر أظهر والول الشرع أدلة من بدليل

عليه الله {صلى الله رسول كان والستين الثامن الحديث  - وفي2653 2126
وسلم} 

بحمد سامع ( ( سمع يقول السحر وقت في دخل أي وأسحر سفر في كان إذا
) علينا بلئه ( ( وحاسن وقوله السامعون فسمعه وأظهر ذلك انتشر ) ) أي الله

حافظه فقد الله صحبه ومن احافظنا صاحابنا ومعنى النعم ) البلء
طلحة أبي مسند في تقدم قد والستون التاسع  - والحديث2654 2127
بالرغام التصق ) ) أي عبد أنف ( ( رغم السبعين الحديث  - وفي2655 2128

التراب وهو
تشتري أن عائشة أرادت والسبعين الحادي الحديث  - وفي2656 2129
شاء إن عائشة مسند في مشروحاا وسيأتي بريرة حاديث وهو فتعتقها جارية

عمر ابن مسند في تقدم ) ) وقد أعتق لمن الولء ( ( إنما وفيه تعالى الله
المسند هذا في إليه أشير قد والسبعون الثاني الحديث  - وفي2657 2130

آنفا
السلح علينا حامل ( ( من والسبعين الثالث الحديث  - وفي2658 2131
في ليس ما وإظهار النصح خلف والغش أخلقنا على ليس ) ) أي منا فليس

الباطن

فل أي فيقول العبد ( ( فيلقى والسبعين الرابع الحديث  - وفي2659 2132
سيدا أجعلك ) ) أي أسودك ( ( ألم وقوله فلن ترخيم ) ) فل أكرمك ألم

الحميدي قال وترتع رئيسا تصير وترأس له فينقادون قومه يفوق الذي والسيد
تأخذ بالباء تربع فقالوا اللغة وأهل العربية أصحاب وأما بالتاء ترتع الصل كأن

أي ممكن أيضا وترتع قال الغنيمة من الرئيس يأخذه كان ما والمرباع المرباع
الرحامة من أتركك ) ) أي أنساك ( ( فإني قوله شئت فيما وتنبسط تتنعم
ويكرمه يرفعه أنه ) ) أي إذا هنا ( ( ها للمؤمن وقوله
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هذا بعد ما سبق وقد
ثرت أي لها فتساورت والسبعين الثامن الحديث  - وفي2663 2133

الله {صلى الله برسول فصرخ يلتفت ولم فوقف وقوله وتطلعت وانزعجت
حااجة عن يرجع لئل الدب حاسن من هذا الناس أقاتل ماذا وسلم} على عليه

قضاها وما إليها توجه قد
الخصب في سافرتم ( ( إذا والثمانين الثاني الحديث  - وفي2667 2134

في بها وارفقوا المرعى من مكنوها ) ) أي الرض من حاظها البل فأعطوا
المرعى وعدم والشدة الجدب ) ) يعني السنة في سافرتم ( ( وإذا السير

العظام مخ عن بالنقي عبروا وقد السمن ) ) والنقي نقيها بها ( ( فبادروا
تلك من الخروج بها بادروا والمعنى والسمن القوة على استدلل العين وشحم
( ( فاجتنبوا وقوله الليل آخر نزول والتعريس قوة وفيها نقي بها دام ما الشدة
الجواد على تنزلوا ل ) ) أي الطرق
تصحب ( ( ل والثمانين الثالث الحديث  - وفي2668 2135

فلن الجرس وأما فلنجاسته الكلب ) ) أما جرس أو كلب فيها رفقة الملئكة
( ( سماها ولذلك أطرب وربما الخبر في الفكر عن فيذهله القلب يشغل صوته

) ) الشيطان مزامير

فما مجندة جنود ( ( الرواح والثمانين الخامس الحديث  - وفي2670 2136
الحديث معنى سليمان أبو ) ) قال اختلف منها تناكر وما ائتلف منها تعارف
روي ما على ملبستها هي التي الجساد وتقدمها الرواح كون مبتدأ عن الخبار

النبي ) ) فأعلم وكذا بكذا الجساد قبل الرواح خلق الله ( ( إن الحديث في
ائتلف من قسمين على خلقت ما أول خلقت وسلم} أنها عليه الله {صلى

جعلها ما الرواح تقابل ومعنى وتواجهت تقابلت إذا المجندة كالجنود واختلف
الرواح فيها التي الجساد الكون مبدأ من والشقاوة السعادة من عليه الله

التشاكل من عليه جعلت ما حاسب على وتختلف فتأتلف الدنيا في تلتقي
وكذلك ضده عن وينفر شكله يحب الخير البر فترى الخلقة بدء في والتنافر
موجودة كانت قد فإنها بأعراض ليست الرواح أن على دليل هذا وفي الفاجر

( ( أرواح السلم عليه قوله هذا ويؤيد الجساد فناء بعد تبقى وأنها الجساد قبل
من تعلق خضر طير حاواصل في الشهداء

تفسيره سبق ) ) وقد معادن ( ( الناس الحديث هذا ) ) وفي الجنة شجر
من أحادكم قام ( ( إذا والثمانين السادس الحديث  - وفي2671 2137

أن ولبد فيه جلس لمن المجلس لن ) ) وهذا به أحاق فهو إليه رجع ثم مجلسه
يرح لم كأنه فيها الذهاب عند فجعل لزمة حاوائج للنسان يعرض
سعد مسند في سبق قد والثمانون السابع الحديث  - وفي2672 2138
ابن مسند في عليه تكلمنا قد والثمانون الثامن الحديث  - وفي2673 2139

عمر
أول في وزغة قتل ( ( من والثمانين التاسع الحديث  - وفي2674 2140
) ) حاسنة وكذا كذا فله الثانية الضربة في قتلها ومن حاسنة وكذا كذا فله ضربة
الضعف على والشجاعة القدام ثواب توقير إلى بهذا الشارة كأن الولى لدون

والجبن
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يجده أن إل والده عن ولد يجزي ( ( ل التسعين الحديث  - وفي2675 2141
الشرى بنفس عليه عتق أباه اشترى من أن ) ) اعلم فيعتقه فيشتريه مملوكا

إلى تسبب بالشراء لنه الشرى بعد العتق ذكر وإنما بالعتق يتلفظ أن غير من
عليه يعتق ل وقال الحديث بظاهر أخذ داود أن إل الجمهور مذهب وهذا العتق

ما ويقول هذا في داود مذهب يستحسن عقيل ابن وكان يعتقه حاتى بالشراء
قال أعتق إذا يجزى إنما لنه أيضا والمعنى معه الحديث لفظ لن قال ما أحاسن
حارا كان العتق في تسبب إذا نقول ونحن

درهمها العراق ( ( منعت والتسعين الحادي الحديث  - وفي2676 2142
الخبار حاسن الوقوع متحتم عن إخبارا كان فلما ستمنع ) ) المعنى وقفيزها

أنتم ( ( كيف اللفاظ بعض في أنه عليه يدل لكونه تحقيقا الماضي بلفظ عنه
هذا منعوا إنما يقول العلماء بعض كان ) ) وقد درهما ول دينارا تجتبوا لم إذا

بشيء ليس وهذا السلم على الكل إجماع عن إخبار وهذا قال أسلموا لنهم
أفراد من والثمانين السابع الحديث في المسند هذا في صريحا سبق قد لنه

قال البخاري
ذمة تنهتك قال وكيف قيل درهما ول دينارا تجتبوا لم إذا أنتم كيف هريرة أبو

وقال أيديهم في ما فيمنعون الذمة أهل قلوب الله فيشد رسوله وذمة الله
الخراج عليها ويوضع للمسلمين ستفتح البلد هذه أن الحديث معنى الخطابي

مكيال والمدي الزمان آخر في ذلك وسيمنع والوزان بالمكاييل مقدرا شيئا
يقال مصر لهل مكيال والردب مكوكا عشر خمسة يسع إنه يقال الشام لهل

صاعا وعشرين أربعة يسع إنه

وفيه والتسعين السابع الحديث إلى هذا بعد ما سبق  - وقد2682 2143
بها يضربون البقر كأذناب سياط معهم قوم أرهما لم النار أهل من ( ( صنفان

يكون أن يشبه السياط بأصحاب ) ) الشارة عاريات كاسيات ونساء الناس
أوجه ) ) ثلثة عاريات ( ( كاسيات قوله وفي الشرط أصحاب من للظلمة

عاريات الظاهر في كاسيات فهن تحتها ما تصف رقاقا ثيابا يلبسن أنهن أحادها
بعضهن أي عاريات فهن أجسامهن بعض يكشفن أنهن والثاني المعنى في

( قوله وفي الشكر من عاريات وجل عز الله نعم من كاسيات والثالث منكشف
المعنى أن أحادها أقوال ) ) أربعة مميلت ( مائلت

الفتتان إلى للرجال مميلت الشر إلى مائلت والثاني مجد جاد يقال كما واحاد
الدخول غيرهن معلمات أي مميلت الله طاعة عن زائغات مائلت والثالث بهن
أعطافهن مميلت مشيتهن في متبخترات أي مائلت والرابع فعلهن مثل في

يعظمن أنهن أحادهما قولن ) ) فيه البخت كأسنمة ( ( رؤوسهن قوله وأكتافهن
في البخت أسنمة فيشبه عليهن وبالخمر الشعر من يصلنه بما رؤوسهن
رؤوسهن ينكسن ول يغضضن ول الرجال إلى يطمحن أنهن والثاني ارتفاعها

بعدي سيكون ) ) أي أرهما ( ( لم وقوله
والتسعون الثامن الحديث سبق  - وقد2684 2144
النار في يجتمعان ( ( ل والتسعين التاسع الحديث  - وفي2685 2145

قتل ( ( مؤمن قال الله رسول يا هم من ) ) قيل الخر أحادهما يضر اجتماعا
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يتساوى فل أخرج بمعاصيه النار المؤمن دخل إن أنه ) ) المعنى سدد ثم كافرا
فيه هو فيما معه يجتمع ول الكافر ومكث مكثه

الناس سأل ( ( من المائة بعد الول الحديث  - وفي2686 2146
الحاجة فوق ما ) ) والتكثر تكثرا أموالهم

الله {صلى الله رسول كان المائة بعد الثاني الحديث  - وفي2687 2147
رجله في يكون أن الفرس في الشكال الخيل من الشكال وسلم} يكره عليه

هذا جاء وقد اليسرى ورجله اليمنى يده في أو اليسرى يده وفي بياض اليمنى
منه قوائم ثلثا يكون أن هو عبيد أبو وقال الثوري سفيان عن الحديث في مبينا

في يكون لنه الخيل به تشكل الذي الشكال من أخذ مطلقة وواحادة محجلة
في إل الشكال يكون ول محجلة ورجل مطلقة الثلثا تكون أو قوائم ثلثا

اليد في يكون ل الرجل
الله {صلى الله رسول خرج المائة بعد الثالث الحديث  - وفي2688 2148

( قال الجوع ) ) قال أخرجكما ( ( ما فقال وعمر بكر بأبي هو وسلم} فإذا عليه
وعمر بكر أبا أن فالجواب أفضل كتمانه ما أظهروا كيف قائل قال ) ) إن ( وأنا

وكتمان واجب والصدق خروجهما سبب عن سألهما إنما ذلك بذكر يبدآ لم
إنما أنه على الواجب فعل فآثرا فضيلة الحال
يقصد لمريد أو الرسول لمثل أظهر إذا وأما وسمعة رياء لخوف هذا مثل يكتم

وسلم} عليه الله {صلى الله رسول قول وأما به بأس فل والقتداء التباع
بحاله إخبارهما في فجمع فيه هما ما على به قواهما مما ) ) فإنه ( ( وأنا
بكما سلك قد بأنه يبشرهما أن والثاني هو ابتلي فقد يصبرا أن أحادهما شيئين

العقبة شهد التيهان بن مالك الهيثم أبو فهو أتوه الذي الرجل وأما طريقي في
مع كلها والمشاهد وأحادا بدرا وشهد عشر الثني النقباء أحاد وهو السبعين مع

أي رحابا أتيت المعنى وأهل مرحابا وسلم} وقوله عليه الله {صلى الله رسول
أي وسهل أيضا ويقولون تستوحاش ول فأمن غربا ل أهل أتيت أي وأهل سعة
وقولها خيرا لقيت تقول كما الدعاء مذهب في كله وهذا حازنا ل سهل أتيت

تسميه الذي وهو الكباسة العين بكسر والعذق العذب الماء يطلب أي يستعذب
) ) ( ( لتسألن وقوله واللبن الدر ذات والحلوب السكين والمدية العثق العامة

أن ينبغي التي النعم من تناوله وسهولة حاصوله تسهيل فإن هذا شكر عن أي
تشكر

كبدها أفلذ الرض ( ( تقيء المائة بعد الرابع الحديث  - وفي2689 2149
ابن قال فيها المدفونة الكنوز تخرج ) ) أي والفضة الذهب من السطوان أمثال

فلذ وجمعها واحادة وفلذة كبده من قطعة وهو للبعير إل يكون ل الفلذ السكيت
تشبيها كبدا الرض باطن في ما وسمي طول المقطوعة القطع وهي وأفلذ
والسطوان إخراجها وقيئها تقيء قوله وكذلك البعير بطن في الذي بالكبد

شغل في وهم القيامة قبيل هذا يكون أن ويحتمل العمدة والساطين العمود
القيامة في يكون أن ويحتمل
شيخ الله يكلمهم ل ( ( ثلثة المائة بعد الخامس الحديث  - وفي2690 2150
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فإن تعاطوه مما الناس أبعد الثلثة ) ) هؤلء مستكبر وعائل كذاب وملك زان
إنما والشيخ المخالفة ل الوطر قضاء فيقصدون أصحابه يغلب الشباب شبق
فوقه فليس الملك وأما اللتذاذ من أقوى حاقه في فالمعصية تكلف على يزني
الفقر مع والتكبر الفقير والعائل له معنى ل ذبنا أتى فقد مكاذبته إلى يحتاج أحاد

أن كما أقبح هؤلء من ولكنها كانت ممن قبيحة الذنوب وهذه له وجه ل
أقبح العلماء من لكنها قبيحة أحاد كل من المعاصي

إل يقبل ل طيب الله ( ( إن المائة بعد السادس الحديث  - وفي2691 2151
الله أن كما عيب ول نقص يدخلها ل التي صفاته كمال عن إخبار ) ) هذا طيبا

تغير قد الذي والشعث الحلل به ) ) يعني طيبا إل يقبل ( ( ل وقوله جميل
الحرام أكل أن الحديث بين وقد والمتشاط بالدهن عهده لبعد وتلبد رأسه شعر
تمنع المعاصي جميع أن على ونبه الدعاء إجابة من يمنع

محمد يعفر هل جهل أبو قال المائة بعد السابع الحديث  - وفي2692 2152
فما وقوله العفر للتراب ويقال بالتراب إلصاقه الوجه تعفير أظهركم بين وجهه

خلفه إلى يرجع وينكص عقبه على نكوصه إل منه بادرهم فما أي منه فجئهم
بسرعة الستلب والختطاف القدم مؤخر والعقب

وبطر أشر مال أصاب إذا كان جهل أبو هنا ) ها ( النسان و حاقا ) بمعنى ( كل و
) المرجع ( الرجعى و نفسه رأى أن ) أي رآه ( أن وطعامه ومراكبه لباسه في

أو بالناهي والمراد التعجيب لتأكيد كررها وإنما للمخاطب ) تعجيب ( أرأيت
عن أنهك ألم فقال وسلم} يصلي عليه الله {صلى النبي رأى قد وكان جهل
عن المنهي كان إن وسلم} أرأيت عليه الله {صلى محمد بالعبد والمراد هذا

إذا عبدا ينهى الذي أرأيت المعنى الفراء قال الناهي كذب إن أرأيت الهدى
النباري ابن وقال هذا من أعجب شيء فأي الذكر عن مول كاذب وهو صلى

( كل فيجازيه ذلك يرى الله - بأن جهل أبا - يعني يعلم ألم مصيبا أرأيته تقديره
( لنسفعا وإيذائه وشتمه محمد تكذيب ) عن ينته لم ( لئن ذلك يعلم ل ) أي

أي بيده سفعت عبيدة أبو قال الرأس مقدم والناصية الخذ ) والسفع بالناصية
جذبا وجذبته عليه قبضت إذا بالشيء سفعت يقال الزجاج وقال بها أخذت
بدل هي عبيدة أبو ) قال ( ناصية قوله النار إلى ناصيته ليجزن والمعنى شديدا
يقال كما ء خاطى كاذب صاحابها بناصية المعنى الزجاج وقال جرها فلذلك
نهاره

أهل ) أي ناديه ( فليدع ليله في وقائم نهاره في صائم هو أي قائم وليله صائم
الملئكة هم عطاء ) قال الزبانية ( سندع بهم فليستنصر مجلسه أهل وهم ناديه

العرب كلم في الزبانية قتادة وقال جهنم خزنة هم مقاتل وقال الشداد الغلظ
بأخرة قال ثم بواحاد للزبانية أسمع لم يقول الكسائي كان الفراء وقال الشرط

الزبانية واحاد عبيدة أبو وقال سماعا أم منه أقياسا أدري فل زبني الزبانية واحاد
قتيبة ابن وقال عفرية زبنية فلن ويقال جان أو إنس من متمرد كل وهو زبنية

ابن قال وكذلك إليها النار أهل يدفعون كأنهم الدفع وهو الزبن من مأخوذ هو
القوم وتزابن برجلها ودفعته حاالبها زبنت إذا زبون ناقة يقال الدفع الزبن دريد
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ترك ) في تطعه ( ل جهل أبو عليه ما على المر ليس ) أي ( كل وقوله تدارؤوا
أن الجمهور قول هذا بالطاعة ) إليه ( واقترب لله صل ) أي ( واسجد الصلة

خطاب إنه قيل وسلم} وقد عليه الله {صلى للنبي ) خطاب ( واقترب قوله
أبا يا أنت واقترب محمد يا أنت اسجد أحادهما قولن المعنى في ثم جهل لبي
محمد من جهل أبا يا أنت واقترب والثاني أسلم بن زيد قاله النار من جهل
لهلكت اقتربت لو أي له تهددا

- الكافر ( ( ضرس المائة بعد الثامن الحديث  - وفي2693 2153
أهل خلق تعظيم ) ) في ثلثا مسيرة جلده وغلظ أحاد - مثل الكافر ناب أو

عذابه كثر العضو عظم كلما لنه عذابهم زيادة إحاداهن فوائد خمس النار
نوع الزدحاام فإن ليزدحاموا والثالثة الخلقة لتشويه والثانية اللم محال لتساع
ليستوحاش  والرابعة49 ) إبراهيم الصفاد في ( مقرنين تعالى قال كما عذاب

والخامسة أيضا عذاب المستبشعة الهائلة الشخاص فإن بعضهم من بعضهم
إليه أعيدت كفره حاال الدنيا في منه انفصلت التي الكافر أجزاء جميع يكون أن

العذاب أجزائه جميع لتذوق
عمر ابن مسند في سبق قد المائة بعد عشر الحادي  - والحديث2696 2154
أبي مسند في تقدم قد المائة بعد عشر الخامس  - والحديث2700 2155
الدرداء

عند القدر ليلة تذاكرنا المائة بعد عشر الثامن الحديث  - وفي2703 2156
وهو القمر طلع حاين يذكر ( ( أيكم وسلم} فقال عليه الله {صلى الله رسول

) ) جفنة شق مثل
الجفنة بشق العشرين بعد فيما القمر شبه الطعام جفنة والجفنة النصف الشق
وعشرين سبع ليلة به أراد وقيل

عيون في ( ( فإن المائة بعد عشر التاسع الحديث  - وفي2704 2157
ذلك نحو أو صغر أو زرقة من يستحب ل ما بعض ) ) يعني شيئا النصار

جانبه الجبل وعرض جابر مسند في وزنها ذكرنا وقد أوقية جمع والواقي
الله رسول مع كنا المائة بعد والعشرين الحادي الحديث  - وفي2706 2158
أسفل إلى علو من السقطة الوجبة وجبة سمع وسلم} إذ عليه الله {صلى
يسقط أي النار في يهوي وقوله الحائط وجب يقال الهدم كصوت مزعج بصوت

القعر البعيدة الحفرة والمهواة بسرعة هوة في ألقي كأنه الشيء هوى يقال
الشيء عمق نهاية والقعر
أحادكم قام ( ( إذا المائة بعد والعشرين الثالث الحديث  - وفي2708 2159

إلى البدن لتدريج بهذا أمر ) ) إنما خفيفتين بركعتين الصلة فليفتتح الليل من
في التطويل على يهجم لئل العبادة

مرة أول
زار رجل ( ( أن المائة بعد والعشرين الخامس الحديث  - وفي2710 2160

عليه لك هل فقال ملكا مدرجته على تعالى الله فأرصد أخرى قرية في له أخا
وجمعها الطريق والمدرجة له منتظرا أي رصدا أقام ) ) أرصد تربها نعمة من

أمر وهذا الخوان زيارة فضل الحديث هذا وفي لك لتدوم تراعيها وتربها مدارج
الكبريت من أعز وجل عز الله في الخوان فإن رسمه وذهب اسمه بقي

ينشد الزاهد الفاعوس بن الحسن أبو وكان الحامر
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زدتم قد التي اللف هذه ما
بالخوان الخوان فدعوتم

أخا أصيره أحاد لي صح ما
الشيطان ول ل حاقا الله في
له ما ودادي عن مول إما

وجهان له من وإما وجه
عز الله ( ( يقول المائة بعد والعشرين السادس الحديث  - وفي2711 2161

كما نفسه مقام وجل عز ربه المؤمن أقام ) ) لما تعدني فلم مرضت وجل
قوله في عنه أخبر

وجل عز الحق ) ) أقام به يبصر الذي وبصره به يسمع الذي سمعه ( ( فكنت
في الكرم باب من وهذا عبدي مرض ) ) أي ( ( مرضت فقال عبده مقام نفسه
) البقرة أذكركم ( فاذكروني تعالى كقوله منه بأفضل الشيء ومقابلة الجزاء
) ) نفسي في ذكرته نفسه في ذكرني ( ( من  وقوله152

نجارا زكريا ( ( كان المائة بعد والعشرين السابع الحديث  - وفي2712 2162
من يطلبوا لم وجل عز الحق إلى للخلق داعين بعثوا لما النبياء أن ) ) اعلم

بسبب منهم كل فاشتغل السباب مع الجريان من بد يكن ولم جزاء الخلق
وداود لقمان وكذلك خياطا وإدريس زكريا وكذلك نجارا ونوح حاراثا آدم فكان
{صلى ومحمد وشعيب وموسى تاجرا وصالح لوط وكذلك زراعا وإبراهيم زرادا
بكر أبو فكان والصالحين بعدهم من العلماء سيرة وهذه وسلم} رعاة عليه الله

وميمون سيرين وابن وطلحة عوف بن الرحامن وعبد عفان بن وعثمان الصديق
وكان جزارين كريز بن وعامر العاص بن وعمرو الزبير وكان بزازين مهران بن

وأيوب خياطا الحجبي طلحة بن وعثمان النبل يبري وقاص أبي بن سعد
يكتب وراقا دينار بن ومالك جزارا عبيد ابن - ويونس السختيان يبيع السختياني
سعيد وكان المصاحاف

بالكسب الشتغال أن واعلم يباضع الثوري وسفيان الزيت يحتكر المسيب ابن
إلى أدعى ويكون الرياء من ويمنع الدين يحفظ الناس عن الغنى إلى والتسبب

الموفق والله سعيد أبي مسند في والمال الكسب مدح سبق وقد القول قبول
الليل من أحادكم قام ( ( إذا المائة بعد الثلثين الحديث  - وفي2715 2163

فيه له يتوجه لم بمعنى ) ) استعجم فليضطجع لسانه على القرآن فاستعجم
يفهم لم إذا استعجم يقال القراءة وجه

أتيتموها قرية ( ( أيما المائة بعد والثلثين الحادي الحديث  - وفي2716 2164
لله خمسها فإن ورسوله الله عصت قرية وأيما فيها فسهمكم فيها وأقمتم

صلحا فتح ما فهي فيه ويقيمون يأتونها التي القرية ) ) أما لكم هي ثم ولرسوله
في ونقرها لنا الرض ملك أن على يصالحونا أن أحادهما ضربين على وذلك

أن على نصالحهم أن والثاني المسلمين بين وقفا تصير فهذه بالخراج أيديهم
التي القرية وأما الجزية حاكم في الخراج فهذا عنها الخراج ولنا لهم ملكها
خمسة تقسم والغنيمة الغنيمة حاكم فحكمها عنوة تفتح التي فهي الله عصت
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وللرسول لله منها فخمس أخماس
لذوي وسهم المصالح في يصرف وللرسول لله سهم أسهم خمسة على يقسم

للمساكين وسهم والفقراء لليتامى وسهم المطلب وبنو هاشم بنو وهم القربى
( ( لكم قوله معنى وهو الوقعة شهد لمن أخماسها وأربعة السبيل لبناء وسهم

صلحا فتحتموها ) ) أي فيها وأقمتم ( ( أتيتموها ) ) وقوله
البرية الله ( ( خلق المائة بعد والثلثين الثاني الحديث  - وفي2717 2165

من يوم كل أن العلماء من وغيره جرير ابن وذكر الرض ) ) البرية السبت يوم
تعالى قوله من أخذوه وإنما هذا قالوا لم أدري ول سنة ألف مقداره اليام هذه

مما سنة كألف ربك عند يوما وإن وعده الله يخلف ولن بالعذاب ( ويستعجلونك
السبت هي التي اليام فأما الخرة أيام إلى إشارة  وتلك47 ) الحج تعدون
الشياء خلق أن على يدل فالقرآن قيل فإن مقدارها عرف التي فهي والحاد

السموات أن فالجواب سبعة في أنها على يدل الحديث وهذا أيام ستة في
في خلقت والصول الرض من آدم وخلق أيام ستة في خلق بينهما وما والرض

بعضها من كالفرع وآدم ستة
قال المائة بعد والثلثين الثالث الحديث  - وفي2718 2166

الله {صلى الله رسول سمعت لني أكلتها أقط أثوار في أتوضأ إنما هريرة أبو
والثور ثور جمع ) ) الثوار النار مست مما ( ( توضأوا وسلم} يقول عليه

منسوخ الحديث وهذا ويجفف اللبن من يعمل شيء والقط القط من القطعة
مضى ثم كتفا أو عرقا وسلم} أكل عليه الله {صلى النبي أن عباس ابن روى
عليه الله {صلى الله رسول كان مسعود ابن وقال يتوضأ ولم الصلة إلى

بن محمد أخبرنا وقد ماء يمس ولم الصلة إلى يقوم ثم اللحم وسلم} يأكل
بن علي بن محمد أخبرنا قال الخياط أحامد بن محمد أخبرنا قال منصور أبي

أخبرنا قال عياش بن علي حادثنا قال الصمد عبد بن يزيد أنبأنا قال حامزة
من المرين آخر كان قال جابر عن المنكدر بن محمد عن حامزة أبي بن شعيب
قال وكذلك النار مست مما الوضوء وسلم} ترك عليه الله {صلى الله رسول
مسلمة بن محمد
مريم ابن ( ( ليهلن المائة بعد والثلثين الرابع الحديث  - وفي2719 2167

بالتلبية الصوت رفع ) ) والهلل الروحااء بفج
والعمرة الحج بين يجمع ) ) أي ليثنيهما ( ( أو وقوله
) بفلة رجل ( ( بينا المائة بعد والثلثين الخامس الحديث  - وفي2720 2168

والشجر النخل ذات الرض والحديقة وفل فلوات والجمع المفازة ) الفلة
حاجارة ذات أرض والحرة الهواء في لنسحابه سحابا سمي الغمام والسحاب

شرج واحادها السهل إلى المرتفعة الرض من الماء مسايل والشراج سود
وأسحوه أسحاه الشيء سحوت تقول السحو من مأخوذة والمسحاة وشرجة

لغات ثلثا وأسحو وأسحي أسحى فأنا وسحيا سحوا قشرته إذا
لم صلة صلى ( ( من المائة بعد والثلثين السابع الحديث  - وفي2169 2722

مثل نقصان خداج معنى عبيد أبو ) ) قال خداج فهي الكتاب بفاتحة فيه يقرأ
إذا الناقة خدجت يقال تمام لغير أو الخلق ناقص ولدا ولدت إذا الناقة خداج
الخلق ناقص ألقته إذا وأخدجت الخلق تام كان وإن النتاج أوان قبل ولدها ألقت
اليد مخدج إنه الثدية لذي قيل ومنه الحمل لتمام كان وإن
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لغير ولدها تلقي أن وهو بمعنى وأخدجت الناقة خدجت الزجاج قال ناقصها أي
أي خداج ذات فهي ) ) أي خداج ( ( فهي قوله النباري بن بكر أبو وقال تمام
قال الختصار في مذهبهم على مقامها الخداج وأقيم ذات فحذفت نقصان ذات

كما الفعل محل المصدر فأحال ناقصة أي مخدجة بمعنى خداج يكون أن ويجوز
تعيين على يدل الحديث وهذا ومدبر مقبل يريدون وإدبار إقبال الله عبد قالوا

عبدي وبين بيني الصلة ( ( قسمت وقوله باطلة الناقصة الصلة فإن الفاتحة
) ) لله الحمد العبد قال ( ( فإذا بقوله فسره ولهذا القراءة بالصلة ) ) يريد

ونصفها به يختص فهو وجل عز الله على ثناء الفاتحة نصف أن القسمة وبيان
من ليست البسملة أن على دليل الحديث هذا وفي بالعبد يختص فهو دعاء

منه البسملة كانت ) ) ولو ( ( الحمد بقوله ابتدأ أنه أحادهما وجهين من الفاتحة
كانت ولو دعاء ونصفها ثناء نصفها فجعل نصفين قسمها أنه والثاني بها لبدأ

ونصفا اثنتين الدعاء وآيات ونصفا أربعا الثناء آيات كانت منها البسملة
أحادكم يغتسل ( ( ل المائة بعد والثلثين الثامن الحديث  - وفي2723 2170

القلتين دون يكون أن يخلو ول الواقف ) ) الدائم جنب وهو الدائم الماء في
على يزيد أو به الحاداثا رفع فيمتنع مستعمل فيه الجنب باغتسال يصير فإنه

استقذاره يوجب منه الجنب اغتسال فدوام القلتين
) ) الرباط ( ( فذلكم المائة بعد والثلثين التاسع الحديث  - وفي2724 2171

وهؤلء خيولهم هؤلء يربط أن الرباط وأصل الجهاد في المرابطة مقام قائم أي
خيولهم
يكون أن لصديق ينبغي ( ( ل المائة بعد الربعين الحديث  - وفي2725 2172

تصلح فل اللعن منه تكرر من واللعان الصدق منه تكرر من ) ) الصديق لعانا
الحال هذه لصاحاب الحال هذه

ابن مسند في تقدم قد المائة بعد والربعون الثاني  - والحديث2727 2173
عمر

( ( أو المائة بعد والربعين الثالث الحديث  - وفي2728 2174
الخرة في لنفسه ادخره ) ) أي فاقتنى أعطى

بعرض دينه ( ( يبيع المائة بعد والربعين الخامس الحديث  - وفي2730 2175
المال جميع فيه ويدخل الدنيا من يعرض ما ) ) العرض الدنيا

) اللعنين ( ( اتقوا المائة بعد والربعين السادس الحديث  - وفي2731 2176
) ) ظلهم في أو الناس طريق في يتخلى ( ( الذي قال اللعنان وما ) قالوا
المكان فسمى فعله من للعن سبب ذلك فإن الحاجة لقضاء خلء يتخذه يتخلى
كل وظلهم فيه بالمشي المطروق الموضع الناس وطريق للعن سبب لنه لعنا

شجرة أو حاائط من به يستظلون ما
أهلها إلى الحقوق ( ( لتؤدن المائة بعد الخمسين الحديث  - وفي2735 2177

يسم لم ما على الدال ويفتحون التاء يضمون الحديث ) ) أصحاب القيامة يوم
بضم إل يجوز ل الخشاب محمد أبو لي قال ذلك من يمنعون اللغة وأهل فاعله
بياء لتؤدين لكان مفتوحاة كانت لو لنها الدال
لجنس هذا أن فالجواب للشاة يقاد حاتى أنتم لتؤدن يقال فكيف قيل فإن



الصحيحين     حديث من كشفالمشكل
السلمية   مشكاة  مكتبة

قرن ل التي والجلحاء للشاة يقاد حاتى آدم بني يا أنتم لتؤدن المعنى المخلوقين
القرن ذات والقرناء لها

نقصت ( ( ما المائة بعد والخمسين الحادي الحديث  - وفي2736 2178
الله {صلى الرسول يخبر كيف فقال معترض اعترض ) ) قد مال من صدقة
بقيراط دينار من تصدق من أن نعلم ونحن الحقائق ينافي وسلم} بما عليه
هذا يقصد وسلم} لم عليه الله {صلى الرسول إن فقالوا العلماء فأجاب نقص
في لي ووقع يزل لم كأنه فيكون المنفصل الجزء تخلف البركة أن أراد وإنما
بعض نقل فإذا داران للنسان فقلت السؤال أصل على ينطبق آخر جواب هذا

الحديث في جاء وقد حاقيقة ماله ينقص لم الخرى الدار إلى بالصدقة ماله
إحادى إلى ماله بعض بعث كمن ) ) وصار كالجبل تكون حاتى لحادكم ( ( فيربيها

عنك يخرج لم منك خرج ما أن هذا من فيراد صندوقين في قسمه أو داريه
الواهب مقام في العافي لن ) ) وذاك عزا إل بعفو عبدا الله زاد ( ( وما وقوله

رفع ) ) أي الله رفعه إل لله أحاد تواضع ( ( وما وقوله بذلك فيعز والمتصدق
القلوب في قدره

التواضع في لخلصه

قال ما ( ( المستبان المائة بعد والخمسين الثاني الحديث  - وفي2737 2179
بالسب بابتدائه ظالم البادئ لن ) ) وهذا المظلوم يعتد لم ما البادئ فعلى

إثم عليه كان المظلوم اعتدى فإذا جزاء فجوابه
الغيبة ما ( ( أتدرون المائة بعد والخمسين الثالث الحديث  - وفي2738 2180

ذلك يكن لم وإذا يكرهه مما فيه بما الغائب ذكر ) ) الغيبة يكره بما أخاك ذكر
تقول والعرب إفراطه من ويعجب منه يتحير الذي الكذب والبهت بهتانا كان فيه

إلى ظاهر ومنه هذا بعد ما سبق ) ) وقد للبهيتة ( ( يا
عمل ( ( من تعالى الله ( ( قال المائة بعد الستين  - الحديث2745 2181

عمل ثلثة العمال أن ) ) اعلم وشركه تركته غيري معي فيه أشرك عمل
لولهم الخلق لجل وعمل المقبول فهذا سواه به يقصد لم ما وهو لله خالص

ليقال قرأت ( ( إنما الخر الحديث في بقوله المراد وهو المردود فهذا عمل ما
قاصدا يصلي أن مثل والخلق الحق قصد فيه يجتمع ) ) وعمل قارئ فلن

فهذا التعبد بعين يروه وأن الخلق مدحاة قصد ذلك ضمن في يدرج ثم للثواب
أقرب الرد إلى وهو الحديث هذا في بالشرك المراد
سبق ( ( سيروا المائة بعد والستين الحادي الحديث  - وفي2746 2182

) ) والذاكرات كثيرا الله ( ( الذاكرون قال المفردون وما ) ) قالوا المفردون
المفردون قتيبة ابن قال أشهر والكسر وبكسرها الراء بفتح يروى الحديث هذا

وجل عز الله لذكر فانفردوا أعمارهم وطالت ولداتهم أقرانهم هلك الذين
فكأنهم وجل عز الله لذكر الناس عن المنقطعون هم الزهري وقال وعبادته
عن لنفراده الوحاشي الثور اللغة في والفرد والفارد للذكر أنفسهم أفردوا
عن إل شيء كل عن فأفردهم الذكر عليهم استولى غيره وقال بالنس النس

سواه إليه يضمون ول بالذكر يفردونه فهم وجل عز الله
( ( فكأنما المائة بعد والستين الثاني الحديث  - وفي2747 2183
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قولن يسفهم معنى وفي والرماد الحار التراب والملة ) ) المل المل يسفهم
سففت قولك من الظهر وهو يطعمهم والثاني وجههم في يسفي أحادهما
بحق عليك احاتجاجهم انقطع فقد عليهم منصور أنك والمعنى أسفه الدواء

أي الثلب بفيك العرب قول هذا ومثل الملة سف من كلم ينقطع كما القرابة
بفعل أديانهم في الثم عليهم دخل فقد هذا ومعه الناطق يسكت الذي الحجر

والتنغيص اللم من الحار الرماد يتناول من على يدخل كما حاقك في يجوز ل ما
إلى الحديث هذا بعد ما سبق وقد العون والظهير

معاش خير ( ( من وفيه المائة بعد والستين الخامس  - الحديث2750 2184
سمع كلما متنه على يطير الله سبيل في فرسه عنان ممسك رجل لهم الناس
) ) شعفة رأس في رجل أو مظانه القتل يبتغي عليه طار فزعة أو هيعة

والهيعة ظهره على وهو بركضه يسرع متنه على ويطير العيش المعاش
الطرماح قال غيره أو عدو من المخوف المفزع الصوت

مالك آل من المجد حاماة ابن أنا
وهو خوار جمع والخور وتضعف تجبن ) ) أي تهيع الرجال خور جعلت إذا

مكانه الشيء ومظان مظانه في ) ) أي مظانه القتل ( ( يبتغي وقوله الضعيف
من الواحادة والشعفة معدنه الشيء ومظنة وقته أو فيه وجوده يظن الذي

الجبال في الطرق وهي الشعاب والجمع والشعبة أعاليها وهي الجبال شعفات
{صلى النبي أتى المائة بعد والستين السادس الحديث  - وفي2751 2183

بالصلة النداء تسمع ( ( هل قال قائد لي ليس فقال وسلم} أعمى عليه الله
دليل الحديث هذا وفي مكتوم أم ابن هو ) ) العمى ( ( فأجب قال نعم ) ) قال

الجماعة وجوب على
بكم الله لذهب تذنبوا لم ( ( لو والستين السابع الحديث  - وفي2752 2186
من المراد أن على دليل ) ) هذا لهم فيغفر فيستغفرون يذنبون بقوم ولجاء
ذل يبين وبهذا لجرمه الرأس منكس لذنبه منكسر المذنب فإن الذل العبد

العفو في المذنب لرجاء تقوية وفيه الربوبية عز ويظهر العبودية
( ( يقطع المائة بعد والستين الثامن الحديث  - وفي2753 2187

ذر أبي مسند في هذا على تكلمنا ) ) وقد والحمار والمرأة الكلب الصلة
مؤمن يفرك ( ( ل المائة بعد والسبعين الحادي الحديث  - وفي2576 2188
فرك يقال البغض الفاء بكسر ) ) الفرك آخر رضي خلقا منها كره إن مؤمنة
المؤمنة أن الحديث من والمراد النساء أبغضته إذا مفرك ورجل فركا يفرك

يحبه ل ما فيحمل المؤمن يحبها محمودة خصال استعمال على اليمان يحملها
يحبه لما

أحاد يشربن ( ( ل المائة بعد والسبعين السادس الحديث  - وفي2761 2189
قوم يدعي مما وهذا القيء فليستدع ) ) أي فليستقئ نسي فمن قائما منكم

سبق وقد للمبالغة القيء وذكر مكروه قائما الشرب أن والصحيح منسوخ أنه
السلم عليه علي مسند في هذا

آخر في ( ( سيكون المائة بعد والسبعين السابع الحديث  - وفي2762 2190
) ) وإياهم فإياكم آباؤكم ول أنتم تسمعوا لم بما يحدثونكم أناس أمتي

في ( ( يكون الحديث ألفاظ بعض في أن ويوضحه الكذابين إلى بهذا الشارة
هذا ) ) وفي تسمعوا لم بما الحااديث من يأتونكم كذابون دجالون الزمان آخر
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عنه بالبحث الحديث نقلة من الكذاب يعرف وإنما الكذب أهل من تحذير
سماع عن المتزهدين جهلة من جماعة تورع وقد قدح من فيه قيل فيما والنظر
وإفساد الصحيح لتصحيح قصد أنه يعلموا ولم غيبة هذا قالوا الكذابين في القدح

وبالغوا أدخلوا ولقد يفسدها ما الشريعة في لدخل النقل جهابذة ولول الفاسد
الكذابين كذب الحديث عن ينفي ناقد من زمن كل يخلي ل تعالى الله أن غير

أمره على غالب والله لشريعته حافظا الجاهلين وتحريف
أتيت هريرة أبو قال المائة بعد والسبعين التاسع الحديث  - وفي2764 2191
الله رسول على فدخلت فاحاتفرت يدخل ربيع فإذا بابا له أجد فلم حاائطا

افتعلت واحاتفرت الجدول والربيع البستان وسلم} والحائط عليه الله {صلى
الثديان ثديي بين فضرب وقوله الدخول موضع له ليتسع حافر فكأنه الحفر من

الزجاج قال معروفان

أي عمر وركبني له تهيأت أي بالبكاء وأجهشت الثندوة له يقال الثدي ومغرز
وهذا التعبد ويتركون بها يقتنعون أي الناس عليها يتكل أن أخشى وقوله لحقني

لو إذ برأيه يقول وسلم} كان عليه الله {صلى الله رسول أن على يدل الحديث
ينبغي أنه على تنبيه الحديث وفي عمر لقول تركه لما وحاي عن بذلك أمر كان

وأن محبته وقوة قصده صحة علم إذا الصاحاب انبساط يحمل أن للمصحوب
المصلحة رأى وسلم} وإنما عليه الله {صلى الله رسول خلف يقصد لم عمر

عليه ينكر ولم حامله فلذلك للمسلمين
هاتين من ( ( الخمر المائة بعد الثمانين الحديث  - وفي2765 2192

ذكرنا وقد الخمر منه يتخذ ما معظم إلى ) ) الشارة والعنبة النخلة الشجرتين
عمر مسند في هذا

فصرت أمي أتيت المائة بعد والثمانين الحادي الحديث  - وفي2766 2193
مجاف هو فإذا الباب إلى

تحريكه صوت الماء وخضحضة وحاركته صوته القدم وخشف المغلق المجاف
من رجل خرج المائة بعد والثلثين الثالث الحديث  - وفي3768 2194

أن يشبه القاسم أبا عصى فقد هذا أما هريرة أبو فقال أذن ما بعد المسجد
الخروج عن وسلم} نهيا عليه الله {صلى الله رسول من سمع هريرة أبو يكون

فعل فقد الحاضر خرج فإذا للغائبين استدعاء هو إنما الذان إن ثم الذان بعد
المراد ضد

مكة فتح حاديث في المائة بعد والثمانين الرابع الحديث  - وفي2769 2195
المجنبة المجنبتين إحادى على وسلم} الزبير عليه الله {صلى الله رسول بعث

الذي وهو حااسر جمع والحسر العسكر جانبي أحاد في تسير العسكر من قطعة
وهذا الحديث لفظ هكذا حااسرا يكون ما أكثر والراجل مغفر ول له درع ل

هم وقال السين قبل الساكنة بالباء الحبس فقال قتيبة ابن رواه وقد تفسيره
وأحاسب قال وتأخرهم السفر في الركبان عن لتحبسهم بذلك سموا الرجالة
حاابسا يكون أن ويجوز ) ) قال ( ( مفعول ) ) بمعنى ( ( فعيل حابيسا الواحاد

بمسيره الركبان من يسير من يحبس كأنه
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إذ تقلبهم وسرعة حاركتهم لخفة بياذقا سموا الرجالة إنهم فقيل البياذقة وأما
( ( ووبشت وقوله مجتمعة العسكر من قطعة والكتبية السلح حامل يتكلفوا لم

الخلط والوشاب والوباش شتى قبائل من جموعا جمعت ) ) أي قريش
أي بيده وأحافى وقوله بالقتل حاصادهم إلى يشير الخرى على بيده وقال وقوله
أهلكت أي قريش خضراء أبيدت وقوله والقتل للحصد وصفا بحافتها أشار

الكثرة عن بالسواد تعبر والعرب ومعظمها سوادها وخضراؤها واستؤصلت
هذا قال إنما البناني ثابت ) ) قال آمن فهو سفيان أبي دار دخل ( ( من وقوله
أبي دار دخل بمكة أوذي إذا كان وسلم} لنه عليه الله {صلى الله رسول
ضننت يقال والشح البخل والضن القول بهذا هذا على فكافأه فأمن سفيان

الضاد بكسر أضن النون بفتح وضننت الضاد بفتح أضن النون بكسر بالشيء
وأناموه طرفها القوس وسية بيده لمسه أي الحجر استلم وقوله أخرى لغة

قتلوه
( ( من المائة بعد والثمانين الخامس الحديث  - وفي2770 2196

إلى ) ) الشارة جاهلية ميتة مات فمات الجماعة وفارق الطاعة عن خرج
عمر ابن مسند في الجاهلية الميتة معنى وشرحانا هذا ذكرنا وقد المراء طاعة
العمى المر هو حانبل بن أحامد ) ) قال عمية راية تحت قاتل ( ( من وقوله
قتال في هذا راهويه بن إسحاق قال وكذلك بالعصبية وجهه يستبان ل الذي

الشرع خالف وإن هواهم على القوم نصرة والعصبية العصبية في القوم
( ( قتلة قال وإنما والركبة والجلسة كالقعدة الحالة القاف مكسورة والقتلة
للخرين عصبية بعضا يقتل كان بعضهم ) ) لن جاهلية
قوم يخلف ( ( ثم المائة بعد والثمانين السادس الحديث  - وفي2771 2197
وقد السمن ذلك عن فيحدثا المطاعم يكثرون أنهم ) ) المعنى السمانة يحبون

الشرف من لهم ليس ما ويدعون الموال من الستكثار يريدون المعنى إن قيل
الحاوال لهذه السمن فاستعار الخير من فيهم ليس بما ويفخرون

ربه إلى به ( ( ينطلق المائة بعد والثمانين السابع الحديث  - وفي2772 2198
) ) يشير الجل آخر إلى به ( ( انطلقوا فيقول المؤمن ) ) يعني

وسلم} ريطة عليه الله {صلى الله رسول فرد الكافر روح وذكر البعث إلى
ورياط ريط وجمعها لفقين تكن لم ملءة كل الريطة أنفه على عليه كانت

ليعلم أنفه على ردها وإنما ريط فهو لين رقيق ثوب كل أن السكيت ابن وحاكى
الكافر روح ريح بنتن

بعد الصيام ( ( أفضل المائة بعد والثمانين الثامن الحديث  - وفي2773 2199
- وجل عز الله إلى نسبه إنما عبيد أبو ) ) قال المحرم الله شهر رمضان

بقوله خصه وإنما إليه ينسب معظم وكل وتعظيمه - لتشريفه له كلها والشهور
 السم بذلك معروفا كان لنه المحرمات باقي ) ) دون ( ( المحرم

المطلب عبد بن العباس الفضل أبي مسند من المشكل  ) كشف81( 
الله {صلى الله رسول من أسن وسلم} كان عليه الله {صلى الله رسول عم

المشركين مع وخرج إسلمه يكتم وكان قديما وأسلم سنين وسلم} بثلثا عليه
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فإنه يقتله فل العباس لقي وسلم} من عليه الله {صلى النبي فقال بدر يوم
مهاجرا أقبل ثم مكة إلى ورجع نفسه ففادى اليسر أبو فأسره مستكرها أخرج

حاديثا وثلثون وسلم} خمسة عليه الله {صلى الله رسول عن روى ما وجملة
خمسة الصحيحين في منها له أخرج

طالب أبا إن الله رسول يا الول الحديث في المشكل  - فمن2775 2200
والغمرات جوانبه جميع من الشيء حافظ الحياطة وينصرك يحوطك كان

الكعبين دون ما وهو الماء بضحضاح شبه الخفيف الشيء والضحضاح الشدائد
بعض من أسفل بعضها كان إذا الدرك الضحاك فقال الدرك وأما

بعض فوق بعضها كان إذا والدرج
والظاء موضع اسم وهو الظهران مر أتوا البخاري أفراد  - وفي2776 2201

لن النصار وهم والخزرج الوس إلى يشير عمرو بني نيران وقوله مفتوحاة
جاء كما العلى جدهم إلى النصار فنسب عمرو بن حاارثة ابنا والخزرج الوس

الوس أم هي قيلة لن النصار يعني قيلة بني الله قاتل سلمان حاديث في
حارس من وقوله هزيم بن سعد ابن عذرة بن كاهل بنت قيلة وهي والخزرج

وفسروه المعجمة بالخاء قوم رواه الجبل وخطم طلئعه من أي الله رسول
أي الجبل من حاطم ما بأنه وفسروه بالحاء آخرون ورواه منه النادر الجبل بأنف
ما قال وإنما المرتبة العساكر وهي الكتائب واحادة والكتيبة منقطعا فبقي ثلم
ألحم يقال منه يخلص الذي والقتال الحرب والملحمة إياها لحاتقاره ولغفار لي

في الرجل

ما الذمار الذمار يوم حابذا قوله مخلصا يجد فلم فيها نشب إذا واستلحم الحرب
تمنى وكأنه يحميه أن يلزمه ما يحمي أي الذمار حاامي فلن يقال حافظه لزمك

وبضم مكة أعلى في وبالمد الكاف بفتح وكداء قومه يحمي أن قدر لو أن
ابن مسند في وحاققناه السم هذا بينا وقد مكة أسفل في والقصر الكاف
وسلم} دخل عليه الله {صلى الله رسول بأن صرح قد الحديث وهذا عباس

الله رسول أن عمر ابن مسند في سبق وقد مكة أسفل من الفتح يوم مكة
الوداع حاجة في فهذا العليا الثنية كداء من مكة وسلم} دخل عليه الله {صلى

فتح يوم وسلم} أمر عليه الله {صلى الله رسول أن سعد بن محمد روى وقد
من الوليد بن وخالد كدى من والزبير كداء من يدخل أن عبادة بن سعد مكة

القتال عن ونهى أذاخر وسلم} من عليه الله {صلى الله رسول ودخل الليط
ودخل القتال يرد لم لنه أعلها من الفتح يوم يدخل لم أنه هذا من فيظهر قلت
القهر من له تمكن قد لما أعلها من حاجته في

أصحاب ناد عباس يا مسلم أفراد من الول الحديث  - وفي2777 2202
السمرة
وقوله الرضوان بيعة شجرة والمراد الطلح شجر وهو السمر واحادة السمرة

التنور الصل في والوطيس القتال وتناهى الحرب اشتدت يعني الوطيس حامي
بأسهم أي كليل حادهم أرى زلت فما وقوله ولهبها النار باشتعال الحرب فشبه

الضريبة عن نبا إذا السيف كل يقال نابيا ضعيفا وشدتهم
آراب سبعة معه سجد العبد سجد إذا الثالث الحديث  - وفي2779 2203
المر ومعناه الخبر لفظ لفظه الحديث وهذا إرب واحادها العضاء الراب

هذه على والسجود والجبهة القدمين وأصابع والركبتان اليدان بالسبعة والمراد
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روايتان النف وفي عندنا واجب السبعة
طالب أبي بن جعفر بن الله عبد مسند من المشكل  ) كشف83( 

وعشرون وسلم} خمسة عليه الله {صلى الله رسول عن روى ما وجملة
حاديثان الصحيحين في منها له أخرج حاديثا

وسلم} عليه الله {صلى الله رسول رأيت الول الحديث  - ففي2782 2204
هذا وفي لغتان وكسرها القاف ضم وفي ممدود القثاء بالرطب القثاء يأكل

بارد رطب القثاء فإن بضده الشيء ومقابلة الطب إثبات أحادهما معنيان الفعل
الطعمة في التوسع إباحاة والثاني يعتدلن فباجتماعهما يابس حاار والرطب

المباحاة الملذوذات ونيل
{صلى الله رسول به استتر ما أحاب كان الثاني الحديث  - وفي2783 2205

شخص له كان ما كل الهدف نخل حاائش أو هدف وسلم} لحاجته عليه الله
هدفا للنضال رفع ما ويسمى وغيره بناء من مرتفع

النخل جماعة الحائش عبيد أبو قال والتف منها اجتمع ما النخل وحاائش
شيء كل وسراة الظهر والسراة حانجرته في البعير يردده صوت والجرجرة

وتتعبه تكده بمعنى وتدئبه ويديه رأسه مؤخر البعير من والذفرى أعله
الزبير بن الله عبد مسند من المشكل  ) كشف84( 

عشرين رأس على المدينة إلى الهجرة بعد للمهاجرين ولد مولود أول وهو
بكر أبو وسلم} وأذن عليه الله {صلى الله رسول وحانكه الهجرة من شهرا

وسلم} ثلثة عليه الله {صلى الله رسول عن روى ما وجملة أذنه في الصديق
تسعة الصحيحين في منها له أخرج حاديثا وثلثون
( قوله في الزبير ابن قال البخاري به انفرد فيما المشكل  - فمن2785 2206

العفو الناس أخلق في إل الية هذه الله أنزل  ما199 ) العراف العفو خذ
اختلف وقد مشقة ول إكراه بل سهل أتاك ما أي لك عفا ما خذ يقال الميسور

وهو الناس أخلق أحادها أقوال ثلثة على منه العفو بأخذ أمر فيما المفسرون
اقبل المعنى فيكون ومجاهد الحسن ووافقه الزبير ابن إليه ذهب الذي

البغضاء منهم فتظهر عليهم ولتستقص الناس أخلق من الميسور
قاله الزكاة المال بعفو المراد أن أحادهما قولن فيه ثم المال أنه والثاني

روي بالزكاة نسخت ثم الزكاة فرض قبل تؤخذ كانت صدقة والثاني الضحاك
نسخ ثم عنهم والعفو المشركين مساهلة به المراد أن والثالث عباس ابن عن
زيد ابن قاله السيف بآية

أمر عمر وقال القعقاع أمر بكر أبو قال الثاني الحديث  - وفي2786 2207
1 ) الحجرات ورسوله الله يدي بين تقدموا ( ل ذلك في فنزل فتماريا القرع

فعل أو بقول تعجلوا ل ) أي تقدموا ( ل وقوله والخصومة المجادلة المماراة
المام يدي بين يقدم فلن يقال قتيبة ابن قال يفعل أو الرسول يقول أن قبل
دونه والنهي بالمر يعجل أي
زيد بن أسامة مسند من المشكل  ) كشف85( 

الله رسول عن روى ما وسلم} وجملة عليه الله {صلى الله رسول مولى
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في منها له أخرج حاديثا وعشرين وثمانية وسلم} مائة عليه الله {صلى
حاديثا عشر تسعة الصحيحين

وفي النسيئة في الربا إنما الول الحديث في المشكل  - فمن2793 2208
بعض سمع أسامة أن على محمول الحديث هذا بيد يدا كان فيما إل ربا ل لفظ

العيان بعض بيع عن وسلم} سئل عليه الله {صلى الله رسول كأن الحديث
في الربا إنما فقال متفاضل بالفضة والذهب بالشعير كالتمر ببعض الربوية
ذهب المعنى هذا وإلى خلفه على المة لجماع هذا على حاملناه وإنما النسيئة

النسخ سليمان أبو قال بشيء وليس منسوخ أنه قوم زعم وقد الثرم بكر أبو
عليه يطلق فل مشروعا يكن لم إذا فأما الشريعة في كان قد أمر في يقع إنما

في كان ما وهذا منسوخ الخمر شرب فيقولون قوم يغلط وقد قال نسخ اسم
فحرمت عاداتهم على يشربونها كانوا وإنما فينسخ قط شريعة
عباس ابن مسند في تقدم قد الثاني  - والحديث2794 2209
قد كنانة بني بخيف غدا نازلون نحن الثالث الحديث  - وفي2795 2210
وقد هريرة أبي مسند من والسبعين السادس الحديث في الحديث هذا فسرنا
إلى هذا بعد ما سبق

وسلم} عليه الله {صلى الله رسول كان السادس  - الحديث2798 2211
ويقال العنق فوق والنص الواسع السير العنق نص فجوة وجد فإذا العنق يسير

والفجا الفجوات وجمعها الرض من المتسع والفجوة السير أرفع هو

فقال المدينة آطام من أطم على أشرف السابع الحديث  - وفي2799 2212
سبق وقد الحصن الطم القطر كمواقع بيوتكم خلل الفتن مواقع لرى إني
فأخبر الفتن من بعده سيجري ما على اطلع قد السلم عليه وكأنه هذا بيان

قال كما فكان بذلك
قطيفة تحته إكاف عليه حامار على ركب الثامن الحديث  - وفي2800 2213
والقطينة أكف وجمعه للناقة والرحال للفرس كالسرج للحمار الكاف فدكية

الله رسول تواضع بيان هذا وفي فدك إلى منسوبة والفدكية الكسية من نوع
يردفون ول الحمار ركوب يرضون ل المتكبرين وسلم} فإن عليه الله {صلى
فسلم والمشركين المسلمين من أخلط فيه بمجلس فمر وقوله وراءهم
وخمر الغبار والعجاج المسلمين على السلم بذلك ينوي هذا فعل وإنما عليهم
من اللف يضمون المحدثين من كثير تقول مما أحاسن ل وقوله غطاه وجهه

والسين اللف يفتح الخشاب بن محمد أبا وسمعت السين ويكسرون أحاسن
يثور ثار ويقال بقتال بعض على بعضهم يثور أن قاربوا أي يتثاورون كادوا وقوله

البلدة وهي بحرة تصغير والبحيرة يسكنهم ويخفضهم وانزعاج بسرعة قام إذا
بلدتنا أي بحرتنا هذه يقال

شرق يقال غص وشرق بالرئيس يفعلونه وكانوا الرأس به يشد ما والعصابة
الرئاسة فوات على التأسف من أصابه ما فشبه غص إذا شرقا يشرق بالماء

الشراف والصناديد بالشرق
فتندلق النار في فيلقى بالرجل يؤتى التاسع الحديث  - وفي2801 2214
سمي وبها قتبة وقيل قتب واحادها المعاء القتاب عبيد أبو قال بطنه أقتاب
وأما الحوايا وهي استدار أي البطن من تحوى ما القتب وقيل قتيبة الرجل
بسرعة مكانه من الشيء خروج والندلق قصب واحاد القضاب فهي المعاء



الصحيحين     حديث من كشفالمشكل
السلمية   مشكاة  مكتبة

اندلق فقد خارجا ندر شيء وكل
حاكاية القعقعة شن كأنها تتقعقع ونفسه العاشر الحديث  - وفي2802 2215
القربة والشن ببعض بعضها قرع إذا الصلبة الجرام من وغيرها الترسة أصوات
الموت عند الحشرجة صوت بالقعقعة وأراد البالية
الجد وأصحاب عشر الحادي الحديث  - وفي2803  م2215

في الحديث هذا في الكلم سبق وقد والغنى الرزق في الحظ الجد محبوسون
الحصين بن عمران مسند
على أضر هي فتنة بعدي تركت ما عشر الثاني الحديث  - وفي2804 2216
الشهوات وأبلغ الدمي على غالبة الحس شهوات أن اعلم النساء من الرجال
بين فالمحاربة يصلح ل عما المانع كاللجام والعقل النساء إلى الميل الحسية
صان أعان إذا التوفيق أن إل تنقطع ما والعقل الحس
استطعت - إن تكونن ل سلمان قال عشر الثالث الحديث  - وفي2805 2217
وبها الشيطان معركة فإنها منها يخرج من آخر ول السوق يدخل من - أول
الشيطان فيه ينتدب الذي المكان لنها بالمعركة سماها إنما رايته ينصب

رايته ينصب بها وقوله الرباح في طمعهم لمكان واستزللهم الناس لمغالبة
قوة مع إل تنصب ل الحروب في الرايات لن إغوائهم في طمعه قوة عن كناية

الغلبة في الطمع
عليه الله {صلى الله رسول بعثنا عشر الرابع الحديث  - وفي2806 2218

وسلم} إلى
الحرقات فصبحنا وقوله جهينة من قبيلة اسم الحرقة الحرقات فصبحنا الحرقة
أقر إذا المشرك أن العلم من الحديث هذا وفي القبيلة تلك بطون إلى إشارة

إيمانهم ينفعهم يك ( فلم تعالى قوله أسامة تأول وإنما دمه حاقن بالشهادتين
وسلم} عليه الله {صلى الله رسول أن ينقل  ولم85 ) غافر بأسنا رأوا لما

تأويله لمكان غيرها ول دية ألزمه
عليه الله {صلى الله رسول دفع عشر الخامس الحديث  - وفي2807 2219

بين تفرق ما الشعب فبال نزل بالشعب كان إذا حاتى عرفة وسلم} من
يديه بين وهي المزدلفة الصلة هذه موضع لن أمامك الصلة قال وإنما الجبلين
ونقوب نقاب والجمع السكيت ابن قاله الجبل في الطريق والنقب
قال أسامة مولى عن البخاري أفراد من الثاني الحديث  - وفي2809 2220

سيسألك إنه وقال علي إلى أسامة أرسلني

علي قتال إلى أشار أره لم أمر هذا لك يقول له فقل صاحابك خلف ما فيقول
أسامة من غلط وهذا صوابا هذا أرى ل يقول فكأنه قاتل لمن السلم عليه

وإنما علي مع الحق كان إل أحادا السلم عليه علي قاتل ما لنه عنه الله رضي
تقدم ما تورعه في السبب وكان المسلمين قتال أنه رأى لكونه أسامة تورع
وسلم} عليه الله {صلى النبي فعاتبه الله إل إله ل قال من قتل أنه من آنفا

المسلمين قتال من فامتنع ذلك على
الله رسول إلى رجل جاء مسلم أفراد من الثاني الحديث  - وفي2811 2221
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على أشفق قال لم فقال امرأتي عن أعزل إني وسلم} فقال عليه الله {صلى
فيشرب تحمل أن خاف إنما والروم فارس ضر ضارا ذلك كان لو فقال ولدها
هذا من يحترزون ل إنهم أي فارس ذلك ضر لو فقال فيؤذيه اللبأ المرضع ابنها

الوليد بن خالد مسند في ما سبق وقد حاسان وأبناؤهم
الصديق بكر أبي بن الرحامن عبد مسند من المشكل  ) كشف87( 

أخرج أحااديث وسلم} ثمانية عليه الله {صلى الله رسول عن روى ما وجملة
ثلثة الصحيحين في منها له

أهل من بثلثة جاء بكر أبا أن الول الحديث في المشكل  - فمن2814 2222
لهم وليس فيسلمون المدينة يقدمون كانوا قوم الصفة أهل يعشيهم الصفة

الصحابة بهم وتتفرق المسجد بصفة ينزلون فكانوا عليهم ينزلون أهل ول مال
وسلم} جماعة عليه الله {صلى الله رسول منهم ويأخذ فيعشونهم ليلة كل

رجل يقال الجهل وهي الغثارة من مأخوذ الغنثر سليمان أبو قال غنثر يا وقوله
وبالتاء المهملة بالعين عنتر يا وحادثناه قال عنه معدول غنثر يا وقوله أغثر

وسمي الذباب العنتر يقول يحيى بن أحامد سمعت فقال عنه عمر أبا سألت
بالذباب وصغره حاقره حاين فشبهه لصوته عنترا
إلى بذلك يشير كأنه هنيئا ل كلوا وقال القطع وهو بالجدع دعا أي فجدع وقوله

من هذه وقال وارتفع زاد بمعنى وربا بهذا الضياف يواجه أن يحسن ل لنه أهله
فأكل مصلحة الحنث أن رأى ثم الغضب أثارها التي اليمين يعني الشيطان

عنه الله رضي

منتفش الرأس ثائر أي مشعان رجل جاء الثاني الحديث  - وفي2815 2223
الكبد البطن وسواد متفرقه الشعر

سلمة أبي بن عمر مسند من المشكل  ) كشف88( 
أخرج حاديثا عشر وسلم} اثنا عليه الله {صلى الله رسول عن روى ما وجملة

حاديثان الصحيحين في منها له
وسلم} عليه الله {صلى الله رسول رأيت الول الحديث  - ففي2817 2224
جسده به فيغطي بالثوب يتجلل أن الشتمال به مشتمل واحاد ثوب في يصلي
تجول أي الصحفة في تطيش يدي كانت الثاني الحديث  - وفي2818 2225

أي الحالة وهي الطاء مكسورة والطعمة القصعة والصحفة ونواحايها جهاتها في
الحال تلك على زلت ما
ربيعة بن عامر مسند  ) وفي89( 

عليه علي مسند في منسوخ أنه سبق وقد للجنازة  - القيام2819 2226
السلم

السود بن المقداد مسند من المشكل  ) كشف190( 
بن المقداد هو وإنما فتبناه الجاهلية في يغوثا عبد بن السود حاالف قد وكان
ما وسلم} وجملة عليه الله {صلى الله رسول مع المشاهد جميع شهد عمرو
له أخرج حاديثا وأربعون وسلم} اثنان عليه الله {صلى الله رسول عن روى
أحااديث أربعة الصحيحين في منها

الكفار من رجل لقيت إن الول الحديث في المشكل  - فمن2821 2227
فإن ل قال أأقتله لله أسلمت فقال بشجرة مني لذ ثم فقطعها يدي وضرب

أبو قال كلمته يقول أن قبل بمنزلته وإنك تقتله أن قبل بمنزلته فإنك قتلته
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أنه على هذا يتأولون بالكبائر التكفير في بمذهبهم يذهب ومن الخوارج سليمان
الدم إباحاة في بمنزلته جعله أنه وجهه وإنما فاسد تأويل وهذا الكفر في بمنزلته

صار قاتل قتله فإذا دمه حاقن أسلم فإذا الدم مباح يسلم أن قبل الكافر لن
هو كان كما القصاص بحق الدم مباح بمثله

عثمان يمدح رجل جعل مسلم أفراد من الول الحديث  - وفي2822 2228
عليه الله {صلى الله رسول إن وقال الحصباء وجهه في يحثو المقداد فجعل

والحصبة الحصباء التراب وجوههم في فاحاثوا المداحاين رأيتم إذا وسلم} قال
ومثل له عادة جعله قد الذي وهو المدح منه يتكرر الذي والمداح الحجارة صغير
موسى أبي مسند في المدح آفة ذكرنا وقد الكذب من يسلم ل ذلك

أسماعنا ذهبت وقد لي وصاحابان أنا أقبلت الثاني الحديث  - وفي2823 2229
رسول كان وقوله الجوع من لقوا ما والمراد المشقة الجهد الجهد من وأبصارنا

من هذا نائما يوقظ فل فيسلم الليل من وسلم} يجيء عليه الله {صلى الله
جهلة من خلقا رأينا وقد النائم يزعج ول المنتبه يسمع لنه الدب أحاسن

النائم ينزعج أن إلى والتذكير بالقراءة الليل في أصواتهم يرفعون المتزهدين
وهي حاافل جمع والحفل يؤذيه النسان عن فقطعه للبدن كالقوت هو والنوم
ضرعها في اللبن جمع أي حافلت التي والمحفلة لبنا ضرعها امتل التي الشاة

مسعود ابن مسند في هذا سبق وقد يحلب ولم
وقوله وكسرها وفتحها الراء ضم لغات ثلثا وفيه الحلب فوق عل ما والرغوة

ظهوره يسوء ما بعض إل أضحكك ما أي سوآتك إحادى
رباح بن بلل مسند من المشكل  ) كشف91( 

قومه فعذبه قديما أسلم حامامة أمه إلى بالنسبة مشتهر وهو أبيه اسم وهو
بكر أبو عليه فأتى أحاد أحاد يقول وهو والعزى اللت ربك له يقولون وجعلوا

الله رسول مع المشاهد جميع فشهد فأعتقه بخمس وقيل أواق بسبع فاشتراه
الله {صلى الرسول خازن وكان أذن من أول وسلم} وهو عليه الله {صلى

عليه الله {صلى الله رسول عن روى ما وجملة ماله بيت وسلم} على عليه
أربعة الصحيحين في منها له أخرج حاديثا وأربعون وسلم} أربعة

فيه صلى الذي المكان وعند الول الحديث في المشكل  - فمن2825 2230
والمجاف صلب الرخام من نوع وهو المرمر واحاد المرمرة حامراء مرمرة
طويل زمانا أي ومليا المغلق
مسلم أفراد  - وفي2828 2231

المسح أما والخمار الخفين على وسلم} مسح عليه الله {صلى الله رسول أن
فما الخمار وأما السلم عليه علي مسند في عليه الكلم تقدم فقد الخفين على

مسند في ذكره وسيأتي جائز عندنا العمامة على والمسح الرأس به يغطى
به أمس فهو أمية بن عمرو

رافع أبي مسند من المشكل  ) كشف92( 

الله لرسول فوهبه للعباس وسلم} كان عليه الله {صلى الله رسول مولى
عليه الله {صلى الله رسول بشر العباس أسلم وسلم} فلما عليه الله {صلى
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الخندق وشهد العباس أسلم حاين بمكة أسلم قد وكان فأعتقه وسلم} بإسلمه
حاديثا وستون وسلم} ثمانية عليه الله {صلى الله رسول عن روى ما وجملة
أربعة الصحيحين في منها له أخرج

بن لسعد فقال رافع أبو جاء الول الحديث في المشكل  - فمن2829 2233
منجمة آلف أربعة على أزيدك ل فقال دارك في بيتي مني ابتع وقاص أبي

بسقبه أحاق الجار وقوله المختلفة الوقات والنجوم نجوم في التي المنجمة
صاد كل أحامد بن الخليل قال القرب والصقب والسقب والصاد بالسين يروى

من ومنهم سينا يجعلها من منهم لغتان فيها فللعرب القاف قبل تجيء سين أو
ويقرب يليه بما أراد لنه الملصقة بالصقب أراد النباري ابن قال صادا يجعلها

منه
صريحا اللفظ ليس لنه لهم حاجة ول بالجوار الشفعة يرى من بهذا يحتج وقد
هاهنا بالجار يريد أن ويحتمل والمعونة بالبر أحاق يكون أن فيحتمل الشفعة في

الشفعة له تكون فحينئذ بالمشاركة الجيران أقرب لنه جارا وسماه الشريك
طريقهما فإن البيتين هذين طريق لمكان الشفعة فيه كانت إنما الحديث وهذا
وقد الشفعة استحق فلذلك الدار من جزء وهي العرصة في شائعة كانت

بانفرادها الشفعة فيها تجب هل والعراص الطرق في أحامد عن الرواية اختلفت
روايتين على

{صلى النبي استسلف مسلم أفراد من الول الحديث  - وفي2830  م2233
الذكور من الغلم بمنزلة فهو البل من الفتي البكر وسلم} بكرا عليه الله

سنين ست له تمت الذي فهو الرباعي وأما الناثا من الجارية بمنزلة والقلوص
إبل من قضى ثم لنفسه استسلف كيف قائل قال فإن السابعة في ودخل

لما ذلك كان لو إذ لنفسه استسلف ما أنه فالجواب له تحل ل والصدقة الصدقة
من فقضاه الغنياء بعض من للفقراء استسلف وإنما منها قضاه

الصدقة

الله {صلى الله لرسول أشوي كنت لقد الثالث الحديث  - وفي2832 2234
من البطن في ما ببطنها المراد يتوضأ ولم صلى ثم الشاة وسلم} بطن عليه
منه يتوضأ ولم النار مسته ما أكل أنه الفقه من الحديث هذا وفي وغيره الكبد
النار مست مما توضؤوا لقوله هذا نسخ بيان هريرة أبي مسند في سبق وقد

الفارسي سلمان مسند من المشكل  ) كشف93( 
يطلب سافر رامهرمز من وقيل جي لها يقال قرية من أصبهان أهل من وهو

الله رسول فأعانه كوتب إنه ثم اليهود من فباعوه به فغدروا قوم مع الدين
عليه الله {صلى النبي مقدم وأسلم كتابته وسلم} في عليه الله {صلى

ما وشهد الخندق غزاها غزاة وأول وأحاد بدر عن الرق ومنعه وسلم} المدينة
الله {صلى الله رسول عن روى ما وجملة الخندق بحفر أشار الذي وهو بعدها
سبعة الصحيحين في منها له أخرج حاديثا وسلم} ستون عليه

عشر بضعة تداوله أنه البخاري أفراد من الول الحديث  - ففي2833 2235
كذلك اشتراه الذي باعه ثم فباعوه قوم مع سافر أنه ذكرنا قد رب إلى رب من
المالك والرب التسعة إلى الواحاد بين ما البضع فارس ابن قال عشر بضعة إلى

ومحمد عيسى بين ما فترة الثاني الحديث  - وفي2834 2236
بن محمد وقال فيها رسول ل التي المدة الرسل بين الفترة سنة ستمائة
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ومائة ألف إبراهيم إلى نوح وبين سنة ومائتا ألف نوح إلى آدم بين إسحق
ومن وستون وخمسة خمسمائة موسى إلى إبراهيم وبين سنة وأربعون وثنتان

وثلثمائة ألف عيسى إلى داود ومن وستون وتسع خمسمائة داود إلى موسى
سنة ستمائة محمد إلى عيسى ومن وخمسون وست
وقد رحامة مائة لله إن مسلم أفراد من الول الحديث  - وفي2837 2237
الكسر الفض وأصل المتقين على فضها وفيه هريرة أبي مسند في سبق

تفرقوا القوم وانفض والتفريق
وقيامه شهر صيام من خير وليلة يوم رباط الثاني الحديث  - وفي2838 2238
يعد كل خيولهم وهؤلء خيولهم هؤلء يربط أن وأصله الثغر ملزمة الرباط
من يعني رزقه عليه وأجري ثوابه أي عمله عليه جرى وقوله لصاحابه

يفتن لنه الشيطان الفتان فقال الحميدي الله عبد أبو فسره الفتان وأمن الجنة
بعد عما الحكاية لن وجها التفسير لهذا أرى ول المعاصي وتزيينه بخدعه الناس
القبر فتنة أمن المعنى وإنما عمل الموت بعد فيما للشيطان وليس الموت

في تفتنون إنكم وسلم} قال عليه الله {صلى النبي فإن الملك سؤال وهي
قبوركم
شيء كل نبيكم علمكم قد لسلمان قيل الثالث الحديث  - وفي2839 2239

التخلي أدب ومعناها اللف ممدودة الخاء مكسورة الخراءة الخراءة حاتى
أيوب أبي مسند في القبلة استقبال في الكلم سبق وقد الحاجة عند والقعود
الرجيع من فيه يكون لما اسما صار ثم الرض من المطمئن والغائط

من الرتفاع وهي النجوة من وأصله قتيبة ابن قال بالحاجار التمسح والستنجاء
من فاشتق الرض من بنجوة تستر الحاجة قضاء أراد إذا الرجل وكان الرض

أحاجار ثلثة من بأقل وقوله هذا سبق وقد غسل أو فيه مسح إن الستنجاء ذلك
الماء عن عدل من أن على دليل فيه

أبو وقال والشافعي أحامد قول وهذا أحاجار ثلثة من أقل يجزه لم الحاجار إلى
الواحاد بالحجر يحصل قد فإنه فحسب النقاء يعتبر وإنما العدد يجب ل حانيفة

ورد لما أنه ترى أل يعقل ل فيما تعبد له كما معناه المعقول في تعبد وللشرع
كان وإن بسن سن إبدال يجز لم والضاحاي الهدي في معلوم بسن الشرع
مثل في التعبد دخول ينكرون كيف الرأي أصحاب من والعجب المعنى يعقل

مرة بأول زالت وإن النجاسة غسل في مرات ثلثا إيجاب في قول ولهم هذا
كان أن بعد الولى حاالته عن رجع لنه رجيعا وسمي العذرة فهو الرجيع وأما

البقر كروثا طاهرا كان سواء بالرجيع الستنجاء يجوز ل أنه وعندنا طعاما
إذا وأما الشافعي قول وهو العظم وكذلك والحمار البغل كروثا نجسا أو والبل

في سبق فقد طاهرا العظم كان إذا وأما استعماله يجوز ل فالنجس نجسا كان
وسلم} الزاد عليه الله {صلى الله رسول سألوا الجن أن مسعود ابن مسند
رسول فقال لدوابكم علف بعرة وكل عليه الله اسم ذكر عظم كل لكم فقال
أبو وقال إخوانكم طعام فإنهما بهما تستنجوا وسلم} فل عليه الله {صلى الله

النجس ذلك في وسواء والعظام بالروثا الستنجاء يجوز وداود ومالك حانيفة
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والطاهر
الحديث هذا وفي أسامة مسند في سبق قد الرابع  - والحديث2840 2240

مستقره في ويفرخ يبيض إنما الطائر لن مأواه أنها المعنى وفرخ باض وبها
والبيع الشراء في بينهم الشر من يثيره ما أراد وقيل

الرت بن خباب مسند من المشكل  ) كشف94( 
روى ما وجملة المشاهد جميع وشهد وجل عز الله في يعذب وكان قديما أسلم

في منها له أخرج حاديثا وثلثون وسلم} اثنان عليه الله {صلى الله رسول عن
ستة الصحيحين

الجاهلية في قينا كنت قوله الول الحديث في المشكل  - فمن2841 2241
قال إن يبعثك ثم الله يميتك حاتى أكفر ل والله وقوله قيون وجمعه الحداد القين
الله يميتك حاتى فقال قريب أمر على علقه فكيف أبدا أكفر ل يقل لم لم قائل

على خاطبه يبعث ل أنه المخاطب هذا اعتقاد كان لما أنه فالجواب يبعثك ثم
دامت ما فيها ( خالدين تعالى قوله هذا ومثل أبدا أكفر ل قال فكأنه اعتقاده

ل يقولون وهم للبد يستعملونه بما  فخاطبهم107 ) هود والرض السموات
البد يريدون والجرة الدرة اختلفت وما البل أطت وما السماء دامت ما أكلمك
( وقال وائل بن العاص  يعني77 ) مريم بآياتنا كفر الذي ( أفرءيت وقوله
) المعنى الغيب ( أطلع مصيبا أرأيته الكلم وتقدير زعمكم على ) أي لوتين
) عهدا الرحامن عند اتخذ ( أم ل أم هو الجنة أفي يعلم حاتى عنه غاب ما أعلم

المال يؤتى أنه من قال ما على المر ) ليس ( كل الجنة يدخله أنه إليه عهد أي
ما ( ونرثه ليجازيه عليه قوله بإثبات الحفظة سنأمر ) أي ( سنكتب والولد
مال ) بل فردا ( ويأتينا إياه بإهلكنا والولد المال من عنده ما نرثا ) أي يقول

ولد ول
صوف من ملون كساء النمرة نمرة وترك الثالث الحديث  - وفي2843 2242

القتيبي وقال نمار وجمعها نمرة فهي العراب مآزر من مخططة شملة وكل
غزل إذا العرابي ابن وقال ونمار نمرات وجمعه الماء تلبسها بردة النمرة

بالصيصية ونسج يسرا غزل وإذا كساء فهو بالحف ونسج شزرا الصوف

النمرة كانت فإذا وشملة وبرد نمرة فهي هدب ولها شقة جعل فإن بجاد فهو
فهي خيط على خيطا منسوجة كانت فإن برجد فهي ألوانها سوى خطوط فيها

ل خشنا جاء شرزا غزل فإذا عباءة فهي البيض الخيوط عرضت فإذا منيرة
على يغزل الذي وهو يسرا غزل وإذا الوحاشي على يغزل الذي وهو يدفئ

بمعنى وأينع ينع يقال الزجاج قال أينعت وقوله رقيقا دفيئا لينا جاء النسي
الدنيا من عليهم الله فتح لما استعارة وهذا ينع من أكثر أينع الفراء قال أدرك
اجتناها إذا هدبا يهدبها الثمرة هدب يقال مكسورة الدال يهدبها وقوله
عليه الله {صلى الله رسول إلى شكونا مسلم أفراد  - وفي2846 2243

الرمل الرمضاء أن والصل الحر شدة الرمضاء يشكنا فلم وسلم} الرمضاء
حار بالتهاب احاترق فإذا

تأخير أرادوا وأنهم ذلك تفسير الحديث وفي إليه الحر نسب عليه الشمس
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الظهر
السود بن زمعة بن الله عبد مسند من المشكل  ) كشف95( 

واحاد حاديث فيه
رهطه في منيع عارم عزيز رجل لها انتدب الناقة ذكر  - وفيه2847 2244

وقال الجاهل الشديد والعارم المثل البعيد القدر العظيم العزيز زمعة أبي مثل
من على الممتنع والمنيع الجهل العرام الفراء وقال الجاهل العرم العرابي ابن

العوام بن الزبير عم كان زمعة وأبو أراده
مطعم بن جبير مسند من المشكل  ) كشف96( 

له أخرج حاديثا وسلم} ستون عليه الله {صلى الله رسول عن روى ما جملة
عشرة الصحيحين في منها

الله {صلى النبي سمعت الرابع الحديث في المشكل  - فمن2851 2245
هم أم شيء غير من خلقوا ( أم بلغ فلما بالطور المغرب في وسلم} يقرأ عليه

يطير أن قلبي  كاد37 ) الطور ( المسيطرون قوله  إلى35 ) الطور الخالقون
ل ما الطور عباس ابن وقال بالسريانية الجبل الطور مجاهد قال الجبل الطور
السورة جميع قرأ يكون أن ويمكن بطور فليس أنبت وما الجبال من ينبت

بمعنى تكون قد والباء بالطور يقرأ سمعته فقال بعضها قرأ يكون أن ويمكن
 أي6 ) النسان تفجيرا يفجرونها الله عباد بها يشرب ( عينا تعالى كقوله من
ليسوا المعنى أن أحادها أقوال ثلثة ) فيه شيء غير من خلقوا ( أم وقوله منها

وهم شيء غير من خلقت وقد والرض السموات خلق من بأشد
ذكرهما عبثا أخلقوا أي شيء لغير خلقوا أم المعنى أن والثاني آدم من خلقوا

الخلق تعلق لن يجوز ل ما وذلك خالق بل فوجدوا خلقوا أم والثالث الزجاج
خالقا لهم أن ثبت فإذا ) لنفسهم الخالقون هم ( أم السم ضرورة من بالخالق
منعتهم التي العلة ) هي يوقنون ل ( بل وقول قال الخطابي ذكره به فليؤمنوا

الية تحوي بما معرفته لحسن مطعم بن جبير انزعج ولهذا اليمان عن
وسلم} عليه الله {صلى النبي رأيت الخامس الحديث  - وفي2852 2246

هاهنا شأنه فما الحمس من والله هذا فقلت بعرفة الناس مع واقفا عرفة يوم
تشددوا أي دينهم في تحمسوا لنهم الحمس يسمون كنانة وبنو قريش كانت

ويقولون بالمزدلفة عرفة عشية يقفون وكانوا شيء كل في الشدة والحماسة
تعالى قوله فنزل بعرفات يقفون والناس العرب بقية وكان البيت قطن نحن
السلم في نزلت الية  وهذه199 ) البقرة الناس أفاض حايث من أفيضوا ( ثم

عليه الله {صلى الله رسول رأى إنما الرجل وهذا الجاهلية في كان وذاك
قومه وسلم} خالف عليه الله {صلى الله رسول فكأن الجاهلية وسلم} في

مبينا هذا وسيأتي مشرك ثم يكن لم فإنه الوداع حاجة فأما خالف ما مع هذا في
عنها الله رضي عائشة مسند من والثمانين التاسع الحديث في

عليه الله {صلى الله رسول أن السادس الحديث  - وفي2853 2247
على الخفية النصوص من وهذا بكر أبا فأتي تجديني لم إن لمرأة وسلم} قال

بكر أبي خلفة
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الله {صلى النبي أن البخاري أفراد من الول الحديث  - وفي2854 2248
في كلمني ثم حايا عدي بن المطعم كان لو بدر أسارى في وسلم} قال عليه

المطعم خص وإنما زمن جمع كالزمنى نتن جمع النتنى له لتركتهم النتنى هؤلء
بن زيد ومعه الطائف إلى خرج خديجة وماتت طالب أبو عمه مات لما لنه بهذا

فأحاب عدي بن المطعم جوار في مكة إلى رجع ثم شهرا بها فأقام حاارثة
من عليه والمن السير إطلق جواز على الحديث هذا دل وقد أمكن لو مكافأته

من عليهم من شاء إن البالغين السارى في مخير المام أن وعندنا فداء غير
فعل للسلم وأعز أصلح كان ذلك أي قتلهم شاء وإن فاداهم شاء وإن فداء غير
وإن فاداهم شاء وإن قتلهم شاء إن الرأي أصحاب وقال الشافعي قول وهو
بعضهم وزعم للكفار تقوية ذلك فإن عوض بغير عليهم يمن ول استرقهم شاء
دليل ل دعوى وسلم} وهذه عليه الله {صلى الله لرسول خاصا كان المن أن

عليها
رداؤه فخطفت سمرة إلى اضطروه الثاني الحديث  - وفي2855 2249

والعوسج كالطلح الشوك شجر من شجر والعضاة الطلح شجرة السمرة
بسرعة الستلب والختطاف

رسول إلى عفان بن وعثمان أنا مشيت الثالث الحديث  - وفي2856 2250
المطلب عبد بني أعطيت الله رسول يا وسلم} فقلت عليه الله {صلى الله

شيء هاشم وبنو المطلب بنو إنما فقال واحادة بمنزلة منك وهم ونحن وتركتنا
عبد بني من وعثمان نوفل بني من جبيرا لن وعثمان جبير مشى إنما واحاد

أخوة شمس وعبد والمطلب هاشما أن إل والمطلب هاشم أخوا وهما شمس
وسلم} قد عليه الله {صلى النبي وكان لمهم ل لبيهم أخوهم ونوفل وأم لب

شمس عبد بني يعط ولم خيبر خمس من المطلب وبني هاشم بني أعطى
من لنه يطلب جبير ومضى شمس عبد بني من لكونه يطلب عثمان فمضى

بنو إنما فقال أخوة الكل أن يعنون واحادة بمنزلة منك وهم نحن وقال نوفل بني
يرويه معين ابن يحيى وكان واحاد حاكمهما أي واحاد شيء هاشم وبنو المطلب
سيان وهما هذا سي هذا يقال واحاد مثل أي واحاد سي فيقول المهملة بالسين

أجود وهو الخطابي قال
ناصر ابن الفضل أبا شيخنا سمعت إسلم ول جاهلية في يفارقوني لم قوله أما

المشركون حاصرهم لما الشعب إلى هاشم بني مع دخلوا المطلب بنو يقول
إنما وجبيرا عثمان لن القربى ذي سهم إثبات الحديث هذا وفي غيرهم دون

مسلم به انفرد وفيما لقرابتهما طالبا
يزده لم الجاهلية في كان حالف وأيما السلم في حالف  - ل2857 2251

منه كان فما المعاضدة على والمعاهدة المعاقدة الحلف أصل شدة إل السلم
في حالف ل بقوله الشرع أبطله الذي فذلك والغارات القتال على الجاهلية في

الذي فهو الرحاام وصلة المظلوم نصر على الجاهلية في منه كان وما السلم
شدة إل السلم يزده لم
مخرمة بن المسور مسند من المشكل  ) كشف97( 

أخرج حاديثا وسلم} عشرون عليه الله {صلى الله رسول عن روى ما وجملة
أحااديث سبعة الصحيحين في منها له
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أبي بنت خطب طالب أبي بن علي أن الول الحديث  - ففي2858 2252
{صلى الله رسول وبايعت أسلمت جويرية فاسمها هذه جهل أبي بنت أما جهل
{صلى الله رسول يستأذنون عمومتها فجاء علي وسلم} فخطبها عليه الله
الفتنة أصل تفتن أن أخاف وقوله الكلم هذا فقال ذلك وسلم} في عليه الله

في فلن فتن فيقال البتلء من المخوف على يطلق قد ثم والبتلء الختبار
بن العاص أبو هو عليه بنى ما ذكره الذي والضمير يجوز ل فيما وقع بمعنى دينه

أحارم لست وقوله زينب وسلم} ابنته عليه الله {صلى الله رسول زوجه الربيع
جاز وإن هذا إن المعنى حاراما أحال ول حالل
قول جنس من الله عدو وبنت الله نبي بنت تجتمع ل والله قوله وكأن يقع فما

عليه الله {صلى الرسول وقول الربيع سن يكسر ل والله النضر بن أنس
عليه الله {صلى الله رسول يكون أن ويحتمل لبره الله على أقسم وسلم} لو
عليها يتزوج أل فاطمة زوجه حاين السلم عليه علي على شرط وسلم} قد

ويدل الول من أولى الوجه وهذا آذن ل قال ولهذا صحيح هذا مثل في والشرط
حادثني قال أنه الحديث بعض في وجاء وشكره العاص أبي على أثنى أنه عليه

الرجل رابني يقال رابها ما يريبني وقوله اللحم من القطعة والبضعة لي فوفى
الشاعر قال تستبنه ولم ذلك به ظننت إذا وأرابنى الريبة منه استبنت إذا

إنما قال ربته إن الذي أخوك
جانبه لن عاتبته وإن أربت

بمعنى وأراب راب عبيدة وأبو الفراء وقال تحقق ولم ظننت أربت فمعنى
وسلم} عليه الله {صلى الله رسول قسم الثاني الحديث  - وفي2859 2253

الضم وهو القبو من واشتقاقه عربي هو وقيل معرب فارسي القباء أقبية
منصور أبي شيخنا على قرأته كذلك والجمع

{صلى الله رسول خرج البخاري أفراد من الول الحديث  - وفي2860 2254
يعرف ل من شددها وربما مخففة الحديبية الحديبية وسلم} وزمن عليه الله

جبلين بين مرتفع طريق والثنية هناك كانت جدباء شجرة لجل بذلك وسميت
أي فألحت لتنبعث زجرتها إذا بالبل حالحلت يقال للناقة زجر حال حال وقوله
وقولهم فارقه إذا عنه وتحلحل مكانه لزم إذا الرجل تلحلح يقال مكانها لزمت
خاصة للنوق إل الخل يكون ل قتيبة ابن قال الفرس حارن قولهم مثل هو خلت
أن يعني الفيل حاابس حابسها وقوله عادتها من هو ما أي بخلق لها ذاك ما وقوله

الكعبة ليهدم الحبشي أبرهة به جاء حاين الفيل حابس كما حابسها تعالى الله
جريان في الحكمة ووجه
لم عامئذ وسلم} مكة عليه الله {صلى الله رسول دخل لو أنه بذلك القدر
ووجود منهم جماعة إسلم القديم العلم في سبق وقد كثير قتال وقوع يؤمن
مكة الفيل أصحاب دخل لو إذ الفيل حابس كما ذلك عن فحبس مسلمين ذرية
سببه فمنع سبيل عليهم للفيل يكن فلم قوم بإيمان العلم سبق وقد خلقا قتلوا

الحال الخطة أعطيتهم إل الله حارمات فيها يعظمون خطة يسألوني ل وقوله
على وافقهم الله رسول نكتب ول الرحامن نعرف ل قالوا لما ولهذا الزهري قال

قليل يأخذونه أي الناس ويتبرضه له مادة ل الذي القليل الماء والثمد أرادوا ما
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غلت إذا القدر جاشت يقال وترتفع تفور وتجيش جميعه أخذوا ونزحاوه قليل
سره موضع أي الله رسول نصح عيبة وكانوا قوله ورودهم بعد رجعوا وصدروا

بذلك سميت وتهامة الجاهلية في بينهم كان لحلف وكافرهم القوم مسلم وثقته
قدماء من وهو لؤي بن كعب بني أي لؤي بن كعب تركت وقوله حارها لشدة

بن المطلب بن الله عبد ابن وسلم} هو عليه الله {صلى النبي فإن الجداد
أخو وعامر لؤي بن كعب بن مرة بن كلب بن قصي بن مناف عبد بن هاشم
الكثير الماء وهو عد جمع العداد الحديبية مياه أعداد نزلوا وقوله كعب

والعوذ المياه هذه على نزلوا والمعنى العين كماء لمادته انقطاع ل الذي الجم
إذا الناقة وهي عائذ جمع والعوذ والصبيان النساء يريد قتيبة ابن قال المطافيل

فإذا مرشح فهو مشى فإذا قليل ولدها يقوى حاتى أياما تضع وبعدها وضعت
معها الناقة وهي مطفل جمع المات والمطافيل يتلوها لنه متلية فهي تبعها

أيام سبعة فهي وضعت إذا أنثى كل فارس ابن قال ذلك استعار وإنما طفلها
نهكتهم قد وقوله به وتشتغل بولدها تعوذ كأنها عوذ والجمع العوذ بينة عائذ

إذا الحمى نهكته يقال فيهم وأثرت بهم أضرت والمعنى مكسوره الهاء الحرب
بعد الراحاة والجمام استراحاوا يعني جموا فقد وقوله فيه وأثرت منه بلغت
وهما القرط معلق لدن من العنق صفحة السالفة سالفتي تنفرد وقوله التعب

إل يليها عما تنفرد ل السالفة لن الهلك عنى وإنما وشمال يمين عن سالفتان
أي علي بلحوا فلما القتال إلى دعوتهم أي عكاظ أهل استنفرت وقوله بالقتل

وعجز العياء من انقطع إذا الرجل بلح يقال والعجز العياء التبليح وأصل أبوا
الحال الخطة رشد خطة عرض قد قوله بالتخفيف بلح يقال وقد الحركة عن

الجتياح ونحوه الصول قطع في الفراط والستئصال الصواب والرشد

الناس من الخلط والشايب والوباش والوشاب الشواب أشوابا أرى وقوله
بظر امصص وقوله منهم ذلك يبعد ل أي يفروا أن خليقا وقوله شتى قبائل من

فكلما وقوله آلهتهم شتم والمراد القطع عند الخافضة تبقيه ما البظر اللت
ولم الملطفة مجرى تجري العرب عادات من عادة كانت هذه بلحيته أخذ كلمه

له واستمالة عنه حالما ذلك وسلم} عن عليه الله {صلى الله رسول يدفعه
المغيرة به فعل وإنما فضة أو حاديد من القراب أسفل يكون ما السيف ونعل

رأس على المغيرة قيام وأما النظراء بين تجرى كانت العادة تلك لن هذا
مقام في كان لنه له كالحراسة كان وسلم} فإنه عليه الله {صلى الله رسول
الكبر وجه على الرئيس رأس على القيام جواز هذا من يؤخذ أن يجوز فل حارب
قياما الرجال له يتمثل أن أحاب من بقوله ذلك عن السلم عليه نهى قد فإنه

نعت وهو مفتوحاة والدال مضمومة الغين غدر أي قوله النار من مقعده فليتبوأ
قد شعبة بن المغيرة كان غدرتك في أسعى ألست وقوله الغدر في للمبالغ

منهم فقبلها هدايا القوم ومع المقوقس إلى مالك بني من نفر مع خرج
المقوقس
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الطريق بعض في فجلسوا القوم من ليس لنه بالمغيرة وقصر بجوائز ووصلهم
وقدم معهم كان ما وأخذ جميعا المغيرة قتلهم وناموا سكروا فلما يشربون

المالكيون فعل ما بكر أبو له وسلم} فقال عليه الله {صلى الله رسول على
عليه الله {صلى الله رسول إلى بأسلبهم وجئت قتلتهم قال معك كانوا الذين

رسول فقال المشركين من غنيمة هي فإنما رأيه فيها يرى أو وسلم} ليخمسها
ول شيئا أموالهم من آخذ ول فنقبله إسلمك وسلم} أما عليه الله {صلى الله

عليه الله {صلى الله رسول امتنع وإنما فيه خير ل والغدر غدر هذا لن أخمسه
والمانة المانة على يصطحبون الرفقاء لن الموال تلك أخذ وسلم} من

ثم للقتال فتداعوا بالطائف ثقيفا الخبر وبلغ والكافر المسلم إلى مؤداة
عشر - ثلثة المغيرة عم - وهو مسعود بن عروة عنه يحمل أن على اصطلحوا

أصحاب يرمق جعل وقوله غدرتك في أسعى ألست غدر أي قال فلذلك دية
من يأتي ما وهو النخامة من وتنخم للنظر كالمسارق يلحظهم أي الله رسول
احاتراما البيت إلى أهدي ما يعظمون أي البدن يعظمون وقوله الفم أقصى
لكم سهل قد وقوله الحق عن الخروج الفجور أصل فاجر رجل وقوله للبيت

وهو التشاؤم يكره وإنما الحسن بالسم التفاؤل استحباب على دليل أمركم من
التطير
المداراة حاسن للخلق تعليم أرادوا ما كتب في موافقتهم من جرى وفيما

الله {صلى الرسول فإن الشرع عن المداراة تخرج أن ينبغي ول والتلطف
بسم معنى يتضمن اللهم باسمك قوله لن جائز في إل وافقهم وسلم} ما عليه
أما سهيل قول وأما النبوة عن يخرجه ل أبيه إلى ونسبه الرحايم الرحامن الله

في قليل أنه إل الرحامن يعرفون كانوا فإنهم هو ما أدري ما فوالله الرحامن
إلى العباس أبو يذهب النباري بن بكر أبو قال عبراني اسم هو ثعلب قال لغتهم

الرحامن تعرف العرب كانت وقد العجم ولغة العرب لغة فيه اتفقت الرحامن أن
بعضهم قال الجاهلية في
هجينها الفتاة تلك ضربت أل
يمينها ربي الرحامن قضب أل

جندل بن سلمة وقال
ويطلق يعقد الرحامن يشأ وما

في القضاء الزجاج قال عليه الحكم فصل أي محمد عليه قاضى ما هذا وقوله
ضغطة أخذنا وقوله وتمامه الشيء انقطاع إلى مرجعها ضروب على اللغة

والتضييق القهر الضغظة
المقيد مشي والرسف حانيف بن سهل مسند في جندل أبي قصة ذكرنا وقد

عمر غضب وأما أليق والزاي بالراء الحميدي ضبطه هكذا لي فأجره وقوله
الناس أعلم بكر أبا أن على دليل فذلك عمر فورة بكر أبي وتسكين ومراجعته

عمر كان وإن أموره ببواطن وسلم} وأعرفهم عليه الله {صلى الله برسول
على العتراض وجه على ل الحكمة أوجه وتعرف الشبهة لكشف سأل إنما

الدين ظهور على حارصه ذلك على وسلم} وجرأه عليه الله {صلى الرسول
الدون يعني الدنية نعطى لم وقوله أبي ابن على الصلة يوم اجترأ كما وعزه
قول السرج من الركاب بمنزلة للرحال الغرز بغرزه استمسك بكر أبي وقول
وقول واعتذر فعل مما استغفر أنه إلى يشير كأنه أعمال لذلك فعملت عمر
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أن على دليل واحالقوا فانحروا قوموا وسلم} لصحابه عليه الله {صلى النبي
يكن لم وإن ويحل مكانه الهدي ينحر فإنه أحاصر ثم عمرة أو بحج أحارم من

إما أشياء ثلثة من يخلو فل يأمرهم وهو الصحابة توقف وأما الحرم بلغ قد هديه
أن

الحارام على بقائه من العزيمة هو ويلزم بالرخصة يأمرهم أنه ظنوا يكونوا
أن أو نسكهم لهم يتمم بأمر الوحاي يأتي أن لرجاء يكون أن أو موافقته فأحابوا
لعزاز النفوس بذل مع الذل من لحقهم قد فيما مفكرين لذلك بهتوا يكونوا
قولها وقبول سلمة وسلم} أم عليه الله {صلى الله رسول مشاورة وأما الدين
شاوروهن يقال لما ووهن النساء بمشاورة العمل جواز على دليل ففيه

وقع  لما10 ) الممتحنة مهاجرات المؤمنات جاءكم ( إذا وقوله وخالفوهن
وسلم} وجاء عليه الله {صلى الله رسول إلى جاء من رد فيه وشرط الصلح

بنت كلثوم أم فجاءت حانيف بن سهل مسند في شرحانا ما على فرده جندل أبو
يا فقال عقبة ابنا وعمارة الوليد أخواها أثرها في فخرج معيط أبي ابن عقبة

إلى النساء وحاال امرأة أنا الله رسول يا كلثوم أم فقالت بشرطنا لنا ف محمد
العهد الله فنقض لي صبر ول يفتنونني الكفار إلى فتردني علمت قد ما الضعف

يقول أن والمتحان كلهم رضوه بحكم وحاكم الية هذه فيهن وأنزل النساء في
ذلك قلن فإذا مال ول لزوج خرجتن وما ورسوله الله حاب إل أخرجكن ما والله
ابن عن روي وقد كلثوم أم في نزلت الية هذه أن والمشهور يرددن فلم تركن

الماوردي قال بشر بنت أميمة في وقيل الحارثا بنت سبيعة في أنها عباس
عموما أو لفظا الهدنة عقد في النساء رد دخل هل العلماء اختلف وقد

تعالى الله فنسخ صريحا لفظا الهدنة عقد في ردهن شرط كان طائفة فقالت
أن على يدل وهذا كان ما على الرجال في وأبقاه منه ومنع العقد من ردهن
وجل عز الله ولكن الحاكام في برأيه يجتهد وسلم} أن عليه الله {صلى للنبي

وإنما صريحا لفظا العقد في ردهن يشرط لم طائفة وقالت خطأ على يقره ل
يأتيك ل قالوا لنهم الرجال مع عليهن اشتماله العموم ظاهر فكان العقد أطلق

الرجال وبين بينهن وفرق اللفظ عموم من خروجهن وجل عز الله فبين أحاد منا
وأسرع قلوبا أرق أنهن والثاني عليهم فحرمن فروج ذوات أنهن أحادهما لمرين

) بإيمانهن أعلم ( الله وقوله عليهم فمردودة شركها على المقيمة فأما تقلبا
) وذلك مؤمنات علمتموهن ( فإن بهن أعلم والله لكم المتحان هذا إن أي

وهذا المهر ) يعني أنفقوا ( ما الكفار أزواجهم ) يعني ( وآتوهم وقوله بإقرارهن
نسخ مما وهذا شيء لزوجها فليس أحاد يتزوجها لم وإن مسلم تزوجها إذا

إذا الحربية في العلماء اختلف وقد المهور ) يعني أجورهن آتيتموهن ( إذا وقوله
وأحامد والشافعي ومالك والليث الوزاعي فمذهب بها زوجها دخول بعد هاجرت

عدتها انقضاء قبل الزوج أسلم فإن عدتها انقضاء على تقف الفرقة أن حانبل بن
( ول تعالى وقوله الدارين باختلف الفرقة تقع حانيفة أبو وقال امرأته فهي

عن المؤمنين نهي والمراد نكاحاهن عقد ) عصمتهن الكوافر بعصم تمسكوا
لن الكوافر نكاح على المقام
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عقد انبت قد والمعنى الحبل العصمة وأصل الزجاج قال انقطعت قد عصمتهن
العهد بأهل منكم امرأة لحقت إن ) أي أنفقتم ما ( واسألوا تعالى وقوله النكاح

) يعني ( وليسألوا إليكم يدفعوها لم إذا مهرها فسلوهم مرتدة الكفار من
يتزوجهن ممن مهورهن ليطلبوا مؤمنات بكم أزواجهم لحقت الذين المشركين

( وإن تعالى وقوله لكم يغرمون كما المهر تغرموا أن عليكم والمعنى منكم
حاتى بعقوبة أصبتموهم ) أي فعاقبتم الكفار إلى أزواجكم من شيء فاتكم
) أزواجهم ذهبت الذين ( فآتوا غلبتم بأن لكم العقبى كانت الزجاج وقال غنمتم

الحاكام هذه أن واعلم المهر وهو أنفقوا ما الغنيمة رأس من الزواج أعطوا أي
منسوخ ذلك كل الغنيمة من الزوج وتعويض الكفار من وأخذه المهر أداء من
أسيد بن عتبة فاسمه بصير أبو وأما الهدنة زمان في هذا كان وإنما السيف بآية
عام قبل وذلك الهجرة عن المشركون فحبسه قديما بمكة أسلم جارية بن

قريشا وقاضى وسلم} الحديبية عليه الله {صلى الله رسول نزل فلما الحديبية
قدميه على فسار قومه من بصير أبو أفلت المدينة وقدم عليه قاضاهم ما على
وسلم}  عليه الله {صلى الله رسول أتى حاتى سبعا

عليه الله {صلى الله رسول إلى عوف عبد بن وأزهر شريق بن الخنس فكتب
بن خنيس مع وبعثاه عليه اصطلحوا ما على إليهم يرده أن فيه وسلم} كتابا

بذي كانوا فلما به فخرجا إليهما فدفعه كوثر موله ومعه خنيس فخرج جابر
فأخبر المدينة قدم حاتى كوثر وهرب فقتله خنيس على بصير أبو عدا الحليفة

الله رسول يا ذمتك وفت فقال بصير أبو وسلم} ورجع عليه الله {صلى النبي
{صلى الله رسول فقال فامتنعت ديني عن يفتنوني أن فخشيت إليهم دفعتني

إلى ورجع فتركه يقتلني أن أخاف فقال به فاذهب خذه وسلم} لكوثر عليه الله
عير طريق على ناحاية فنزل العيص إلى بصير أبو وخرج قريشا فأخبر مكة

بصير أبي إلى يتسللون المحبوسين من بمكة من فجعل الشام إلى قريش
فجعلوا الوليد ابن والوليد جندل أبو منهم سبعين من قريب منهم عنده فاجتمع

قريش وكتبت اقتطعوها إل لهم بعير ول قتلوه إل قريش من بأحاد يظفرون ل
بصير أبا أدخل إل بأرحاامهم وسلم} يسألونه عليه الله {صلى النبي إلى

أبي وسلم} إلى عليه الله {صلى النبي فكتب بهم لنا حااجة فل إليه وأصحابه
ويقبله يقرأه فجعل يموت وهو الكتاب فجاءه أصحابه مع عليه يقدم أن بصير

هناك ودفنوه عليه وصلوا أصحابه فغسله يده في وهو فمات عينيه على ويضعه
قال فإن عليه فترحام وسلم} فأخبروه عليه الله {صلى النبي على قدموا ثم

له كانت هذا بصير أبا أن فالجواب الكفار إلى مسلما يرد أن حاسن كيف قائل
جائز وذلك بالكفر التكلم عليه يحملونه ما غاية ثم عنه يذبون وموال عشيرة

حانيف بن سهل مسند في جندل أبي قصة في بينا ما على التقية جهة على

والمسعر بالقدام يصفه تعجب كلمة أمه ويل حارب مسعر أمه ويل وقوله
مسعرة فهي وأسعرتها النار سعرت يقال حارب موقد أنه فالمعنى الموقد
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ساحاله البحر وسيف توقد أي النار به تسعر الذي الخشب والمسعر ومسعورة
وقيل العشرة فنحو العصبة وأما ألفاظها من واحاد لها وليس الجماعة والعصابة

قد عمر كان امرأتين عمر طلق وقوله عصب وجمعها الربعين إلى العشرة هي
ولدت قد وكانت جرول بنت كلثوم وأم أمية أبي بنت قريبة الشرك في تزوج
التي الجواري من العاتق عاتق وهي وقوله الله وعبيد الصغر وهو زيدا لعمر
والتحبش شتى قبائل من المجتمعون الجماعات والحاابيش تدرك حاين تحدر

التجمع
العرفاء أمركم عرفاؤكم إلينا يرفع حاتى الثاني الحديث  - وفي2861 2255

كالنقيب وأمورهم القوم أحاوال يتعرف الذي والعريف عريف جمع
نفست سبيعة إن الثالث الحديث  - وفي2862 2256

إذا فإما ولدت إذا وفتحها النون بضم ونفست المرأة نفست يقال ولدت أي
النون فبفتح حااضت

حازام بن حاكيم مسند من المشكل  ) كشف98( 
بآبائنا القتداء إل أهلكنا ما ويقول إسلمه تأخر على يبكي وكان الفتح يوم أسلم

حاديثا وسلم} أربعون عليه الله {صلى الله رسول عن روى ما وجملة وكبرائنا
أربعة الصحيحين في منها له أخرج

ناعم غض كل حالو خضر المال هذا إن الول الحديث  - وفي2865 2257
شره بل أي نفس بسخاوة أخذه فمن وقوله الشجرة خضرة من وأصله خضر

وجهه غير ومن حاقه بغير ويأخذه إل بشره الشيء يأخذ من وقل إلحاح ول
قد العليا اليد وقوله فيه وطمع عليه وحارص إليه بتطلع أي نفس بإشراف وقوله
يقال شيئا منه أصيب ل أي بعدك أحادا أرزأ ل وقوله عمر ابن مسند في تقدم
النقصان الرزء وأصل وعطائه رفده من الناس يصيب أي مرزأ كريم فلن

والحاباب المال من نقص لنها رزءا المصيبة وسميت
قلبه في اليمان استقر ثم قلوبهم المؤلفة من يعد حازام بن حاكيم كان وقد

من ول بكر أبي من ل المال بيت من حاقه يأخذ ل فكان الجبال من أثبت فصار
عمر

بها أتحنث كنت أمورا أرأيت الله رسول يا الثاني الحديث  - وفي2866 2258
ما على أسلمت فقال أجر فيها لي هل وصدقة وعتاقة صلة من الجاهلية في

قد حازام بن حاكيم وكان البر وأقصد أتعبد بمعنى أتحنث خير من لك سلف
{صلى الله رسول أن ونرى بعير مائة على وحامل الجاهلية في رقبة مائة أعتق
الخرة ثواب يريد أجر فيها لي هل سأله فإنه جوابه عن وسلم} ورى عليه الله

لك سلف ما على أسلمت له فقال كافر لفعل الخرة في ثواب ل أنه ومعلوم
84 ) هود بخير أراكم ( إني لقومه شعيب قال وقد خير فعل فالعتق خير من

فعلت قد وسلم} أنك عليه الله {صلى النبي فأراد السعار رخص إلى يشير
مسلم أفراد في سبق وقد الدنيا في عليه يجازى وقد فاعله يمدح والخير خيرا
فيطعم الكافر أما قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن أنس حاديث من

وقد خيرا بها يعطى حاسنة له يكن لم وجل عز الله لقي فإذا الدنيا في بحسناته
النار أهل أخف فكان طالب أبي عن دفع كما العذاب بعض الكافر عن يدفع
حاسنات أن روي قد فقال آخر بجواب البستي سليمان أبو أجاب وقد عذابا

بالسلم له ختم إذا الكافر
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المعنى كان هذا صح وإن هدرا كان كفره على مات فإن له ومحتسبة مقبولة
خير من لك ما قبول على أسلمت
عمر ابن مسند في تقدم قد الثالث  - والحديث2867 2259
هريرة أبي مسند في وبعضه عمر ابن مسند في بعضه  - والرابع2868 2260

مالك بن الله عبد مسند من المشكل  ) كشف99( 
الحميدي كتب وقد مالك أبيه إلى ينسب يكاد ول بحينة بأمه يعرف الرجل هذا
ل من ظن فربما بحينة ابن مالك بن الله عبد الصحيحين بين الجمع كتاب في
أمه باسم وعرف أبوه ذكر وإنما جدته أو جده اسم بحينة أن النقل بعلم له خبر
يرويه فيما يقال فإنه السلم عليه علي مسند في هذا مثل سبق فيما بينا وقد
سلول ابن أبي بن الله عبد يقال وكذلك الحنفية ابن علي بن محمد محمد ابنه

الله رسول عن بحينة ابن روى ما وجملة ليعرف هذا ذكرنا وقد أمه وسلول
الصحيحين في منها له أخرج حاديثا وعشرون وسلم} سبعة عليه الله {صلى
أربعة

وسلم} سجد عليه الله {صلى النبي أن الول الحديث  - ففي2869 2261
الخدري سعيد أبي مسند في هذا في الخلف ذكرنا وقد السلم قبل للسهو
وسلم} عليه الله {صلى الله رسول أن الثاني الحديث  - وفي2870 2262
احاتجم

مسند في المحرم حاجامة في تكلمنا قد رأسه وسط في جمل بلحي محرم وهو
مكة طريق في موضع اسم جمل ولحي عباس ابن

يرى حاتى يديه بين فرج صلى إذا كان الثالث الحديث  - وفي2871 2263
إبطيه وضح يرى حاتى سجوده في يجنح سجد إذا كان رواية وفي إبطيه بياض
وهذا جنبيه عن عضديه يبعد أنه والمعنى السجود في أي يديه بين فرج قوله

النباري بن بكر أبو وقال وإبطه عضده الرجل جناح الفراء قال يجنح معنى
والوضح النسان من والعضد البط بين ما به فتسمي الجناح تستعير العرب
البياض
وسلم} عليه الله {صلى الله رسول إن الرابع الحديث  - وفي2872 2264

{صلى الله رسول انصرف فلما ركعتين يصلي الصلة أقيمت وقد رجل رأى
وسلم} عليه الله {صلى الله رسول له فقال الناس به وسلم} لثا عليه الله

به لثا أربعا الصبح أحادكم يصلي أن يوشك لفظ وفي أربعا آلصبح أربعا آلصبح
واجتمعوا به أحااطوا الناس
سمع من أن هريرة أبي مسند في ذكرنا وقد القرب الوشك يوشك وقوله

كان إذا قال حانيفة أبا أن وحاكينا بالمكتوبة إل يتشاغل أن له ينبغي فل القامة
الفجر ركعتي يصلي أن له جاز الثانية في الركوع يدرك أنه وعلم المسجد خارج

الليثي واقد أبي مسند من المشكل  ) كشف100( 
وقال عوف بن الحارثا محمد بن هشام فقال أبيه واسم اسمه في اختلفوا وقد

وكان قديما أسلم الحارثا بن عوف غيرهما وقال مالك بن الحارثا الواقدي
أنه الحميدي ذكر وقد الفتح يوم بكر بن وسعد وضمرة ليث بني لواء يحمل
سعد بن محمد ذكره وقد بدر أهل في أحاد ذكره ما لنه غلط وهذا بدرا شهد
عن روى ما وجملة بعدها وما الخندق شهد ممن الصحابة من الثالثة الطبقة في
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في منها له أخرج حاديثا وعشرون وسلم} أربعة عليه الله {صلى النبي
حاديثان الصحيحين

رجع أي الله إلى فأوى أحادهما أما الول الحديث  - ففي2873 2265
مأوى له وجعلت ضممته إذا إيواء أؤويه أنا وآويته أويا فلن أوى يقال وانصرف

رجعت إذا المنزل إلى أويت وتقول
بشير بن النعمان مسند في الثاني الحديث على تكلمنا  - وقد2874 2266

حازن بن المسيب مسند من المشكل  ) كشف101( 
له أخرج أحااديث وسلم} سبعة عليه الله {صلى الله رسول عن روى ما وجملة

ثلثة الصحيحين في منها
حاضرته لما طالب أبا أن الول الحديث في المشكل  - فمن2875 2267
الله وعبد جهل أبا عنده وسلم} فوجد عليه الله {صلى الله رسول جاءه الوفاة

عند بها لك احااج كلمة الله إل إله ل قل عم أي فقال المغيرة بن أمية أبي بن
يزل فلم المطلب عبد ملة عن أترغب أمية بن الله وعبد جهل أبو فقال الله

حاتى المقالة لتلك ويعودان عليه وسلم} يعرضها عليه الله {صلى الله رسول
أمية أبي بن الله عبد المطلب عبد ملة على أنا به كلمهم ما آخر طالب أبو قال

عليهم أنفق قوم معه سافر إذا كان الراكب زاد ويلقب سهيل أمية أبي واسم
عبد بنت عاتكة وأمه مخزوم بن عمرو بن الله عبد بن المغيرة بن سهيل وهو

عليه الله {صلى الله رسول زوج سلمة أم أخو الله وعبد هاشم بن المطلب
الذي وسلم} وهو عليه الله {صلى الله لرسول عداوة الناس أشد وسلم} كان

ودخل القضية عمرة كانت فلما المطلب عبد ملة عن أترغب طالب لبي قال
على كان حاتى مكة من هو خرج وسلم} مكة عليه الله {صلى الله رسول
وسلم} عليه الله {صلى الله رسول عن يستخبر وجعل مكة من أميال عشرة
في أنه فأخبر

السلم وقع وقد الحارثا بن سفيان أبا فلقي السلم قلبه في فوقع وقوة عز
وسلم} عليه الله {صلى الله رسول فلقيا فخرجا أيضا سفيان أبي قلب في

يا وقالت سلمة أم فكلمته فأبى عليه الدخول فطلبا والعرج السقيا بين فيما
أبا - تعني الرضاعة من وأخوك عمك وابن عمتك وابن صهرك الله رسول
لي حااجة ل فقال بك الناس أشقى يكونا ل مسلمين بهما الله جاء وقد سفيان

عليه الله {صلى الله رسول فرق جرما أعظم عن عفوت قد فقالت بهما
من الله عبد ورمي والطائف وحانينا الفتح معه وشهدا فأسلما وسلم} لهما

شهيدا فقتل الطائف حاصن

الشجرة تحت بايع ممن كان أنه المسيب عن الثاني  - الحديث2876 2268
قوله ومثله عنها عمينا والمعنى علينا فعميت المقبل العام إليها فرجعنا قال

إذا المر هذا علي عمي يقال قتيبة ابن  قال28 ) هود عليكم ( فعميت تعالى
إليه الفعل العرب حاولت مما هذا الفراء وقال بمعنى عنه وعميت أفهمه لم

وإنما رجلي في والخف يدي في الخاتم دخل كقولهم لغيره الصل في وهو
المعنى كان إذا ذلك واستجازوا الخف في والرجل الخاتم في يدخل الصبع
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معروفا
سهل أنت بل قال حازن قال اسمك ما البخاري به انفرد  - وفيما2877 2269

خلق في ويقال الرض من غلظ ما الحزن بعد الحزونة فينا زالت فما سعيد قال
السم وسلم} كره عليه الله {صلى النبي وكأن وقساوة غلظة أي حازونة فلن
الرجل فأبى تفاؤل بضده فأبدله المعنى لهذا

زهير أبي بن سفيان مسند من المشكل  ) كشف102( 
أخرج أحااديث وسلم} خمسة عليه الله {صلى الله رسول عن روى ما وجملة

حاديثان الصحيحين في منها له
كناية هذا يبسون قوم يأتي الول الحديث في المشكل  - فمن2878 2270

بسست يقال السير في واستحثاثها البل زجر والبس والنتقال الرحايل عن
وأبسست

عمر ابن مسند في تقدم قد الثاني  - والحديث2879 2271
الحضرمي بن العلء مسند من المشكل  ) كشف103( 

روى ما وجملة وسلم} البحرين عليه الله {صلى الله رسول ووله قديما أسلم
في منها له أخرج أحااديث وسلم} أربعة عليه الله {صلى الله رسول عن

واحاد حاديث الصحيحين

كان أنه اعلم ثلثا نسكه قضاء بعد بمكة المهاجر يقيم  - وفيه2880 2272
رسول ورثى ترك فيما كالرجوع لنه بها فيقيم يعود أن مكة من للمهاجر يكره
للمهاجر فجعل بمكة مات لكونه خولة بن وسلم} لسعد عليه الله {صلى الله
الصحابة من جماعة كان وقد هجرته لتتحقق يخرج ثم ثلثا النسك بعد يقيم أن

القواعد واستقرت إسلم دار صارت فلما السلم بداية في كان هذا أن يرون
ذكرتهم وقد الصحابة من كثير خلق توطنها وقد بها يجاوران وجابر عمر ابن كان
حانبل بن أحامد منهم الفقهاء أكثر بها المجاورة استحباب وعلى مكة كتاب في
وقلة الملل بخوف أصحابه بعض علل وقد حانيفة أبو بها المجاورة كره وقد

فضل يقابله وهذا الذنوب ارتكاب وخوف بالمكان النس لمداومة الحاترام
فيه العبادة وفضل المكان

صدر يقال الورود بعد الرجوع والصدر المتعبدات والمناسك التعبد والنسك
عنه رجعوا أي المكان عن القوم

جثامة بن الصعب مسند من المشكل  ) كشف104( 
أخرج حاديثا عشر وسلم} ستة عليه الله {صلى الله رسول عن روى ما وجملة

حاديثان الصحيحين في منها له
عباس ابن مسند في تقدم قد  - فالول2881 2273
أهل وسلم} عن عليه الله {صلى الله رسول سئل الثاني  - وفي2882 2274

قوله ومنه ليل العدو قصد البيات منهم هم فقال ذراريهم فتصاب يبيتون الدار
الدين حاكم في أي منهم هم  وقوله4 ) العراف بياتا بأسنا ( فجاءها تعالى
لم بهؤلء إل أولئك إلى يوصل لم إذا ولكن ابتداء قتلهم يرد ولم الدم وإباحاة

يقال الممنوع هو الحمى ولرسوله لله إل حامى ل وقوله إثم قتلهم في يكن
نزل إذا الجاهلية في الشريف كان الشافعي قال منعته إذا أحاميه كذا حاميت

ل الكلب عواء مدى فحمى صوته يسمع من ووقف كلبا استعوى حايه في بلدا
ما سائر في القوم يشارك وهو غيره فيه يشركه
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حامى فقد قائل قال فإن ذلك وسلم} عن عليه الله {صلى النبي فنهى يدعون
الزهري قال الخيل وضعاف الصدقة وسلم} لبل عليه الله {صلى الله رسول
بالمدينة معروف موضع وهو وسلم} النقيع عليه الله {صلى الله رسول حامى

قلنا وسرف الربذة الخطاب بن عمر حامى وقد الكل وينبت المياه فيه تستنقع
وما والهوى الغلبة بمقتضى يفعلونه كانوا لنهم الجاهلية في كان ما أبطل إنما

إل أي ولرسوله لله إل حامى ل قوله ومعنى ذلك خلف على السلم في يفعل
وإنما والمصلحة الحاجة قدر على وذلك ورسوله فيه الله أذن الذي الوجه على
أن وللمام وجل عز الله سبيل في المعدة والخيل الصدقة لبل عمر حامى
العامة على يضق لم ما والكراع الخيل تقوية في النظر وجه على يحمي

المرعى
نمر أخت ابن يزيد بن السائب مسند من المشكل  ) كشف105( 

وهو جده اسم نمر أخت قال أنه المدائني الحسن أبي عن الخطيب بكر أبو ذكر
أحااديث خمسة الصحيحين في له أخرج وقد بامرأة وليس رجل

رسول إلى خالتي بي ذهبت الول الحديث في المشكل  - فمن2883 2275
فنظرت وقع رواية وفي وجع أختي ابن إن وسلم} فقالت عليه الله {صلى الله
له ويجعل بالثياب يستر كالقبة بيت الحجلة الحجلة زر مثل كتفيه بين خاتمه إلى
وجع مثل ووقع أغلق إذا يشد وعروة زر فيه جنسه من باب

النبي ثقل في بي حاج البخاري أفراد من الول الحديث  - وفي2884 2276
وسلم}  عليه الله {صلى
صحة على دليل وفيه أثقال وجمعه القماش من ينقل وما والمتاع الرحال الثقل

الصبي حاج
الثالث النداء الثالث النداء زاد عثمان أن الثاني الحديث  - وفي2885 2277

المنبر الخطيب صعد إذا يؤذنون كانوا وإنما اليوم الول هو عثمان زاد الذي
موضع والزوراء المنبر صعوده قبل فأذن الول فزاد أيضا نداء تسمى والقامة
واحاد مؤذن وسلم} إل عليه الله {صلى الله لرسول يكن لم وقوله بالمدينة

وابن بلل يؤذن الجمعة غير في كان وقد مرة إل له يؤذن لم الجمعة يوم يعني
محذورة وأبو مكتوم أم

الثنية الوداع ثنية إلى الغلمان مع خرجت الثالث الحديث  - وفي2886 2278
بالمدينة موضع إلى والشارة جبلين بين مرتفع طريق

وفسقوا عتوا إذا حاتى أربعين عمر جلد الرابع الحديث  - وفي2887 2279
عنده يؤثر ل الذي هو والعاتي المعاصي ركوب في المبالغة العتو ثمانين جلد

في يسمع ولم العرابي ابن قال الطاعة عن الخروج والفسق والزجر الوعظ
ولم عربي كلم وهو عجب وهذا فاسق كلم في ول شعر في ل الجاهلية كلم
جاهلي شعر في يأت

الضمري أمية بن عمرو مسند من المشكل  ) كشف106( 
أخرج حاديثا وسلم} عشرون عليه الله {صلى الله رسول عن روى ما وجملة

حاديثان الصحيحين في منها له
عليه الله {صلى الله رسول رأى أنه الول الحديث  - ففي2888 2280
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وصلى السكين فألقى الصلة إلى فدعي يده في شاة كتف من وسلم} يحتز
اللحم يقطعون كانوا وقد بائن وغير بائنا يكون وقد القطع الحز أصل يتوضأ ولم

النار مست مما الوضوء ترك الحديث هذا وفي بالسكين
وسلم} عليه الله {صلى الله رسول رأيت الثاني الحديث  - وفي2889 2281
الحسن مذهب فهو العمامة على المسح جواز أما وخفيه عمامته على يمسح

بن أحامد يقول وبه آخرين في جابر بن وحاكيم العزيز عبد بن وعمر البصري
خلفا حانبل
أن العمامة على المسح جواز شروط ومن يجوز ل قولهم في العلماء لكثر
كمقدم بكشفه العادة جرت ما إل الرأس لجميع ساترة الحنك تحت تكون

يجز لم لها ذؤابة ل مدورة كانت بل الحنك تحت تكن لم فإن والذنين الرأس
عليها المسح جواز في وجهان فلصحابنا ذؤابة لها كان فإن عليها المسح
المسح وأما جميعها مسح إل يجزئ ل أصحابنا بعض وقال العمامة أكثر ويمسح

السلم عليه علي مسند في تقدم فقد الخفين على
الكعبي الخزاعي شريح أبي مسند من المشكل  ) كشف107( 

سعد ابن محمد وقال ومسلم البخاري سماه كذلك عمرو بن خويلد واسمه
ما وجملة كعب اسمه البرقي بكر أبو وقال العزى عبد بن صخر بن خويلد اسمه
في منها له أخرج حاديثا وسلم} عشرون عليه الله {صلى النبي عن روى

ثلثة الصحيحين

وهو سعيد بن لعمرو قال أنه الول الحديث في المشكل  - فمن2890 2282
عليه الله {صلى الله رسول به قام ما أحادثك لي ائذن مكة إلى البعوثا يبعث

بالله يؤمن لمرئ يحل فل الله حارمها مكة إن قال الفتح يوم من وسلم} الغد
إن شريح أبا يا فقال الحديث فذكر شجرة بها يعضد ول دما فيها يسفك أن

الله عبد فإن المذكورة البعوثا أما بخربة ول بدم فارا ول عاصيا يعيذ ل الحرم
والي عتبة بن الوليد فبعث معاوية توفي أن إلى بالمدينة يزل لم الزبير بن

على الناس يحرض يزل ولم مكة إلى فخرج ليزيد بالبيعة يأمره إليه المدينة
فبايعه مكة والي حاكيم بن يحيى إلى الزبير ابن فمضى يزيد فغضب أمية بني

ابن فأبى وثاق في به يؤتى حاتى أقبل ل يزيد فقال يحيى بذلك فكتب ليزيد
سعيد ابن عمرو وولى المدينة عن الوليد يزيد فعزل بالبيت عائذ أنا وقال الزبير

شيئا الزبير ابن من يقبل ل بالله يقسم المؤمنين أمير أن إليه وكتب العاص بن
إلى يزيد فكتب فأبى الزبير ابن على ذلك فعرضوا جامعة في به يؤتى حاتى

شجرة بها يعضد أن وقوله البعوثا فبعث جندا إليه يوجه أن سعيد بن عمرو
النحوي أحامد بن الله عبد لنا وقال الضاد بضم يعضد يقولون الحديث أصحاب

إليه ولجأ به استجار إذا بالشيء عاذ يقال يجير بمعنى ويعيذ الضاد بكسر يعضد
ويقال اللص والخارب مضمومة والخاء السرقة والخربة وحاماه منعه أي وأعاذه

أن على انعقد الجماع أن واعلم سارق لكل استعير ثم خاصة البل سارق في
العلماء واختلف المان ورد الحرم حارمة هتك لنه يؤمن ل الحرم في جنى من

إذا قال حانبل بن أحامد عن المروزي بكر أبو فروى إليه لجأ ثم خارجا جنى فيمن
يقتص ولم الحد عليه يقم لم دخل ثم الحرم غير في حادا أتى أو يدا قطع أو قتل
في ذلك من شيئا فعل فإن يخرج حاتى وليؤاكل يشارى ول يبايع ل ولكن منه
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لم دخل ثم الحرم خارج قتل إذا قال أنه حانبل عنه وروى منه استوفي الحرم
عليه يقام فإنه النفس دون الجناية كانت وإن يقتل

جميع في الحد يقام والشافعي مالك وقال وأصحابه حانيفة أبو قال وبهذا الحد
النفس دون وفيما النفس في ذلك

فليكرم الخر واليوم بالله يؤمن كان من الثاني الحديث  - وفي2891 2283
الجماعة وعلى الواحاد على يقع الضيف وليلته يومه قال جائزته وما قالوا ضيفه
عطاياه السلطان وجوائز العطية والجائزة ضيف وهؤلء ضيف هذا يقال

العلماء أكثر عند وهذا وليلة يوم مسافة به يجوز ما هاهنا بالجائزة والمراد
به المجتاز المسافر المسلم ضيافة المسلم على يجب أحامد وقال مستحب

الضيف ليلة قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن روي آخر لحديث ليلة
الضيف كان ضيافته عن فامتنع الضيف به نزل ومن مسلم كل على واجبة
أن إل بيته في إنزاله يجب ول إعفائه أو الحاكم عند بذلك مطالبته بين مخيرا

بن عقبة مسند من عليه المتفق في وسيأتي فيه يبيت رباطا أو مسجدا يجد
يقرونا ل بقوم فننزل تبعثنا وسلم} إنك عليه الله {صلى للنبي قلت قال عامر
وأما لهم ينبغي الذي الضيف حاق منهم فخذوا يفعلوا لم إن فقال ترى فما

فمستحبة أيام ثلثة ضيافة
وربما بإقامته تسخط به يقربه ما له يكن لم إذا أنه وذلك يؤثمه حاتى وقوله
عليه ينفقه ما كسب في أثم وربما بقبيح ذكره

هريرة أبي مسند في سبق قد للبخاري الذي  - والحديث2892 2284
 )108

شرحاه سبق قد إيماء بن خفاف مسند ومافي
حارب بن صخر سفيان أبي مسند من المشكل  ) كشف109( 

واحاد حاديث وهو
الله رسول وبين بيني كانت التي المدة في انطلقت  - وفيه2894 2285
فيها يتركون مدة على اصطلحوا قد كانوا الشام وسلم} إلى عليه الله {صلى
دحاية وذكرنا آنفا ذكرناه وقد عمرو بن سهيل توله الذي الكتاب وكتبوا القتال

منصور أبي شيخنا على وقرأت قيصر هو وهرقل الله عبد ابن جابر مسند في
عبد بن الوليد يمدح جرير قال العرب به تكلمت وقد أعجمي اسم هرقل قال

الملك
وداهرا قهرت قد هرقل وأرض

النواصف كسرى آل من لكم ويسعى

بالكذب يذكروني أن لول أي الكذب عني يأثروا أن لول وقوله المعبر والترجمان
رويته إذا أثرة الحديث أثرت يقال عني ويروونه

أنه وذلك مناقبهم حاسبوا إذا الحساب من مأخوذ للباء الحسن الفعال والحسب
عددا أكثرهم أحاسبهم كان وحاسبها آبائه ومآثر مناقبه منهم واحاد كل عد إذا

أن وذلك الدلو وهو السجل من وأصله له ومرة لنا مرة أي سجال وقوله
القلوب بشاشته خالط إذا وقوله سجل وهذا سجل هذا نزع استقيا إذا الرجلين
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في والملطفة إليه والنبساط بالمرء الفرح وهو اللقاء في البشاشة أصل
القلب على ورد إذا اليمان فشبه به وتبشبش بفلن فلن بش يقال المسألة

يعظمونه الذين أي الروم عظيم وقوله بذلك له الصدر وانشرح به ففرح
من السم هذا يقتضيه لما الروم ملك إلى يكتب ولم بالرئاسة ويقدمونه
فلم المملكة عن عزله قد والسلم بمسلم ليس من يستحقها ل التي المعاني

منه يغضب ل شيء هذا الهدى اتبع من على سلم وقوله إكرام نوع من يخله
الدعاية السلم بدعاية أدعوك وقوله الهدى اتبع ممن أنه يظن قيصر لن أحاد
السلم دعوة المراد شكاية يشكو شكا يقال كما دعاية يدعو دعا قولك من

اللفظتين ذكرنا قد اليريسيين لفظ وفي الريسيين إثم وقوله الشهادتان وهي
النصارى بين دين فالركوسية الركوسيين إثم قوله فأما عباس ابن مسند في

والصابئين

آيتين أو آية كتابة جواز على  دليل64 عمران آل ) اليات الكتاب أهل ( يا وقوله
إلى بالقرآن تسافروا ل بقوله يعارض ول العدو أرض إلى النذار به يقع مما

الصوات فهو اللغط وأما الكثيرة واليات السور بذلك المراد لن العدو أرض
أبو وأما وارتفع عظم بمعنى أمر كبشة أبي ابن أمر أمر وقوله تفهم ل التي

أخبرنا قال النحوي الوهاب عبد بن محمد بن الحسين الله عبد أبو فأنبأنا كبشة
بن أحامد أنبأنا قال المخلص طاهر أبو أخبرنا قال المسلمة بن جعفر أبو

الشعرى عبد من أول قال بكار بن الزبير أخبرنا قال الطوسي داود بن سليمان
السماء تقطع الشعرى إن يقول وكان عامر بن غالب بن وجز واسمه كبشة أبو

غيرها عرضا السماء يقطع نجما ول قمرا ول شمسا السماء في أرى ول عرضا
كبشة أبو هو ووجز عرضا السماء تعبر لنها العبور الشعرى تسمي والعرب

جده لنه وسلم} إليه عليه الله {صلى الله رسول تنسب قريش كانت الذي
فلما شبهه نزعه بعرق إل شيئا يعمل ل أحادا أن تظن والعرب أمه قبل من

قريش مشركو قال قريش وسلم} دين عليه الله {صلى الله رسول خالف
كبشة أبو وكان الشعرى بعبادته الناس خالف كبشة أبا فإن كبشة أبو نزعه
كان نقص وسلم} من عليه الله {صلى الله رسول يعيروا لم خزاعة في سيدا
خالف كما خالف فقالوا كبشة أبي خلف إلى نسبوه دينهم خالف لما ولكن فيها
كبشة أبو

الله {صلى الله رسول به شبهوا قومه دين كبشة أبو خالف لما قتيبة ابن قال
هارون شبيه يا  أي28 ) مريم هارون أخت ( يا لمريم كقولهم وسلم} فهو عليه
وهي الغميصاء هي الخرى والشعرى هذه أحاداهما شعريان وهما الصلح في

وتلك السد نجوم في المبسوط الذراع من والغميصاء المجرة وبينهما تقابلها
وسلم} من عليه الله {صلى النبي جد جد كبشة أبو غيره وقال الجوزاء في
وتصنيفه الحافظ الزدي الحسن بن محمد الفتح أبي خط من ونقلت أمه قبل
رسول ظئر حاليمة وسلم} زوج عليه الله {صلى النبي حااضن كبشة أبو قال
يدرك أن قبل مات العزى عبد بن الحارثا وسلم} اسمه عليه الله {صلى الله

وسلم} عليه الله {صلى الله رسول به تعير قريش كانت الذي وهو النبوة
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الصفر وبنو هذا من أصح عندي الول والقول قلت كبشة أبي ابن فيقولون
الكرام الصفر وبنو زيد ابن عدي قال أباهم اعترت لصفرة بذلك سموا الروم
جنود عنه الله كشف لما قيصر وكان قوله مذكور منهم يبق لم الروم ملوك
أبي مسند في سبق وقد المقدس بيت إيلياء إيلياء إلى حامص من مشى فارس
فعل وإنما هريرة

إبلء أبليه أبليته الخير من يقال قتيبة ابن قال أبله لما تعالى لله شكرا ذلك
فغلبت والروم فارس بين قائمة الحرب زالت وما بلء يبلوه بله الشر ومن

وفرح عليهم فشق وسلم} وأصحابه عليه الله {صلى الله رسول فبلغ الروم
فارس على الروم ظهرت ثم كتاب لها يكن لم فارس لن بذلك المشركون

) الله  بنصر4 المؤمنون يفرح ( ويومئذ تعالى قوله وذلك المسلمون ففرح
الناطور ابن وكان وقوله الحديبية يوم وقيل بدر يوم في ذلك  واتفق5 4 الروم

أسقفا جعله أي الشام نصارى على أسقفه وهرقل هرقل صاحاب أي صاحابه
ما ويقدر الشيء يحزر الذي الحازر هو والحازي والحزاء دينهم في سنة وهي
يظن لنه المعنى هذا على حازاء النجوم في ينظر للذي ويقال - بظنه فيه

يبرح لم أي حامص يرم فلم وقوله أصاب فربما ويقدره شيئا النجوم في بنظره
في ومبالغته وفطنته ذكائه مع قيصر من والعجب تبرح ل أي ترم ل يقال منها

- على النجوم في وسلم} ونظره عليه الله {صلى الله رسول أمر عن البحث
الله {صلى محمد نبوة صحة على العلم في نظيره يعده من - وموافقة زعمه
والدسكرة مرصوص بنيان الهوى جنود أن غير يتبعه لم وسلم} كيف عليه

مال إذا يحيص حااص يقال وجالوا نفروا وحااصوا القصور وهي الدساكر واحادة
ملجأ إلى ملتجئا

سفيان أبي بن معاوية مسند من المشكل  ) كشف110( 
وثلثة حاديث وسلم} مائة عليه الله {صلى الله رسول عن روى ما وجملة

عشر ثلثة الصحيحين في منها له أخرج حاديثا وستون
الله رسول عن قصرت الول الحديث في المشكل  - فمن2895 2286
الشعر به يقص الجلم من نوع المشقص وسلم} بمشقص عليه الله {صلى
القطع الشقص وأصل أيضا مشقص طويل كان إذا السهم لنصل ويقال

والتقسيم
وقال شعر من قصة تناول معاوية أن الثاني الحديث  - وفي2896 2287

بضم القصة هذه مثل عن وسلم} ينهى عليه الله {صلى الله رسول سمعت
أن الحديث ألفاظ بعض وفي الشعر وصل إلى والشارة الناصية شعر القاف
الزور وسلم} سماه عليه الله {صلى الله رسول
يفقهه خيرا به الله يرد من الثالث الحديث  - وفي2897 2288

وموضوعها الشريعة أصول يفهم أن الفقيه مراتب وأول الفهم الفقه الدين في
ثم الفتوى له فتصح بشيء شيء وتشبيه بأصل فرع إلحاق له يتهيأ فحينئذ
الفقه وذلك تعالى الله عمال من حاينئذ فيصير بالعلم المقصود فهم إلى يرتقي
ل وقوله وجل عز الله يخشى من الفقيه إنما يقول البصري الحسن وكان النافع



الصحيحين     حديث من كشفالمشكل
السلمية   مشكاة  مكتبة

عاداهم وناوأهم الجماعة العصابة يقاتلون المسلمين من عصابة تزال
المرون ومنها الثغور في المجاهدون فمنها تنقسم العصابة وهذه وخاصمهم
أهل ويقمعون الشرع عن يذبون الذين العلماء ومنها الخير أهل من بالمعروف

لهم فالعاقبة لهم بالقهر منهم أزيل وإن كلهم فهؤلء البدع
كعب في معاوية قال البخاري أفراد من الول الحديث  - وفي2899 2289
لنبلو ذلك مع كان وإن الكتاب أهل عن المخبرين أصدق من كان إن الحابار

التي فالخبار منه ل الكتاب أهل عن به يخبر فيما الكذب أن يعني الكذب عليه
كبار فمن الحابار كعب فأما كذبا بعضها يكون القوم عن يحكيها
الخيار
قال أن إلى مثله معاوية فقال المؤذن أذن الثاني الحديث  - وفي2900 2290

نبيكم سمعنا هكذا قال ثم بالله إل قوة ول حاول ل فقال الصلة على حاي
المؤذن أذن فمعنى العلم اللغة في الذان وسلم} يقول عليه الله {صلى

أكبر أن قولن فيه أكبر الله وقوله الصلة بأوقات المعلم والمؤذن المعلم أعلم
أهون ( وهو كقوله فعيل موضع أفعل فوضع الكبير الله فتقديره كبير بمعنى

 وأنشدوا27 ) الروم عليه
لنا بنى السماء سمك الذي إن
وأطول أعز دعائمه بيتا

النباري ابن قال معناها لوضوح من فحذفت شيء كل من أكبر الله والثاني
الراء بإسكان يقوله العباس أبو وكان أكبر الله قولهم من الراء يضمون والناس
على حاي الصلة على حاي وكذلك معرب غير موقوفا سمع الذان بأن ويحتج
ل أنه الله ( شهد كقوله ذلك وأبين أعلم أي الله إل إله ل أن أشهد وقوله الفلح

وأعلمكم لكم بين  أي18 عمران ) آل هو إل إله

حاي من الياء وفتحت إليها وأقبلوا الصلة إلى هلموا أي الصلة على حاي وقوله
ذكر إذا مسعود ابن وقول ولعل ليت قيل كما قبلها التي الياء وسكون لسكونها

قولن الفلح وفي عمر ذكر على فأقبلوا معناه بعمر هل فحي الصالحون
الحيلة الحول بالله إل قوة ول حاول ل وقوله الفوز والثاني البقاء أنه أحادهما

إذا بسمل يقال كما بالله إل قوة ول حاول ل قال إذا وحاوقل الرجل حاولق يقال
وإنما الصلة على حاي قال إذا وحايعل الله إل إله ل قال إذا وهيلل الله بسم قال

على حاي الصلة على حاي فأما وشهادة إقرار لنها بمثلها الذان كلمات قوبلت
حاول ل يقال وإنما بمثله يقابل أن يصلح فل الحضور إلى للسامع فدعاء الفلح

بالله إل إليه دعيت ما أجيب أن لي قدرة ل أي
بن عمرو ابن الله عبد أن معاوية بلغ أنه الثالث الحديث  - وفي2901 2291
بلغني إنه فقال فقام معاوية فغضب قحطان من ملك سيكون أنه يحدثا العاص

الله رسول عن تؤثر ول الله كتاب في ليست أحااديث يتحدثون منكم رجال أن
الله رسول سمعت فإني أهلها تضل التي والماني فإياكم جهالكم وأولئك
هذا إن وسلم} يقول عليه الله {صلى

ل قوله الدين أقاموا ما وجهه على الله كبه إل أحاد يعاديهم ل قريش في المر
وأنشدوا التلوة بمعنى والماني تروى ل أي تؤثر

ليله أول الله كتاب تمنى
المقادر حامام لقى وآخره
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لم مما الكتاب أهل عن تؤثر التي الصحف في ما وقراءة إياكم المعنى فيكون
من هذا قرأ عمرو بن الله عبد وسلم} فكأن عليه الله {صلى الرسول به يأت

به حادثا كان ولو معاوية فغضب عنها ويحكي التوراة في ينظر كان وقد كتاب
متهما كان ما لنه عليه ينكر وسلم} لم عليه الله {صلى الله رسول عن

يباهي وجل عز الله إن مسلم أفراد من الول الحديث  - وفي2903 2292
على لهؤلء التفضيل وجل عز الله من ومعناها المفاخرة المباهاة الملئكة بكم

الملئكة
فصليت مقامي في قمت الثالث الحديث  - وفي2905 2293

حاتى صلة توصل وسلم} أل عليه الله {صلى الله رسول أمرنا معاوية فقال
الصلتين بين ما انفصال ليتبين بذلك أمر إنما نخرج أو نتكلم

شعبة بن المغيرة مسند من المشكل  ) كشف111( 
سفره في يلزمه وسلم} وكان عليه الله {صلى الله رسول مع الحديبية شهد

عليه الله {صلى الله رسول عن روى ما وجملة معه وضوءه ويحمل وحاضره
عشر اثنا الصحيحين في منها له أخرج حاديثا وثلثون وستة حاديث وسلم} مائة

حاديثا
قبل فتبرز الداوة خذ مغير يا الول الحديث في المشكل  - فمن2908 2294
معه وأقبلت والخفين العمامة وعلى بناصيته ومسح وتوضأ لفظ وفي العائط

الله رسول فأدرك لهم فصلى عوف بن الرحامن عبد قدموا قد الناس فيجد
رسول قام الرحامن عبد سلم فلما الركعتين وسلم} إحادى عليه الله {صلى

التسبيح فأكثروا المسلمين ذلك فأفزع صلته وسلم} يتم عليه الله {صلى الله
من إناء الداوة لوقتها الصلة صلوا أن يغبطهم أحاسنتم قال صلته قضى فلما
للفضاء اسم الباء مفتوحاة والبراز البيوت من وبرز خرج وتبرز كالركوة جلود

عنه بالخلء كنوا كما النسان حااجة عن به كنوا الرض من الواسع
والناصية المطمئن المكان وهو نحوه الغائط وقيل تغوط إذا الرجل تبرز يقال

يقال الحسن وهي الوضاءة من الوضوء اشتقاق توضأ وقوله الرأس شعر مقدم
الحسن من نوعا بالماء التنظف صار ثم وضاء أوجه من حاسن أي وضيء وجه
قبل الضمري أمية بن عمرو مسند في العمامة على المسح بيان سبق وقد

المسلمون فزع وإنما السلم عليه علي مسند في الخفين على والمسح أوراق
بغيره الرسول وسلم} وائتمام عليه الله {صلى الله رسول سوى تقديمهم من

مثله على يغبط مما أنه لهم ويبين عليه ويمدحاهم فعلهم لهم يحسن ويغبطهم
لوقتها صلوا لن أي صلوا أن وقوله
وغيره معاوية مسند في الثاني الحديث سبق  - وقد2909 2295
عليه الله {صلى الله رسول سأل ما الثالث الحديث  - وفي2910 2296

الله رسول يا قلت منه ينصبك ما فقال سألته مما أكثر الدجال عن وسلم} أحاد
ذلك من الله على أهون هو قال الخبز وجبال الماء أنهار معه إن يقولون إنهم

تعب يكون وتارة التعب والنصب قلبك ويشغل فكرك يتعب أي ينصبك قوله
وقد ذلك من أهون هو قال كيف قائل قال فإن القلب تعب يكون وتارة الجسم
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حاقيقة ل تخييل أنه فالجواب ونار ماء الدجال مع أن حاذيفة مسند في سبق
يراه والذي بارد فماء نار أنه الناس يرى فالذي قال فإنه الحديث تمام بدليل
فإن للفتنة يسيرا شيئا أعطي فقد الجملة وفي تحرق فنار بارد ماء أنه الناس

الفرق العقل على ويفرض الحجة مقابلة في الشبهة يقيم تعالى الله
هذا سبق وقد الجد منك الجد ذا ينفع ول الرابع الحديث  - وفي2911 2297

المال وإضاعة وقال قيل عن ينهى كان وفيه سعيد أبي مسند في الحديث
قيل أما وهات ومنع البنات ووأد المهات عقوق عن ينهى وكان السؤال وكثرة
وأما وقال قيل يقول الحاكي فإن صحته يعلم ل ما حاكاية به فالمراد وقال

يتركه أن أحادهما أربعة أمهاتها وجوه من فيكون المال إضاعة

أو يفسد حاتى طعاما كان إذا بتركه إما يتلفه أن والثاني فيضيع له حافظ غير من
في ينفق بأن أو بالغبن يرضى بأن أو القليل تناول عن كبرا يسيرا كان إن يرميه
فهذا المعاصي في ينفقه أن والثالث إسراف هو ما والمطعم واللباس البناء

اليتيم مال أو الخائن إلى نفسه مال يسلم أن والرابع المعنى حايث من تضييع
كثرة أحادهما وجهان ففيه السؤال كثرة أما بتبذيره علمه مع بلغ إذا إليه

فإنه تركتكم ما ذروني قال قد وسلم} فإنه عليه الله {صلى للرسول السؤال
من فإن الناس سؤال والثاني المفروض من يطيقونه ل بما فأجيبوا سألوا ربما
بالذكر المهات خص فإنما المهات عقوق وأما السؤال يكثر لم الفاقة سد قصد

يخص وإنما البر في قدمهن كما الب حاق على مقدم وحاقهن حاقهن لعظم
رمانا من قال كما غيره على يزيد فيه لمعنى جنسه بين من بالذكر الشيء
قبحا أشد بالليل الرمي ولكن بالنهار كذلك الحكم كان وإن منا فليس بالليل
الموءودة من هو عبيد أبو فقال البنات وأد وأما غفلة على يأتي لنه ونكاية
له ولدت ربما أحادهم كان الجاهلية في ببناتهم ذلك يفعلون كانوا أنهم وذلك
زوجها قد أي صهرا القبر يسمون كانوا ولهذا تولد حاين حاية وهي فيدفنها البنت

الشاعر قال منه
تموت ولدت إذ سميتها
زميت ضامن صهر والقبر
تربيت ضمنه لمن ليس

سبروت له ما شيخ بنت يا
وهات ومنع وقوله فيها شيء ل التي وهي سباريت أرض قولهم من قليل أي

من أخذه له يحل ل ما وطلب والواجبات الحقوق من النسان على ما منع يعني
أن قال وهات منع معنى ما حانبل بن لحامد قلت منصور ابن قال الناس أموال

الناس من فتأخذ يدك وتمد تعطي ول تصدق ول عندك ما تمنع
مع رجل رأيت لو عبادة بن سعد قال الخامس الحديث  - وفي2912 2298
السيف بصفحة ضارب غير المعنى مصفح غير بالسيف لضربته امرأتي

عنه مصفح غير الرواة بعض وقول بحده أضربه كنت أني وأراد وجهاه وصفحتاه
لنه غلط
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تكلمنا وقد عنه لفظة فيه فزاد العفو هو الذي الصفح من وظنه بالمعنى رواه
وما منها ظهر ما ومعنى وجل عز الله غيرة معنى في مسعود ابن مسند في

الشخاص إلى يرجع هاهنا فالشخص الله من أغير شخص ول قوله وأما بطن
أيها منكم ليس المعنى فكأن شخص له يقال وجل عز الله أن ل المخلوقين
أعظم أرض ول سماء من الله خلق ما قوله هذا ومثل الله من أغير الشخاص

أعظم الكرسي آية أن والمعنى المخلوقات إلى راجع والخلق الكرسي آية من
الكرسي آية حاديث في حانبل بن أحامد المام قال وكذلك المخلوقات جميع من
وإنما مؤلفا جسما إل يكون ل الشخص فقال الخطابي اللفظة لهذه انزعج وقد

الله عن منفي النعت هذا ومثل وارتفاع شخوص له كان ما شخصا يسمى
الراوي من تصحيفا تكون أن أو صحيحة غير اللفظة هذه تكون أن وخليق تعالى

أسماء روته وقد اللفظة هذه يذكر ولم الملك عبد عن عوانة أبو رواه وقد قال
وليس وتصحيف وهم فالشخص قال الله من أغير شيء ل فقالت بكر أبي بنت
بفقيه كلهم وليس بالمعنى يحدثا من منهم بل اللفظ يراعون الرواة كل

فإن فغلط اللفظة هذه فيه يذكر فلم عوانة أبو رواه قد الخطابي قول أما قلت
عوانة أبي عن كلهم والمقدمي والطيالسي كامل وأبي القواريري حاديث في
شخص ول الملك عبد عن زائدة حاديث في وكذلك شخص ول الملك عبد عن
بعض من أنه على حامل وإذا انزعاج يبقى ول الشكال ينكشف بينا ما ومع

إلى هذا بعد ما سبق وقد حاسنا وجها كان الرواة
هذا كعب ابن قرظة بالكوفة عليه نيح من أول الثامن  - الحديث2915 2299

في تكلمنا وقد النصاري عمرو بن كعب بن قرظة له يقال النصار من رجل
بحديث عني حادثا من الحديث هذا وفي عمر مسند في بالنياحاة الميت تعذيب

سمرة مسند في سبق وقد كذب أنه يرى
المرأة إملص في استشارهم عمر أن التاسع الحديث  - وفي2916 2300
أملصت أمة أو عبد وسلم} بالغرة عليه الله {صلى النبي قضى المغيرة فقال

يدي من الشيء وأملص إملصا ولدها رمت المرأة

الحامر وأنشد ملصا ملص فقد اليد من زلق ما وكل يملص الرشاء وملص أفلت
ملصا رشاء وأعطاني فر

فتلقي بطنها في تضرب المرأة بالحديث والمراد اليد من يزلق رطبا يعني
على تكلمنا وقد الولدة وقت قبل تزلقه المرأة لن إملصا سمي وإنما جنينها

ليس العراب كسجع أسجع وقوله هريرة أبي مسند في وحاكمه الحديث هذا
بكلماتهم الحقوق ليدفعوا يسجعون حاكامهم كان إنما السجع نفس يذم

والسؤال الحاتجاج في السجع جعل عليهم أنكر إنما عقيل ابن قال المرصوفة
السجوع فأنكر البيان قصده يكون أن ينبغي المسألة وصاحاب والعتراض
والتكلف للحجة المخالطة

المصار أفناء في الناس عمر بعث البخاري به انفرد  - وفيما2917 2301
نواحايها المصار أفناء يقاتلون
له تهب أن بالريح انتظر وكأنه الرياح والرواح الجوف الشيء كسر والشدخ

وقت لنه الصلة وقت  وانتظر46 ) النفال ريحكم ( وتذهب تعالى قال فقد
الدعاء ويستجاب السماء أبواب فيه تفتح

الرض أهل أدنى من مسلم أفراد من الثاني الحديث  - وفي2919 2302
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منازلهم نزلوا أي أخذاتهم وأخذوا وقوله وأقل أدون أي منزلة
العاص بن عمرو مسند من المشكل  ) كشف112( 

حافظناه والذي خطأ وهو ياء بغير العاص ابن يقولون الحديث أصحاب وعامة
وجملة الفتح قبيل أسلم الياء إثبات الخشاب بن محمد أبو منهم اللغة أهل عن
له أخرج حاديثا وثلثون وسلم} تسعة عليه الله {صلى الله رسول عن روى ما

أحااديث ستة الصحيحين في منها
ببللها أبلها رحام لهم ولكن الثاني الحديث في المشكل  - فمن2921 2303

بيان سبق وقد استعارة وهذه والبر بالصلة أنديها أي والنداوة البلل من أبلها
الحديث هذا

فله أصاب ثم فاجتهد الحاكم حاكم إذا الثالث الحديث  - وفي2922 2304
أجر فله فأخطأ واجتهد حاكم وإذا أجران

فإن أجر من المجتهد خل فما الجتهاد سوى النسان وسع في ليس لنه وهذا
الجر ضوعف فلم الخطأ وموضع الصابة موضع في الجتهاد تساوى فقد قيل

اجتهاده ففي مجتهدا كان وإن المخطئ أن أحادهما وجهين من فالجواب هناك
في لتقصيره أجره في فقصر بالصواب لوقع الدلة طلب في أمعن فلو تقصير
لمكان الجر له فضوعف مصطفى والموفق موفق المصيب أن والثاني الطلب

المم سائر دون المة لهذه الجر ضوعف كما اصطفائه
صيامنا بين ما فصل مسلم أفراد من الول الحديث  - وفي2923 2305
لهل مباحاا كان الصوم ليالي في الكل أن اعلم السحر أكلة الكتاب أهل وصيام
حاتى السلم أول في كان وكذلك عليهم حارم ناموا فإذا يناموا لم ما الكتاب

187 ) البقرة البيض الخيط لكم يتبين حاتى واشربوا ( وكلوا تعالى قوله نزل
استعمال أحادها أوجه لستة السحور إلى الشرع فندب هذا شرح سبق وقد

من البيض الخيط لكم يتبين حاتى واشربوا ( وكلوا قوله في الشرع رخصة
برخصه يؤخذ أن يحب تعالى الله إن الحديث ) وفي الفجر من السود الخيط

بعزائمه يؤخذ أن يحب كما
الكتاب أهل بمخالفة يأمر كان الشرع صاحاب فإن الفرق لظهور والثاني
المة بهذه الحق رفق ليظهر والرابع سهل سمح الدين هذا أن لبيان والثالث

الفرض أداء على الصائم ليتقوى والخامس بها اللطف في لها حابه أثر فيبدو
بالتكليف التأفف يوجب ما لدفع والسادس

الله إل إله ل أن شهادة نعد ما أفضل إن الثاني الحديث  - وفي2924 2306
أشياء له ذكره ابنه لن المفتوحاة بالتاء تعد ما أفضل يقول الحديث قرأة بعض

فسنوا وقوله طبق واحادها الحاوال والطباق العين وكسر بالنون نعد والصواب
أستأنس حاتى وقوله تفريق مع الصب والسن صبا صبوه أي سنا التراب علي
وإذا ولوا إذا النعال خفق يسمع الميت أن وغيره أنس مسند في سبق وقد بكم
ونكير منكر هنا بالرسل والمراد بكم أستأنس حاتى يقول أن حاسن كذلك كان

العاص بن عمرو بن الله عبد مسند من المشكل  ) كشف113( 
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عليه الله {صلى الله رسول واستأذن زاهدا متعبدا وكان أبيه قبل أسلم
حاديث سبعمائة عنه ضبط ما وجملة له فأذن منه يسمع ما كتابة وسلم} في

حاديثا وأربعون خمسة الصحيحين في منها له أخرج
إذا خالصا منافقا كان فيه كن من أربع الول الحديث  - ففي2925 2307
وعد إذا رواية وفي فجر خاصم وإذا غدر عاهد وإذا كذب حادثا وإذا خان اؤتمن
هريرة أبي مسند في سبق قد الحديث هذا خان اؤتمن إذا قوله مكان أخلف

وهي زيادة الحديث هذا في أن إل النفاق معنى هنالك وبينا ومائة الربعين قبل
عقدا عقد أي فلن عاهد يقال العقد والعهد فجر خاصم وإذا غدر عاهد إذا

الحق عن الخروج والفجور العهد نقض والغدر ضمن بما القيام عليه يوجب
الباطل في والنبعاثا

عليه الله {صلى الله رسول يكن لم الثاني الحديث  - وفي2926 2308
على الشيء زيادة والفحش الفحش ذو الفاحاش متفحشا ول وسلم} فاحاشا

ويتعمده ذلك يتكلف الذي والمتفحش مقداره من المألوف
وسلم} عليه الله {صلى الله رسول أخبر الرابع الحديث  - وفي2928 2309

تقول الذي أنت فقال عشت ما الليل ولقومن النهار لصومن والله أقول أني
ينكر أن صلح ضعف أو مرض زمان يستثن ولم نافلة فعل على أقسم لما ذلك
تراد كالراحالة فإنه به اللطف الجسد وحاق ذلك تقول الذي أنت فيقول عليه

وذهبت ضعفت بها يرفق لم إذا العين وكذلك تبلغ لم بها يرفق لم فإذا للتبليغ
لغتان وفيه المرأة به يراد والزوج فيها يؤثر والتعبد الصوم وإدامة البدن فتأذى

نفسه الرجل أجهد ومتى القران ورد وبها أفصح الهاء حاذف أن إل وزوجة زوج
على أحااظ الحظ وجمع النصيب والحظ المرأة حاق قضاء عن ضعف العبادة في
والجماعة للواحاد ذلك ويقال الزائرون الجماعة والزور قياس غير

يقصر لئل له موافقة يفطر أن ضيف به نزل لمن يستحب أنه على هذا دل وقد
لطف وفيه يوم وإفطار يوم صوم فإنه السلم عليه داود صوم وأما الكل في
وأما الصوم ليوم يتقوى يوم بإفطار فإنه اللطف أما وجه من ومشقة وجه من

فتفطر الصوم إلى وتسكن فتصوم الفطار إلى تسكن النفس فإن المشقة
التعبد بين فجمع وتهجده صومه في عبادته بين قد الناس أعبد كان قوله

للجهاد قوته يستبقي كان أنه المراد لقى إذا يفر ل كان وقوله بالنفس والرفق
في القرآن اقرأ وقوله الحقوق من وغيره للجهاد قوته باستبقاء أمره فكأنه
غارت أي العين له هجمت وقوله التدبر القراءة من المراد أن وذلك سبع

ونهكت سقط البيت عليهم وهجم عليهم دخلت القوم على هجمت منه ودخلت
رؤبة قال ومنفه نافه للمعيى ويقال وكلت أعيت أي النفس له نفهت و جهدت

ميله كل غول تمطت به
النفه المهاري مراجيح بنا

فيها الناس يوله التي البلد يعني وميله
حاسب ذات وقوله قتادة أبي مسند في ذكرناه قد البد صام من صام ل وقوله

الولد امرأة والكنة حارب بن سفيان أبي مسند في الحسب شرح سبق قد
الله رسول يفارق أن كره لنه بالرخصة أخذت ليتني يا قال وإنما الستر والكنف
وقد عليه يجب ذلك أن ل عنها يتغير ثم عزيمة وسلم} على عليه الله {صلى

هذا بعد ما شرح سبق
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عباس ابن مسند في تقدم قد التاسع  - والحديث2933 2310
الورق من أبيض ماؤه الحوض ذكر عشر الحادي الحديث  - وفي2935 2311

العطش والظمأ الفضة الورق يظمأ فل به شرب من
 وأنشدوا6 ) النسان الله عباد بها يشرب ( عينا تعالى كقوله منه بمعنى به و

فأصبحت الدحارضين بماء شربت
الديلم حاياض عن تنفر زوراء

منا قربت أي الصلة أرهقتنا عشر الثاني الحديث  - وفي2936 2312
الصلة أرهقنا الخطابي رواه وقد غشيه إذا المر رهقه يقال إليها فاستعجلنا

أرهقتنا الصحيح ألفاظ بعض في لنه بصحيح هذا وليس أخرناها معناه وقال
العصر صلة حاضرت وقد لفظ وفي العصر

الطعام تطعم قال خير السلم أي عشر الثالث الحديث  - وفي2937 2313
أجرا أكثر السلم في الفعال أي أراد

بعده ما سبق وقد بكر أبي مسند في تقدم قد عشر  - والرابع2938 2314
سلم من المسلم عشر السادس الحديث  - وفي2940 2315

العرب تقول كما الكامل المسلم هو هذا إن المعنى ولسانه يده من المسلمون
سلم إن والمراد حااتم والجود زهير والشعر الموال أفضل هي أي البل المال

ما بمقتضى عمل لنه السلم بحقوق قام الذي فهو ويده لسانه من المسلمون
) قلوبهم وجلت الله ذكر إذا الذين المؤمنون ( إنما تعالى قوله هذا ونظير قال

) حاقا المؤمنون هم ( أولئك قال المؤمنين بأعمال وصفهم  فلما2 النفال
هجران وطنه هجرة إلى جمع الذي هو حاقا الممدوح المهاجر  وكذلك4 النفال

المناهي
وعبد عمرو بن الله عبد بين كان لما عشر السابع الحديث  - وفي2941 2316

إلى العاص بن خالد فركب للقتال تيسروا كان ما سفيان أبي بن عنبسة بن الله
عليه الله {صلى الله رسول أن علمت أما الله عبد فقال فوعظه الله عبد

على كانت أنها الخصومة هذه ظاهر شهيد فهو ماله دون قتل من وسلم} قال
وتيسروا الله لعبد أرضا يأخذ أن أراد معاوية أن روينا وقد المال من شيء
له مأذون لنه شهيدا ماله عن المدافعة على المقتول جعل وإنما للقتال تهيؤوا

مظلوما كان قتل فإذا ماله عن المدافعة في
سفه قريش قول البخاري أفراد من الول الحديث  - وفي2942 2317
كان إذا سفيه ثوب يقال العقل خفة وهو السفه إلى عقولنا نسب أي أحالمنا
وأنشدوا باليا رقيقا

تسفهت رياح مادت كما فمادت
النواسم الرياح مر أعاليها

طائر رأسه على كأنما وقوله القتل والذبح بألسنتهم منه نالوا أي غمزوه وقوله
يوصي كان من أشد إن أي وصاة فيه أشدهم وقوله الطائر ذهب تحرك إذا لنه

يخفف وقد الهمز والصل ويترضاه القول له ويلين يسكنه يرفؤه بأذاه غيره
الله {صلى عنه نهى ما وأما غضب من سكنته إذا ورفأته الرجل رفوت يقال
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بمعنيين يكون الرفاء فإن والبنين بالرفاء للمتزوج يقال وسلم} أن عليه
فيضم يرفأ لنه الثوب رفء أخذ ومنه الجتماع وحاسن التفاق من أحادهما

خراش أبو قال والسكون الهدوء من ويكون بينه ويلم بعض إلى بضعه
ترع لم خويلد يا وقالوا رفوني
هم هم الوجوه وأنكرت فقلت
همز بل المرافاة وهى الموافقة الرفاء قال زيد أبي عن عبيد أبو وحاكى

وأنشدوا
رويم أبا رأيت أن ولما

يلما أن ويكره يرافينى
ل قد لنه ذلك عن نهى والبنين بالرفاء يقولوا أن الجاهلية عادة من كان ولما

أين ومن الحسن له فقال الفارس ليهنك له ولد لرجل رجل قال وقد ذلك يكون
وقوله بمكروه تخاطب أن عن محفوظا أي راشدا انصرف وقوله فارس أنه لك

العنق حاول منه اجتمع ما وهو الرداء بمجمع
عليه الله {صلى الله رسول صفة في الثاني الحديث  - وفي2943 2318

حاافظا أي للميين وحارزا ومبشرا شاهدا أرسلناك إنا التوراة وسلم} في
ل من وكل قليلة فيهم كانت الكتابة لن بالميين وسموا العرب والمراد لدينهم
ماء الفظ أصل بفظ ليس وقوله أمه إلى بذلك نسب أمي يقرأ ول يكتب

وغلظ طعمه لكراهة فظا وسمي الماء عوز عند فيشرب يعتصر الكرش
والصاد بالسين يروى والسخاب القلب القاسي الجافي والغليظ مشربه

فيحضر وجمعها الدنيا في ينافس ممن ليس والمعنى والجلبة الصياح والصخب
لجلها السواق
جحد من الجاهلية عليه كانت ما العوجاء والملة ذلك في أصحابها مع ويصخب
من شيء فهم إلى تصل ل غلف في كأنها التي والغلف الصنام وعبادة التوحايد

الخير

الجنة رائحة يرح لم معاهدا قتل من الثالث الحديث  - وفي2944 2319
الراء وكسر الياء بفتح يرح أحادها أوجه ثلثة على يرح في الرواية اختلفت
عبيد أبي اختيار وهي والراء الياء بفتح والثالث الراء وكسر الياء بضم والثاني

ريحه وجدت إذا أريحه وأرحاته وأريحه أراحاه الشيء رحات فيقال الصحيحة وهي
عليه عوهد ما حافظ فواجب عهدا المسلمين من يأخذ الذي المشرك والمعاهد

الواصل ولكن بالمكافئ الواصل ليس الرابع الحديث  - وفي2945 2320
والواصل بمثله الفعل مقابل المكافئ أن اعلم وصلها رحامه قطعت إذا الذي

إذا فأما قطعت وإن لمره وامتثال إليه تقربا يصلها تعالى الله لجل للرحام
ذي على الصدقة أفضل قال المعنى ولهذا دين كقضاء فذاك تصله حاين وصلها
الرحام

على فأما بالهوى مشوب المحبوب القريب على النفاق لن وهذا الكاشح
فيه شوب ل الذي فهو المبغض
الوالدين وعقوق بالله الشراك الكبائر الخامس الحديث  - وفي2946 2321
والغموس والشق القطع وهو العق من العقوق الغموس واليمين النفس وقتل
ما والله يقول أن اليمين هذه وصفة النار في ثم الثم في صاحابها تغمس التي

الكفارة تجب هل العلماء اختلفت وقد فعل وما فعلت لقد أو فعل وقد فعلت
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أن من أعظم لنها تجب ل أنها المنصورة أحامد عن روايتان وفيها اليمين بهذه
هذا في الكبائر من المذكور أن واعلم الشافعي كقول تجب والثانية تكفر

وأبي بكرة وأبي مسعود ابن مسند في سبق وقد الكبائر أمهات كأنه الحديث
المذكور وكل أمره يعظم ما يذكر وكأنه الكبائر من أشياء ذكر وغيرهم هريرة
ما على فيها الكلم وأطالوا الكبائر في العلماء اختلف وقد عظيم الكبائر باسم
مسعود ابن مسند في ذلك إلى أشرت وقد التفسير في ذكرته
المنيحة بيان سبق وقد العنز منيحة السادس الحديث  - وفي2947 2322

للمنافع هبة تكون وقد للصل هبة تكون وقد العطية وأنها

وقد حارج ول إسرائيل بني عن حادثوا السابع الحديث  - وفي2948 2323
علي مسند في تقدم قد علي كذب من و الخدري سعيد أبي مسند في تقدم
السلم عليه

عليه الله {صلى النبي ثقل على كان الثامن الحديث  - وفي2949 2324
غلها قد عباءة فوجدوا النار في هو فقال فمات كركرة له يقال وسلم} رجل

يقول الرواة وبعض المسافر يستعمله مما السفر في المحمول المتاع الثقل
وقد الكسية من ضرب والعباية والعباءة يفتحها وبعضهم الكاف بكسر كركرة
هريرة أبي مسند في الرجل هذا قصة سبقت
منابر على المقسطين إن مسلم أفراد من الول الحديث  - وفي2950 2325

الجائر والقاسط العادل المقسط نور من
عليه الله {صلى الله رسول مع كنا الثاني الحديث  - وفي2951 2326

في هو من ومنا ينتضل من ومنا خباءه يصلح من فمنا منزل وسلم} فنزلنا
يفتعل وينتضل شعر من يكون ول صوف أو وبر من الخباء عبيد أبو قال جشره

وأما غلبه إذا المراماة في فلنا فلن نضل يقال بالسهام الرمي وهو النضال من
نزلوه الذي المنزل من دوابهم أخرجوا أنهم به يريد قتيبة ابن فقال الجشر

يقال يرعونها المنازل من دوابهم القوم يخرج أن والجشر البيوت قرب يرعونها
قال ليلة كل البيوت إلى يرجعون ل المرعى في يقيمون كانوا إذا جشر فلن بنو

بسفر ليس هذا أن عثمان يريد صلتكم من جشركم يغرنكم ل عفان بن عثمان
بعضها يدفع أي بعضا بعضها يزلق فتنة تجيء وقوله الصلة فيه تقصروا فل

تثبت ل أي مزلق مكان يقال عليها ورودها لعجلة الولى تزحام الثانية كأن بعضا
قدم عليه

يده صفقة فأعطاه إماما بايع من وقوله بعض من بعضها ويقرب يغشى ويرهق
والمعاهدة المعقد في الخلص القلب وثمرة المبايعة اليد صفقة قلبه وثمرة
سعيد أبي مسند في سبق قد الخر عنق فاضربوا ينازعه آخر جاء فإن قوله

- عمك ابن هذا وقوله جاز قتله إلى المر آل فإن قاتلوه المراد وأن هذا معنى
معاوية إلى يشير

الدابة وخروج مغربها من الشمس طلوع الرابع الحديث  - وفي2953 2327
هريرة أبي مسند في تقدم قد وكلهما
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وسلم} عليه الله {صلى النبي رأى الخامس الحديث  - وفي2954 2328
احارقهما بل قال أغسلهما قلت بهذا أمرتك أمك فقال معصفرين ثوبين علي
الرجال ملبس من ليست المعصفرة الثياب الكفار ثياب من هذه إن لفظ وفي
الله رسول لعن وقد بالمرأة تشبه الرجل لبسها فإذا النساء تلبسها وإنما

من كانت قد ولعلها بالنساء الرجال من وسلم} المتشبهين عليه الله {صلى
الكفار ثياب من قال فلذلك فارس أو الروم ملبس
قتيبة ابن وقال حاقيقة الحاراق أراد أنه ل عنهما النهي في مبالغة احارقها وقوله

في كان لو هذا ثوبك إن الرجل لهذا وسلم} قال عليه الله {صلى النبي إن
في أجعله يدرى فل الرجل فذهب لك خيرا لكان أهلك قدر تحت أو أهلك تنور

فعل ما وسلم} فقال عليه الله {صلى النبي على غدا ثم القدر تحت أو التنور
بعض على ألقيته أفل أمرتك كذا ما فقال به أمرتني ما صنعت قال الثوب
ثم بعته لو وسلم} أنك عليه الله {صلى النبي أراد وإنما قتيبة ابن قال نسائك

ًا تخبزه دقيقا بثمنه اشتريت يرد ولم تلبسه أن من لك خيرا لكان توقده وحاطب
ما تفهم لم إذ أفل أمرتك كذا ما قال الرجل أحارقه فلما فساد ذلك لن إحاراقه
وليس للرجال مكروه المعصفر لن وهذا نسائك بعض كسوته به أمرتك

للنساء بمكروه
القربة الوسيلة الوسيلة لي الله سلوا السادس الحديث  - وفي2955 2329

إلى القرب ثمرة الجنة في ذكرها التي المنزلة وكأن وجل عز الله عند والمنزلة
عنده والمنزلة الله

وسلم} عليه الله {صلى الله رسول أن السابع الحديث  - وفي2956 2330
36 ) إبراهيم الناس من كثيرا أضللن إنهن ( رب تل

فكأنها للضلل سببا كانت لنها إليها الضلل نسب وإنما الصنام إلى الشارة
أضلت
المرأة المغيبة مغيبة على رجل يدخلن ل الثامن الحديث  - وفي2957 2331

مغيبة فهي المرأة أغابت يقال زوجها عنها غاب التي

يبقى فل الشام قبل من ريحا الله يرسل التاسع الحديث  - وفي2958 2332
لدخلته جبل كبد في دخل أحادكم أن لو حاتى قبضته إل ذرة مثقال قلبه في أحاد

الطير خفة في وقوله باطنه من غمض ما والمراد استعارة جبل كبد عليه
العقول والحالم وطيرانه حاركته سرعة إلى الطير بخفة الشارة السباع وأحالم
قهر إلى مبادرتهم إلى يشير فكأنه والقهر الفتراس عن عقله يرده ل والسبع
أل للناس الشيطان وقول غرض عن صاد عقل غير من وظلمهم الناس

قوله إلى مالوا فإذا مكره خفي من وهذا إلها تعبدون ل كونكم من أي تستحيون
وإنما به ل النفخ عند الناس فيموت فيه ينفخ قرن والصور بالصنام عليهم أشار
النفخة كانت ولو به ل عنده تكون الحياة لذلك يسمع لمن كالتنبيه النفخ

مال بمعنى وأصغى ضدين يوجب ل الشيء لن الحياة أوجبت لما الموت توجب
أي حاوضه ويليط العنق جانبي من ليتان وهما العنق صفحة والليت بسمعه
وأما المطر أضعف والطل يموت بمعنى ويصعق خروقه ويسد بالطين يطينه
مسند في ساق عن يكشف معنى سبق وقد رواه ممن فتصحيف بالظاء الظل

الخدري سعيد أبي
عليه الله {صلى الله رسول إلى هجرت العاشر الحديث  - وفي2959 2333
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الغضب وجهه في يعرف فخرج آية في اختلفا رجلين صوت وسلم} فسمع
فسره كذا الحر اشتداد عند النهار نصف وهو الهاجرة وقت أتيته أي هجرت

صلة إلى التهجير ومنه بكرت هجرت معنى يكون أن والشبه العلماء بعض
الجمعة إلى المهجر مثل هريرة أبي مسند في سبق وقد التبكير وهو الجمعة

في اختلف وأنه اليات في الختلف بيان سبق وقد بدنة يهدي الذي كمثل
يجحد لئل اختلفهم من خاف وإنما لغاتهم على القراءة لهم أجاز وقد اللغات
فيكفر القرآن من هو ما بعضهم
مساكين إلى ينطلقون ثم عشر الحادي الحديث  - وفي2960 2334

بعضهم تقديم إلى الشارة كأن بعض رقاب على بعضهم فيحملون المهاجرين
الوليات في بعض على

ثور يسقط لم ما المغرب ووقت عشر الثاني الحديث  - وفي2961 2335
وثور العشاء وقت إلى المغرب وقت من تكون التي الحمرة الشفق الشفق
في انتشر إذا وثورانا ثورا يثور ثار يقال عبيد أبو قال وثورانه انتشاره الشفق

مواضع في شيطان قرني بين قوله بيان سبق وقد الفق
وقنعه كفافا ورزق أسلم من أفلح عشر الخامس الحديث  - وفي2964 2336

والقناعة وكفى الحاتياج عن كف ما والكفاف ونجا فاز بمعنى أفلح آتاه بما الله
الزدياد إلى الشره وترك بالكفاف الرضا
أو غازية من ما عشر السادس الحديث  - وفي2965 2337
جماعة والسارية الغازية الجماعة الغازية أجورهم تمت إل وتصاب تخفق سرية
ثلثمائة إلى الخمسة بين ما السرية السكيت ابن وقال العدو إلى تسري

مخفق فهو يخفق الرجل أخفق يقال تخفق وقوله ذلك على زاد ما والخميس
مطلبه في خاب من كل في هذا يستعمل ثم يغنم ولم غزا إذا

المرأة الدنيا متاع وخير متاع الدنيا عشر السابع الحديث  - وفي2966 2338
تجتنب الدين وصاحابة دينها المرأة وصلح ويستمتع به ينتفع ما المتاع الصالحة
ول نفقته وقلة زوجها جفاء على وتصبر أخلقها وتحسن والوساخ النجاس

عيشه لذلك فيطيب ماله في تخونه
أن قبل الخلئق مقادير الله كتب عشر الثامن الحديث  - وفي2967 2339
اللوح خلق إلى بهذا الشارة كأن سنة ألف بخمسين والرض السموات يخلق

والرض السموات خلق قبل كان قد وذلك فيه والكتابة
كلها آدم بني قلوب إن عشر التاسع الحديث  - وفي2968 2340

بعض قال يشاء حايث يصرفه واحاد كقلب الرحامن أصابع من إصبعين بين
على دل قسره في مقهورا لمقلبه دليل إصبعين بين المتقلب كان لما العلماء

يصرفها ما على متصرفة القلوب أن

لمرأته وفراش للرجل فراش والعشرين الحادي الحديث  - وفي2970 2341
المعاشرة حاسن على نبه قد الحديث هذا للشيطان والرابع للضيف والثالث
من عليه العوام أكبر ما ضد وذلك لزوجها وفراش لها فراش باتخاذ للزوجة

من أحادهما يكرهها حاوادثا فيه يحدثا قد النوم فإن الزوجة جانب إلى النوم
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العيوب ظهور فإن المحبة لتدوم حاال أحاسن على إل يجتمعا أن ينبغي ول الخر
أرادا إذا ليجتمعا الخر من قريبا الفراش يكون أن وينبغي المحبوب عن تسلي

النبي عن هريرة أبي مسند في تقدم ما هذا على نبه وقد شاءا إذا وينفصل
هذا وعلى فراشه إلى امرأته الرجل دعا إذا وسلم} قال عليه الله {صلى
منها الرجل يرى أن احاترزت عاقلة المرأة كانت ومتى والحكماء الملوك جمهور
أتزين أن لحاب إني عباس ابن قال يحترز أن للرجل ينبغي وكذلك مكروها
على منك يطلعن ل زفافها أرادت حاين لبنتها بدوية وقالت لي تتزين كما للمرأة

ريح طيب إل يشمن ول قبيح
به قصد وربما إليه حااجة ل إذ إسراف اتخاذه فإن للشيطان فالرابع قوله وأما

برك قيل إنما به أزحاف لفظ وفي بعير به برك الحديث هذا وفي يحسن ل ما
لثبوت الماء بركة وسميت الصدر والبرك عليه ويثبت صدره على يقع لنه البعير
وأزحافه وزحاف العياء من قام إذا البعير أزحاف يقال به أزحاف وقوله فيها الماء

السير
الشجعي مالك بن عوف مسند من المشكل  ) كشف114( 

حاديثا وستون وسلم} سبعة عليه الله {صلى الله رسول عن روى ما جملة
ستة الصحيحين في منها له أخرج

الغنم كقعاص فيكم يأخذ موتان ثم البخاري به انفرد  - ففيم2971 2342
ويغلط المال في الموتان وقع يقال الموت الواو وسكون الميم بضم الموتان

اسم ذلك وإنما والواو الميم بفتح موتان فيقول هذا في الحديث أصحاب بعض
الواو وإسكان الميم فتح أخرى لغة وفيها إصلح ول بزرع بعد تحي لم للرض

يلبثها فل البل يأخذ داء والقعاص الرض لتلك اسم والواو الميم بفتح فالموات
وأما فأقعصه ضربه يقال المكان على القتل وهو القعاص أخذ ومنه تموت أن

مستفاض يقال أن يجوز ول مستفيض حاديث يقال ومنه فكثرته المال استفاضة
الناس كلم في الجريان كثير أي فيه مستفاض يقال أن إل

هدنة القتال ترك على الصلح فسمي أهدن هدنت يقال السكون أصلها والهدنة
ذكرنا وقد الروم الصفر وبنو فيه التحرك بعد القتال عن سكون لنه ومهادنة

هذا ألفاظ بعض في جاء وقد معروفة والراية سفيان أبي مسند في هذا
وغاية راية اللغوي منصور أبو شيخنا لنا قال بالغين غاية آخر طريق من الحديث
كسر فشبه الجمة والغابة الغين مع بالباء بعضهم رواه وقد واحاد والمعنى

موضع ول غياية بعضهم رواه وقد قال عبيد أبو حاكى كذلك بالجمة الرماح
هاهنا للغياية
مسلم أفراد من الثاني الحديث تفسير سبق  - وقد2973 2343
الجاهلية في نرقي كنا مسلم أفراد من الثالث الحديث  - وفي2974 2344

بالرقى بأس ل رقاكم علي اعرضوا فقال ذلك في ترى كيف الله رسول يا فقلنا
لسان بغير كان ما الرقى في عنه المنهي سليمان أبو قال شرك يكن لم ما

وكان المعنى مفهوم كان فإذا وكفر سحر دخله قد ولعله هو ما يدرى فل العرب
به متبرك مستحب فإنه تعالى الله ذكر فيه
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غنما استرعى رجل كمثل ومثلهم مثلكم الرابع الحديث  - وفي2975 2345
الماء إلى الورود موضع وهي شريعته وردت أي فيه فشرعت حاوضا فأوردها

القتال حاال في المقتول على كان ما كل السلب للقاتل بالسلب قضى وقوله
وأما روايتان فيه ل أم السلب من هو فهل الفرس فأما وحالية وسلح ثياب من

قتادة أبي مسند في السلب في الكلم سبق وقد فغنيمة ورحاله نفقته
السقع بن واثلة مسند من المشكل  ) كشف115( 

حاديثا وخمسون وسلم} ستة عليه الله {صلى الله رسول عن روى ما وجملة
حاديثان الصحيحين في منها له أخرج

أبيه غير إلى الرجل يدعي أن الفرى أعظم الول الحديث  - ففي2977 2346
عمر ابن مسند في الحديث هذا شرحانا وقد ينتسب بمعنى يدعي

إسماعيل بني من كنانة اصطفى الله إن الثاني الحديث  - وفي2978 2347
قال الزجي سعيد بن الله عبد أخبرنا خالصه الشيء وصفوة اختار المعنى
علي أبو أخبرنا قال الواسطي العلء أبو أخبرنا قال أيوب بن علي أخبرنا

صفوة جعلهم أي اختار بمعنى اللغة في اصطفى الزجاج قال قال الفارسي
سمع فإذا المرئي بالشيء المعلوم تمثل العرب لن يرى بما تمثيل وهذا خلقه

بمنزلة عنده كان المعلوم ذلك السامع
صفوة فكذلك الكدر من النقي أنه الصافي الشيء نعاين ونحن عيانا يشاهد ما

خلقه من الله
الجهني عامر بن عقبة مسند من المشكل  ) كشف116( 

حاديثا وخمسون وسلم} خمسة عليه الله {صلى الله رسول عن روى ما جملة
عشر سبعة الصحيحين في منها له أخرج

الفرط لكم فرط إني الول الحديث في المشكل  - فمن2979 2348
الغنائم من أمته على يفتح ما الخزائن ومفاتيح شرحاه سبق وقد المتقدم

به النفراد على المنازعة الشيء في والمنافسة
عليه الله {صلى الله لرسول اهدي الثاني الحديث  - وفي2980 2349

عبيد أبي كتاب في أشياخنا عن ضبطناه الذي فلبسه جديد وسلم} فروج
زكريا أبو أخبرنا قال ناصر ابن وأخبرنا الراء تشديد مع الفاء بفتح فروج وغيره

على تشديد غير من والراء الفاء بضم فروج ويقال المعري قال قال التبريزي
وزن

خلفه من شق فيه الذي القباء وهو عبيد أبو قال خروج
أولد من العتود به ضح فقال عتود فبقي الثالث الحديث  - وفي2981 2350
العتود وجمع أشهر أربعة بعد أمه عن فصل الذي والجفر الجفر فوق المعز
وأجذع أشهر ستة بلغ قد أنه على محمول وهذا وعدان أعتدة

الخزاعي شريح أبي مسند في سبق قد الرابع  - والحديث2982 2351
استحللتم ما به توفوا أن الشروط أحاق الخامس الحديث  - وفي2983 2352

أن مثل ضمنه بما القيام ومعناه لغتان يوفي وأوفى يفي وفي الفروج به
وهذا بهذا الوفاء فعليه ذلك ونحو بلدها من أو دارها من يخرجها أل على يتزوجها
لكثرهم خلفا حانبل بن أحامد مذهب
على والدخول إياكم السادس الحديث  - وفي2984 2353
أبو الحمو عبيد أبو قال الموت الحمو قال الحمو أفرأيت رجل فقال النساء



الصحيحين     حديث من كشفالمشكل
السلمية   مشكاة  مكتبة

مهموز مقصور وحامؤها قفاها مثل وحاماها أبوها مثل حاموها لغات وفيه الزوج
من هذا كان فإذا ذلك يفعل ول فليمت يقول الموت وقوله قال وحامها وحامؤها

احاذر المعنى سليمان أبو وقال بالغريب فكيف محرم وهو الزوج أبي في رأيه
وما الزوج أخو الحمو الليث قال الحديث هذا وفي الموت تحذر كما الحمو
إل الليث هذا قال وجه أي من أدري ول ونحوه العم ابن الزوج أقارب من أشبهه

للحمو تفسيرا يكون فل المرأة على يحرم من ذكر أراد يكون أن
الله بيت إلى تمشي أن أختي نذرت السابع الحديث  - وفي2985 2354

لتمشي وسلم} فقال عليه الله {صلى الله رسول لها أستفتي أن وأمرتني
عجزها لموضع ركبت فإذا طاقتها قدر فعلت فقد فتعبت مشت إذا ولتركب

يمين كفارة فعليها المشي عن

أبي من أعجبك أل فقلت عقبة أتيت البخاري به انفرد  - وفيما2986 2355
رسول عهد على نفعله كنا إنا عقبة فقال المغرب صلة قبل ركعتين يركع تميم
هو تميم أبو الشغل قال الن يمنعك فما وسلم} قلت عليه الله {صلى الله

من سمع تابعي هو إنما الصحابة من وليس مالك بن الله عبد واسمه الجيشاني
بين السلم عليه فلقوله المغرب قبل الركوع وأما ذر وأبي الخطاب بن عمر
الشمس بغيبوبة خرج قد النهي وقت ولن شاء لمن صلة أذانين كل

اليمين كفارة النذر كفارة مسلم أفراد من الول الحديث  - وفي2987 2356
كفر عجز فإن نذر بما التيان عليه وجب فعله يجوز شيء فعل نذر من أن وذلك
يمين كفارة
مثلهن ير لم الليلة هذه أنزلت آيات تر ألم الثاني الحديث  - وفي2988 2357

المعوذتين لفظ ) وفي الناس برب أعوذ ( قل ) و الفلق برب أعوذ ( قل قط
الخلق والثاني الصبح أحادها أقوال ) أربعة ( الفلق وفي وألوذ ألجأ بمعنى أعوذ
في حاية وهب وقال عباس ابن عن القوال وهذه جهنم في سجن والثالث كله

كالصبح شيء عن انفلق ما كل أنه والرابع جهنم في واد السدي وقال جهنم
بفتح المعوذتين يقول من الطلب أحاداثا وفي الحسن قاله والنوى والحب

الكسر والصواب الواو
تقدم قد الثالث  - والحديث2989 2358
قد أو منا فليس تركه ثم الرمي علم من الرابع الحديث  - وفي2990 2359
فإذا الجهاد آلة من الرمي لن وهذا سيرتنا على ليس أي منا ليس قوله عصى
نسيه علمه من تركه

الساعة تقوم ل عمرو بن الله عبد قال الخامس الحديث  - وفي2991 2360
فسمعت أنا أما عقبة فقال الجاهلية أهل من شر هم الخلق شرار على إل

يقاتلون أمتي من عصابة تزال ل وسلم} يقول عليه الله {صلى الله رسول
تعالى الله أراد إذا أنه أحادهما وجهين من القولين بين الجمع وجه ظاهرين

نادرا الخيار يكون أن والثاني الشرار على فقامت الخيار أمات الساعة إقامة
الشر ويعم الزمان ذلك في
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عليه الله {صلى الله رسول خرج السادس الحديث  - وفي2992 2361
العقيق إلى أو بطحان إلى يغدو أن يحب أيكم فقال الصفة في وسلم} ونحن

الفقراء كان المسجد من مظلل موضع الصفة كوماوين بناقتين منه فيأتي
والعقيق البطح وكذلك لسعته بذلك وسمي معروف موضع وبطحان إليه يأوون
السنام العظيمة البل من والكوماء موضع
الله {صلى الله رسول كان ساعات ثلثا السابع الحديث  - وفي2993 2362

الشمس تطلع حاين موتانا فيهن نقبر أن أو فيهن نصلي أن وسلم} ينهانا عليه
للغروب الشمس تضيف وحاين الظهيرة قائم يقوم وحاين بازغة
قبل الحر اشتداد والظهيرة طلوعها لول بازغة فهي الشمس بزغت يقال

عن السهم ضاف ويقال مالت وضافت للغروب الشمس وتضيفت الزوال
القيس امرؤ قال أنا وأضفته عنه مال إذا الهدف

ظهورنا أضفنا دخلناه فلما
مشطب حاديد حااري كل إلى
تضيفت مثل بالصاد وتصيفت عبيد أبو قال

الخشني ثعلبة أبي مسند من المشكل  ) كشف117( 
ناشب ابن جرهم أثبتها التلقيح في ذكرتها قد أقوال على اسمه في اختلفوا قد

أحااديث أربعة الصحيحين في له وأخرج
بأرض إنا الله رسول يا قلت الول الحديث في المشكل  - فمن2996 2363

لم وإن فيها تأكلوا فل غيرها وجدتم إن قال آنيتهم في أفنأكل كتاب أهل قوم
المجوس أواني في هذا جاء إنما سليمان أبو قال فيها وكلوا فاغسلوا تجدوا
الخنازير لحوم أكل يعتاد فيمن وكذلك النجاسات مس في مذهبهم يذهب ومن
الطهارة آنيتهم أصل فإن النجاسات توقي مذهبه من فأما

وقد السباع من ناب ذي كل أكل عن نهى الثاني الحديث  - وفي2997 2364
أو البل ألبان يشرب أو يتوضأ هل شهاب ابن سألت يونس قال وفيه تقدم

بها يتداوون المسلمون كان فقال البل أبوال أو السبع مرارة

لحومها عن وسلم} نهى عليه الله {صلى النبي أن بلغنا فقد التن ألبان وأما
يتوضأ هل والمعنى اختصار الزهري كلم في نهي ول أمر ألبانها عن يبلغنا ولم
سئل فقد البل بأبوال التداوي وأما ألبانها شرب من أو البل لحوم أكل من

رجل وأما فنعم علة من أما فقال أخرى مرة وسئل بأس ل فقال ذلك عن أحامد
جواز الصحيحة والرواية الخلل قال البل أبوال يشرب أن يعجبني فل صحيح
تابعة السبع مرارة وكذلك لها تابعة وألبانها الحمير والتن ضرورة لغير شربها
لجملته
تقدم قد الثالث  - والحديث2998 2365
فأدركته عنك فغاب بسهمك رميت إذا مسلم به انفرد  - وفيما2999 2366

وجده ثم عنه فغاب بالرمي صيدا أصاب فيمن العلماء اختلف ينتن لم ما فكله
ميتا

لم عنه غاب وإن حال يومه في وجده إن أنه أحامد وعن يحل أنه عندنا فالمنصور
أرسل إذا فيه الحكم وهكذا فل وإل حال موجبة الصابة كانت إن وعنه يحل

أبو وقال الوليين كالروايتين مالك وعن قتيل وجده ثم عنه فغاب عليه الكلب
بحال يحل ل قوليه أحاد في الشافعي وقال فل وإل حال بطلبه اشتغل إن حانيفة



الصحيحين     حديث من كشفالمشكل
السلمية   مشكاة  مكتبة

الولى كالرواية الخر والقول
الباهلي أمامة أبي مسند من المشكل  ) كشف118( 

عليه الله {صلى الله رسول عن روى ما وجملة عجلن بن صدي واسمه
سبعة الصحيحين في منها له أخرج حاديثا وخمسون حاديث وسلم} مائتا

لله الحمد البخاري أفراد من الول الحديث في المشكل  - فمن3000 2367
مكفي غير قوله مكفور ول ربنا عنه مستغنى ول مودع ول مكفي غير كثيرا

من عنا مقلوب غير أي مكفي غير الطعام هذا رفع والمعنى الطعام إلى إشارة
يعني مودع ول وقوله عنا منقطع غير والمعنى قلبته إذا الناء كفأت قولك

الباء بفتح ربنا قال ثم أيضا إليه عائذ عنه مستغنى ول رفع الذي الطعام
بالرفع ربنا يقولون المحدثين وبعض النداء حارف فحذف ربنا يا والمعنى
ل والمعنى الطعام إلى يرجع مكفور غير قوله وكذلك شرحاناه ما على والمعنى

نكفر

إلى فيعود مكافأ غير صوابه اللغوي منصور أبو شيخنا وقال الطعام بهذا نعمتك
نعمته تكافأ ل لنه تعالى الله

آلة من وشيئا سكة رأى أنه أمامة أبي عن الثاني الحديث  - وفي3001 2368
بيت هذا يدخل ل وسلم} يقول عليه الله {صلى النبي سمعت فقال الحرثا

من ذلك في الذل ووجه بها يحرثا التي الحديدة السكة الذل دخله إل قوم
بذلك السلطان فيطالبهم الرض حاقوق من الزراع يلزم ما أحادهما وجهين
جهاد ترك وفي الغزو عن شغلوا الزراعة على أقبلوا إذا المسلمين أن والثاني

ذل نوع العدو
ابن قال والنك العلبي حاليتهم كانت إنما الثالث الحديث  - وفي3002 2369

تشد العرب وكانت الرجل سمي وبه علباء الواحادة العصب العلبي قتيبة
أن خيف إذا بها الرمح وتشد عليها فتجف السيوف أجفان رطبة وهي بالعلبي
علباوان وهما العنق عصب وهو العلباء جمع العلبي سليمان أبو وقال ينكسر

العصاب من البعير في يكون ما أمتن والعلباء
القلعي الرصاص وهو السرب النك اللغوي الهنائي الحسن أبو فقال النك فأما

غيره أفعل على اسم الكلم في وليس
كفاف على يلم ول مسلم أفراد من الول الحديث  - وفي3003 2370

عن فضل ما والفضل وكفى كف ما فهو فيها فضل ل التي الطاقة قدر الكفاف
القوت بعد ذخيرة وصار الكفاف
أصبت إني الله رسول يا فقال رجل جاء الثالث الحديث  - وفي3005 2371

قال معنا الصلة وشهدت توضأت أليس - فقال مرات - ثلثا علي فأقمه حادا
يوجب شيئا ذكر ما الرجل هذا ذنبك قال أو حادك لك غفر قد الله فإن قال نعم

هذا سبق وقد لذنبه مكفرة وصلته ندمه وجعل عنه سكت فلذلك شيئا عليه
كأنهما يأتيان فإنهما الزهراوين اقرءوا الرابع الحديث  - وفي3006 2372

صواف طير من فرقان كأنهما أو غيايتان أو غمامتان
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زاهر منير لكل يقال المنيرتان الزهراوان البطلة تستطيعها ل البقرة في وقال
البيض الغيم والغمام الغمامة غمامتان كأنهما وقوله النير البياض والزهرة
وتغيمت وأغامت السماء غامت يقال يغطيها أي السماء يغم لنه غماما وسمي
شيء كل الغياية عبيد أبو قال غيايتان أو وقوله وغيمت وأغمت وغمت وغيمت

رأس فوق القوم غايا ويقال والغبرة السحابة مثل رأسه فوق النسان أظل
لبيد قال أظلوه كأنهم بالسيف فلن

قافل عليه فتدليت
الطفل غيايات الرض وعلى
فرق كل ( فكان وجل عز قال الشيء من القطعة الفرق فرقان كأنهما وقوله

قوله ومعنى فرق الغنم من للقطيع  ويقال63 ) الشعراء العظيم كالطود
البطلة قارئها لتظلل متضامة مصطفة أي صواف وقوله قطعتان فرقان

السحرة
السكوني بسر بن الله عبد مسند من المشكل  ) كشف119( 

واحاد بحديث البخاري انفراد حاديثان الصحيحين في له أخرج
الشفة تحت ما العنفقة بيض شعرات عنفقته في كان  - وفيه3007 2373

اللحية شعر من السفلى
عليه الله {صلى الله رسول نزل وهو بحديث مسلم  - وانفرد3008 2374

إلينا وقع فيما مسلم كتاب في كذا ورطبة طعاما إليه فقربنا أبي وسلم} على
في وجده قد أنه شك ول ووطبة فقال بالواو التعليقة صاحاب مسعود أبو وحاكاه
عن وذكر مسعود أبو حاكاه كما بالواو كتابه في البرقاني رواه وقد أخرى نسخة
التمر بين يجمع أنه وذلك قال الحيس الوطبة أن تفسيره في شميل ابن النضر
الذي هو شميل بن والنضر يستعمل ثم الجيد والسمن المدقوق والقط البرني

رواه ومن الصحيح هو وهذا فسره ثم الصحة على شعبة عن الحديث روى
وعرف الوطبة يعرف لم فإنه الحديث أصحاب من بالراء

العربية يعرف المحدثين من وقليل الرطبة
الشعري عامر أبي أو مالك أبي مسند من المشكل  ) كشف120( 

أخرجه واحاد حاديث وهو حادثه الرجلين أي فشك غنم بن الرحامن عبد رواه كذا
أقوال أربعة على أبيه واسم اسمه في فاختلفوا مالك أبو وأما تعليقا البخاري

مالك بن الحارثا والرابع عاصم بن كعب والثالث عبيد والثاني عمرو أحادها
له أخرج فإنه مسلم سوى عنه أخرج وما حاديثا وعشرون سبعة روى ما وجملة
الشك على البخاري الحديث هذا وأخرج هذا بعد وسيأتي شك غير من حاديثين

سوى له يخرج ولم حاديثان روى ما وجملة هانئ بن عبيد فاسمه عامر أبو وأما
فيه المشكوك الحديث هذا

والمعازف والحرير الخز يستحلون فيه المشكوك الحديث  - وفي3009 2375
العلم ويضع الله فيبيتهم لهم سارحاة عليهم تروح علم جنب إلى أقوام ولينزلن

جاء وقد معروف وهو والزاي بالخاء الخز الحديث هذا في الذي
الحر وسلم} يستحل عليه الله {صلى النبي عن ثعلبة أبو يرويه حاديث في

وهو المهملتين والراء بالحاء فهذا الفروج من الحرام استحلل به يراد والحرير
الملهي فهي المعازف وأما واحاد شيء أنهما يتوهم لئل هذا فذكرنا مخفف

لنوع اسم العرف في وهي صوتت إذا الجن عزفت من مأخوذة المصوتة
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ومنه أعلم وجمعه الجبل والعلم بالمعازف اللعب والعزف به يلعب مخصوص
 وأنشدوا24 ) الرحامن كالعلم البحر في المنشآت الجوار ( وله تعالى قوله

علم بدا علما قطعن إذا
أي عليهم تروح ومعنى مراعيها إلى بالغداة تسرح التي الماشية والسارحاة

ليل العدو إتيان والتبييت والبيات بالليل يهلكهم أي الله فيبيتهم قوله بالعشي
الشاعر قال ليل دبره إذا المر الرجل وبيت
بيتوا ما أرض فلم أتوني
نكر بشيء أتوني وكانوا

الهذلي قال به مهتما صاحابه عليه يبيت المر والبيوت
عدة فقرتها وأجعل

عضال أمر بيوت خفت إذا
به يخسف أو بالجبل يرمي أي العلم ويضع وقوله

اليمان شطر الطهور مالك أبي مسند من الول الحديث  - وفي3010 2376
ل وأنها الصلة إلى الشارة وكأن النصف والشطر التطهر به يراد هاهنا الطهور

بقوله إيمانا الصلة وجل عز الله سمى وقد نصفها فكأنها بالطهارة إل تصح
الله تنزيه هو الله سبحان  وقوله143 ) البقرة إيمانكم ليضيع الله كان ( وما

المحمود على ثناء الحمد لله الحمد وقوله نفسه عنه نزه ما كل عن وجل عز
فيه فيما النسان على ثناء الحمد أن وهو فرقا بينهما أن إل الشكر ويشاركه

قتيبة ابن قال أولكه بمعروف عليه ثناء والشكر وحاسب وشجاعة ككرم حاسن
يقال كما عندي معروفه على حامدته فيقال الشكر موضع الحمد يوضع وقد

وقوله شجاعته على له شكرت فيقال الحمد موضع الشكر يوضع ول له شكرت
حاجة أي برهان والصدقة وقوله سبله في المصلي يدي بين أي نور والصلة
طريق يرى مستعمله لن ضياء والصبر وقوله قرض أنها جهة من الجر لطلب
عز ربه نفسه باع من نفسه فبائع وقوله الجزع ظلمات في الصبر وتارك الرشد

فنجت أعتقها وجل
المهلك والموبق أهلكها أي أوبقها إليه قياده وسلم للهوى باعها ومن

بالحاساب الفخر الجاهلية أمر من أربع الثاني الحديث  - وفي3011 2377
تتب لم إذا النائحة وقال والنياحاة بالنجوم والستسقاء النساب في والطعن

سبق قد جرب من وردع قطران من سربال وعليها القيامة يوم تقام موتها قبل
في تحترب الجاهلية وكانت وحاسبانها المفاخر عد وأنه آنفا الحسب معنى

لحسبها المرأة تنكح معنى فما الجاهلية أمر من هذا كان فإذا قيل فإن التفاخر
السلم إليه انضم إذا يعتبر وإنما يعتبر لم انفرد إذا الحسب أن فالجواب
الناس قال كما الرتبة في زيادة المسلمة حاق في وجوده حاينئذ فيكون والتقوى

في الطعن وأما فقهوا إذا السلم في خيارهم الجاهلية في خيارهم معادن
ذلك ذكر تقدم وقد النواء بها فالمراد بالنجوم الستسقاء وأما فقذف النساب

خالد بن زيد مسند في
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من يتحلب شيء والقطران القميص السربال قطران من سربال عليها وقوله
اشتعالها قوي لفحته إذا النار لن منه سرابيلهم جعلت وإنما البل به يهنأ شجر

كان لما نوحاها أن حاالها وبين هذا بين المناسبة ووجه للجلود إحاراقها فاشتد
ولما تحرق أنه لو تود العذاب من ثوبا ألبست ثيابهم المحزونين لتحريق سببا
لباسها جعل الوجد بنار القلوب احاتراق وقوي اللوعة زادت تردد كلما نوحاها كان
جرب من درع لها جعل وكذلك اشتعاله زاد النار لفحته كلما لنه قطران من
والسى الجزع من القلوب بواطن في ما يثير ونوحاها الحكة داء يثير الجرب لن

منها بالخراج البخاري انفرد التي المسانيد من المشكل كشف
فمنها

معاذ بن سعد  ) مسند122( 
دار أول وهي الشهل عبد بنو بإسلمه فأسلم عمير بن مصعب يدي على اسلم

وسلم} عليه الله {صلى النبي مع وثبت وأحاد بدرا وشهد النصار من أسلمت
البخاري له وأخرج فمات ذلك بعد كلمه انفجر ثم الخندق يوم ورمي يومئذ
واحادا حاديثا

أبو فقال بالبيت يطوف معه وخرج أمية على نزل أنه  - وفيه3012 2378
الخارج والصابئ صابئ جمع الصباة الصباة آويتم وقد آمنا تطوف أراك أل جهل
دين إلى الوثان عبادة من خرج من تسمي الجاهلية وكانت دين إلى دين من

خروجه إلى يشير المدينة على طريقك لمنعن وقوله العادة لتلك صابئا السلم
بالكنيتين يكنى كان جهل أبو هو الحكم وأبو للتجارة الشام إلى

أن إلى الناس دعا أي جهل أبو استنفر وقوله جبلين بين لنها مكة هاهنا والوادي
بالناس المستغيث هاهنا والصريخ الميرة تحمل البل والعير للقتال ينفروا

يصلحهم ما لهم هيأت إذا القوم جهزت يقال النسان يصلح ما والجهاز ليخرجوا
يكون وذلك القدر العالي وهو شريف جمع والشراف متاعه البيت وجهاز

وهو شك بل بدر يوم قتل وأمية ذلك غير إلى وبالمال وبالعلم وبالجاه بالنسب
الله رسول أن على يدل الحديث هذا وظاهر القليب إلى سحب من جملة من

{صلى الله رسول قتل وقد قاتلك إني قال فإنه وسلم} قتله عليه الله {صلى
خلف بن أبي أحاد وسلم} يوم عليه الله

واحادا حاديثا النعمان بن سويد عقبة لبي البخاري  ) وأخرج123( 
ثري يتوضأ ولم صلى ثم منه فلك فثري بالسويق فأمر  - وفيه3013 2379
ترديد واللوك ندية أي ثرياء وأرض الندي التراب وهو الثرى ومنه بل بمعنى
وسلم} بالوضوء عليه الله {صلى لمره ناسخ هذا قيل وقد المضغ في اللقمة

النار مست مما
 )125

وراء نصلي كنا رافع بن رفاعة مسند من الثاني الحديث  - وفي3016 2380
لمن الله سمع قال الركعة من رأسه رفع وسلم} فلما عليه الله {صلى النبي
فقال فيه مباركا طيبا كثيرا حامدا الحمد ولك ربنا وراءه رجل وقال حامده

أيهم يبتدرونها ملكا وثلثين بضعة وسلم} رأيت عليه الله {صلى الله رسول
حارفا وثلثون بضعة لنها وثلثين بضعة كانوا إنما العلماء بعض قال أول يكتبها
لملك حارف فكل

واحادا حاديثا المعلى بن سعيد لبي  ) وأخرج128( 
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وسلم} عليه الله {صلى الله رسول فدعاني أصلي كنت  - وفيه3021 2381
الله يقل ألم فقال أصلي كنت إني الله رسول يا فقلت أتيته ثم أجبه فلم

هي سورة لعلمنك قال  ثم24 ) النفال دعاكم إذا وللرسول لله ( استجيبوا
المثاني السبع ) هي العالمين رب لله ( الحمد القرآن في السور أعظم

الفور على المر أن على دليل الحديث هذا وفي أوتيته الذي العظيم والقرآن
إل اللفظ بمقتضى العمل لزوم على دليل وفيه إجابته عن تأخر لما عاتبه لنه
السورة ) وأما وللرسول لله ( استجيبوا يقل ألم قال لنه دليل عنه يصرف أن

قطعة كأنها أفضلت يعني أسأرت من جعلها السورة همز من قتيبة ابن فقال
أبو قال منزلة بعد منزلة أي البناء سورة من جعلها يهمزها لم ومن القرآن من

( الحمد وقوله منزلة إلى منزلة من فيها يرتفع لنها سورة سميت إنما عبيدة
ابتدأ لنه منها ليست البسملة أن على ) دليل لله
لنها بالمثاني سميت وإنما آيات سبع ) لنها السبع ( هي ) وقوله ( الحمد ب

وجل عز الله على به أثني مما لنها وقيل النباري ابن قاله ركعة كل في تثنى
كقوله المثاني هي السبع فيكون للصفة هاهنا من و قال الزجاج ذكره

30 ) الحج الوثان من الرجس ( فاجتنبوا

واحادا حاديثا يزيد بن لمعن  ) وأخرج130( 
وأبي وسلم} أنا عليه الله {صلى الله رسول بايعت  - وفيه3023 2382
يتصدق دنانير أخرج يزيد أبي كان إليه وخاصمت فأنكحني علي وخطب وجدي

إياك ما والله فقال بها فأتيته فأخذتها فجئت المسجد في رجل عند فوضعها بها
يا نويت ما لك وسلم} فقال عليه الله {صلى الله رسول إلى فخاصمته أردت
السلمي الحباب بن الخنس بن يزيد ابن هو معن معن يا أخذت ما ولك يزيد

الله رسول يعني علي وخطب وقوله معن أبا يزيد ويكنى يزيد أبا معن ويكنى
أي رجل عند فوضعها دنانير أخرج أبي كان وسلم} وقوله عليه الله {صلى
أي فأتيته الصدقة من إياها أعطاني أي فأخذتها فجئت بها ليتصدق عنده تركها

عليك لتصدق أخرجتها ما أي أردت إياك ما والله فقال الدنانير بتلك أبي فجئت
الصدقة ثواب لك أي نويت ما وسلم} لك عليه الله {صلى النبي فقال بها
أحااديث ثلثة المخزومي الحارثا بن عقبة سروعة لبى  ) وأخرج132( 

إني فقالت امرأة فجاءت امرأة تزوج أنه الول الحديث  - وفي3025 2383
الله رسول وسلم} فقال عليه الله {صلى الله رسول إلى فركب أرضعتكما قد

البستي سليمان أبو قال عقبة ففارقها قيل وقد وسلم} كيف عليه الله {صلى
والخذ الورع طريق من فراقها له اختار إنما أنه على يدل قيل وقد كيف قوله

حاكم بها يجب شهادة الواحادة المرأة قول وليس بذلك الحكم دون بالحاتياط
وصدقها عدالتها لعتبر الشهود سبيل سبيلها كان ولو الصول من أصل في

أن فكرهت عندنا تبر من شيئا ذكرت الثاني الحديث  - وفي3026 2384
أن فكرهت وقوله مطبوع غير كان ما والفضة الذهب من التبر يحبسني
يريد فيما انطلقه من فيمنعه قلبي يشغل أي يحبسني

واحادا حاديثا السلمي لمرداس  ) وأخرج134( 
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يبالهم - ل حافالة لفظ وفي الشعير كحثالة حاثالة وتبقى  - وفيه3028 2385
شيء كل من الرديء والحثالة ثفله الدهن وحاثالة رديئه الطعام حاثالة بالة الله

ومثل وفوم وثوم وجدف جدثا يقال يتعاقبان والثاء والفاء الحفالة وكذلك
وزنا لهم يقيم ول بهم يبالي ل أي بالة الله يباليهم ل وقوله الخشارة الحثالة
بكذا أبالي ل وتقول ومبالة بالة بالشيء باليت ويقال كالمبالة مصدر والبالة

بمعنى وجل عز الله حاق في أنه إل القلب والبال بالي على يجري ل أي
عبأت ما يقال الزجاج قال بهم يعبأ وقوله عنده قدرهم وسقوط عنهم العراض

قدر ول وزن عندي له كان ما أي بفلن
الله {صلى الله رسول عن أبيه عن الجرمي سلمة بن لعمرو  ) وأخرج136( 

زمن أدرك فإنه عمرو فأما لسلمة منه والمسند واحاد وسلم} حاديثا عليه
رسول حاياة في الصحابة أم وقد يلقه وسلم} ولم عليه الله {صلى الله رسول

وسلم}  عليه الله {صلى الله
الناس يمر بماء نزل كنا أي الناس ممر بماء كنا الحديث  - وفي3031 2386

في يغرى وقوله جمال على إل يكونون ل والركب والراكبون والركبان عليه
بإسلمهم تلوم وقوله مقامه يقوم ما أو صمغ وهو بالغراء يلصق أي صدري
تقديمه سبب بين قد فقدموني وقوله مكة فتح والفتح وينتظر يتربص أي الفتح
وهو بهم صلته فأما القارئ تقديم على دليل وهذا القرآن من معه ما كثرة وهو

في أمهم أنه ويحتمل للبالغين الصبي إمامة جواز في الشافعي بها فيحتج صغير
النافلة

حاديثين القرشي هشام بن الله لعبد  ) وأخرج140( 
كل من إلي أحاب لنت الله رسول يا قال عمر أن الول  - ففي3035 2387
نفسي والذي وسلم} ل عليه الله {صلى الله رسول فقال نفسي إل شيء
تحت يدخل ل بما كلفه كيف قائل قال إن نفسك من إليك أحاب أكون حاتى بيده

من أشد لنفسه حابه إن ثم النسان إلى ليست الجملة في المحبة فإن طوقه
وهو الشرعي الحب كلفه إنما أنه فالجواب ذلك تغيير يمكنه ول لغيرها حابه

وقد فل الطبعي الحب فأما مراداتها على أوامره وتقديم النفس على إيثاره
أنس مسند في هذا بيان سبق

لي وسلم} دعا عليه الله {صلى النبي أن الثاني الحديث  - وفي3036 2388
جهلة على رد الحديث هذا في هي كما الراحالة أصاب ربما فكان بالبركة

مذمومة الحلل سعة أن اعتقادهم في المتزهدين
واحادا حاديثا الحجبى عثمان بن لشيبة  ) وأخرج141( 

إل بيضاء ول صفراء فيها أدع أل هممت لقد عمر قال  - قال3037 2389
الذهب الصفراء بهما أقتدي المرءان هما قال يفعل لم صاحابيك إن قلت قسمته

إلى يهدون قديما وكانوا فيها اجتمع كان الذي الكعبة مال وأراد الفضة والبيضاء
فيها فيجتمع المال الكعبة

حاديثين تغلب بن لعمرو  ) وأخرج142( 
وسلم} أعطى عليه الله {صلى الله رسول أن الول  - وفي3038 2390
عتبوا فمعنى الموجدة العتب عتبوا ترك الذين أن فبلغه رجال وترك رجال

قلوبهم في أرى لما أقواما أعطي إني وقوله لذلك كراهية أنفسهم في وجدوا
الجزع شدة والهلع المصيبة من القلق شدة وهو الصبر ضد الجزع الجزع من
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ما مع أتركهم أي الغنى من قلوبهم في الله جعل ما إلى أقواما أكل وقوله
والشره الطمع عن وتعففوا وصبروا النفس غنى من لهم الله وهب

وغيره هريرة أبي مسند في شرحاه سبق قد الثاني  - والحديث3039 2391
واحادا حاديثا الضبي عامر بن لسلمان  ) وأخرج143( 

الذى عنه وأميطوا دما عنه فأهريقوا عقيقته الغلم مع  - وفيه3040 2392
يولد حاين الصبي رأس على يكون الذي الشعر أصلها العقيقة عبيد أبو قال

وهو الذبح عند الشعر عنه يحلق لنه عقيقة عنه تذبح التي الشاة سميت وإنما
ذلك كان إنما غيره وقال الشعر ذلك بالذى ويعني عنه الذى أميطوا قوله

بدم الصبي رأس يلطخون كانوا وقيل الرحام دم به علق قد لنه أذى الشعر
وسميت نفسها الشاة العقيقة بعضهم وقال ذلك عن فنهوا أذى وهو العقيقة
وانعق السحاب في البرق عق يقال وتقطع تشق أي مذابحها تعق لنها عقيقة

أبي وعند مستحبة أحامد عند العقيقة أن واعلم الولد عقوق ومنه تشقق إذا
من العزيز عبد بن بكر أبو هذا اختار وقد واجبة داود وعند تستحب ل حانيفة

وهذا شاة الجارية وعن الغلم عن شاتان والمستحب أحامد عن ونقله أصحابنا
وكان الجميع عن شاة مالك وقال راهوية بن وإسحاق وأحامد الشافعي قول

عقيقة الجارية عن يريان ل وقتادة الحسن

النبي سمعت قالت الكعبية كرز أم حاديث من سننه في داود أبو روى وقد
شاة الجارية وعن مكافئتان شاتان الغلم عن وسلم} يقول عليه الله {صلى

قال متقاربتان أو مستويتان مكافئتان شاتان يقول حانبل بن أحامد وسمعت قال
في تجوزان مسنتين شاتين يريد السن في التكافؤ ذلك وحاقيقة سليمان أبو

السابع يوم ذبحها ويستحب مسنة غير والخرى مسنة إحاداهما تكون ل الضحايا
روى لما وعشرين واحاد فيوم يتهيأ لم فإن عشر الرابع فيوم يتهيأ لم فإن

تذبح بعقيقته مرتهن الغلم قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن سمرة
وقد ويسمى مكان ويدمى رواية وفي رأسه ويحلق ويسمى السابع يوم عنه

ما الوجوه أجود سليمان أبو فقال بعقيقته ارتهانه معنى في العلماء اختلف
طفل فمات عنه يعق لم إن الشفاعة في هذا قال فإنه حانبل بن أحامد إليه ذهب

واستدل شعره بأذى أي بعقيقته مرتهن بعضهم وقال قال والديه في يشفع لم
الناس اختلف وقد الرحام دم من به علق ما والذى الذى عنه فأميطوا بقوله

فيستقبل صوفة منها يؤخذ العقيقة ذبحت إذا يقول قتادة فكان يدمى معنى في
يافوخ على توضع ثم أوداجها بها

بدم رأسه يطلى قال أنه الحسن عن وروي ويحلق بعده رأسه يغسل ثم الصبي
عمل من ذلك كان وقالوا العقيقة بدم رأسه لطخ العلم أهل أكثر وكره العقيقة

وتكلموا وإسحاق وأحامد والشافعي ومالك الزهري ذلك كره وممن الجاهلية
هو وإنما غلط يدمى قوله فقالوا قتادة عن همام طريق من الحديث هذا في

أشعث رواه وكذلك قتادة عن مطيع أبي بن وسلم شعبة رواه كذلك يسمى
قبل الصبي يسمى أل ومالك الحسن منهم جماعة استحب وقد الحسن عن

السابعة
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حاديثين كرب معدي بن للمقدام  ) وأخرج144( 
هذه تكون أن يشبه فيه لكم يبارك طعامكم كيلوا الول  - ففي3041 2393
الكيل في عليه للتسمية البركة
من يأكل أن من له خيرا طعاما أحاد أكل ما الثاني الحديث  - وفي3042 2394
مقابلة في الجر تناول من العضاء تناله ما لن اليد عمل فضل وإنما يده عمل
تعبها

حاديث من أخرج البخاري أن التعليقة صاحاب مسعود أبو حاكى  ) وقد148( 
ميمون بن عمرو

في وهذا فرجموها زنت قردة الجاهلية في رأيت  - قال3048 3047 2395
قال الفربري عن النعيمي رواية في وليس كلها في ل بالبخاري النسخ بعض

أوهم وقد البخاري كتاب في أقحمت التي المقحمات من هذا ولعل الحميدي
بالخراج انفرد الذين الصحابة من أنه ميمون بن عمرو بترجمة مسعود أبو

مسند الصحيح في له ول الصحابة من ليس فإنه كذلك وليس البخاري عنهم
حاكاية له وإنما أيضا الصحابة من وليس العطاردي رجاء أبي في فعل وكذلك
بها طفنا ثم عليها فحلبنا تراب من جثوة جمعنا حاجرا نجد لم إذا كنا فيها يقول
ومنصل الكف في يجتمع ما قدر الجثوة السنة منصل قلنا رجب جاء فإذا

للحرب وتركا للقتال إبطال والسهام الرماح من أماكنها من مخرجها السنة
حاديدته وهي نصلة أخرجت إذا والرمح السهم أنصلت يقال

حامزة مقتل حاديث حارب بن لوحاشي البخاري  ) وأخرج150( 
فقيل وحاشي عن فسألنا عدي بن الله عبيد مع خرجت  - وفيه3049 2396

ما وأكثر الزق الحميت بعمامته معتجر الله وعبيد حاميت كأنه قصره ظل في
أن دون الرأس على العمامة لف والعتجار والزيت السمن أوعية في هذا يقال

ما الحديث في قال فقد قيل فإن العجرة لحسن إنه يقال بشيء منها يتلحى
بها ل العمامة بعد وجهه غطى قد كان أنه فالجواب عينيه إل وحاشي يرى

اسم وهو البراز من مأخوذ وهو قتاله يتعاطى من قتال إلى يخرج الذي والمبارز
تقطعه ما وهو بظر جمع البظور البظور مقطعة ابن يا وقوله الواسع للفضاء
فعيره الخافضة وتسمى النساء تختن خاتنة أمه وكانت النساء فروج من الخاتنة

خطأ وهو الطاء بفتح مقطعة يقولون الحديث أصحاب وبعض بذلك

يكون أن المشاقة وكذلك حاد في وهذا حاد في هذا يكون أن المحادة ومعنى
الدابر كأمس فكان عليه حامل أي عليه فشد وقوله شق في وهذا شق في هذا
تستطيع هل وقوله الكمين ومنه استترت أي وكمنت وقوله هلكه عن كناية هذا
كان إذا يقول فإنه علمه قل من على إشكال هذا في عني وجهك تغيب أن

عليه الله {صلى الله رسول من القول هذا وجه فما قبله ما يجب السلم
يكلف ل الشرع أن والجواب الحلم وأين الطبع موافقة يشبه قول وسلم} وهو

وسلم} عليه الله {صلى النبي وكان بمقتضاه العمل ترك يكلف إنما الطبع نقل
فلعله دينه في وحاشيا يضر وهذا بالطبع عليه فتغيظ فعله ذكر وحاشيا رأى كلما
والورق الخلل الثلمة وأصل كالفرجة فهي الثلمة وأما إبعاده في اللطف أراد
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مطمئن غير شعره الذي الرأس والثائر الرماد كلون لونه الذي البعير
الله رسول أصحاب عن المسيب بن سعيد حاديث من البخاري  ) وأخرج153( 

وسلم}  عليه الله {صلى
قد وهذا عنه يطردون أي عنه فيحلئون رجال الحوض علي  - يرد3050 2397
مواضع في سبق

 )156
تاما عائشة مسند في سيأتي حاديثا مالك بن سراقة عن  - وأخرج3053 2398
تعالى الله شاء إن تفسيره ويأتي
مسلم منها بالخراج انفرد التي المسانيد من المشكل كشف
فمنها

عبد بن الحارثا بن ربيعة بن المطلب عبد مسند من المشكل  ) كشف157( 
المطلب

والعباس الحارثا بن ربيعة اجتمع وفيه واحادا حاديثا له  - أخرج3054 2399
الله رسول - إلى العباس بن وللفضل لي - قال الغلمين هذين بعثنا لو فقال

لي قوله الصدقات هذه على فأمرهما وسلم} فكلماه عليه الله {صلى
واعترض قصده أي ربيعة فانتحاه وقوله الفضل وعن عني قال أي وللفضل

المنزلة في للمشاركة وكراهية حاسدا أي منك نفاسة وقوله كلمه في عليه
فقد جمعته شيء وكل صدوركما في تكتمان ما أي تصرران ما أخرجا وقوله

يريد صاحابه إلى الكلم وكل قد منا كل أي الكلم فتواكلنا قوله صررته

تشير أي إلينا تلمع وقوله الحياء لموضع بالكلم هو يبتدئ أن صاحابه من
وسلم} عليه الله {صلى الله رسول وكان السدي جزء ابن هو ومحمية
إلى يشير أن إما الخمس من عنهما أصدق وقوله الخماس على استعمله

والقرم القربى ذوي سهم إلى أو الخمس وسلم} من عليه الله {صلى سهمه
والستخدام البتذال عن المرفه المكرم الفحل وهو بالقرم شبه المعظم السيد
حاسن أبو أنا المحدثين بعض رواه وقد لكرمه الفحلة من له يصلح لما المعد
من أزول ل أي مكاني أريم ل وقوله بالكلم معرفة وقلة غلط وهو القوم

الحور وأصل فيه يرد وما ذلك بجواب أي بعثتما ما بحور يرجعا حاتى موضعي
علي رده ما أي جوابا لي أحاار فما فلنا كلمت يقال الرجوع

واحاد حاديثا حازام بن حاكيم بن لهشام  ) وأخرج158( 
صنف وهم نبط جمع النباط النباط من قوم على مر أنه  - وفيه3055 2400

وزراعتها الرض بعمارة خبرة لهم بالشام الفلحاين من
حاديثين سويد بن للشريد  ) وأخرج160( 

النبي إليه فأرسل مجذوم رجل ثقيف وفد في كان الول  - ففي3057 2401
قوله في هذا في الكلم سبق قد فارجع بايعناك قد وسلم} إنا عليه الله {صلى

هريرة أبي مسند في المجذوم من فر
عليه الله {صلى الله رسول ردفت الثاني الحديث  - وفي3058 2402

هيه قال نعم قلت شيء الصلت أبي بن أمية شعر من معك هل وسلم} فقال
إن فقال بيت مائة أنشدته حاتى هيه فقال بيتا أنشدته ثم هيه فقال بيتا فأنشدته

وراءه كنت أي الله رسول ردفت قوله شعره في ليسلم رواية وفي ليسلم كاد
في نبي سيظهر أنه الكتابين علماء فأخبره الدين يتطلب كان رجل هذا وأمية
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أخبروه فلما المبعوثا هو يكون أن ويرجو صفته عن يبحث زال فما الزمان هذا
وسلم} عليه الله {صلى الله رسول ظهر فلما السن هذا عبرت قد قال بسنه
استزادة المخاطب بها يريد كلمة هيه وقوله الكفر على ومات به كفر

الشيء من المخاطب
من سماعه يحسن الذي الشعر استنشاد جواز الحديث هذا وفي فيه بدأ الذي
كاد ليسلم كاد إن وقوله التوحايد ذكر معظمه كان أمية شعر فإن كراهية غير

قارب بمعنى
واحادا حاديثا وقاص أبي بن عتبة بن لنافع  ) وأخرج161( 

المغرب قبل من وسلم} قوم عليه الله {صلى النبي أتى  - وفيه3059 2403
نفسي لي فقالت قاعد وهو لقيام وإنهم أكمة عند فوافقوه الصوف ثياب عليهم
بينهم فقمت فأتيتهم معهم نجي لعله قلت ثم يغتالونه ل وبينه بينهم فقم ائتهم
حايث من غفلة على النسان أخذ والغتيال كالرابية المرتفع المكان الكمة وبينه

هذا وفي المناجي مع بالحديث النفراد وهي المناجاة من والنجي يظن لم
لمصحوبه يحترز أن صاحاب كل وينبه نافع فطنة حاسن على يدل ما الحديث

بها يأمره لم وإن مصالحه في ينظر وأن
فسماه العاصي اسمه وكان واحادا حاديثا السود بن لمطيع  ) وأخرج162( 

وسلم} مطيعا عليه الله {صلى الله رسول
ل مكة فتح وسلم} يوم عليه الله {صلى الله رسول قال  - قال3060 2404

وقتل الحبس الصبر أصل القيامة يوم إلى اليوم هذا بعد صبرا قرشي يقتل
المصبورة ومنه معركة في ل للقتل محبوس مأسور وهو قتل أي صبرا فلن
المعنى فقال الحديث هذا العلماء بعض تأول وقد الحميدي قال عنها نهى التي

ثابت وهو صبرا منهم قتل من وجد قد إذ صبرا الكفر على ثابتا مرتدا يقتل ل
هذا بعد ما سبق وقد الكفر على

المتعة ذكر في واحادا حاديثا الجهني معبد بن لسبرة  ) وأخرج165( 
المتعة وسلم} في عليه الله {صلى الله رسول لنا أذن  - وفيه3064 2405

والنثى البل من الفتي البكر عيطاء بكرة كأنها امرأة إلى ورجل أنا فانطلقت
وأما وعنطنط أعيط والذكر العنطنطة وكذلك العنق الطويلة والعيطاء بكرة

في المعجمة غير بالدال الدميم قال زكريا أبي عن ناصر ابن فحدثنا الدمامة
في قبح المهملة بالدال الدمامة غيره وقال الخلق في المعجمة وبالذال الخلق
الطري والغض الرثا والخلق دميم فهو دمامة يدم فلن وجه دم يقال الوجه
لن العجاب عن كناية عطفيه في ينظر فلن ويقال الجانب والعطف الناعم

استأمرت أي نفسها فآمرت وقوله البالي والمح أعطافه في ينظر المعجب
على ينكر ل وهذا وحاسنه لشبابه اختارته وإنما النفس به تأمرها ما تنظر

الحازمين الرجال
عبدة بن علقمة قال الرجال شقائق إل هن وهل النساء من يستنكر فكيف

فإنني بالنساء تسألوني فإن
طبيب النساء بأدواء بصير
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وجدنه أين المال ثراء يردن
عجيب عندهن الشباب وشرخ
بن الله عبد الرجل برجل يعرض بالمتعة يفتون ناسا إن الزبير ابن قال وقوله
والجلف جاف لجلف إنك فقال الزبير ابن نادى عباس ابن يعني فناداه عباس

المسلوخة الشاة الجلف وأصل الوصف في وتأكيد إتباع جاف وإنما الجافي هو
{صلى الله رسول حارمه ثم مباحاا كان المتعة نكاح أن واعلم قوائم ول رأس بل

أنه عباس ابن حاال من والظاهر الحديث هذا في هذا ذكر وسلم} وقد عليه الله
إباحاته عن رجوعه روي قد أنه إل أباحاه فلذلك التحريم يبلغه ولم الباحاة بلغته

حاديثين الله عبد بن لمعمر  ) وأخرج168( 
يضارع أن أخاف وفيه البر وهو قمح صاع أحادهما  - في3067 2406

المشابهة والمضارعة
لسعيد فقيل خاطئ فهو طعاما احاتكر من الثاني الحديث  - وفي3068 2407

كان الحديث هذا يحدثا كان الذي معمرا إن فقال تحتكر إنك المسيب بن
أن الحديث هذا سامع توهم وربما غلئه لنتظار الطعام حابس الحاتكار يحتكر
الزيت يحتكر كان المسيب بن سعيد فإن كذلك وليس خالفوه قد رواته

ساكنيها على السعار تغلو لئل والمدينة مكة مثل في الطعام احاتكار والمذموم
بمكة الطعام احاتكار فإن بمكة الطعام تحتكروا ل الخطاب بن عمر قال وقد

وأما يكره ل ونحوه كالزيت العيش من بضرورة ليس ما احاتكار وأما بظلم إلحاد
وقت كل الجلب يطرقها البلدان من وغيرها بغداد مثل في الطعام احاتكار
فجائز

من آخر الطفيل وأبو حاديثين واثلة بن عامر الطفيل أبي عن  ) وأخرج169( 
سنة وتسعين ثمانيا وسلم} عاش عليه الله {صلى الله رسول رأى ممن مات

المائة بعد وقيل مائة سنة بمكة ومات
وسلم} عليه الله {صلى الله رسول كان الول الحديث  - وفي3069 2408
بجسيم ليس الذي المقصد صبوب في يهوي كأنه مشى إذا مقصدا مليحا أبيض

مشى ومن الرض من المنحدر والصبوب الرجال من الربعة هو وقيل قصير ول
تثبت ذلك مثل في

وسلم} عليه الله {صلى الله رسول رأيت الثاني الحديث  - وفي3070 2409
عنه يدعون ل كانوا عباس ابن قال المحجن ويقبل معه بمحجن الركن يستلم

أحاجن متعقف وكل الطرف معوجة عصا والمحجن اللمس الستلم يكرهون ول
التنحي عن يكرهون ول يدفعون ل أي عنه يدعون ل وقوله

الله عبد اللحم آبي واسم واحادا حاديثا اللحم آبي مولى لعمير  ) وأخرج170( 
ذبح ما أكل يأبى كان لنه اللحم آبي سمي وإنما محمد بن هشام قال عبد بن

الصنام على
مسكين فجاء لحما أقدر أن مولي أمرني الحديث  - وفي3071 2410

أي أقدره اللحم قدرت يقال القدر في أطبخه أن أمرني المعنى فأطعمته
وأنشدوا قديرا جعلته
منضج بين من اللحم طهاة فظل

معجل قدير أو شواء صفيف
أن العبد علم ومتى يكرهه ل أنه يعلم بما تصدق إذا يعني بينكما الجر وقوله
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البيت من للمرأة ول يتصدق أن له يجز لم ذلك يكره السيد
أحااديث يجمع حاديثا عمرو بن كعب اليسر لبي  ) وأخرج173( 

له غلم ومعه اليسر أبا لقينا قال عبادة بن الوليد رواية  - من3073 2411
الضبارة وهي إضمامة والصواب الصل في كذا صحف من ضمامة معه

وأضاميم إضمامة فهو بعض إلى بعضه ضم شيء وكل أضاميم وجمعها
صحيفة فهو انبسط ما وكل الكتب من الورقة وهي صحيفة جمع والصحف
وجمعها المخططة الشملة والبردة لنبساطها صحفة الطعام صحفة وسميت

بالفسطاط محلة وهي المعافر إلى ينسب الثياب من نوع والمعافري وبرود برد
الخليل قال اللون في التغير والسفعة القبيلة هذه من يعملونها قوم إلى أو

جفر له ابن فخرج وقوله حامرة مشربا سوادا إل اللون في تكون ل السفعة
قوي إذا الصبي استجفر يقال أكله وقوي قوي قد الذي الغلمان من والجفر

وفصل أشهر أربعة العنز ولد على أتى إذا فإنه العنز أولد في وأصله الكل على
في وأخذ أمه عن

إل أريكة تكون ول الرائك واحادة والريكة جفرة والنثى جفر له قيل الرعي
ونياط له يصلح الذي متاعه والشوار وشواره نجده عليه قبة من متخذا سريرا
جنس من ثوبان الحلة لن وهذا حالة عليك لكانت وقوله به يتعلق ما القلب
وابن الشماريخ عليه الذي الكباسة عود العرجون طاب ابن عرجون وقوله واحاد
فخشعنا وقوله الفم أقصى من تخرج والنخامة الرطب من جنس اسم طاب

لن مكانه هذا وليس بالجيم يقوله المحدثين وبعض والذل التطامن الخشوع
فتلدن ليقوم حاركه أي بعثه ثم وقوله الطيب من أخلط والعبير الحرص الجشع

أي المر هذا في تلدنت يقال ينبعث ولم وتلكأ تمكث أي التلدن بعض عليه
تصحبنا ل وقوله بالجيم يقول وبعضهم البل زجر وهو شأ له فقال تلبثت

عمران مسند في هذا في الكلم تقدم قد بملعون
أوقاتا للجابة بأن إعلم هذا أنفسكم على تدعوا ل وقوله برزة وأبي حاصين ابن
الضجر أحاوال في الناس اعتاده قد مما تحذير وفيه عامة تقع الجابة وأن

وهو عشية تصغير وعشيشية وأولدهم أنفسهم على الدعاء من والغضب
الدلو والسجل الماء ليمسك خلله ويسد يطينه الحوض ويمدر نادر تصغير
الماء أصحاب لنهما أتأذنان وقوله ملناه أي اصطفقناه حاتى استقينا فيه ونزعنا

وشنق منه الشرب من ومكنها الماء أوردها أي ناقته فأشرع للمة تعليم وفيه
يقال الشرب قطعت أي فشجت الماء عن لتزول إليه الزمام مد أي لها

فيتحرك الشيء من يتعلق ما كل والذباذب بالسير قطعتها أي المفازة شججت
لئل بعنقي عليها أمسكت عليها وتواقصت المعلق الشيء حاركة والذبذبة
يحني أن وهو تسقط

فدفعنا وقوله الفذ صلة بطلن على دليل يمينه عن فأدارني وقوله عنقه عليها
آخر جاء ثم رجل جانبه إلى صلى إذا للمام المسنون هو هذا خلفه أقامنا حاتى

في الزار معقد والحقو بالتغير أحاق المأموم لن هو يتقدم ول عنه يؤخرهما أن
تمرة منا رجل كل قوت وقوله الحقو على يشد لنه حاقوا للزار يقال ثم الوسط
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مقاديرهم الصبر عن العاجزين ويعرف به فضلوا وما صبرهم قوة يبين هذا
مصها يعيدون النهار بعض في كانوا لنهم ثيابهم في النواة يصرون كانوا وإنما

أي نختبط قوله تضيع ل حاتى بها النتفاع قصدوا يكونوا أن ويحتمل تشاغل
الفم جانب الشدق أشداقنا قرحات حاتى وقوله الشجر ورق وهو الخبط نضرب

أي رجل أخطئها لقد أي أخطئها فأقسم وانكشط جلدها لن بمعنى وقرحات
كأنه له نشهد أي ننعشه فانطلقنا نسيانا أو عنه غفلة يعطها فلم التمرة أخطئ

والداوة المنفسح الواسع والفيح له بشهادتنا وأخذها قام أي فانتعش عثر قد
جانبه الوادي وشاطئ مواضع في تقدمت قد

به ليذل الخشاش أنفه في جعل الذي وهو المخشوش كالبعير فانقادت وقوله
تحدد أي لي فاندلق قطعته أي وحاسرته وقوله النصف والمنصف الركوب عند

من وأخلق استشن ما وهو شجب جمع والشجاب النقطاع الستحسار وأصل
سعفات والحمارة سعفها النخل وجريد الجديد من أكثر فيه يبرد والماء السقية

يا وقوله القربة ماء مستخرج والعزلء الماء عليها ويعلق مختلفة تقام منها
يستصحبون وهم البل يركبون الجماعة والركب بها جيئوني أي الركب جفنة
أي النار شقها على فأورينا وارتج هاج أي البحر وزخر فيها يأكلون كبيرة جفنة

تكون داخله في الذي حاولها المستدير العظم العين وحاجاح جانبها على أوقدنا
المقلة

واحادا حاديثا السلمي عبسة بن لعمرو  ) وأخرج174( 

على الناس أن أظن الجاهلية في وأنا كنت عمرو قال  - وفيه3075 2412
معنى ل ينفع ول يضر ل حاجر عبادة أن وهو العقول ببداية يدرك أمر هذا ضللة

وقوله تحسن ل يفهم ل لمن يفهم من وخدمة يعقل ل لمن يعقل من ذل ثم له
في أثر حاتى به صبرهم عيل قد مغمومون غضاب أي قومه عليه حاراء

ويقال غم أو ألم من نقص إذا يحري جسمه حارى قولهم من وهو أجسامهم
النسخ بعض وفي الحيات أخبث وهي لحمها ونقص كبرت قد أي حاارية أفعى
ابن مسند في سبق قد شيطان قرني بين وقوله الجرأة من وهو بالجيم جرآء
وقوله الحفظة وتحضرها الملئكة تشهدها أي محضورة مشهودة وقوله عمر
فيحتمل النف والنثرة توقد وتسجر بمقداره كان أي بالرمح الظل يستقل حاتى
أنفه في الماء يدخل ينتثر قوله

المكان بهذا أليق وهو بالمتخاط أنفه في ما يلقي ويحتمل للستنشاق
بما ووصفه التعظيم التمجيد ومجده وقوله النف وهو خيشوم جمع والخياشيم

قد سليم بني من رجل العقل لصاحاب لعمرو أمامة أبو قال وقوله أهل له هو
صاحاب عبسة بن عمرو يا أمامة أبو فقال فيه فقال مسنده في أحامد رواه

السلم ربع أنك تدعى شيء بأي سليم بني من رجل الصدقة عقل العقل
وأنت الصدقة أمر تولى وكأنه عقال جمع وهي العقل صاحاب أنت والمعنى

لقي لنه السلم ربع أنه ادعى وإنما هذا تدعي أين فمن سليم بني من رجل
المر هذا على معك من له فقال وسلم} بمكة عليه الله {صلى الله رسول
السلم ربع نفسه رأى عمرو أسلم فلما وبلل بكر أبو معه وكان وعبد حار فقال

رسول دخول بعد هاجر ثم بلده إلى رجع أسلم لما أنه إل أربعة رابع صار لنه
وسلم} المدينة عليه الله {صلى الله

واحادا حاديثا الحصين بن كناز مرثد لبي  ) وأخرج176( 
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ول القبور إلى تصلوا ل وسلم} قال عليه الله {صلى النبي  - أن3077 2413
تهينوها ول لها العبادة يشبه لنه إليها بالصلة تعظموها ل والمراد عليها تجلسوا

القبر على الجلوس يكره أنه الفقهاء وجمهور محترمة فإنها عليها بالجلوس
يكره ل قوله في لمالك خلفا إليه والتكاء

حاديثين عبيد بن لفضالة  ) وأخرج177( 
وسلم} يأمر عليه الله {صلى الله رسول سمعت الول  - في3078 2414

تسطيحها أو القبور تسنيم السنة هل الناس اختلف القبور يعني بتسويتها
في روي وقد التسطيح السنة الشافعي وقال التسنيم السنة أن أحامد فمذهب

والتسطيح وسلم} التسنيم عليه الله {صلى النبي قبر صفة
وسلم} عليه الله {صلى الله رسول أتي الثاني الحديث  - وفي3079 2415
ولصحابي لي فطارت لفظ وفي تباع المغانم من وهي وذهب خرز فيها بقلدة
هذا دل وقد كان نوع أي من به يتقلد ما والقلدة بالقرعة لي صارت أي قلدة

جنسه غير من أحادهما ومع بجنسه الربا من جنس بيع يجوز ل أنه على الحديث
حانطة كر أو بدرهمين ودرهم عجوة مد باع لو وكما الحديث في المذكور كهذا
أحامد وعن حانبل بن وأحامد والشافعي مالك قول وهذا شعير بكري شعير وكر
حانيفة أبي قول وهو يجوز أنه

النقل معرفة دون الجدل بضاعتهم جعلوا الذين المتفقهة بعض تجاسر وقد
بالضاد يفضل حاتى يباع ل وسلم} قال عليه الله {صلى الله رسول لعل فقال

ولم بتحريهم علمنا مع بالنقلة ظن وسوء الرواة على تصحيف وهذا المعجمة
عن سئل فضالة أن الصحيح ألفاظ بعض في أن قلنا ما ويحقق كذلك أحاد يروه
تأخذن ل كفة في ذهبك واجعل كفة في فاجعله ذهبها انزع فقال المسألة هذه

أحااديث ثلثة سمعان بن للنواس  ) وأخرج178بمثل(  مثل إل
بمعنى يكون البر والثم البر عن سألته الول الحديث  - ففي3080 2416
أثر بمعنى وحااك الطاعة هاهنا به المراد وكأن الصدق بمعنى ويكون الطاعة
وهذا يؤثر ما أي قلبي في كلمك يحيك ما يقال القلب في الشيء تأثير والحيك

تفعل ل فإنها بانزعاج أتته أتته وإن يصلح ل ما إلى تسكن ل النفس لن
طبعها في ركز قد لنه سكنت الطاعة فعلت فإذا منزعجة وهي إل المعصية
من وتنفر الحق إلى تسكن فهي ثمرتها ومعرفة والباطل الحق بين الفرقان
الباطل

تقدمه وأهله القيامة يوم بالقرآن يؤتى الثاني الحديث  - وفي3081 2417
فوقك يسترك ما والظلة القرآن بثواب يؤتى المعنى عمران وآل البقرة

خرقان فقال الحميدي ذكره حازقان وقوله الضوء وهو الراء بسكون والشرق
من انخرق ما فالخرق محفوظا كان إن وقال المهملة الراء مع المعجمة بالخاء

وبان الشيء

الحزق قتيبة ابن قال المعجمة والزاي المهملة بالحاء حازقان والصواب منه
قد التي والصواف والناس الطير من الجماعة والحازقة والحزيقة والحزيق
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الطيران في أجنحتها بسطت
وسلم} عليه الله {صلى الله رسول ذكر الثالث الحديث  - وفي3081 2418
وأنا يخرج إن وقوله ذكره وقرب وأبدأ أعاد يعني ورفع فيه فخفض الدجال

الساعة قرب ظن وأنه يخرج متى يعلم لم السلم عليه أنه على دليل فيكم
قد التي الطافية فالعنبة مكانها عن الخارجة والطافية له جعلت التي بالعلمات

ابن مسند في ذكرنا فقد قطن بن العزى عبد وأما أخواتها مساواة عن برزت
ذكرنا فقد آخرها أو الكهف سورة أول قراءة وأما الجاهلية في مات أنه عمر
الخلة والعراق الشام بين خلة خارج إنه وقوله الدرداء أبي مسند في ذلك سر

في أي خلة في خارج أنه والمعنى الرمل من الطريق والخل الخل واحادة
من طريق
والعيث فيعيث أي فعاثا وقوله الشيء في الدخول والتخلل الجهتين هاتين

كسنة يوم قوله بالثبات حاينئذ يكون من يوصي اثبتوا الله عباد يا وقوله الفساد
غم عليكم يهجم أنه المعنى فقال المنادي بن الحسين أبو تأوله قد كشهر ويوم

ثم الثاني اليوم في الغم ذلك يتناقص ثم طوال البلء وأيام البلء لشدة عظيم
الزمان أن إل سنة عندي اليوم الرجل يقول كما البلء يعتاد ثم الثالث في ينقص

الشاعر كقول تغير
آخر بل المحب وليل

السنة وسلم} تكون عليه الله {صلى النبي عن آخر حاديث في جاء ) وقد
ذلك معنى عن سنان أبا سألت سلمة بن حاماد قال كالجمعة والشهر كالشهر

يرده المذكور التأويل وهذا قلت عليهم اليام فتقصر العيش يستلينون فقال
قدروا والمعنى قدره له أقدروا ل قال وليله يوم صلة فيه تكفينا هذا بعد قولهم

هذه صحة في طعن قد المنادي بن الحسين أبا أن غير الصلوات لوقات
هذا - فقال قدره له اقدروا ل قال يوم صلة أتكفينا قولهم - يعني اللفظات

ذلك كان ولو قديما علينا الخلف ذوو بها كادنا التي المداسيس من عندنا
عباس ابن رواه قد فإنه الدجال كحديث الرواة ألسنة على ذلك لشتهر صحيحيا

وأبو كعب بن وأبي الصامت بن وعبادة وحاذيفة الله عبد بن وجابر عمر وابن
مسعود وأبو الدرداء وأبو جندب بن وسمرة هريرة
في جارية بن ومجمع جبل بن ومعاذ حاصين بن وعمران مالك بن وأنس البدري
من الشمس طلوع من وأفظع أعظم ولكان اشتهاره لقوي ذلك كان ولو آخرين
والله الوجود ممكن فيه قدح ما كان وإن الظاهر هو قاله الذي وهذا مغربها

التي الماشية والسارحاة يسرع أنه أي الريح استدبرته كالغيث وقوله أعلم
التام السابغ ضروعا وأسبغه وقوله اللبن والدر المرعى إلى بالغداة تسرح
الشبع عن كناية خواصر وأمده وقوله باللبن الضرع امتلء عن كناية وهذه

واليعاسيب المرعى وقلة الجدب والمحل الجدب من تنقبض كأنها بالخصب
رمية وقوله قطعتين أي جزلتين فيقطعه وقوله النحل فحل وهو يعسوب جمع

كأنه الدجال يعني وجهه ويتهلل وقوله السرعة في الغرض كرمية أي الغرض
يريد أنه سعيد أبي مسند في بينا وقد الميت إحاياء من يديه على جرى بما يفرح
عليه يسلط فل أخرى مرة قتله
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أول يصبغ إنه ويقال بالصفرة المصبوغا المهرود الثوب مهرودتين بين وقوله
هذه في يختلفون الحديث وأصحاب مهرودا فيسمى بالزعفران ثم بالورس
بكر أبو حاكى وقد بالذال وبعضهم المعجمة غير بالدال يقولها فبعضهم اللفظة

بعض من غلط عندي الكلمة هذه قتيبة ابن وقال بهما تقال أنها النباري بن
إذا العمامة هريت يقال صفراوين ملءتين يريد مهروتين إل أراه ول النقلة
الشاعر قال صفراء لبستها
بعدما العمامة هريت رأيتك
تعصب لم حااسرا زمانا أراك
بعمامة يعتم السيد وكان السادة تلبس كما صفراء عمامة لبست أنك أراد وإنما

وصف في قوله المذهب لهذا ويشهد قال لغيره ذلك يكون ول بصفرة مصبوغة
نحو وهي خفيفة صفرة فيها التي الثياب من فالممصرة ممصرتين بين المسيح
إلى منسوبا يكن لم إن وجها لها أعلم فل مهرودتين الرواية كانت وإن المهروة

شقتين بين قال كأنه الشق والهرت والهرد الهرد من يجعل أن إل به يصبغ نبات
وإن ملءة فهي بنصف نصفا وصلت فإذا العرض في الملءة نصف والشقة

ريطة فهي واحادة قطعة الملءة كانت
الدر من استدار ما والجمان العرق من يعني قطر رأسه طأطأ إذا وقوله

غمهم يرفع كأنه وجوههم عن فيمسح وقوله الحلي من استدار ما لكل ويستعار
سبق وقد إليه ضمهم أي الطور إلى عبادي فحرز وقوله الدجال من لقوا بما
كل من ومأجوج يأجوج أي وهم وقوله سعيد أبي مسند في ومأجوج يأجوج ذكر

من ينسلون وأكمة الرض من نشز كل من أي قتيبة ابن قال ينسلون حادب
الزجاج وقال بادر إذا الذئب كمشي السراع مع الخطو مقاربة وهو النسلن
يشير دينار مائة من لهم خيرا الثور رأس يكون حاتى وقوله يسرعون ينسلون

وهي نغفة واحادها والبل الغنم أنوف في يكون دود والنغف المجاعة إلى
فرسى فيصبحون وقوله نغفة إل هو ما المثل في ويقال شديد وإيلمها محتقرة

قتل كل سمي ثم الذبيحة من العنق دق الفرس وأصل هالكين مفروسين أي
فرسا

قد ثم باليد اللحم من ريحه تعلق ما الزهومة في الصل زهمهم مله وقوله
السريعة البل من والبخت طائر والواحاد جماعة والطير والنتن للتغير يستعار
الزلفة قتيبة ابن قال واللم الزاي مفتوحاة والزلفة العناق الطويلة السير

فتصير الرض في يقوم حاتى يكثر المطر أن وأراد زلف وجمعها الماء مصنعة
ابن المبارك أخبرنا قال ناصر ابن وأخبرنا الماء مصانع من مصنعة كأنها الرض

أخبرنا قال البرمكي إسحاق وأبو القزويني عمر بن علي أخبرنا قال الجبار عبد
جميعا والزلقة الزلفة يقال قال الزاهد عمر أبو أخبرنا قال حايويه بن عمر أبو

وقد الدماغا فوق الذي العظم القحف وأصل الجماعة والعصابة الروضة وهي
والرسل تحته لما الصيانة مناسبة من بينهما لما الرمانة لرأس هاهنا استعير

والفخذ الناس من الجماعة والفئام لقاح والجمع اللبن ذات الناقة واللقحة اللبن
شعب طبقات ست على العرب بكار بن الزبير قال البطن وفوق القبيلة دون

من بينهما وما وفصيلة وفخذ وبطن وعمارة وقبيلة
شعب وحامير شعب ومذحاج شعب وربيعة شعب فمضر أهلها يعرفها إنما الباء
لن قبائل القبائل وسميت منها تشعبت القبائل لن الشعوب سميت وإنما
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القبائل يجمع فالشعب عمارة أسد بن ودودان قبيلة فأسد عليها تقابلت العمائر
والفخذ الفخاذ يجمع والبطن البطون تجمع والعمارة العمائر تجمع والقبيلة

وبنو فخذ وهاشم بطن وقصي عمارة وقريش قبيلة وكنانة الفصائل تجمع
إذا يهرجون الناس هرج وقد الفتنة في الختلط والتهارج فصيلة العباس
مدمى إليهم النشاب ورجوع المقدس بيت عند الخمر وجبل فساد في اختلطوا

لهم فتنة
ظاهران حاديثان أحااديث ثلثة سنان بن لصهيب  ) وأخرج180( 

أعمى يولد الذي الكمه الكمه يبرئ الغلم كان الثالث  - وفي3086 2419
حايث وسطه الرأس ومفرق الخدري سعيد أبي مسند أول في مذكور والمنشار

أعله الجبل وذروة شق واحادها الجانبان والشقان مفارق وجمعه الشعر ينفرق
السهام جعبة والكنانة انقلبت أي بهم فانكفأت السفن من ضرب والقرقور

والخدود الذن أصل إلى العين لحظ بين ما والصدغا وسطها القوس وكبد
الرض في الشق

من وأصله الدور لصطفاف سكة وسمي الدرب وهي سكة جمع والسكك
أحارقوه أي فيها فاحاموه وقوله النخل من المصطفة الطريقة هي التي السكة

تقدم ولم توقفت وتقاعست
وسلم} حاديثا عليه الله {صلى الله رسول مولى لسفينة  ) وأخرج181( 

عليه الله {صلى الله رسول مع خرج أنه سببه لقب سفينة أن واعلم واحادا
وسلم} عليه الله {صلى النبي له فقال متاعهم عليهم فثقل وسلم} وأصحابه

الله رسول له فقال عليه حاملوه ثم فيه متاعهم فجعلوا فبسطه كساءك أبسط
رومان ويقال مهران واسمه سفينة إل أنت فما وسلم} احامل عليه الله {صلى
عليه غلب أنه غير القوال أبعد وهو نجران الحميدي حاكى وقد عيسى ويقال

العبدي الجارود فمنهم أسماؤهم فتركت ألقابهم كثير خلق على غلبت وقد لقبه
فراس واسمه حاابس بن والقرع المنذر واسمه القيس عبد وأشج بشر واسمه

عليه الله {صلى الله رسول مولى وشقران الله عبد واسمه اللحم وآبي
وجهه في كان لبياض بذلك لقب يعيش واسمه الغرة وذو صالح وسلم} واسمه

اليدين وذو الجوشن ذا فلقب ناتئا صدره كان شراحايل واسمه الجوشن وذو
الغر الله عبد أبو بعدهم وممن الصحابة من هؤلء وكل طول يديه في كان

العمش حاسان بن الله عبد بن يحيى واسمه الكندي الجلح سلمان واسمه
بن محمد واسمه لوين جعفر بن محمد واسمه غندر مهران بن سليمان واسمه

جزرة لوين لها جارية عندي يقول فكان بالمصيصة الرقيق يبيع كان سليمان
لبعض كان أنه الشيوخ بعض على يقرأ كان الحافظ محمد بن صالح واسمه

بن عمر بن الله عبد واسمه مشكدانة بها فلقب جزرة فقال خرزة الصحابة
إل أنت ما فقال طيبة ورائحتي نظيفة وثيابي نعيم أبو رآني قال الكوفي محمد

إن ويقال السدوسي الفضل بن محمد واسمه عارم علي فبقيت مشكدانة
واسمه سعدويه الحراني سليمان بن محمد واسمه بومة لقبه ل اسمه عارما
صاعقة لقب الرحايم عبد بن محمد واسمه صاعقة الواسطي سليمان بن سعيد
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ابن محمد واسمه مطين إبراهيم بن الرحامن عبد واسمه دحايم حافظه لجودة
وأنا تطينت وقد الطين في الصبيان مع ألعب كنت قال الحضرمي الله عبد

تحضر أن آن قد مطين يا فقال نعيم أبو بي فمر الحديث أسمع لم صبي
واسمه مربع الصبهاني يزيد بن عصام واسمه جبر الحديث لسماع المجلس

سأل البصري القاسم بن محمد واسمه العيناء أبو النماطي إبراهيم بن محمد
عرفة بن محمد واسمه نفطويه العيناء أبا يا عييناء قال عيناء تصغير ما زيد أبا

ذكرهم يطول خلق في
الله {صلى الله رسول كان لسفينة أخرجه الذي  - والحديث3087 2420

بالمد ويتطهر بالصاع وسلم} يغتسل عليه
بقوله وأراد الصاع ربع فهو المد وأما عمر ابن مسند في الصاع قدر ذكرنا قد

والمتوضئ المغتسل أسبغ فإن الغلب في الكافي هو القدر وهذا يتوضأ يتطهر
الثلثا على زاد إذا فإنه السراف عن نهى أنه إل جاز زاد وإن جاز هذين بدون

مسرفا كان الوضوء في
وسلم} عشرة عليه الله {صلى الله رسول مولى لثوبان  ) وأخرج182( 

أحااديث
اليمن لهل الناس أذود حاوضي لبعقر إني الثالث الحديث  - وفي3090 2421

بمعنى وأذود وردت إذا البل موقف هو وقيل مؤخره العين بضم الحوض عقر
ارفض يقال أجزاؤها يتفرق ويرفض يتقدموا لكي لجلهم أي اليمن لهل أطرد
فيه يغت وقوله ذر أبي مسند في ذكرناها قد وعمان سال إذا العين من الدمع

في الشارب غت ويقال متتابعا دفقا الماء فيه ويدفقان يمدانه أي ميزابان
قرأ وربما القول والقول الشرب الشرب أتبع إذا القول في والقائل الشرب

في أحامد رواه وقد تصحيف وهو المهملة بالعين يعب الحديث أصحاب بعض
الفضة والورق ينثعب مسنده

وسلم} عليه الله {صلى الله رسول ذبح الرابع الحديث  - وفي3091 2422
قال المدينة قدم حاتى منها أطعمه أزل فلم هذه لحم لي أصلح قال ثم ضحيته

والجمع وضحية أضاح والجمع وإضحية أضحية لغات أربع الضحية في الصمعي
يسن ما إلى يشير منها أطعمه أزل فلم وقوله أضحى والجمع وأضحاة ضحايا

بالثلث ويتصدق الثلث ويهدي الثلث يأكل أن المشروع فإن الضحية من أكله
الله {صلى الله رسول سأل يهوديا أن الخامس الحديث  - وفي3092 2423

الظلمة في هم قال الرض غير الرض تبدل يوم الناس يكون وسلم} أين عليه
تبدل أنه أحادهما قولين على الرض تبديل معنى في العلماء اختلف الجسر دون

روي الديم مد وتمد وأشجارها وأوديتها وجبالها آكامها تذهب وأحاوالها صفاتها
تبدل أنها أحادها أقوال أربعة ذلك في ثم بغيرها تبدل أنها والثاني عباس ابن عن

ابن رواه خطيئة فيها يعمل ولم حارام دم فيها يسفك لم فضة كأنها بيضاء بأرض
بن أبي قاله نارا تبدل أنها وسلم} والثاني عليه الله {صلى النبي عن مسعود

بخبزة تبدل والرابع مالك بن أنس قاله فضة من بأرض تبدل والثالث كعب
جبير بن وسعيد هريرة أبو قاله قدميه تحت من المؤمن فيأكل بيضاء

والبر الكرامة والتحفة جوازا أي إجازة الناس أول من وقوله الصراط والجسر
أنس مسند في سبق فقد الحوت كبد زيادة وأما المتحف سرور به يطلب وما
سلسبيل تسمى وقوله الجنة أطراف يعني أطرافها من يأكل وقوله مالك بن
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يقال الحلق في مدخله وسهولة لسلسه للماء صفة السلسبيل النباري ابن قال
قال اللغوي منصور أبي شيخنا على وقرأت وسلسبيل وسلسال سلسل شراب

فلذلك نكرة أعجمي اسم هو  قيل18 ) النسان سلسبيل ( تسمى قوله
قال مجاهد وعن آية رأس لنه أجري أنه إل معرفة اسم هو وقيل انصرف
لهم مستقيد ماؤها سلس سلسبيل وقيل الجرية حاديدة
السلم السلم ومنك السلم أنت اللهم السادس الحديث  - وفي3093 2424

وقوله ونقص عيب كل من سلم الذي ومعناه وجل عز الله أسماء من اسم
النكبات من السلمة تقع بك أي السلم ومنك

يقال الجليل مصدر والجلل والسعة الكثرة وهي البركة من تفاعل وتبارك
الله أن والمعنى إكراما يكرم أكرم مصدر والكرام والجلل الجللة بين جليل

أن المعنى يكون أن ويحتمل يكفر ول يجحد فل ويكرم يجل أن مستحق سبحانه
يتقبل بأن ويجلهم الدنيا في لطاعته بالتوفيق درجاتهم ويرفع وليته أهل يكرم

الجلل وهو المرين أحاد يكون أن ويحتمل درجاتهم الجنان في ويرفع أعمالهم
الفعل بمعنى العبد إلى مضافا والخر له الصفة بمعنى تعالى الله إلى مضافا

أحاد  فانصرف65 ) المدثر المغفرة وأهل التقوى أهل ( هو تعالى كقوله منه
الخطابي قاله التقوى وهو العباد إلى والخر المغفرة وهو الله إلى المرين
عليه شبه الجنة مخرفة في المريض عائد التاسع الحديث  - وفي3096 2425
قتيبة ابن قال الثمرة مخترف يحوزه بما الثواب من العائد يحوزه ما السلم
إليها صائر فهو بالعبادة استحقها لنها الجنة بساتين في المريض عائد المعنى

حاسنا وجها لكان الطريق وهو النعم مخرفة من هاهنا المخرفة جعلت ولو قال
في تكلمنا وقد إليها تؤديه عيادته لن الجنة طريق على المريض عائد قال كأنه

عباس ابن مسند في المخرف معنى
مشارقها فرأيت الرض لي زوى الله إن العاشر الحديث  - وفي3097 2426

منها لي زوي ما على الشراف أمكنني حاتى وجمع قبض بمعنى زوى ومغاربها
العشى قال تقبض مع بانحراف إل النزواء يكون ول عبيد أبو قال
كأنما عني الطرف يغض يزيد
المحاجم على عينيه بين زوى

انزوى ما عينيك بين من ينبسط فل
راغم وأنفك إل تلقني ول

وبيضتهم الكل يعم بجدب أي بعامة بسنة وقوله الفضة والبيض الذهب والحامر
والقطار الناحاية والقطر ووسطها معظمها الدار وبيضة وأصلهم جماعتهم
الجماعة الفئام الجوانب

واحادا حاديثا الداري لتميم  ) وأخرج183( 

كما وأكمله الدين أفضل النصيحة أن المعنى النصيحة  - الدين3098 2427
النصيحة اشتقاق وفي للمنصوح الحظ إرادة النصيحة ومعنى البل المال يقال

جمع الناصح وكأن خاطه إذا ثوبه الرجل نصح قولهم من أنه أحادهما قولن
نصحت قولهم من أنه والثاني بالخياطة ثوبه الناصح جمع للمنصوح الصلح
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والخيانة الغش شوب من النصح خلوص فشبه الشمع من صفيته إذا العسل
دينه عن المناضلة وجل عز لله النصيحة أن واعلم كدره من العسل بخلوص

العبد على عائد نفعه لكن ذلك عن غنيا كان وإن به الشراك عن والمدافعة
إقامة لرسوله والنصيحة تلوته على والمحافظة عنه الذب لكتابه النصح وكذلك

معهم والجهاد طاعتهم المسلمين لئمة والنصيحة دعوته إلى والدعاء سنته
والنصيحة تغر التي المدائح دون إليهم النصائح وإهداء بيعتهم على والمحافظة

اللزم وتعريفهم تعليمهم ذلك في ويدخل لهم الخير إرادة المسلمين لعامة
الحق إلى وهدايتهم

وحادا حاديثا الثقفي الله عبد بن لسفيان  ) وأخرج184( 
بطاعة العمل على استقم والمعنى استقم ثم بالله آمنت  - قل3099 2428

بن سليمان مسند في الغضب في الكلم سبق وقد تغضب ل رواية وفي الله
واحادا حاديثا عثمان بن الرحامن لعبد  ) وأخرج186(  هريرة وأبي صرد

وكأن الحاج لقطة عن وسلم} نهى عليه الله {صلى النبي  - أن3102 2429
عباس ابن مسند في ذكرنا وقد الحرم في الموجودة اللقطة إلى بهذا الشارة

أن عرفها من إل لقطته تلتقط وسلم} ول عليه الله {صلى النبي قول في
وأحاد الروايتين إحادى في مذهبنا وهذا أبدا يعرفها لمن إل تحل ل الحرم لقطة

الشافعي لصحاب القولين
أحااديث ستة حاجر بن لوائل  ) وأخرج189( 

انتزى هذا إن فقال رجل جاء الول الحديث في المشكل  - فمن3105 2430
الشر إلى النسان تسرع والتنزي أخذها إلى وسارع عليها وثب أي أرضي على

المخاصم الرجل واسم المتناع والتورع عليه الوثوب له ليس ما على ووثوبه
بفتح عيدان وقيل بواحادة معجمة باء وبعدها العين - بكسر عبدان بن ربيعة
الكندي عابس بن القيس امرؤ خصمه واسم باثنتين معجمة وبياء العين

قتل هذا فقال بنسعة آخر يقود رجل جاء الثالث الحديث  - وفي3107 2431
فأغضبني فسبني شجرة من نختبط وهو أنا كنت قال قتلته كيف فقال أخي

صاحابك دونك فقال بنسعته إليه فرمى فقتلته قرنه على بالفأس رأسه فضربت
سير والنسع النسعة مثله فهو قتلته إن قال ولى فلما الرجل به فانطلق
العنة يشبه وهو نسوع والجمع مضفور

قال مثله فهو وقوله الرأس حارف والقرن الورق ليقع الشجر ضرب والختباط
قتله وجل عز الله أباح وقد هذا يريد وكيف المأثم في مثله أنه يرد لم قتيبة ابن

وأحاب يقتص وسلم} أن عليه الله {صلى الله رسول له كره ولكن بالقصاص
عنه ليعفو الثم في مثله كان قتله إن أنه به أوهمه تعريضا فعرض العفو له

فقد قاتل وكلهما نفسا قتل وهذا نفسا قتل هذا أن في مثله أنه مراده وكأن
مقتص والثاني ظالم الول أن إل وقاتل قاتل في استويا
الله رسول سأل سويد بن طارق أن الخامس الحديث  - وفي3109 2432
ليس إنه فقال للدواء أصنعها إنما وقال الخمر وسلم} عن عليه الله {صلى
الضرورة لجل الخمر شرب يجوز ل أنه على دليل الحديث هذا داء ولكنه بدواء

وعن يجوز حانيفة أبو وقال حانبل بن أحامد مذهب وهو والتداوي كالعطش
العطش دون للتداوي يجوز والثالث كالمذهبين اثنان أوجه ثلثة الشافعية
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العنب قولوا ولكن الكرم تقولوا ل السادس الحديث  - وفي3110 2433
والحبلة

وسلم} عليه الله {صلى الله رسول كراهية علة هريرة أبي مسند في بينا قد
من الصل فهي الباء وسكون الحاء بفتح الحبلة فأما كرما الخمر تسمى أن

وكانت الحبلة غرس السفينة من خرج لما نوحاا أن الحديث في ومنه الكرم
فهي الباء وسكون الحاء بضم الحبلة فأما العيال أم يسميها حابلة مالك بن لنس

في ذكرناها وقد الحبلة إل طعام لنا وما قوله في سعد أشار وإليها العضاه ثمر
قتيبة بن محمد أبو اللفظتين حاقق وقد مسنده

حاديثين رويبة بن لعمارة  ) وأخرج191( 
فقال يديه رافعا المنبر على مروان بن بشر رأى أنه  - أحادهما3113 2434

يزيد وسلم} ما عليه الله {صلى الله رسول رأيت لقد اليدين هاتين الله قبح
وهو المنبر على الدعاء في - يعني بالمسبحة - وأشار هكذا يقول أن على

الحديث في مذكور
الشمس طلوع قبل صلى أحاد النار يلج لن الثاني الحديث  - وفي3114 2435
وقد النار الموحادين دخول وبين هذا بين الجمع كيف قيل فإن غروبها وقبل
الحدود نزول قبل هذا قال يكون أن أحادها أوجه خمسة من فالجواب صلوا
صلى ممن والغالب الغالب مخرج خارجا يكون أن والثاني المحرمات وبيان

دخول يدخلها لن والثالث النار إلى يحمل ما يتقي أن الصلتين هاتين وراعى
حاكمه هذا يكون أن والخامس الكفار يدخلها التي النار به يراد أن والرابع خلود

ينزلها وقد أمير ينزلها ل هذه صغيرة دارا رأيت إذا تقول كما النار يدخل أل
واحادا حاديثا عميرة بن لعدي  ) وأخرج192( 

فأما البرة المخيط غلول كان فوقه فما مخيطا فكتمنا  - وفيه3115 2436
 ويكون40 ) العراف الخياط سم ( في تعالى كقوله البرة فيكون الخياط
الغلول بيان سبق وقد والمخيط الخياط أدوا السلم عليه كقوله الخيط بمعنى

حاديثا شريح بن لعرفجة  ) وأخرج193(  سر في الغنيمة من شيء أخذ وأنه
واحادا

عصاكم يشق أن يريد أتاكم فمن وهنات هنات سيكون  - إنه3116 2437
ذلك ضمن في يجري وما والختلف الفتن عن كناية وهنات هنات قوله فاقتلوه

أو دين في مذموم وكل سيئة خصال أي هنات فلن في يقال السيئة المور من
هنة فهو خلق

فرق شقها فإذا مجتمعة جملة العصا لن الفتن إثارة عن كناية العصا وشق
واحادا حاديثا مقرن بن لسويد  ) وأخرج196(  المجتمع

امتثل قال ثم ودعاني أبي فدعاه فهرب لنا مولى لطمت  - وفيه3120 2438
تضرب أن عجزت المعنى الوجه حار إل عليك عجز وقوله فعل ما مثل افعل أي
يسلط ل الذي كالحر كان يؤذى أن منع لما فكأنه المعظم الموضع هذا غير في

وأراد اليد رفع وهو مقابلتها في العتق جعل باليد ظلما اللطمة كانت ولما عليه
إذا السلم عليه قال وقد الصورة تتم به لن صورة فسماه الوجه هاهنا بالصورة
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الوجه فليجتنب أحادكم قاتل
واحادا حاديثا عامر بن لهشام  ) وأخرج198( 

الدجال من أكثر خلق الساعة قيام إلى آدم خلق بين ما  - وهو3124 2439
المذهب ابن أخبرنا قال الحصين ابن أخبرنا فقد خلقه عظم أحادهما وجهان فيه
أبي حادثني قال حانبل بن أحامد بن الله عبد حادثنا قال جعفر بن أحامد أخبرنا قال
عن الزبير أبي عن طهمان بن إبراهيم أخبرنا قال سابق بن محمد حادثنا قال
حامار وله الدجال وسلم} يخرج عليه الله {صلى الله رسول قال قال جابر

ثم شخصا يقتل فإنه فتنته عظم والثاني ذراعا أربعون أذنيه بين ما عرض يركبه
ذلك غير إلى الناس يرى فيما فتمطر السماء ويأمر ونار جنة مثال ومعه يحييه

الفتن من
واحادا حاديثا غزوان بن لعتبة  ) وأخرج199( 

أعلمت بمعنى آذنت حاذاء وولت بصرم آذنت الدنيا إن  - وفيه3125 2440
قد التي الخفيفة السريعة والحذاء عبيد أبو قال والنصرام النقطاع والصرم

البقية والصبابة خفتها مع ذنبها لقصر حاذاء للقطاة قيل ومنه آخرها انقطع
يهبط أي فيهوي حارفه شيء كل وشفير الشراب من الناء في تبقى اليسيرة

وكظني امتل أي النهر اكتظ يقال الممتلئ والكظيط البابين أحاد والمصراع
أيضا سعد مسند وفي آنفا بيناها قد والحبلة قلبي مل أي المر

واحادا حاديثا الكاتب الربيع بن لحنظلة  ) وأخرج201( 
حانظلة نافق قلت حانظلة يا أنت كيف فقال بكر أبو لقيني  - وفيه3128 2441

كأنا والنار الجنة يذكرنا الله رسول عند نكون قلت تقول ما الله سبحان قال
إظهار النفاق معنى كان ما ونسينا والولد الزواج عافسنا خرجنا فإذا عين رأي

عليه يجري ما يكون أن فخاف لحاترازه الرجل هذا منه حاذر الباطن يخالفه ما
وقوله بأعيننا يصف ما نرى كأنا أي عين رأي كأنا وقوله النفاق من شعبة

الوطء العفس اللغوي الهنائي الحسن بن علي الحسن أبو قال الزواج عافسنا
برجله المرأة يعفس والرجل الرض به ضرب إذا وعفسه الموطوء والمعفوس

المعنى بعضهم قال مه وقوله وتعافسه يعافسها عجيزتها على برجله ضربها إذا
ساعة وقوله أعلم والله هذا عن اسكت المعنى ويحتمل للوقف والهاء الخبر ما

وهذا الغفلة بعض أوجبت وإن للمباح وساعة اليقظة لقوة ساعة معناه وساعة
لسباب التعرض من للمتيقظ بد فل بقي ما نفسه مع حاقق لو النسان لن

على يقدر أين ومن عنده ما ليعدل الغفلة
لنعمة الغفلة من وإن معاين كأنه المر يرى من والجماع والشرب الكل

يعدل ما بمقدار تكون أن ينبغي إنما أفسدت زادت إذا أنها إل عظيمة
واحادا حاديثا المزني للغر  ) وأخرج202( 

مرة مائة اليوم في الله لستغفر وإني قلبي على ليغان  - إنه3129 2442
وكذلك السهو من يعني كأنه قال يلبسه ما القلب يتغشى أنه يعني عبيد أبو قال
وهو غينا السماء غينت يقال عليه غين فقد يلبسه حاتى شيء يغشاه شيء كل

وأنشد السماء الغيم إطباق
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عقاب خافيتي بين كأني
غين يوم في حامامة أصاب
لحظة كل العارف عند وجل عز الله معرفة أن أحادهما معنيين ويحتمل قلت
{صلى النبي فكأن دائم صعود في فهو سبحانه به العلم من يستفيده لما تزيد
عز بالله العلم من يستفيده بما مقام عن ارتقى كلما وسلم} كان عليه الله

فيه كان الذي ذلك  يرى114 ) طه علما زدني رب ( وقل له قال حاين وجل
البرار حاسنات قيل المعنى هذا ومن الولى الحالة من فيستغفر وغطاء نقصا
فقال ذلك مثل ذكر قد عقيل ابن رأيت ثم لي وقع واقع هذا المقربين ذنوب

إلى حاال من يترقى كان
فيقع كالذنب التقصير من الثانية إلى بالضافة الولى الحالة فتصير حاال

من يتجدد بما الولى الحال وتتلشى الرب عظمة من له يبدو لما الستغفار
ما على الطبع لتقوية كانت قلبه على التغطية أن الثاني والمعنى الثانية الحال
أن وذلك اليقظة تعب من العضاء فيه تستريح الذي النوم بمثابة فيصير يلقي

عز أشار وقد بدنه وتوهن قلبه تضعف الوحاي ومواصلة الحقائق على الطاعة
( لو  وقوله5 ) المزمل ثقيل قول عليك سنلقي ( إنا قوله في هذا إلى وجل
21 ) الحشر الله خشية من متصدعا خاشعا لرأيته جبل على القرآن هذا أنزلنا
ما هذا وشاهد له يعرض ما لثقل بدنه عاش لما بالغفلة يتعاهد كان أنه فلول

لهذه يتعرض السلم عليه كان وقد الوحاي عند والعرق البرحااء من يلحقه
وتخير عائشة ومسابقة كالمزاح طبعه فيها يلطف بأسباب التغطية

فكيف هذا على قيل فإن اليقظة قوة من عنده ليعادل ذلك وكل المستحسنات
الجد إلى بالضافة الحالة تلك يرى لنه قلنا منه يستغفر ثم بشيء يتعرض
والغائط والنوم الكل زمن بمثابة فتكون إليها تدعو الحاجة أن إل تقصيرا

واحادا حاديثا السلمي الحكم بن لمعاوية  ) وأخرج203( 
وسلم} إذ عليه الله {صلى الله رسول مع أصلي أنا  - بين3130 2443
فقلت بأبصارهم القوم فرماني الله يرحامك فقلت القوم من رجل عطس
كتاب في البخاري أخرجه قد الحديث هذا إلي تنظرون لكم ما أمياه واثكل

وقد الصواف الحجاج عن يحيى عن مسدد عن فرواه المام خلف القراءة
من منعه الذي ما يدرى ول شرطه من والحديث صحيحه في عنهم أخرج

ويصمتوني والفجيعة المصيبة الثكل أمياه واثكل قوله الصحيح في إخراجه
قاله كهرا يكهره كهره يقال النتهار الكهر كهرني ما وقوله بالصمت يأمروني

أنفع التعليم قبل بالجاهل اللطف فإن يؤدبون كيف المؤدبين يعلم وهذا عبيد أبو
العلم مع خالف من يعنف إنما يعلم ل لمن للتعنف وجه ل ثم التعنف من له

إل فيها يجوز ل أنه على يدل هذا الناس كلم من شيء فيها يصلح ل وقوله
إن يقال أن وجوابه الناسي بكلم الصلة بطلن رأى من بهذا احاتج وقد المنقول

في سبق فقد التطير وأما الصوم في كالكل كالعدم ذلك وجود صير السهو
من عندهم يحدثا أي صدورهم في يجدونه شيء ذاك وقوله عمر ابن مسند

النبياء من نبي كان وقوله ضرره يخافوا ل أي يصدنهم ول والتوهم الظن قبل
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مجراه يجري وما التراب في بإصبعه الزاجر يخطه الذي هو هاهنا الخط يخط
بن المبارك أخبرنا قال ناصر بن محمد أخبرنا كونه قبل يكون ما علم به يدعي

قال البرمكي عمر بن وإبراهيم القزويني عمر بن علي أخبرنا قال الجبار عبد
الخط العرابي ابن عن نقلت قال الزاهد عمر أبو أخبرنا قال حايويه ابن أخبرنا

ومعه سحاله عليه تخت يديه بين يكون الكاهن أن وذلك ترك قديما علما كان
شرط على الكاهن له فيقول الدراهم فيعطيه الحاجة صاحاب الرجل فيأتي ميل
ويكون قال عليك رددتها شر لك خرج وإن الدراهم أخذت خير لك خرج إن

يلحقها ل بالعجلة خطوطا الميل بذلك الكاهن ذلك فيخط واقف غلم للكاهن
يرجع ثم البيان أسرعا عيان ابني الحال تلك في الواقف الغلم ويقول الحاصار
وأخذ الفوز فهو اثنان الخطوط من بقي فإن اثنين اثنين اثنين فيمحو الكاهن
واحاد الخطوط من بقي وإن شيئا الغلم الحاجة صاحاب ويعطي الدراهم الكاهن

رد

السكري محمد أبو وأخبرنا حايويه ابن قال شر لك خرج وقال الدراهم الكاهن
للخطين يقال أنه زيد أبي عن حااتم أبو حادثني يقول قتيبة إبن سمعت قال

خطه وافق فمن وقوله عيان ابنا يزجر ثم الرض في الخطاط يخطهما اللذين
يصادفون ل لنهم الخط عن زجرا يكون أن هذا يشبه سليمان أبو قال فذاك
أغضب أي يأسفون كما آسف وقوله لنبوته علما كان خطه لن النبي خط

55 ) الزخرف منهم انتقمنا آسفونا ( فلما تعالى قوله ومنه الغضب والسف
وذلك علي ذلك فعظم قوله الصابع برؤوس الوجه ضرب الصك صككتها وقوله

اليد رفع وهو بالعتق فأمره الذنب لدفعت قدرت لو لنها بالضرب ظلمها أنه
وليس إيمانها لعلمة منه استنباط الله أين لها وقوله ظلما انبسطت التي

وحاقيقته اليمان أصل عن بسؤال
أحااديث ثلثة سرجس بن الله لعبد  ) وأخرج204( 

عند كتفيه بين النبوة خاتم إلى نظرت الول الحديث  - ففي3131 2444
ذكرنا فقد النبوة خاتم أما الثآليل كأمثال خيلن عليه جمعا اليسرى كتفه ناغض
في ذكرنا وقد الكتف غضروف والناغض نمر أخت ابن السائب مسند في صفته
بجمع ضربه يقال الكف جمع مثل يريد قتيبة ابن قال جمعا وقوله ذر أبي مسند

والخيلن الجيم بكسر الكف جمع أخرى لغة وفيه أصابعه وضم جمعها إذا كفه
من المرتفع الموضع ذلك على كانت البياض عن متغيرة نقط وهي خال جمع

متصلبة الجسد عن مرتفعة اللحم من متحثرة قطع والتآليل الخاتم
السفر وعثاء من يتعوذ كان الثاني الحديث  - وفي3132 2445

تسوخ رمل فيها أرض وهي الوعث من وأصله والشدة المشقة معناها الوعثاء
تغير فهي المنقلب كآبة فأما عمر ابن مسند في هذا سبق وقد الرجل فيها

أو الفات من سفره في أصابه لما إما والهم الحزن شدة من بالنكسار النفس
كآبة ويقال يحزن مما ذلك غير أو بعضهم فقد أو أهله مرض من عليه تقدم لما

وقوله المرجع والمنقلب ورافة رآفة مثل اللف وإسكان الهمزة بتخفيف وكابة
كان أن بعد الجميلة والحالة الستقامة عن الرجوع الحور الكون بعد والحور
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النقصان إلى يعود أن معناه وقيل بالراء الكور بعد الروايات بعض وفي عليها
كان يقال فيها كان أن بعد المحقة الجماعة عن الرجوع من وقيل الزيادة بعد
لفت إذا العمامة باجتماع الجماعة اجتماع شبه الجماعة في أي الكور في

بعض وقال نقصها إذا عمامته وحاار لفها إذا عمامته كار يقال أنه الحربي وحاكى
صلحاها بعد وانتقاضها المور لفساد الستعارة ذلك من يراد أن يجوز العلماء

الرأس على وثباتها تأتيها بعد العمامة كانتقاض واستقامتها
يشتركان واحادا حاديثا عمرو بن وزهير مخارق بن قبيصة عن  ) وأخرج205( 

قال فيه
 انطلق214 ) الشعراء القربين عشيرتك ( وأنذر نزلت  - لما3134 2446
وقال حاجرا أعلها فعل جبل رضمة وسلم} إلى عليه الله {صلى الله رسول
فجعل يسبقوه أن فخشي أهله يربأ فانطلق العدو رأى كرجل ومثلكم مثلي
أي أهله ويربأ المجتمعة الصخور وهي رضام والجمع الرضمة صباحااه يا يهتف

مربإ على يكون القوم عين الربيئة وهو العدو على لهم عينا ويكون يحرسهم
الكوع بن سلمة مسند في مفسر صاحاباه يا وقوله ارتفاع أي الرض من
واحادا حاديثا مخارق بن لقبيصة  ) وأخرج206( 

قوم بين الرجل يصلح أن الحمالة تفسيره حامالة تحملت  - وفيه3135 2447
الفتنة سكون في رغبة المقتولين ديات ويحتمل دماء بينهم وسفكت اقتتلوا قد

حامل مما ذمته تبرأ أن إلى جائز يعان أن هذا وسؤال المكرمات باب من وهذا
الزرع يفسد والبرد والحريق كالسيل معظمه أو المال ذهب إذا ما والجائحة

عبيد أبو قال الشيء به يقوم ما القاف بكسر والقوام ظاهرة أمور فهذه
صمامها القارورة سداد ومنه خلل به سددت شيء كل السين بكسر والسداد

وأنشدوا والرجال بالخيل يسد أن وهو الثغر سداد ومنه رأسها يسد لنه
أضاعوا فتى وأي أضاعوني

ثغر وسداد كريهة ليوم
وهذا الفقر والفاقة والرمي والرأي المنطق في فالصابة بالفتح السداد وأما
من بخيانة أو طرقه بلص إما ماله تلف فادعى غنيا كان رجل

وإنما العقل أهل من أي الحجى أهل من له يشهد من إلى فيحتاج أودعه
بواطن عليهم فتخفى الغباوة أهل من يكونوا لئل حاقهم في العقل اشترط
ولهذا للحاوال التعريف باب من هو إنما الشهادة باب من هذا وليس المور
الحرام والسحت مدخل الشهادات باب في للثلثة ليس أنه ومعلوم ثلثة كانوا
المسحوت الشيء أسماء وهما لغتان والسحت السحت الفارسي علي أبو قال

عليه العذاب ويسحت الدين يسحت لنه سحتا سمي غيره وقال
حاديثا الهذلي لنبيشه  ) وأخرج209( 

هذا وفي تعالى الله وذكر وشرب أكل أيام التشريق أيام  - وهو3138 2448
العيد وسم كما والشرب بالكل وسمها لنه صومها يجوز ل أنه على دليل

عن صومها في واختلفوا نفل صيامها يجوز ل أنه على واقع والتفاق بالفطر
مالك بن كعب مسند في التشريق بأيام تسميتها وسبب ذلك ذكرنا وقد فرض
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وكان الكل لتعم أي تسعكم كي ثلثا فوق الضاحاي لحوم عن ننهاكم كنا وقوله
قوم على ليتصدقوا ثلثا فوق الدخار عليهم حارم وسلم} قد عليه الله {صلى

سبب وأعلمهم محظورا كان ما أباحاهم ثم المجاعة المدينة إلى أقدمتهم
وائتجروا قوله السلم عليها عائشة مسند من سيأتي فيما مشروح وهذا الحظر

الصحيح اللفظ وهو والبرقاني داود أبو رواه وكذلك الحميدي كتاب في كذا
التجارة من واتجروا فقال المحدثين بعض رواه وقد للجر طلبا تصدقوا ومعناه

في تكون ل والتجارة
على أدلكم ( هل تعالى قوله من الخرة تجارة بها يراد أن إل الضاحاي لحوم
أنبأتك ما هو والمعنى الصحيح  واللفظ10 ) الصف تجارة

واحادا حاديثا حامار بن لعياض  ) وأخرج210( 
عن ل المبتدأة العطية النحلة حالل عبدا نحلته مال كل  - وفيه3139 2449
قيل وإنما المستقيم أنه أحادهما قولن الحنيف وفي حانيف جمع والحنفاء عوض

الله دين إلى المائل أنه والثاني قتيبة ابن قاله السلمة إلى تطيرا حانيف للعرج
الزجاج قاله بأصابعها أختها إلى القدمين من واحادة كل ميل والحنف سبحانه
عن زائل والجائل الجولن من مأخوذ أزالتهم أي دينهم عن واجتالتهم وقوله
وإنما الغضب أشد والمقت الحجة والسلطان فأحاالتهم عبيد أبو ورواه مكانه

يغسله ل وقوله الختبار والبتلء يبدلوا لم لنهم الكتاب أهل من بقايا استثنى
الصحف في مبثوثا لكونه فهو وشهرته ظهوره لدوام ينمحي ل أي الماء

في وجد صحيفة من محي لو والصدور

أن أوجه ثلثة من فالجواب نائما يقرؤه فكيف قيل فإن الحفاظ به قام أو أخرى
الشارة أن والثاني اليقظة في تقرؤه كما نائم وأنت حافظا تجمعه تقرؤه معنى

- عدا - إذا فلنا أسبق أنا يقال كما للسهولة مثل النوم فضرب تسهيله إلى
القلب ظهر عن والمراد للنوم متهيئ وأنت تقرؤه المعنى أن والثالث قاعدا
أن أمرني وقوله الصحف من إل كتبهم يقرءون ل كانوا المم من سبق ومن

فضحك هو وقيل الشدخ الثلغ رأسي يثلغوا وقوله القتل عن كناية قريشا أحارق
وقوله انبساطها في الخبزة أشبه بالثلغ انبسط فإذا باليابس الرطب الشيء
نغزك أحامد مسند وفي العانة من وهو الحميدي كتاب في كذا نعنك واغزهم

وقوله عادل أي مقسط وقوله الملئكة إلى إشارة مثله خمسة نبعث وقوله
للمناسبة أليق وهو مرفق أحامد مسند في وهو الحميدي كتاب في كذا موفق

للخلق رحامته الجنة يدخله وهذا القلب رقيق رحايم وقوله والرفاق التصدق بين
ورقة
ل وقوله له يحل ل عما يده يكف الذي والعفيف يظلمهم ول إليهم فيحسن قلبه
ول له زور ول له زبر ل رجل يقال إليه يرجع له رأي ل أي قتيبة ابن قال له زبر

هم الذين وقوله له عقل ل الحميدي وقال إليه يرجع رأي له يكن لم إذا صيور
الذين وأنهم هذا تفسير الحديث هذا في جاء قد مال ول أهل يبتغون ل تبعا فيكم

إل به ما الحي على يرعى الرجل فكان قالوا يطلبونه لفساد القوم يتبعون
والفحاش الخلق السيئ الشنظير الفحاش والشنظير قوله يطؤها وليدتهم
كلمه في الفحش في المبالغ

عليه الله {صلى الله رسول أصحاب من رجل عن مسلم أخرج  ) وقد211( 
يسم وسلم} لم
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ما على بالقسامة وسلم} أقر عليه الله {صلى الله رسول  - أن3140 2450
وسلم} بين عليه الله {صلى الله رسول بها وقضى الجاهلية في عليه كانت
القتيل أمر في اليمان والقسامة اليهود على ادعوه قتيل في النصار من ناس

ودفع الخلق بمكارم وسلم} بعث عليه الله {صلى الشرع صاحاب أن واعلم
قضى من وأول القسامة فمنها فأقرها حاسنة الجاهلية في أشياء فرأى الظلم

وسلم} عليه الله {صلى الله رسول فأقرها المغيرة بن الوليد الجاهلية في بها
حاثمة أبي بن سهل مسند في ذلك ذكرنا وقد النصار من ناس بين بها وقضى
بن الوليد الجاهلية في فعله من أول الكعبة دخول عند النعلين خلع ومنها

في السرقة في قطع من أول وهو السلم في نعالهم الناس فخلع المغيرة
أبو ويقال المطلب عبد البل من مائة سن من وأول السلم وأقره الجاهلية

ذو جشم بن عامر النثيين حاظ مثل للذكر قسم عربي وأول العدواني سيارة
بالميراثا الخنثى في الجاهلية في قضى من وأول بذلك القرآن فنزل المجاسد

بن يعرب بن سبأ السبي سبى من وأول الظرب ابن عامر يبول حايث من
الحرير الكعبة كست عربية وأول عامر اسمه وإنما سبأ سمي ولذلك قحطان
المطلب عبد بن العباس أم جناب بنت نتيلة والديباج

عائشة المؤمنين أم مسند من المشكل  ) كشف212( 
ومائتا حاديث وسلم} ألفا عليه الله {صلى الله رسول عن روت ما وجملة
ثلثة إل حاديث ثلثمائة الصحيحين في منها أخرج أحااديث وعشرة حاديث

أحااديث
{صلى النبي سودة استأذنت الول الحديث في المشكل  - فمن3144 2451

بليل جمع من تفيض - أن ثبطة ثقيلة - وكانت جمع وسلم} ليلة عليه الله
عليه الله {صلى النبي وكان الدفع والفاضة البطاء والتثبط البطيئة الثبطة

مسند في بينا ما على الناس حاطمة قبل جمع ليلة أهله ضعفة وسلم} يقدم
عباس ابن

طمثت يقال الحيض الطمث صفية طمثت الثاني الحديث  - وفي3145 2452
بفتح افتضها إذا المرأة الرجل وطمث بكسرها وطمثت الميم بفتح المرأة
غير ل الميم

حالقى عقرى وقوله الحزن من النكسار الكآبة كئيبة صفية فرأى وقوله
الصواب عبيد أبو وقال فعلى وزن على حالقى عقرى يروونه الحديث أصحاب

النباري ابن وقال حالقا وحالقها عقرا الله عقرها يريد المصدر على حالقا عقرا
عليها الدعاء هذا وظاهر حالقها في بوجع أصابها وحالقى الله عقرها عقرى معنى
الدعاء ظاهره ما يقولون للعرب معروف مذهب هو إنما الدعاء به يراد وليس
الذي هو الفاضة وطواف يداك تربت كقولهم ذلك يقصدون ول الشخص على

طواف يرى من الحديث بهذا ويحتج به إل الحج يتم ل الذي وهو الزيارة يدعى
عباس ابن مسند في هذا على تكلمنا وقد بواجب ليس الوداع
عليه الله {صلى الله رسول علي دخل الثالث الحديث  - وفي3146 2453

أي نفست قوله طمثت رواية وفي أنفست مالك فقال أبكي وسلم} وأنا
إذا وأما ولدت إذا وفتحها النون بضم ونفست المرأة نفست يقال حاضت
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تنفس نفست يقال قتيبة ابن وقال المشتهر هو هذا النون فتفتح حااضت
على الله كتبه وقوله حااضت بمعنى وعركت ودرست وطمثت تنفس ونفست

( كتب كقوله عليهن به قضى أي آدم بنات

على دليل بالبيت تطوفي ل أن غير  وقوله21 ) المجادلة ورسلي أنا لغلبن الله
تدخلي ل لقال المسجد لجل ذلك كان ولو يجزئ ل المحدثا طواف أن

فروي والنجس المحدثا طواف في أحامد عن الرواية اختلفت وقد المسجد
عمرة اجعلوها وقوله حانيفة أبي كقوله دم ويلزمه يصح عنه وروي يصح ل عنه
يعني فأفضت فأمرني وقوله بالتلبية أصواتهم رفعوا وأهلوا فيه الكلم سبق قد

عند المحصب الناس ينزل التي الليلة هي الحصبة وليلة باليبت للطواف دفعت
الذي الشعب وهو بالمحصب إقامتهم والتحصيب مكة إلى منى من انصرافهم

والمحقب أردفها أي فأحاقبها وقوله آخره الرحال ومؤخرة البطح إلى مخرجه
يعني الحج وحارم وقولها لغيره كالكاف للجمل الرجل أداة والقتب المردف
يا معناه سليمان أبو قال هنتاه يا وقوله واجتنابه فيه التزامه يجب وما فروضه

كأنه هنتاه يا الحميدي وقال هنة وللمؤنث هن عنه كني إذا للمذكر يقال هذه
بلهاء أي هنتاء امرأة ويقال بالشر المعرفة وقلة البله إلى نسبها
الطواف من للعمرة العمل بترك أمرها إنما الشافعي قال عمرتك دعي وقوله

طوافها أن أخبرها حاجها قضت ولما أصل العمرة بترك أمرها أنه ل والسعي
فأعمرها أخاها فأمر مفردة عمرة هي فآثرت النسكين عن يكفي وسعيها
طافوا فإنما والعمرة الحج جمعوا الذين وأما وقولها تطوعا هذه عمرتها فكانت
في بينا ما على واحاد طواف يكفيه القارن أن على يدل هذا إن ثم واحادا طوافا
الورود خلف وهو الرجوع الصدر بنسكين الناس ويصدر وقولها عمر ابن مسند

والعمرة الحج بالنسكين وأرادت وجل عز الله إلى به تقرب ما كل والنسك
دليل البيت من الحجر وقوله الحج تمام بعد منى من الرجوع ليلة النفر وليلة
حانيفة لبي خلفا يجزه لم طوافه في الحجر ترك إذا أنه على

أي فهلكت قلدة أسماء من استعارت أنها الرابع الحديث  - وفي3147 2454
صلى ترابا ول ماء يجد لم من أن على دليل وضوء بل فصلوا وقولها ضاعت

صلوا وإنما روايتان العادة في وعنهما والشافعي أحامد مذهب وهذا حااله على
المشروط فعل يمنع ل الشرط فقد أن فهموا لنهم
لنكره منكرا كان وسلم} ولو عليه الله {صلى الله رسول عليهم ينكر ولم

الثلثة كالمذاهب مالك وعن يصل لم ترابا ول ماء يجد لم من حانيفة أبو وقال
كانت بل قلنا حاالتين في قصتين في كانت أنها الحديث ظاهر قائل قال فإن

كانت القلدة فإن العبارات بين وتخالف تختصر الرواة وإنما واحادة قصة
النبي فأقام لي عقد ضاع فقالت إليها وأضافتها عائشة منها واستعارتها لسماء
الذي الموضع في يطلبونها رجال وبعث وسلم} للتماسها عليه الله {صلى
رسول فصلى التيمم آية نزلت وقد وجاءوا وضوء بغير أولئك فصلى عنه رحالوا

بالتيمم وسلم} وأصحابه عليه الله {صلى الله
وقد أعتق لمن الولء إنما وفيه بريرة حاديث الخامس  - والحديث3148 2455
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مقارنا كان الولء اشتراط أن الحديث في وليس عمر ابن مسند في سبق
شاءوا ما وليشترطوا وقوله بذلك وعدا للعقد سابقا يكون أن فالظهر للعقد

في روي وقد شرعية اللزمة الشروط لن الشرع في تحكم لهم ليس المعنى
رده قد مما وهذا أعتق لمن الولء فإنما الولء لهم واشترطي خذيها صحيح لفظ
عن مالك به انفرد شيء أنه إحادهما علتين رده في وذكروا صحته وأبوا قوم

عروة بن هشام

يأمر وسلم} أن عليه الله {صلى الله رسول على يجوز ول غرور أنه والثاني
تابعه قد فإنه غلط مالك به انفرد قال من وقول أكثم بن يحيى قاله أحاد بغرور
أي لهم اشترطي فقال المزني وفسره أسامة بن وحاماد الحميد عبد بن جرير

أشياء ثلثة هذا في عندي  والذي52 ) غافر اللعنة ( ولهم تعالى كقوله عليهم
يشترطون إنهم قالت لنها بالمعنى الرواة بعض رواية من اللفظ هذا يكون أن

فذكره الولء لهم واشترطي خذيها المعنى أن الراوي ظن خذيها فقال الولء
باشتراطهم يعبأ لم بالشرع جاهلين كانوا لما أنهم والثاني فغلط بالمعنى
من أبلغ فيكون جرى قد أمر عن المنبر على نهيه ليكون يشترطون فتركهم

على محمول أنه  والثالث80 ) يونس ألقوا موسى لهم ( قال تعالى قوله جنس
فجعل اشتراطه أرادوا ثم أعتق لمن الولء أن هذا قبل علموا قد القوم أن

أحامد سألت قال الثرم بكر أبو روى وقد عقوبتهم في أبلغ اشترطوه ما نقض
وسلم} أخبرهم عليه الله {صلى النبي كان قد فقال الحديث هذا عن حانبل بن
وسلم} عليه الله {صلى الله رسول سنة يقبلوا لم فلما أعتق لمن الولء أن

ول وجل عز الله كتاب في ليست شروطا واشترطوا أمرهم ما بخلف وعملوا
أي الولء لهم اشترطي لعائشة وسلم} قال عليه الله {صلى الله رسول سنة
أن يرد لم الله كتاب في ليست شروطا وقوله عليك يجب ول لهم ذلك ليس

وجل عز الله حاكم إلى بالكتاب أشار وإنما القرآن في عليها منصوص الشروط
ومن

بيننا اقض قال كما وسلم} وهذا عليه الله {صلى رسوله به ينطق ما حاكمه
في هذا ذكرنا وقد درهما أربعون وهي أوقية فجمع الواقي وأما الله بكتاب
بوقت معلقة وظيفة والنجم نجوما جعلت أي ونجمت الله عبد بن جابر مسند
عائشة بها بخلت والمعنى مكسورة والفاء مفتوحاة النون فيها ونفست وقوله

المكاتب رقبة بيع جواز على دليل فأعتقيها فاشتريها وقوله يدها عن تخرج أن
فخيرها وقوله القوم توافق رواية وعنه لكثرهم خلفا حانبل بن أحامد قول وهو

وقد عبدا كان زوجها لن وذاك زوجها وسلم} من عليه الله {صلى الله رسول
عباس ابن مسند في هذا بيان سبق

عليه الله {صلى الله رسول قدم السادس الحديث  - وفي3149 2456
الصمعي عن عبيد أبو حاكى تماثيل فيه بقرام لي سهوة سترت وسلم} وقد

الطاق أو بالرف شبيهة هي وقيل البيت يدي بين تكون كالصفة السهوة قال أنه
الرض في منحدر صغير بيت عندنا هي يقولون اليمن وأهل الشيء فيه يوضع

المتاع فيها يكون الصغيرة بالخزانة شبيه الرض من مرتفع وسمكه
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والتماثيل الرقيق الستر والقرام الدارين بين الكوة السهوة العرابي ابن وقال
النمرقة وكذلك مرافق وجمعها الوسادة والمرفقة يشبهون ويضاهون الصور

بخلف فرشت لو وكذلك تبتذل لنها وسادة تجعل أن جاز وإنما نمارق وجمعها
فيه بيت من الملئكة امتناع سبب بينا وقد لها تعظيما فيها فإن علقت إذا ما

الستور من حامل له كان ما والدرنوك طلحة أبي مسند في كلب أو صورة
سمي علق وإذا بساطا سمي بسط فإذا حامل لها التي الغلظ الثياب وأصله
من ضرب والنمط الكسية من ضرب وهو القطائف واحادة والقطيفة سترا

ستر كراهية على دليل والطين الحجارة نكسو أن يأمرنا لم وقوله البسط
العراس في العوام من كثير يفعله كما الجدار
عليه الله {صلى الله رسول طيبت السابع الحديث  - وفي3150 2457

وسلم} حاين

من شيء الذريرة بذريرة لفظ وفي مسك فيه بطيب أحال حاين ولحله أحارم
وبيصا يبص الشيء وبص وقد البريق هو عبيد أبو فقال الوبيص فأما الطيب

حايث وهو مفرق جمع والمفارق يبص بص منه يقال نحوه أو مثله والبصيص
كثيرة نضاحاة عين يقال مني يظهر أي طيبا أنضح وقوله الرأس شعر يتفرق
قرأة بعض كسرها وربما الحارام الراء وسكون الحاء بضم والحرم الماء

وحارام حارم يقال الحرام بمعنى صارت كسرت إذا لنها بصواب وليس الحديث
أثره يبقى بطيب إحارامه قبل يتطيب أن للمحرم أن على الحدثا هذا دل وقد
والشافعي حانيفة أبي قول وهذا يتطيب أن له يستحب أنه وعندنا الحارام بعد
فعليه الحارام بعد يبقى بما تطيب إن قال أنه حانيفة أبي عن روي قد أنه إل

جمعوا ما بين والفارق الحارام بعد يستصحب باللباس أصحابه وشبهه الفدية
الطيب بين بفعله وسلم} فرق عليه الله {صلى النبي أن أحادهما وجهين من

حالف لو ولهذا للستبقاء واللباس الستهلك بغرض الطيب أن والثاني واللباس
لبست ل حالف لو ما بخلف بدنه على ما إزاله يلزمه ل تطيبت ل متطيب وهو
اللباس نزع يلزمه فإنه

غسله فعل وإن يتطيب أن للمحرم يجوز ل مالك وقال
أن في خير لفاطمة ما قالت عائشة أن الثامن الحديث  - وفي3151 2458

طلقها قيس بنت فاطمة أن اعلم نفقة ول سكنى ل قولها - يعني هذا تذكر
نفقة ول لك سكنى وسلم} ل عليه الله {صلى النبي لها فقال ثلثا زوجها

وقالت وتأولته هذا عليها عائشة وأنكرت الله شاء إن مسندها في هذا وسيأتي
الله رسول لها أرخص فلذلك ناحايتها على فخيف وحاش مكان في فاطمة كانت

بيتها من تخرج أن وسلم} يعني عليه الله {صلى

وسلم} ( عليه الله {صلى الله رسول تل التاسع الحديث  - وفي3152 2459
) متشابهات وأخر الكتاب أم هن محكمات آيات منه الكتاب عليك أنزل الذي هو
سمى الذين فأولئك منه تشابه ما يتبعون الذين رأيت إذا  وقال7 عمران آل

قد كثيرة أقوال على والمتشابه المحكم في العلماء اختلف فاحاذروهم الله
بنفس معناه يتبين الذي أنه المحكم في القوال وأظهر التفسير في ذكرتها
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معناه عقل به واعتبر المحكم إلى رد إذا ما فمنه فينقسم المتشابه وأما تلوته
وهو بعلمه وجل عز الحق انفرد الذي وهو كنهه معرفة إلى سبيل ل ما ومنه
ونحوه كالقدر سره ويطلبون الزيغ أهل يتبعه الذي

طريقنا بما وجل عز الله يتعبدنا أن يبعد ول للفتنة طالب هذا مثل عن فالباحاث
المر تسليم فيه

عباس ابن مسند في سبق قد العاشر  - والحديث3153 2460
نسائه بين أقرع سفرا أراد إذا كان عشر الحادي الحديث  - وفي3154 2461

بن عمران مسند في بيانها سبق وقد بالقرعة الحكم جواز على دليل وفيه
حاصين
منه ليس ما هذا أمرنا في أحادثا من عشر الثاني الحديث  - وفي3155 2462

بمعنى والرد ويضاده يناقضه ما فيه والحدثا الدين به المراد هاهنا المر رد فهو
المردود
يقربني فلم الهدبة مثل معه وكان عشر الثالث الحديث  - وفي3156 2463

واحادة هنة إل

إل وقولها الزار والجلباب كالخيوط وتفرق منه لن وما الثوب طرف الهدب
عن كناية وهذا العسل تصغير والعسيلة شيء إلى مني يصل ولم مرة أي هنة

تأنيث علة وفي وحالوته بالعسل ذلك شبه بالنزال الجماع في الشهوة بلوغا
من القطعة أنها والثاني ويؤنث يذكر العسل أن أحادها أقوال أربعة العسيلة
نية على أنث أنه والرابع مؤنثة وهي النطفة معنى على أنث أنه والثالث العسل

وكسر الزاي بفتح هاهنا الزبير الزبير بن الرحامن عبد فتزوجت وقولها اللذة
بن مالك وروى الزاي بضم الزبير اسمه ابن له وكان صحبة الرحامن ولعبد الباء
أيضا والزبير الزبير ابن الرحامن عبد بن الزبير عن رفاعة بن المسور عن أنس
فحرمه يستعطيه الزبير بن الله عبد أتى الشاعر الزبير بن الله عبد الزاي بفتح
أن آخر حاديث في ويجيء وراكبها إن له قال إليك حاملتني ناقة الله لعن فقال
عليه الله {صلى الله رسول بخروج تحدثا اليهود علماء من باطا بن الزبير

وقد فكثير بضمها الزبير فأما الزاي بفتح الثلثة فهؤلء يبعث أن وسلم} قبل
مناكير أحااديث له زنبر أبي بن داود بن سعيد وهو بزنبر يشكل
وقوله المواقعة عند الحركة شدة عن كناية هذه الديم نفض أنفضها وقوله
زوجها عن نفرت إذا ناشز فهي المرأة نشزت يقال ناشز ولكنها
مسعود ابن مسند في سبق قد عشر الرابع  - والحديث3157 2464
كان عهن من القلئد تلك فتلت أنا عشر الخامس الحديث  - وفي3158 2465
عنق في يعلق ما القلئد أهله من الحلل يأتي ما يأتي حالل فينا فأصبح عندنا

يدل الحديث وهذا عهنة واحادته الملون الصوف والعهن هدي أنه ليعلم الهدي
ابن مسند في ذلك في الكلم سبق وقد سنة وتقليدها البدن إشعار أن على

في صاحابه يدخل ل الهدي سوق أن على دليل حالل فينا فأصبح وقولها عباس
أحارم فقد هديه قلد إذا يقول عمر ابن وكان الحارام
نحو بشيء دعا اغتسل إذا كان عشر السادس الحديث  - وفي3159 2466
يسع وهو اللبان ذوات فيه تحلب الذي الناء والمحلب الحلب الحلب

وأنشدوا ناقة حالبة قدر
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براع سمعت أو رأيت هل صاح
الحلب في قرا ما الضرع في رد

الطيب من شيئا الحلب ظن فإنه البخاري منهم تفسيره في جماعة غلط وقد
أن توهم وكأنه فقط الحديث هذا وذكر والطيب بالحلب بدأ من باب فقال

وصحف مكانه هذا وليس اليدي غسل في يستعمل الذي المحلب هو الحلب
وتشديد بالجيم الجلب مثل بشيء دعا قال فإنه الزهري منهم لفظه آخرون

وقرأناه الحميدي عنه حاكاه كذلك معرب فارسي وهو الورد ماء هو وقال اللم
معرب فارسي وهو الورد ماء بالجلب أراد قال اللغوي منصور أبي شيخنا على

ينصره لم كأنه أنه إل الجلب فقال الجيم باب في الهروي عبيد أبو ذكره وكذلك
الحديث لفظ لن حاال أعجب البخاري إنما بمعزل الحديث معرفة عن وهؤلء

الشيء ونحو يشكل ربما كان بالحلب دعا كان فلو الحلب نحو بشيء دعا
الحلب مثل بإناء دعا اللفاظ بعض في أنه على غيره
فقد الراء سكن ومن رطل عشر ستة الفرق ومقدار مفتوحاة فالراء الفرق وأما
الحديث هذا وفي الخطابي قال رطل وعشرون مائة بالتسكين الفرق لن غلط
وقول منسوخ ذلك عن النهي فإن جائز المرأة بفضل الوضوء أن على دليل

يغتسل كان أنه له أين فمن معا يغتسلن كانا لنهما بشيء ليس الخطابي
فسر قد ثم خاص معنى على المطلق باللفظ فاستدلله به خلت وقد بفضلها

لي يوضع كان عشر الثامن الحديث قلنا ما على ويدل الخطأ غاية ذكرنا بما
والمركن جميعا فيه فنشرع المركن وسلم} هذا عليه الله {صلى الله ولرسول

معا منه نغترف فيه نشرع ومعنى عبيد أبو قاله الثياب فيها يغسل التي الجانة
الماء من عليه تورد فيما البل شروع وأصله
اقتصروا الكعبة بنوا حاين قومك إن عشر التاسع الحديث  - وفي3162 2467

قومك حادثان لول فقال إبراهيم قواعد على تردها أل فقلت إبراهيم قواعد عن
الله رسول بلغ لما الزهري قال الكعبة بنوا حاين قومك إن قوله لفعلت بالكفر
فاحاترقت شررة فطارت الكعبة امرأة أجمرت وسلم} الحلم عليه الله {صلى

وبنته قريش فنقضته البيت فوهى الكعبة ثياب

حادثان لول وقوله دونها فبنوا عنها قصروا أي إبراهيم قواعد عن اقتصروا وقوله
ومداراتهم الناس أحاوال مراعاة على تنبيه وهذا عهدهم حاداثة أي بالكفر قومك

ذلك يكون أن إل عاداتهم يخالف بما أو له احاتمالهم قلة يخاف بما يبدهوا وأل
المال يهدون كانوا أنهم شبية مسند في ذكرنا فقد الكعبة كنز وأما اللزمات من

وقوله الحيطان أصول من فيه لما جدرا سمي الحجر والجدر فيها فيخبأ إليها
في بينا قد معاوية بن يزيد زمن البيت احاترق وقوله قلت أي النفقة بهم قصرت
أوتى حاتى مبايعته الزبير ابن من أقبل ل قال يزيد أن الخزاعي شريح أبي مسند

بعث المدينة ولي لما العاص بن سعيد بن عمرو وأن الله عبد فأبى وثاق في به
- وكانت الله عبد أخا الزبير بن عمرو عليه وأمر بمكة الزبير ابن إلى البعوثا
فأما أخالف فما أنا أما فقال الله عبد وراسل مكة إلى - فمضى معاداة بينهما

فجرى بنفس أحال أن لي يحل فل الشام إلى أقاد ثم جامعة عنقي في يجعل أن
عتبة بن الوليد وولها سعيد بن عمرو المدينة عن عزل يزيد إن ثم قتال بينهما
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يزيد فوجه فأخرجوه المدينة أهل عليه فوثب محمد بن عثمان وولى عزله ثم
ابن إلى مضى تركوه هم فإن طريقا المدينة يتخذ أن وأمره عقبة بن مسلم
الحرة فكانت فمنعوه القتال ناجزهم دخولها منعوه فإن فقاتله الزبير

فقدم نمير بن الحصين فولى الطريق في فمات الزبير ابن يريد خرج ثم
على المنجنيق الحصين ونصب يوما وستين أربعة الزبير ابن فحاصر الحصين

بتلك الزبير ابن فأمر الحصين فارتحل يزيد ومات الكعبة ورمى الزيبر ابن
فكنس بالمسجد وأمر الكعبة فبدت فهدمت الكعبة حاول كانت التي الحصاص

من أسفلها إلى أعلها من وهت قد الكعبة فإذا والدماء الحجارة من فيه ما
حاول كان الذي الحريق من واحاترق اسود قد الركن وإذا المنجنيق حاجارة
أهل ليذموا الناس ورآها الموسم جاء حاتى كذلك الزبير ابن فتركها الكعبة
غضب أي الرجل حارب يقال غضبهم في يزيد أي يحربهم أن يريد قوله الشام

أراد يجرئهم قال ومن منه يغضب ما وعرفته وسلطته حارشته إذا أنا وحاربته
فرق قد وقوله الكعبة بحريق باستحللهم مطالبتهم وعلى عليهم جرأتهم يزيد
يجسروا ولم تجنبوه أي الناس فتحاماه وقوله وانكشف اتضح أي فيها رأي لي

الفاسد بالرأي والتخليط التلويث والتلطيخ وبناه هدمه الزبير ابن إن ثم عليه
صلة فأقرت ركعتين الصلة فرضت العشرين الحديث  - وفي3163 2468
الحضر صلة وأتمت السفر

في الناس على فرض كان أنه نقل قد فإنه الول الفرض إلى منها إشارة هذه
تامة المقيم على وجبت الخمس فرضت فلما ركعتين يصلوا أن السلم أول

الول الفرض إلى فعاد القصر في للمسافر ورخص
فجلس جاء فلن أبو يعجبك أل والعشرين الحادي الحديث  - وفي3164 2469

وسلم} يسمعني عليه الله {صلى الله رسول عن يحدثا حاجرتي جانب إلى
الحديث وسرد أتنفل بمعنى وأسبح هريرة أبا به تريد فلن أبو أسبح وكنت ذلك
وأرادت وكثرته الحديث سرد أنكرت إنما وكأنها الولء على متتابعا به يؤتى أن

به حادثا ما نفس أنكرت أنها ل بتثبت قليل يتحدثا أن منه

مسيك رجل سفيان أبا إن والعشرين الثاني الحديث  - وفي3165 2470
المساك منه يتكرر فكأنه المبالغة بياء وهو المساك من فعيل المسيك

البخل نحو والشح البخل هاهنا بالمساك والمراد والسكير والسكيت كالصديق
ما تأخذ أن لها أجاز وإنما الله عبد بن جابر مسند في فرقا بينهما ذكرنا وقد

الكفاية فوق تأخذ لئل بالمعروف بقوله ذلك وقيد عليه حاق لنه يكفيها
القعيس أبي أخا أفلح إن والعشرين الثالث الحديث  - وفي3166 2471

له وسلم} ائذني عليه الله {صلى الله رسول فقال الحجاب بعد علي استأذن
عم وهو الجعد أبا يكنى أفلح القعيس أبو هو إنما عروة بن هشام قال عمك فإنه

أبي أخو الجعد أبو هو إنما بصحيح ليس هشام وقول الرضاعة من عائشة
الله عبد بن جابر مسند في يمينك تربت معنى سبق وقد القعيس
العربة الجارية قدر فاقدروا والعشرين الخامس الحديث  - وفي3168 2472
كان يوم وبعاثا اللهو على الحريصة النفس الطيبة العربة السن الحديثة
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الوس بين قائمة الحرب وبقيت الشعار وقالوا فيه اقتتلوا الجاهلية في للنصار
الحديث قرأة بعض صحف وربما السلم جاء حاتى سنة وعشرين مائة والخزرج

بالنبي يليق ول صناعة الغناء اتخذت التي والمغنية المعجمة بالغين بغاثا فقال
غير من بيتين أو بيتا أنشد من وأما مثلها وسلم} سماع عليه الله {صلى
به بأس فل القول في فحش ول تطريب
روى وقد الشعار من بعضا بعضهم به رمى أي النصار به تقاذفت بما وقوله

اللهو عزف من يكون أن أحادهما وجهين ويحتمل سليمان أبو قال تعازفت
الرياح كعزيف العزيف من يكون أن والثاني الشعر ذلك على المعازف وضرب

وإغراء لهم إذن أرفدة بني يا دونكم وقوله أصواتها وهو الجن وعزيف دويها وهو
قول في عليها السم تقديم جاء وقد السم على تتقدم أن الكلمة هذه وحاق

الشاعر
دونكا دلوي المائح أيها يا

رياضة بالسلح المثاقفة في رخصة الحديث وفي للحبشة لقب أرفدة وبنو
منا آمنوا المعنى أن أحادهما وجهان نصبه في أرفدة بني يا أمنا وقوله للحرب

صائم أي صوم رجل كقولهم الصفة مقام المصدر أقام أنه والثاني تخافوا ول
آمنين والمعنى

فيتحرجون لمناة يهلون كانوا والعشرين السابع الحديث  - وفي3170 2473
كانوا الجاهلية في القوم أن على الرواة جمهور والمروة الصفا بين يطوفوا أن
عن هشام عن معاوية أبو وانفرد والمروة الصفا بين يطوفوا لم لمناة أهلوا إذا

عن عروة
يقال البحر شط على لصنمين الجاهلية في يهلون النصار كانت قالت عائشة

في ذكرنا وقد والمروة الصفا بين فيطوفون يجيئون ثم ونائلة أساف لهما
بينهما يسعون فكانوا الجبلين على كانا ونائلة أسافا أن الشعبي عن أنس مسند

أعلم والله هناك الية وفسرنا
على اليهود من رهط دخل والعشرين الثامن الحديث  - وفي3171 2474
عليكم فقلت ففهمتها عليك السام وسلم} فقالوا عليه الله {صلى الله رسول
ابن حاكاه الربعين إلى بل ويقال العشرة دون الرهط واللعنة والذام السام
من اللف يمد عليكم السآم رواية في يقول قتادة وكان الموت والسام فارس

الرجل ذأمت يقال الذم والذام الفراء قال دينكم تسأمون أنكم يريدون السآمة
قال ومذيم ومذموم مذءوم ورجل ذيما أذيمه وذمته ذما أذمه وذممته أذأمه

ثابت بن حاسان
جميعا انبروا حاتى وأقاموا

مذءوم وكلهم مقام في
الذم بأبلغ المذموم المذءوم قتيبة ابن وقال

خطاب في حاتى شيء كل في والمعنى كله المر في الرفق يحب وقوله
عليكم  وقوله44 ) طه لينا قول له ( فقول تعالى قال ولهذا المشركين العداء

لنا يستجاب أنه بين قد فإنه بالواو وعليكم قوله وأما لقولهم صريح رد واو بل
إنهم ثم الباطل على وهم الحق على لننا وذلك فينا لهم يستجاب ول فيهم

جاوز ما والفحش والعنف مظلوم مقام في فنحن ويعاندوننا صدقنا يعلمون
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عن نهاها ولكنه بفاحاش فليس عائشة فعلته وما السب من المألوف الحد
الفراط إلى المور في القصد مجاوزة

المرأة شأن أهمهم قريشا أن والعشرين التاسع الحديث  - وفي3172 2475
امرأة كانت قالت عائشة عن لمسلم رواية وفي سرقت التي المخزومية
وسلم} بقطع عليه الله {صلى النبي فأمر وتجحده المتاع تستعير مخزومية

الله عبد بن هلل بن السد عبد بن السود بنت فاطمة المرأة هذه اسم يدها
بركب مرت الفتح غزاة في سرقت وإنما وبايعت أسلمت مخزوم بن عمرو ابن

الله رسول بها أتوا أصبحوا فلما فأوثقوها فأخذوها لهم عيبة فأخذت نزول
الله {صلى النبي بها فأمر سلمة أم بحقوي وسلم} فعاذت عليه الله {صلى

محمد بنت فاطمة أن لو والله وقال حاقويها من يداها وسلم} فافتكت عليه
حاتى دما يدها تقطر فخرجت يدها فقطعت بها أمر ثم يدها لقطعت سرقت
عمرو أم السارقة أن قوم زعم وقد فآوتها الحضير بن أسيد امرأة على دخلت

أنه فعندنا وتجحده المتاع تستعير كانت قوله وأما السد عبد بن سفيان بنت
المسيب بن سعيد مذهب وهو الحديث بهذا أخذا العارية جاحاد على القطع يجب

العلماء لكثر خلفا سعد ابن والليث
عليه الله {صلى الله رسول علي دخل الثلثين الحديث  - وفي3173 2476

حاارثة بن زيد إلى آنفا نظر مجززا تري ألم فقال وجهه أسارير وسلم} تبرق
وجهه أسارير تبرق قول بعض من بعضها القدام هذه إن فقال زيد بن وأسامة
التكسر مثل الجبهة في التي الخطوط والسارير عبيد أبو قال الشراق البريق

قال الجمع جمع السارير ثم وأسرة أسرار والجمع وسرر سر الواحاد فيها
العشى

وأسرارها كف إلى انظر
ضائري واعدتني إن أنت هل

اليد في ينظر كما الكهانة طريق من انظر والمعنى الكف باطن خطوط يعني
الذي والقائف قائفا كان ومجزز كذلك شيء كل في الخطوط إن ثم التخت في

أسلم أنه نعرف ول بالنظر فيدركه الشتباه ويتعرف عليها فيقف الثار يتتبع

وسلم} بذلك عليه الله {صلى النبي وسرور ساعة منذ أي آنفا نظر وقوله
كان بشيء الناس فتكلم أسود وأسامة أبيض كان زيدا فإن لونيهما لختلف

سر مجزز قول سمع فلما وسلم} سماعه عليه الله {صلى الله رسول يسوء
بقولهم الحكم وصحة القافة أمر ثبوت على فدل بالحق إل يسر ل وهو بذلك

الرأي لهل خلفا العلماء عامة قول وهذا الولد إلحاق في
فاسق كلهن الدواب من خمس والثلثين الحادي الحديث  - وفي3174 2477

وهو البقع والغراب الحديث هذا وفي عمر ابن مسند في الحديث هذا سبق قد
كلها الطيور تحل قوله في خلفا عندنا أكله يحل ل وذاك وبياض سواد فيه الذي

مثل جاءت إل رؤيا يرى ل كان والثلثين الثاني الحديث  - وفي3175 2478
فل يتضح حاين وذلك الليل ظلم عن وانماز انفلق إذا ضيائه مثل أي الصبح فلق

همه ليجتمع البداية في الخلوة إليه حاببت وإنما الخلوة بالمد والخلء فيه يشك
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فعل يفعل والمعنى يتعبد أي ويتحنث معروف جبل ممدود وحاراء إليه يلقى لما
نفسه عن الثم يلقي أي يتأثم فلن يقال كما الثم وهو الحنث من فيه يخرج

بمعنى وفجئه يرجع أي أهله إلى وينزع الحرج يوجب ما يتجنب أي ويتحرج
في الغط ومنه الشديد الضغط الغط فغطني وقوله بغتة جاء أنه والمراد فاجأه
الشفتين انضمام مع مساغا يجد لم إذا النفس تردد وهو النائم وغطيط الماء

عليه يقدر شيء لجل هذا به فعل ومن الخنق الحديث هذا في الغط ومعنى
( وقوله منه وليس عليه يقدر ل أنه على دل منه بالمطلوب يأت لم فلما به أتى
ربك اسم اقرأ المعنى عبيدة أبو  قال1 ) العلق خلق الذي ربك باسم اقرأ

قال وإنما قراءتك به مستفتحا اسمه اذكر يعني المفسرون قال زائدة والباء
) ( النسان و أصنامهم دون الخالق أنه يعلمون كانوا الكفار ) لن خلق ( الذي

سميت وإنما وقيل جامد عبيط دم وهي علقة ) جمع ( العلق و آدم ابن هاهنا
الجماعة معنى في النسان كان ولما به تمر بما وتعلقها لرطوبتها علقة

) الكرم ( وربك فقال استأنف ثم للتأكيد ) تقرير ( اقرأ وقوله جمعا العلق ذكر
لم ما النسان ( علم الكتابة ) يعني بالقلم علم ( الذي كريم يوازيه ل الذي وهو
جمع والبوادر تضطرب ترجف بوادره ترجف قوله والصنائع الخط ) من يعلم
مسند في سبق قد زملوني وقوله والمنكب العنق بين التي اللحمة وهي بادرة
عليه الله {صلى كان نفسي على خشيت لقد وقوله الفزع والروع جابر

الباطل لن الشيطان قبل من يراه ما يكون أن المر بداية في وسلم} يخاف
له وضح أن إلى اليات ويسأل الدلئل يستقري زال وما بالحق يلتبس قد

دلئل في وينظر إليه المرسل صدق يسبر أن عليه يجب أحادنا أن وكما الصواب
إليها المرسل حاال تسبر أن عليها يجب الرسل فكذلك المعجزات من صدقه

من أعظم الباطل من الحق تمييز في فاجتهادها شيطان أو ملك هو هل
{صلى نبينا وكان ذلك من به ابتلوا ما لعظم النبياء منازل علت ولذلك اجتهادنا

المر إلى الحال ونسب جبريل من نفر قد بدايته وسلم} في عليه الله
ثم حاق المر أن له بان أن إلى نفسي على خشيت قد لخديجة وقال المخوف
اليقين له تحقق حاتى الدلة بزيادة استظهر

محمد بن محمد الفضل أبو أخبرنا قال السماك بن العزيز عبد بن علي أخبرنا
بكر أبو أخبرنا قال العلف يوسف بن محمد بن عثمان أخبرنا قال الطيب بن

بن الله عبيد حادثني قال محمد بن الملك عبد حادثنا قال النجار سلمان بن أحامد
عن زيد بن علي عن زيد بن حاماد حادثنا قالوا شبيب بن وداود ربيعة وأبو محمد

فقال وسلم} بالحجون عليه الله {صلى النبي كان قال عمر عن رافع أبي
الشجرة هذه ادع له فقيل قريش من بعدها كذبني من أبالي ل آية أرني اللهم

بين وقفت حاتى الرض تخد أقبلت ثم فقطعتها عروقها على فأقبلت فدعاها
ارجعي قال تريد ما تشاء ما قالت وسلم} ثم عليه الله {صلى الله رسول يدي
وقد قريش من كذبني من أبالي ما والله فقال مكانها إلى فرجعت مكانك إلى
التلبيس وبيان صائد ابن على لبس ما مثل كثير خلق على يلبس الشيطان كان
النبوة ادعى من على تلبيسه جنس من ذكرنا وقد وكاذب صادق يأتيني قال أنه
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فالخزي أبدا الله يخزيك ما والله خديجة قول وأما إبليس تلبيس كتاب في
يثقل ما وكل المهمة والحوائج الثقال والكل الحزن من ويحزنك والذل الهانة
وكسبت مال كسبت يقال مفتوحاة التاء المعدوم تكسب وقوله كل فهو حامله
ثعلب وأنشد أيضا لغة وأكسبته مال زيدا

حامدا وأكسبني مال فاكسبته
المعدوم تكسب الحديث هذا في والذي اللغتين أفصح اللف حاذف أن إل

ل المعدوم لن المعدم تكسب صوابه سليمان أبو وقال المعدم به والمراد
بالشر عليه يجازى ل الخير يفعل من أن خديجة وأرادت الفعال تحت يدخل
الذي الرجل سر صاحاب هو الناموس عبيد أبو قال الناموس هذا ورقة وقول
الرجل نمس منه يقال غيره عن يستره بما ويخصه أمره باطن على يطلعه
الكميت قال ساره إذا منامسة نامسه وقد نمسا ينمس
ومنذرا عرضت إن يزيد فأبلغ

المنامسا والمستسر وعميهما

سر صاحاب والجاسوس الخير سر صاحاب الناموس الشيباني عمرو أبو وقال
بالوحاي مخصوص لنه ناموسا جبريل سمي إنما العلماء بعض وقال الشر

عن فيها بقوله الكناية جذعا فيها ليتني يا وقوله غيره عليه يطلع ل الذي والغيب
قال كذلك كنت إضمار على جذعا وسلم} ونصب عليه الله {صلى محمد نبوة

في الجذع في الكلم سبق وقد قوى إذا المعز لولد اسم والجذع الخطابي
جابر مسند

بقوة نصرتك في لبالغ شابا وكنت مخرجك وقت إلى بقيت ليتني الكلم ومعنى
أنصرك يعادونه باطل أهل من يخلو ل الحق أن يعني عودي إل وقوله الشباب

كأن يلبث لم أي مات أن ورقة ينشب فلم وقوله مؤكدا بليغا أي مؤزرا نصرا
السرعة عن والكناية شيء فعل في ينشب أن قبل الموت فجئه المعنى

ثار ما يسكن أي جأشه فيسكن وقوله العالي الجبل وهو شاهق جمع والشواهق
حازنه من وهاج فزعه من

عليه الله {صلى النبي كان والثلثين الثالث الحديث  - وفي3176 2479
أسنحه أسنحه أن فأكره القبلة وبين بينه معترضة وأنا الليل من وسلم} يصلي

عند والسانح يديه بين أمر أن أكره وأرادت عرض إذا كذا لي سنح من مأخوذ
أمر أي فأنسل وقولها به يتيمنون وكانوا يمينك عن يديك بين مر ما العرب
برفق

رسول تنزروا أن لكم كان وما والثلثين الرابع الحديث  - وفي3177 2480
عليه ألححت أي الرجل نزرت يقال عليه تلحوا أي الله

الله {صلى الله لرسول كان والثلثين الخامس الحديث  وفي3178 2481
بالليل يحتجره وكان وسلم} حاصير عليه

ما العمل من اكلفوا وقوله يرجعون ويثوبون ويخلو فيها يستتر حاجرة يتخذه أي
تكلفوا والمعنى اللغة أهل قال كذلك مفتوحاة اكلفوا قوله في اللم تطيقون

حاتى يمل ل الله فإن وقوله عنه تعجزون ما دون طاقتكم عليه تقوى ما فعل
يجوز ل وذلك عنه النفس ونفور والكراهية له الستثقال للشيء الملل تملوا

معنى في واختلفوا الحوادثا عليه لدخلت جاز لو لنه وجل عز الله صفات في
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وجرى تملوا لم أو مللتم أبدا يمل ل المعنى أن أحادها أقوال أربعة على الكلم
وأنشدوا القار ويبيض الغراب يشيب حاتى قولهم مجرى هذا

بخرق هذيل مني صليت
يملوا حاتى الشر يمل ل

ل والثاني فضل عليهم له يكن لم مللهم عند مل لو إذا ملوا وإن يمل ل المعنى
تركه شيئا مل من لن يترك يمل ومعنى العمل من تملوا لم ما الثواب من يمل

سؤاله تملوا حاتى فضله عنكم يقطع ل المعنى أن والثالث سليمان أبو حاكاهما
وإن اللفظ في بأختها اللفظة لتزدوج ولكن بملل وليس ملل فعله فسمى
) عليه فاعتدوا عليكم اعتدى ( فمن تعالى كقوله وهذا المعنى في خالفتها
194 البقرة
( وجزاء  وقوله54 عمران ) آل الماكرين خير والله الله ومكر ( ومكروا وقوله
 وأنشدوا40 ) الشورى مثلها سيئة سيئة

علينا أحاد يجهلن ل أل
الجاهلينا جهل فوق فنجهل
إليه الرغبة في وتزهدوا له العمل تتركوا حاتى يطرحاكم ل المعنى أن والرابع

حاسن الملل هو عليه المجازى وكان ملل عن إل يقع يكاد ل الطراح كان فلما
أحاب إنما قل وإن أدومها الله إلى العمال أحاب فإن وقوله باسمه يسمى أن

غير من تركه إذا بالعمل وجل عز الله على المقبل أن أحادهما لمعنيين الدائم
من حاق في الوعيد ورد ولهذا للذم معرض فهو الوصل بعد كالمعرض كان عذر

بعد أعرض ولكنه الحفظ عليه يتعين ل حافظها قبل كان وإن نسيها ثم آية حافظ
الول الصف من بمكانه النسان يؤثر أن يكره وكذلك الوعيد به فلق المواصلة

بن الله لعبد السلم عليه قال ولهذا وجل عز الله إلى القرب عن كالراغب لنه
مداوم أن والثاني الليل قيام فترك الليل يقوم كان فلن مثل تكونن ل عمرو
البر من ينسى فل وقت كل الطاعة باب إلى يتردد فكأنه للخدمة ملزم الخير

دائما يوما الباب لزم كمن وليس لتردده
ابن شيخنا لنا قال الديك هو الحميدي فقال الصارخ وأما كامل شهرا انقطع ثم

ًا الجنة يدخل لن وقوله الليل نصف يصيح ما أول ناصر في سبق قد عمله أحاد
هريرة أبي مسند

{صلى الله رسول كان إن والثلثين السادس الحديث  - وفي3179 2482
الناس به يعمل أن خشية به يعمل أن يحب وهو العمل وسلم} ليدع عليه الله

يحتمل عليهم فيفرض وقولها التنفل تعني العمل ليدع قولها عليهم فيفرض
مفروض أنه اعتقادا فيعملونه والثاني تعالى الله فيفرضه أحادهما وجهين
به نفت اللفظ وهذا الضحى صلة صلى ما يعني الضحى سبحة سبح ما وقولها

الثبات على والعمل الخر اللفظ في أثبت وقد
عباس ابن مسند في تقدم قد والثلثون السابع  - والحديث3180 2483
مع يشهدن المؤمنين نساء كن والثلثين الثامن الحديث  - وفي3181 2484
من أحاد يعرفهن ل بمروطهن وسلم} متلفعات عليه الله {صلى الله رسول
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الغلس
به الشتمال به والتلفع عمر مسند في سبق وقد مرط واحادها الكسية المروط
ظلمة بقايا فإنه منه قريب والغبش الليل بظلمة الصبح ضياء اختلط والغلس

ظلمة بقية الغبس الزهري قال المهملة بالسين الغبس يقول وبعضهم الليل
الزجاج وقال أغبس الدواب ألوان في قيل ولذلك الفجر بياض يخالطها الليل

وغسا وأغسق وغسق وأغبش وغبش وأغبس وغبس وأغطش الليل غطش
إذا أفضل بالفجر التغليس يرى لمن حاجة هذا وفي أظلم بمعنى كله وأغسى

الفضل الشافعي وقال تأخيرها فالفضل الجيران تأخر فإن الجيران اجتمع
أفضل السفار حانيفة أبو وقال التقديم
عليه الله {صلى النبي أن والثلثين التاسع الحديث  - وفي3182 2485

تصعد لم والمعنى حاجرتها من تخرج لم والشمس العصر يصلي وسلم} كان
وتعجيلها العصر تقديم إلى إشارة وهذه الحيطان أعالي إلى الدار قاعة من

الشمس تصفر لم ما أفضل تأخيرها حانيفة أبو وقال أفضل عندنا

وسلم} صلى عليه الله {صلى النبي أن الربعين الحديث  - وفي3183 2486
اذهبوا قال انصرف فلما نظرة أعلمها إلى فنظر أعلم لها خميصة في

عن آنفا ألهتني فإن جهم أبي بأنبجانية وائتوني جهم أبي إلى هذه بخميصتي
وقد بخميصة فليس معلما يكن لم فإن معلم أسود مربع كساء الخميصة صلتي
الصوف من غليظ كساء والنبجانية خمائص وجمعها صوف ومن خز من يكون

اسمه وقيل القرشي حاذيفة بن عامر اسمه جهم وأبو علم له وليس خمل له
الحارثا بن الله عبد واسمه ياء بزيادة جهيم أبو له يقال آخر الصحابة وفي عبيد

كان أنه فالجواب جهم أبي إلى إنفاذها وجه فما قيل فإن النصاري الصمة بن
قال الحافظ منصور أبي بن محمد أخبرنا عليه فردها إليه أهداها قد جهم أبو

الجوهري علي بن الحسن محمد أبو أخبرنا قال الجبار عبد بن المبارك أخبرنا
أحامد جعفر أبو أخبرنا قال الحافظ المظفر بن محمد الحسين أبو أخبرنا قال
بن محمد حادثنا قال المزني يحيى بن إسماعيل حادثنا قال الطحاوي محمد بن

عائشة عن أمه عن علقمة أبي بن علقمة عن مالك حادثنا قال الشافعي إدريس
وسلم} عليه الله {صلى الله رسول إلى حاذيفة بن جهم أبو أهدى قالت

الخميصة هذه ردي قال انصرف فلما الصلة فيها فشهد علم لها شامية خميصة
في علمها إلى نظرت فإني جهم أبي إلى

إلى يلتفت لم من بعلم الفتتان يخاف كيف قيل فإن يفتنني فكان الصلة
خارجا الليلة تلك في كان أنه ) فالجواب طغى وما البصر زاغا ( ما ليلة الكوان

يؤثر فإنه البشري طبعة إلى رد إذا فأما ورائه من نظره ذلك وأشبه طباعة عن
قيل فإن النظر إلى الطبع دعاء إل بالفتتان يرد ولم البشر في يؤثر ما فيه

جانب إلى سقف وقع إنه حاتى أتباعه من خلقا شغلت قد الصلة في فالمراقبة
عن يؤخذون كانوا هؤلء أن فالجواب يعلم فلم الصلة في وهو يسار بن مسلم

وسلم} يسلك عليه الله {صلى الرسول وكان وجودهم عن فيغيبون طباعهم
ليست فقال الكل عبر الخواص طريق دخل فإذا الخواص وطريق العوام طريق
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فرأى الطبع حاالة إلى رد فقد بشر أنا إنما قال العوام طريق سلك وإذا كأحادكم
شاغل كل ترك في به ليستن الخميصة فنزع العلم
عبد ابن على نفسي عرضت والربعين الحادي الحديث  - وفي3184 2487
تعالى قوله في مجاهد عن نجيح أبي ابن روى الطائف عظيم وهو ياليل

 قال31 ) الزخرف عظيم القريتين من رجل على القرآن هذا نزل لول ( وقالوا
وسلم} لما عليه الله {صلى الله رسول وكان ياليل عبد ابن الطائف عظيم
بعد وذلك السلم إلى ليدعوهم الطائف إلى خرج يجيبوه أن مكة أهل من يئس
من تسع سنة في الطائف وفد قدم أن تعالى الله قدر ثم طالب أبي موت

أبو قال الخشبين عليهم أطبقت شئت إن وقوله فأسلموا ياليل عبد مع الهجرة
وأنشد الغليظ وأصله الجبل الخشب عبيد

أخشبا منه الشول فوق تحسب
بين مكة فلن الخشب تثنية فأما بالجبل النوق فوق ارتفاعه شبه البعير يعني

بينهما لما ذلك يكون حاتى الجبلين أعالي بين جمعت أطبقت ومعنى جبلين
عليهم
تأمر كانت أنها عائشة عن والربعين الخامس الحديث  - وفي3188 2488

نخاله أو دقيق من يعمل حاساء والتلبينة التلبين والمحزون للمريض بالتلبين
تلبينة سميت أراها ول قتيبة ابن قال الصمعي وصفه كذلك العسل فيه ويجعل

كما يبغضها المريض أن إلى تشير النافع البغيض هو وقولها ورقتها لبياضها إل
الدوية يبغض

ألمه تريح بمعنى تجمه وقيل وتريح وتخفف عنه تكشف الفؤاد تجم ومعنى
إنه الحديث هذا ألفاظ بعض في ويجيء ونشاطه صلحاه وتكمل شهوته وتنبه
عنه يكشف أي السقيم فؤاد عن ويسرو ويقويه يشده أي الحزين فؤاد يرتو

المسيح فتنة من بك أعوذ والربعين السادس الحديث  - وفي3189 2489
الله رسول احاتاج كيف قيل فإن السمين وتفسير ذكره سبق قد الدجال
رأى إذا الدجال أن ثبت وقد الدجال من يستعيذ وسلم} أن عليه الله {صلى
أنه أحادها أوجه ثلثة من فالجواب منزلة أعلى ونبينا يذوب السلم عليه عيسى

الله من عصمته لن والثالث لمته منه تعوذ يكون أن والثاني تعليمنا أراد
الصل في والفتنة شيء كل من الستعاذة إلى محتاج فهو وتعالى سبحانه
أعوذ قوله فيحتمل فتن قد لجله الختبار يخالف فيما وقع لمن يقال ثم الختبار

فتنة وأما الفتتان وبمعنى الختبار بمعنى يكون أن والفقر الغنى فتنة من بك
13 ) الذاريات يفتنون النار على هم ( يوم تعالى كقوله الحاراق فهي النار

الله عبد مسند في ذكرنا قد والبرد الثلج بماء خطاياي اغسل وقوله
أهل على لنهما أحادهما وجهين والبرد الثلج تخصيصه في أوفى أبي ابن

أكثر الصافي بالماء والنقاء الصفاء غاية لنهما والثاني يد تمسهما لم الطهارة
لما وقيل الذنوب محو في للمبالغة الغسل في المبالغة فذكر بالكدر النقاء من

قوله فأما عينك الله أقر يقال كما للسرور هاهنا استعير البرد على البرد اشتمل
على البيان في وتوكيد إشباع باعدت كما و الدنس من البيض الثوب نقيت كما

له يضرب أن غني سبحانه فالله وإل المتخاطبين بين الجاري العرب مذهب
والشباه بالنظائر المور معاني على يدل وأن المثال
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فيه تستر يوما عاشوراء كان والربعين السابع الحديث  - وفي3190 2490
في رأى الحميري أسعد واسمه تبع الكعبة كسا من وأول تكسى أي الكعبة
فلما حابرة ثياب فكساها اكسها أن أري ثم النطاع فكساها يكسوها أن المنام

سنة قريش وجميع سنة الكعبة جدي أو أكسو أنا قال المغيرة بن زمعة أبو نشأ
فعله عدل لنه العدل قريش فسمته مات أن إلى فيكسوها الحبرة يأتي فكان
أم جناب بنت نتيلة والديباج الحرير الكعبة كست عربية وأول كلها قريش بفعل

أبي بن إبراهيم بن إسماعيل عن الواقدي روى وقد المطلب عبد بن العباس
{صلى النبي كساه ثم بالنطاع الجاهلية في البيت كسي قال أبيه عن حابيبة
كساه ثم القباطي وعثمان عمر كساه ثم اليمانية وسلم} الثياب عليه الله

الكعبة كسا الخطاب عمربن أن أبيه عن نجيح أبي ابن وروى الديباج الحجاج
القباطي

تكسى الكعبة كانت قال جدي حادثني الزرقي الوليد أبو وقال المال بيت من
يوم فتكساه الديباج فأما قباطي وكسوة ديباج كسوة كسوتين سنة كل في

خيط منى من الناس صدر فإذا يخاط ول ويدلى القميص فيعلق التروية
علق عاشوراء كان فإذا يحرقوه لئل الحاج يذهب حاتى الزار وترك القميص

من وعشرين سبع يوم إلى عليها الكسوة هذه تزال فل بالقميص فوصل الزار
للفطر القباطي فتكسى رمضان
{صلى الله رسول أزواج أن والربعين الثامن الحديث  - وفي3191 2491

موضع المناصع أفيح صعيد - وهو المناصع قبل يخرجن وسلم} كن عليه الله
واسعة كانت إذا فيحاء دار يقال الواسع والفيح الرض وجه والصعيد معروف

عال فارع وجبل العالي شيء كل من والفارع تعلوهن أي النساء تفرع وقوله
بقية عليه عظم والعرق رجعت وانكفأت قدرا أو طول عله إذا فلنا فلن وفرع
لحم

الواخر العشر يعتكف كان والربعين التاسع الحديث  - وفي3192 2492
في طلبه في الجتهاد للشيء والتحري المجاورة وكذلك القامة العتكاف

فدليل شوال في اعتكافه وأما هدم غير من نقضه البناء وتقويض وجوده مظان
مسنون النوافل قضاء أن على

الله {صلى الله رسول كان والخمسين الحادي الحديث  - وفي3193 2493
ثم الجنة من مقعده يرى حاتى نبي يقبض لن إنه صحيح وهو وسلم} يقول عليه
أحادنا أن ولو الجنة من مقعده يرى أن بعد التخيير وجه ما قائل قال إن يخير
له إكراما يكون التخيير أن فالجواب عليه الدنيا يتخير لم الجنة من مكانه رأى

إليه يصير لما الموت معاناة تعجيل يختار أن فيجوز أمره عن روحاه قبض ليكون
حاظ على الله لطاعة إيثارا بمنزلته علمه مع عنه الموت تأخير يختار أن ويجوز
رده وقد بك ألحقني المعنى أن إلى قوم ذهب فقد العلى الرفيق وأما النفس

أعلى يسكنون الذين النبياء جماعة هاهنا الرفيق وإنما غلط هذا وقال الزهري
بعض في أن القول هذا ويقوي الجماعة ومعناه فعيل على جاء اسم عليين
والشهداء والصديقين النبيين من عليهم أنعمت الذين مع قال أنه الحديث ألفاظ

يقال كما الرفقاء بمعنى الرفيق الخطابي سليمان أبو وقال والصالحين
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انخفاض البحح بحة فأخذته قولها الملئكة ويعني قال وعدو صديق للجماعة
غيره أو لمرض الصوت

قال كشف فلما واكرباه قال مسبل الستر كان لما يقول عقيل ابن وكان
مثل من الغفلة لهل تخويفا بالتألم لينطق الستر أسبل وإنما العلى الرفيق

الحاوال لرباب النطق ذلك بمثل لينطق الستر كشف وإنما المقطع ذلك
السحرة على خلع الذي هو المعنى وهذا مشاربهم وتعذب مناهلهم لهم فتصفو

تغير عند  فقالوا41 ) الشعراء لجرا لنا ( أئن قالوا حاتى الدنيا في رغبتهم بعد
72 ) طه قاض أنت ما ( فاقض الحاوال

{صلى النبي ترجل كانت أنها والخمسين الثاني الحديث  - وفي3194 2494
حاجرتها في وهي المسجد في معتكف وهو حاائض وسلم} وهي عليه الله

محمد أبو روى وقد يميل ويصغي مرجل وشعر تسرح ترجل رأسه يناولها
وأبو معين بن يحيى فيه مجلس على وقفت امرأة أن له بإسناد الرامهرمزي

الحائض عن فسألتهم الحديث يتذاكرون جماعة في سالم بن وخلف خيثمة
بعض إلى بعضهم ينظر وجعل منهم أحاد يجبها فلم غاسلة وكانت الموتى تغسل
نعم فقال فسألته إليه فألتفتت المقبل بهذا عليك لها فقالوا ثور أبو فأقبل
أولى الميت فرأس الحي برأس هذا فعلت فإذا عائشة لحديث الميت تغسل
إلى كنتم فأين المرأة فقالت فلن وحادثنا فلن رواه نعم فقالوا

تحريم على العلماء اتفق وقد بالبشرة البشرة إلصاق فهي المباشرة وأما الن
ل أكثرهم وقال يجوز أحامد فقال الفرج دون بما الستمتاع فأما الحائض جماع
الزار فوق ما إل يجوز

كل فراشه إلى أوى إذا كان والخمسين الرابع الحديث  - وفي3197 2495
غيري وآويت اللف بقصر منزلي إلى أويت يقال فيهما نفث ثم كفيه جمع ليلة

المكان والمأوى ضمه  أي69 ) يوسف أخاه إليه ( آوى تعالى قوله ومنه بمدها
شبيه فهو النفث وأما واحاد بمعنى وآوى أوى الزهري وقال إليه يأوي الذي

وأنشدوا ريق من شيء ومعه إل يكون فل التفل فأما ريق بل بالنفخ
يتفل القوم مائح منها يحس ما متى

فيه من فرماه فكرهه ماءها فذاق المائح فيها نزل بئرا يصف
عهد وقاص أبي بن عقبة أن والخمسين الخامس الحديث  - وفي3198 2496

فلما إليك فاقبضه مني زمعة وليدة ابن أن سعد أخيه إلى

أخي زمعة بن عبد فقال فيه إلي عهد أخي ابن فقال سعد أخذه الفتح عام كان
عليه الله {صلى الله رسول إلى فتساوقا فراشه على ولد أبي وليدة وابن

انظر ابنه أنه فيه إلي عهد كان قد أخي ابن الله رسول يا سعد وسلم} فقال
فنظر فراشه على ولد أبي وليدة وابن أخي زمعة بن عبد وقال شبهه إلى

عبد يا لك هو فقال بعتبة بينا شبها وسلم} فرأى عليه الله {صلى الله رسول
منه احاتجبي زمعة بنت لسودة قال ثم الحجر وللعاهر للفراش الولد زمعة بن
لن رؤياه يعتبرون ول المحدثين أكثر يعبره حاديث هذا بعتبة شبهه من رأى لما

كما إشكاله الله شاء إن نكشف ونحن مراده ل إسناده الحديث في همهم
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ذلك وفي يبغين إماء لهم تكون كانت الجاهلية أهل أن أعلم أشكاله أوضحنا
33 ) النور تحصنا أردن إن البغاء على فتياتكم تكرهوا ( ول تعالى قوله نزل

يدعيه فربما بولد إحاداهن أتت فإذا الماء ذلك خلل في تأتي السادة وكانت
فادعاه أنكره ول ادعاه يكن ولم السيد مات فإن الزاني يدعيه وربما السيد
قبل يستلحقه أن إل ميراثهم في مستلحقيه يشارك ل أنه إل به لحق ورثته

عبد بن قيس بن لزمعة وكان بحال يلحق لم أنكره قد السيد كان وإن القسمة
وصفنا ما على وسلم} أمة عليه الله {صلى الله رسول زوج سودة أبي شمس

أبي بن عتبة من أنه يظن كان حامل بها فظهر بها يلم وأنه ضريبة عليها أن من
فقال موته قبل سعد اخيه إلى فعهد كافرا عتبة وهلك سعد أخي وقاص

فلما زمعة بأمة الذي الحمل استلحقوا

كانوا ما إلى يشير أخي ابن هو سعد فقال زمعة بن عبد خاصمه سعد استلحقه
ما إلى يشير أبي فراش على ولد أخي هو بل عبد وقال الجاهلية في عليه

وسلم} عليه الله {صلى الله رسول به فقضى السلم في الحكم عليه استقر
فجر من أن على دليل منه احاتجبي لسودة قوله وفي الجاهلية لحكم إبطال لعبد

الله رسول أن وذلك حانبل بن أحامد مذهب وهو أولده على حارمت بامرأة
في فأجراه مائه من أنه علم بعتبة الشبة رأى وسلم} لما عليه الله {صلى

تحرم ل والشافعي مالك وعند منه بالحاتجاب فأمرها النسب مجرى التحريم
للفراش الولد وقوله والتنزه الستحباب على منه احاتجبي قوله وحاملوا عليهم

وللعاهر وقوله كالحرة فراش المة أن على يدل وهذا الفراش لصاحاب أي
غير يدك في ما شيء من آيسته إذا للرجل العرب تقول الخيبة يعني الحجر
كل ليس إذ الرجم هاهنا بالحجر المراد وليس التراب إل كفك في وما الحجر

هريرة أبي مسند في هذا فسرنا وقد يرجم زان
جحش بنت حابيبة أم أن والخمسين السادس الحديث  - وفي3199 2497

إن وسلم} فقال عليه الله {صلى الله رسول فاستفتت سنين سبع استحيضت
في عادتها إلى ترجع المستحاضة أن اعلم عرق هذا ولكن بالحيضة ليست هذه

الحائض بين لتفرق الحيض

الدم أيام حايضها فكان تمييزها إلى رجعت عادة لها يكن لم فإن والستحاضة
مقدار فما تمييز ول عادة لها يكن لم فإن الحامر الدم أيام واستحاضتها السود

الحيض أقل تجلس إحاداهن روايات أربع أحامد عن فيه للحيض تجلسه ما
الحيض أكثر والثالثة كالروايتين قولن وللشافعي الحيض غالب تجلس والثانية

تجلس والرابعة قبلها التي الرواية هذه مثل مالك وعن حانيفة أبي قول وهو
وعددها وقتها فنسيت عادة لها كانت فإن وخالتها وأختها أمها مثل نسائها كعادة
غالب والثانية الحيض أقل إحاداهما روايتان تجلسه وفيما الحيرى تسمى فهذه

ذكرنا وقد تمييز ول لها عادة ل التي بمنزلة هي يقول أصحابنا وبعض الحيض
حايضا المستحاضة تعتده الذي الزمان انقضى فإذا روايات أربع تلك في

فتصلي صلة كل لوقت وتتوضأ وتشده فرجها تغسل الزمان بقية وفي اغتسلت
أبي قول وهذا الصلة بوقت مقدرة فطهارتها والنوافل الفرائض من شاءت ما
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مفروضة صلة لكل تتوضأ الشافعي وقال حانبل بن وأحامد ومالك حانيفة
إحاداهما وقت في الصلتين بين والجمع الفوائت قضاء في معه يقع فالخلف

كانت أنها الحديث هذا في روى من وأما يجوز الباقين وعند يجوز ل فعنده
{صلى الله رسول أن شهاب ابن يذكر لم الليث قال فقد صلة لكل تغتسل

وقد هي فعلته شيء ولكنه صلة كل عند تغتسل أن وسلم} أمرها عليه الله
وسلم} عليه الله {صلى النبي أن الزهري حاديث من سننه في داود أبو روى

محمول وهذا صلة لكل بالغسل أمرها

كان وإنما عرق دم فمعناه عرق هذا قوله وأما يجب أنه ل الستحباب على
كقوله الكلم في توسعا المضاف حاذف وإنما بعرق ليس الدم لن هذا المعنى
هذا روى وقد العجل حاب  أي93 ) البقرة العجل قلوبهم في ( وأشربوا تعالى

الصلة فدعي الحيضة أقبلت فإذا عرق ذلك إنما فيه فقال الترمذي الحديث
خروج أن هذا أفاد وقد صلة لكل وتوضئي الدم عنك فاغسلي أدبرت وإذا

عليه وعلق عرق دم بأنه علل لنه الوضوء ينقض السبيلين غير من النجاسات
أبا أن إل حانبل بن وأحامد حانيفة أبي قول وهذا عرق دم الفصاد ودم الوضوء

روايتان النجاسات يسير في ولحامد نقض كثر إن ويقول القيء يستثنى حانيفة
في فقال الفاحاش في عنه الرواية واختلفت واحادة رواية فينقض الفاحاش فأما

على الفاحاش تعرف أن واعلم فاحاش أنه عندك كان ما أحاده ل الثرم رواية
ول كالجزارين النجاس في بالمتبذلين يعتبر فل الناس أوساط من يوجد هذا

ابن نقلها شبر في شبر الفاحاش أن الثانية والرواية كالموسوسين بالمتقززين
غير من النجاسات خروج ينقض وداود والشافعي مالك وقال أحامد عن منصور

من يخرج ما كل ول الستحاضة دم ينقض ول فقال مالك وزاد بحال السبيلين
عرق دم بأنه علل أنه الشافعي على فالحجة كالدود نادرا الفرج
لكل توضئي فقال الستحاضة بدم الطهارة انتقاض على نص أنه مالك وعلى
من فهمتم لنكم الحديث بهذا حانيفة أبو ول علمتم فما الخصم قال فإن صلة

فينقطع رواية على تخصيص فل بحق أما فالجواب خصصتم ثم شيئا إطلقه
شبيه فهو المركن وأما خصصت لدلة فذاك الخرى الرواية نصرنا وإن كلمكم
الكبيرة بالجفنة

الله {صلى الله رسول سأل والخمسين السابع الحديث  - وفي3200 2498
يعتمد بشيء قولهم ليس أي بشيء ليس فقال الكهان عن وسلم} ناس عليه
والختطاف شيئا عملت ما يحكمه لم شيئا عمل لمن تقول والعرب عليه

كصوتها أي الدجاجة قر وقوله مضمومة الياء فيقرها وقوله بسرعة الستلب
والقر قرقرة قرقرت قيل رددته فإن قرا تقر الدجاجة قرت يقال قطعته إذا

شيئا القارورة في ما يستخرج كما يفهم حاتى الطروش أذن في الكلم ترديدك
باللفظ اعتبره فكأنه بالزاي الزجاجة قر فقال السماعيلي رواه وقد أفرغت إذا

فيها ما أفرغا إذا صوتها معناه الزجاجة قر ويكون القارورة تقر كما فيه الذي
بالدال الدجاجة والصواب هذا في السماعيلي صحف الدارقطني وقال
نارية وطباع شريرة ونفوس حاادة أذهان لهم قوم الكهنة سليمان أبو وقال
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في بما وساعدتهم المور هذه في التناسب من بينهم لما الشياطين وألفتهم
القدرة من وسعها
في والذي زرع أم حاديث والخمسين الثامن الحديث  - وفي3201 2499

قال الحديث آخر في قالت ثم امرأة عشرة إحادى جلس عائشة قالت الصحيح
روى وقد زرع لم زرع كأبي لك وسلم} كنت عليه الله {صلى الله رسول لي
عن أبيه عن أخيه عن عروة بن هشام عن المديني سلمة بن سعيد الحديث هذا

زرع كأبي لك وسلم} كنت عليه الله {صلى الله رسول لي قال قالت عائشة
اجتمع قال وصواحابها زرع أم بحديث يحدثا أنشأ ثم زرع لم

بن هشام هو يحدثا أنشأ ثم القائل أن على محمول وهذا امرأة عشرة إحادى
عن إخبار كأنه وصار ذلك الراوي فدرج يحدثا أنشأ أنه أبيه عن يحكي عروة

وليس عائشة كلم من أنه فالصحيح وسلم} وإل عليه الله {صلى الله رسول
لم زرع كأبي لك كنت وسلم} إل عليه الله {صلى الله رسول قول من فيه
الغث خفض الرواية في المشهور غث جمل لحم زوجي الولى قول وأما زرع

بالرفع الجيد ناصر ابن شيخنا لنا قال للحم الصفة على والتنوين بالرفع ويروى
وفوقه بالرفع الرقي القاسم أبي بخط رأيته وقال زكريا أبي على قرأته وكذا

القلة مع وبعده خيره قلة تصف جبل رأس على المهزول والغث رفع مكتوب
إليه الصعود في بالمشقة إل ينال فل الصعب الجبل قلة في الحقير كالشيء
فينتقل سمين - ول الجبل - تعني فيرتقى سهل ل قولها ذلك يبين به والنحدار

يتكلفون ول عنه يرغبون بل للكل منازلهم إلى الناس تنتقله ل لهزاله أي
على دليل المخ وقلة المخ وهو نقي له ليس أراد ينتقى روى ومن فيه المشقة
ناقة قولهم ومنه مخه استخرجت إذا وانتقيته ونقيته العظم نقوت يقال الهزال
العشى قال سمينة أي منقية
لهم فشووا أضيافهم على حااموا

أكباد ومن منقية لحم من
البخل مع والكنز الخلق بسوء زوجها تصف وهذه

أل أخاف إني أحادهما قولن فيه أذره أل أخاف إني خبره أبث ل الثانية وقوله
إني والثاني السكيت بن يعقوب قاله منه أصف ما واتصال طوله من خبره أبث

عبيد بن أحامد قاله منه وأولدي عنده لعلقي زوجي ترك على أقدر أل أخاف
يتعقد أن العجر عبيد أبو قال وبجره عجره أذكر أذكره إن وقولها النحوي
إل تكون ل أنها إل نحوها والبجر الجسد من ناتئة تراها حاتى والعروق العصب

أو البطن عظيم كان إذا أبجر رجل يقال كالنتفاخ وهو بجرة واحادها البطن في
الجمل يوم السلم عليه طالب أبي ابن علي قول ومنه بجر والجمع السرة ناتئ

والعجر بالبجر وأرادت وأحازاني همومي أي وبجري عجري الله إلى أشكو
إن والمعنى البطن من والبجر الظهر من العجر ثعلب وقال الباطنة عيوبه
الصمعي قال العشنق زوجي الثالثة وقول أشتكيها التي عيوبه ذكرت ذكرته

من أكثر عنده ليس طويل أنه وتعني زوجها تذم المرأة وهذه الطويل العشنق
سكت وإن طلقني فيه ما ذكرت فإن مخبر بل منظر فهو منفعة بل طوله
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) النساء كالمعلقة ( فتذروها تعالى قوله ومنه بعل ذات ول أيما ل معلقة تركني
ول أذى عنده ليس أي مثل ذلك ضربت تهامة كليل زوجي الرابعة  وقوله129

ليس أي مخافة ول وقولها اشتد إذا أذى فيه كلهما والبرد الحر لن مكروه
يرويه عبيد وأبو صحبتي فيمل يسأمني ل أي سآمة ول أخافه شر ول غائلة عنده

إن زوجي الخامسة وقول الكلمات باقي وكذلك والتنوين بالرفع قر ول حار ل
الفهد لن المدح جهة على المنزل في والغفلة النوم بكثرة تصفه فهد دخل

ما يتفقد ل أنه وأرادت فهد من أنوم المثل في يقال النوم بكثرة موصوف
يسأل ول قولها المعنى هذا ويبين البيت معايب إلى يلتفت ول ماله من يذهب

فهد دخل إن أويس أبي بن إسماعيل وقال عندها يعهده كان عما تعني عهد عما
وإن وقولها بعضا وذمت أحاواله بعض مدحات فكأنها الفهد يثب كما وثب أي

خرج إذا بالشجاعة تصفه أنها والمعنى واحاد بمعنى واستأسد أسد أسد خرج
وحامايته شجاعته في السد مقام الحروب في يقوم إنه أي البأس إلى

مع المطعم من الكثار الكل في اللف لف أكل إن زوجي السادسة وقول
استقصاء الشرب في والشتفاف اشتف شرب وإن وقولها صنوفه في التخليط

الشراب من الناء في تبقى البقية وهي الشفافة من أخذ وإنما الناء في ما
كان أحاسبه عبيد أبو قال الكف يولج ول وقولها وتشافها اشتفها قيل شربها فإذا

ثوبها في يده يدخل ل فكان الحزن هو البث لن به تكتئب عيب أو داء بجسدها
أنه المعنى يكون أن ويحتمل قلت بالكرم تصفه عليها فيشق العيب ذلك ليمس

ولهذا وأحازنها الوقات بعض في المرأة على هذا شق ربما لنه العورة يمس ل
فكيف بلفظين ذمته قد قتيبة ابن قال المغيبة تستحد حاتى الحديث في جاء

الرجل يمس كما يمسها ولم ناحاية التف رقد إذا أنه أرادت وإنما بالثالث تمدحاه
ابن وقال منها زوجها دنو المرأة حاب غير هناك بث ول البث فيعلم زوجته

شيئا يكتمن أل تعاهدن فإنهن بشيء وتذمه بشيء تمدحاه أن يجوز النباري
ول لقربه الحب من له عندي ما فيعلم يضاجعني ل معناه العرابي ابن وقال

عبيد ابن أحامد وقال منها زوجها لقرب الشهوة من عليه ينطوي ما إل هناك بث
عني فيزيله أكرهه ما منها فيعلم أموري في يده يدخل ول تفسيره

الذي العنين وهو المعجمة غير بالعين الصحيح غياياء أو عياياء السابعة وقول
والطباقاء يلقح ول يضرب ل الذي البل في هو وكذلك النساء مباضعة يعييه
عثمان أبو وقال حامقا عليه المطبق هو العرابي ابن وقال الفدم الحامق الغبي

وعيه النساء بإتيان جهله عن خبرت قال طباقاء عياياء قولها في الجاحاظ
على الرجال صدور وقوع يكرهن والنساء انطبق عليها سقط إذا وأنه وعجزه

من شيء كل أي داء له داء كل وقولها طباقاء عياياء قالت ولذلك صدورهن
والفل شقه وهو الرأس شج الشج فلك أو شجك وقولها فيه فهو الناس أدواء
في وتأثير فيه انثلم وهو السيف فلول ومنه الجسد في تأثير وهو الشج نحو
ربيعة أبي بن عمر وقال المهزوم المكسور والمفلول الكسر الفل وأصل حاده

عذابا كأقحوان وشتيتا
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فلول الزمان بها يغادر لم
كسر أي فلك أو جوارحاك بعض أو رأسك شج أي شجك وقيل امرأة ثغر يعني

ريح الريح زوجي الثامنة وقول عليك المرين جمع أي كللك جمع أو أسنانك
شجر الزرنب السكيت بن يعقوب قال معروف الطيب أنواع من نوع وهو زرنب
وأنشد الريح طيب

الشنب وفوك أنت بأبي يا
زرنب عليه ذر كأنما

- أطيب - عمري فهو أقحوان أو
ريح والثاني تطيبه لكثرة وثيابه جسده ريح أحادها أشياء ثلثة قولها ويحتمل

وصفته أرنب مس المس وقولها لها عشرته حاسن والثالث بمكارمه عليه الثناء
التاسعة وقول وبرها ولين الرنب بمس تشبيها الجانب ولين الخلق بحسن
ثم البيت عماد العماد وأصل القدر وعلو بالشرف تصفه العماد رفيع زوجي

تصفه فهي السيف حامائل النجاد النجاد طويل وقولها المناقب لعلو يستعار
وأنشدوا القامة بطول

فقلصت علهي حامائله قصرت
فأطالها قينها تحفظ ولقد

فإنه الضيافة بكثرة وصفته تكون أن أحادهما شيئين يحتمل الرماد عظيم وقولها
النار بإيقاد وصفا يكون أن والثاني الرماد فيكثر ناره عظمت وذبح نحر إذا

الشاعر قال للعرب عادة كانت وهذه الضيف بها ليستدل
ناره ضوء إلى تعشو تأته متى
موقد خير عندها نار خير تجد

قال والندي النادي له ويقال المجلس النادي الناد من البيت قريب وقولها
الشاعر

وموئل للجميع جمال كانوا
النادي في وسادة للخائفين

الخر وقال
ولم الندي أولى في ودعيت

خزر بأعين إلي ينظر
زهير قال الضياف به فتنزل مكانه ليعلموا الناس ظهراني بين ينزل أنه أراد

مظنة يكون لكي البيوت يسط
المسترفد جفنة توضع حايث من

الشاعر قال المعلم المظنة يتوسط يسط ومعنى
كأنها البياض خالصة بيضاء
مبرد صيف ليل توسط قمر

حاواسد ذات بالحسن موسومة
للحسد مظنة الحسان إن

تعالى كقوله لشأنه تعظيم هذا مالك وما مالك زوجي العاشرة وقول
ذلك من خير مالك  وقولها27 ) الواقعة اليمين أصحاب ما اليمين ( وأصحاب

معنى في المسارح قليلت المبارك كثيرات إبل له وقولها به أصفه مما خير أي
هذا
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به ينزل أن مخافة تسريحها وأقل بروكها أكثر أنه أحادها أقوال ثلثة الكلم
لوفور كثيرة كانت بركت إذا أنها والثاني عبيد أبو ذكره عنه غائبة وهي ضيف
إسماعيل قاله الضيفان أجل من نحر ما لكثرة قليلة كانت سرحات وإذا عددها

إليها ينضم من لكثيرة كثيرة كانت بركت إذا كانت أنها والثالث أويس أبي بن
من إليها ينضم من لقلة قليلة كانت سرحات وإذا ولبنها لحمها يلتمس ممن

المزهر المزهر صوت سمعن إذا وقولها النباري ابن ذكره والعافين الضيفان
العشى قال به يضرب الذي العود

فما الندامي حاوله جالس
مندوف بمزهر يؤتى
وقول للضياف إكراما والملهي بالمعازف أضيافه يأتي أن عادته من أن يريد

ناس يقال شيء كل من الحركة النوس أذني حالي من أناس عشرة الحادية
لكنها للحلي والنوس بأذني تنوس وشنوفا قرطة حالني أنه تريد نوسا ينوس
ومل وقولها إصبعي في الخاتم أدخلت تقول كما التجوز وجه على للذن جعلته

بكثرة كله بدنها سمن أرادت عضدي شحم من
وقولها البدن سائر سمن سمنا إذا لنهما العضدين على فاقتصرت إليها إحاسانه
التاء بضم فبجحت بالتشديد بجحني عبيد أبو ورواه نفسي إلي فبجحت فبجحني

في السرور فسرى إحاسانه بتوالي سرني وأرادت معا وكسرها الجيم وفتح
الراعي قال فرح إذا وبجح بجح يقال مني موقعه فبان نفسي

ساقنا العشيرة أرض في الفقر وما
نبجح بقرباك ولكنا إليك

الشين بفتح عبيد أبو ذكره قد بشق غنيمة أهل في وجدني وقولها نفرح أي
بالكسر جني ابن وقاله موضع اسم وهو الشين يكسرون الحديث وأصحاب

ل غنم أصحاب كانوا أهلها أن وأرادت الجهد الشق العلماء من غيرهما وقال
الخيل أصوات والصهيل وأطيط صهيل أهل في فجعلني خيل ول إبل أصحاب

وقال البطنة من البل زفير الطيط السكيت ابن وقال البل أصوات والطيط
حانت ما تعني البل أطت ما أكلمك ل يقال مواضع ثلثة الطيط عبيد بن أحامد
إذا البل أطت قد ويقال برحاالها البل أطت قد ويقال وأوطانها أولدها إلى

لذلك وسمع جلودها فانبسطت شربت
وينظفه ينقيه الذي والمنقي حاصاده بعد الطعام يدوس الذي والدائس صوت
والنعام المواشي بنقيق وفسره النون بكسر ومنق أويس بن إسماعيل وقال

ول لهم قدر ل قوم د عن نقلني أنه فأرادت زرع أهل أنهم الكلم بهذا وعنت
يرد ول قولي يقبل أي أقبح فل أقول فعنده وقولها والقدر المال له من إلى مال

قامح ناقة يقال الري كثرة من الشراب أمج حاتى أروى أي فأتقمح وأشرب
( فهم وجل عز قال شربها انتهاء بعد رءوسها البل ترفع وإنما قماح وإبل

بعد الشرب على الزيادة فمعناه بالنون فأتقنح رواه  ومن8 ) يس مقمحون
ابن يعقوب وقال الري بعد شربت إذا قنحا أقنح الشراب من قنحت يقال الري

أعرف ل عبيد أبو وقال قليل قليل وأشرب الشرب أقطع معناه أتقنح السكيت
أنها يعني فأتصبح فأرقد وقولها بالميم إل المحفوظ أرى ول بالنون أتقنح

عكومها وقوله النتباه إلى فيه تحتاج عمل على يكرهها ول نومها من تستوفي
وروي الطعمة صنوف فيها التي والعدال الحامال وهي عكم جمع العكوم رداح
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هو فإذا رفيقه عكم فرفع عكمه من شيء فسرق له رفيق مع خرج أعرابيا أن
فأنشد ثقيل
القوم أعكام بعض تعشى عكم

اليوم قبل سارقا عكما أر لم
للكتيبة قيل ومنه الكفل عظيمة رداح وامرأة الحشو الكثيرة العظيمة والرداح

لبيد قال رداح العظيمة
الرماح ملعب وأبنا

الرداح الكتيبة ومدره

ومضجعه وقولها واسع أي فساح وبيتها وقولها الميت على الثناء والتأبين
أن وذلك سعفه وهو النخل جريد من شطب ما الشطبة أصل شطبة كمسل
ذراع ويشبعه وقولها بذلك لحمه خفة في فشبهته دقاق قضبان منها يشقق
أربعة العنز ولد على أتى وإذا جفر والذكر المعز ولد من النثى وهي الجفرة

بقلة مدحاته أنها والمراد جفر له قيل الرعي في وأخذ أمه عن ففصل أشهر
الشاعر قال العرب عند ممدوحاان وهما أكله وقلة لحمه
بها ألم إن فلذ حازة تكفيه

الغمر شربه ويروي الشواء من
أنها والمعنى ردائها وصفر وقولها لحم ذات أنها تعني كسائها وملء وقولها
رداءها فكأن البطن ضامرة

جارتها وغيظ وقولها البطن إلى ينتهي والرداء بطنها ضمور لشدة خال أي صفر
هلكها أي جارتها وعقر وقولها الجيران بها تفوق التي الخصال من فيها لما أي

عندي ما بثثتك يقال وتنمه تشيعه ل أي تبثيثا حاديثنا تبث ل وقولها الحسد لمكان
) الله إلى وحازني بثي أشكو ( إنما تعالى الله قال لك أظهرته إذا وأبثثتك
الرمة ذو  وقال86 يوسف
ناقتي لمية ربع على وقفت

وأخاطبه عنده أبكي زلت فما
أبثه مما كاد حاتى وأسقيه
وملعبه أحاجاره تكلمني
إذا ونثه الحديث بث يقال الول معنى في وهو بالنون تنثيثا حاديثنا تنث ل ويروى
أبو ورواه تنقيثا ميرتنا تنقث ول وقولها السرار على مأمونة أنها وأرادت أفشاه

يتنقث خرج يقال السير في السراع التنقيث وأصل تنقيثا ميرتنا تنقل ول عبيد
أمينة أنها وأرادت موضع إلى موضع من يمتار ما والميرة أسرع إذا سيره في

بالعين رويت قد تعشيشا بيتنا تمل ول وقولها فيه تفرط ل طعامنا حافظ على
سليمان أبو فقال المهملة بالعين روى فمن المعجمة وبالغين المهملة

تحسن أنها تريد وفسد تكرج إذا الخبز عشش قولك من مأخوذ التعشيش
الطعام مراعاة

ويفسد فيتكرج عنه تغفل ول طريا فأول أول منه يطعم بأن وتتعهده المخبوز
النميمة التغشيش السكيت بن يعقوب فقال المعجمة بالغين التغشيش وأما
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وهي وطب جمع الوطاب تمخض والوطاب زرع أبو خرج وقولها يشاكلها وما
لها ولدان معها وقولها زبدها ليستخرج تحرك بمعنى وتمخض اللبن أسقية

عنى أويس أبي بن إسماعيل قال برمانتين خصرها تحت من يلعبان كالفهدين
الكفل عظيمة أنها معناه وإنما موضعه هذا ليس عبيد أبو وقال ثدييها بالرمانتين

فنكحت قولها الرمان فيها يجري فجوة الرض وبين بينها صارت استلقت فإذا
شريا ركب مروءة في سخاء السرو وقيل وجللة سرو له أي سريا رجل بعده
شري ويقال قنوت بل ويمضي يلج أي سيره في يستشري الذي الفرس وهو
مركبا ركب أي شريا ركب السكيت بن يعقوب وقال فيه احاتد إذا الغضب في

ترفأ قرية وهي الخط إلى ينسب رمح الخطي خطيا وأخذ وقولها خيارا فائقا
زهير قال الهند أرض من الرماح تحمل السفن إليها
وشيجه إل الخطي ينبت وهل

النخل منابتها في إل وتغرس
خطي للرمح فقيل والبحر البدو بين كالخط البحر جانب على الرماح إن ويقال
الشياء لهذه فيقال والغنم والبقر البل النعم ثريا نعما علي وأراح وقولها لذلك

معها يكن لم إذا والغنم للبقر يقال ول نعم وحادها للبل ويقال نعم اجتمعت إذا
من الكثير والثري ومتفرقة مجتمعة الثلثة للجناس أنعام يقال وإنما نعم إبل

وأنشد المال كثرة والثراء بالكثرة غلبوهم إذا فلن بني فلن بنو ثرا قولهم
ثعلب
الفتى عن الثراء يغني ما أماوي

الصدر بها وضاق يوما حاشرجت إذا

زوجا ماله أصناف من عليه يروح ما كل من أي رائحة كل من وأعطاني وقولها
على الزوج يوقع ول جنسه من قرين له كان ما الزوج لن مضاعفا نصيبا أي

 ومن45 ) النجم والنثى الذكر الزوجين خلق ( وأنه تعالى الله قال أبدا الثنين
كقوله مفعول بمعنى فاعل يأتي ما وكثير المذبوحاة به فالمراد ذابحة روى

أعطاني المعنى فيكون مرضية  أي21 ) الحاقة راضية عيشة في ( فهو تعالى
يذبح شيء كل من

يا هشام بن الحارثا قال والخمسين التاسع الحديث  - وفي3202 2500
الجرس صلصلة مثل في يأتيني أحايانا قال الوحاي يأتيك كيف الله رسول

وهلة أول في يفهمه ل متدارك صوت لنه بالجرس شبهه إنما الصوت الصلصلة
عني يقلع أي عني فيفصم وقوله علي أشده هو و قال ولذلك يتثبت حاتى

للنسان جبينه وإن وقولها القطع وهو الفصم من وأصله منه يغشاني ما وينجلي
كما عرقا يسيل بمعنى ليتفصد وقوله هذا سبق وقد بينهما والجبهة جبينان
يلقى ما لثقل شديدة مشقة وسلم} يلقى عليه الله {صلى وكان العرق يفصد
وتعظيم الكلم هيبة من ذلك وكان المحموم يعتري ما فيعتريه القرآن من عليه

وقد قصد غير من العقول لنقص التحريف وخوف للوعي الفهم وجمع المتكلم
ذلك غير  إلى44 ) الحاقة الوقاويل بعض علينا تقول ( ولو بقوله هذا من خوف

البشرية إطاقتها عن تضعف التي المزعجة المور من
وسلم} عليه الله {صلى الله رسول أتي الستين الحديث  - وفي3203 2501
أتبعه معنى يغسله فلم لفظ وفي إياه فأتبعه بماء فدعا ثوبه على فبال بصبي

ذلك وسيأتي الطعام أكل يكن لم الصبي وهذا الرش سبيل على عليه رماه إياه
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رشه أنه والمراد يغسله ولم فنضحه بماء دعا وأنه مبينا قيس أم مسند في
ومالك حانيفة لبي خلفا الطعام يأكل لم الذي الغلم بول يرش أنه وعندنا عليه
عليهما حاجة والحديثان يغسل قولهما في

أو حانطة من المعروف القوت هو وإنما يطعم ما كل بالطعام المراد وليس
ولدته يوم الصبي يحنكون كانوا فهم وإل الحب من مقامهما يقوم ما أو شعير
إلى هذا بعد ما سبق وقد بالتمر

تملوا حاتى يمل ل تعالى الله فإن وفيه والستين الثالث  - الحديث3206 2502
مللتم وإن يمل ل معناه أن وسبق
الله عبد ابن جابر مسند في والستين الخامس بيان سبق  - وقد3208 2503
{صلى الله رسول بدن لما والستين السادس الحديث  - وفي3209 2504

تبدينا الرجل بدن عبيد أبو قال جالسا صلته أكثر كان وسلم} وثقل عليه الله
وأنشد أسن إذا

والتبدينا الشيب خلت وكنت
القرينا يذهل مما والهم

وإنما صفاته من هذا وليس اللحم كثرة فمن بدنت فأما قال
قوما أن الخطابي حاكى وقد ولحمه جسمه رجلين بين رجل صفاته في يقال

ضبط فالتشديد الراوية جهة من أما بشيء هذا وليس قلت خفيفة بدن يروونه
جهة من وأما وغيره عبيد أبي كتاب في أشياخنا لنا ضبطه الذي وهو المحققين

هذا في وسيأتي عبيد أبو قال كما صفاته من اللحم كثرة كانت فما المعنى
يصلي كان وقولها تعالى الله شاء إن عليه الكلم وسترى لحمه كثر أنه المسند

كبر إذا أهله فلنا حاطم يقال فيهم كبره عن كناية هذا الناس حاطمه بعدما قاعدا
بعض في جاء وقد محطوما شيخا صيروه أثقالهم من حاملوه بما كأنهم فيهم

السن حاطمته ما بعد من الحديث
الله {صلى الله رسول ترك ما والستين الثامن الحديث  - وفي3211 2505

أحادهما وجهين سليمان أبو فيه ذكر قط عندي العصر بعد وسلم} ركعتين عليه
قد لنه الوجه هذا إل وجه ل عقيل ابن قال الخلق دون بهذا مخصوصا كان أنه

بالوصال خص كما ذلك بجواز مخصوصا وكان العصر بعد الصلة عن نهى
لم فعل فعل إذا وكان العصر بعد فقضاهما الظهر ركعتا يوما فاتته أنه والثاني
تقضى النوافل أن وفيه عليها فواظب ذلك بعد يقطعه

إلى هذا بعد ما سبق وقد

عليه الله {صلى الله رسول أن وفيه والسبعين الثاني  - الحديث3215 2506
في قام إذا بكر أبا إن عائشة قالت بالناس يصلي بكر أبا مروا وسلم} قال

اجتهاد أما بكر أبا مروا فقال عمر فمر البكاء من الناس يسمع لم مقامك
قولها وهو الحديث في مذكور أحادهما وجهان فله بكر أبو يتقدم أل في عائشة

الناس أن علمت أنها والثاني به الناس تشاءم إل أحاد مقامه يقوم أل أرى كنت
وسلم} فإذا عليه الله {صلى الله رسول لخلفة يصلح بكر أبا أن علموا قد

غيره وسلم} بخلف عليه الله {صلى الله رسول موت استشعروا رأوه
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أريقوا بمعنى هريقوا وقوله أيضا السوف وهو والبكاء الحزن السريع والسيف
حاصر وأما الصرة أو القربة رأس به يشد الذي الخيط أو السير والوكاء علي
أمور من كثير في وتتردد العرب ألسنة على تكثر السبع فلن بالسبع العدد

لن عليه الماء صب طلب وإنما أعضاء سبعة على والسجود كالطواف الشرع
فأما إليه قوته رجعت البارد الماء عليه صب إذا المراض بعض في المريض

تعالى الله بذكر التبرك أحادها أشياء ثلثة فيحتمل حالت ما تكون أن اشتراطه
على يكون أن والثالث يد بعد تمسه لم إذ الماء طهارة والثاني وحالها شدها عند

الهواء بحرارة يسخن لم برودته
اليام مدة في الناس اختلف وقد ليقوم أي لينوء وقولها كالجانة والمخضب

عشر اثنا أحادهما قولين وسلم} على عليه الله {صلى الله رسول مرضها التي
قولن بالناس بكر أبو صلى التي الصلوات عدد وفي عشر أربعة والثاني يوما

سعد بن سهل مسند في بينا وقد أيام ثلثة والثاني صلة عشرة سبع أحادهما
هذا سبق وقد المامة وسلم} نية عليه الله {صلى الله رسول غير كيف

أيضا عمر وابن موسى أبي مسند في الحديث
الله {صلى الله رسول كان والسبعين الثالث الحديث  - وفي3216 2507

يريد غدا أنا أين غدا أنا أين فيقول فيه مات الذي مرضه في وسلم} يسأل عليه
يذكره لم لفظ وفي إياها حابه وشدة فضلها على دليل هذا وفي عائشة يوم

ليوم استبطاء غدا أنا أين مرضه في ليتعذر كان إن عائشة قالت الحميدي
القيس امرؤ قال والتعسر التمنع مجرى يجري التعذر الخطابي قال عائشة

تعذرت الكثيب ظهر على ويوما
تحلل لم حالفة وآلت علي

قال البطن أعلى من والمريء بالحلقوم لصق ما والسحر القلدة موضع والنحر
الرئة العرب عند السحر النباري ابن وقال بالحلقوم يتعلق ما السحر عبيد أبو
السين مكسور والسواك وسحر وسحر سحر لغات ثلثا وفيه بها يتعلق وما

أي بصره من بدة أعطاه كأنه بصره أتبعه أي بصره فأبده وقولها يستاك ويستن
قولهم من اشتد ما منه لينت أي فقضمته وقولها والنصيب الحظ والبدة حاظا

والقصم المهملة بالصاد فقضمته يقول المحدثين وبعض شعيرها الدابة قضمت
النقرة هي يقول عمرو أبو كان عبيد أبو فقال الحاقنة وأما أصح والضاد الكسر

أبو وقال الحلقوم طرف والذاقنة حااقنتان وهما العاتق وحابل الترقوة بين التي
قدح والعلبة الصدر من الذقن يناله ما والذاقنة الترقوة نقرة الحاقنة سليمان

فيه يحلب خشب من ضخم
للموت إن قال ولهذا وشدة تغشاه قد كرب على دليل بالماء وجهه ومسح

ورأفته بلطفه أيدينا بين ما على يعيننا أن وجل عز الله فنسأل سكرات
وأبي عمر ابن مسند في تقدم قد والسبعون الرابع  - والحديث3217 2508
هريرة
ليقبل الله رسول كان إن والسبعين الخامس الحديث  - وفي3218 2509
رواية وفي كانت هي أنها على دليل ضحكها ضحكت ثم صائم وهو ازواجه بعض
البشرة إلصاق المباشرة لربه أملككم وكان صائم وهو ويباشر يقبل كان

فيه عبيد أبو قال وحااجتها النفس وطر هو الخطابي فقال الرب فأما بالبشرة
قيل لو فإنه يملكها النسان حااجة كأن قيل فإن وإربة وإرب أرب لغات ثلثا
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والتقبيل اللمس إن فالجواب عليه له ملك ول إليه هذا رد يكن لم وأنزل فأمذى
وسلم} عليه الله {صلى الله رسول وكان غيره إلى النفس دعاء منه يخاف
قلبه على يخطر كان ولعله له يجوز ل ما إلى تدعوه أن يمكنها ل لنفسه مالكا
التقبيل عند

الرواية اختلفت وقد منه المخوف ويمتنع التقبيل صورة فتبقى المراقبة من نوع
روايتين على شهوته تحرك ل ممن كان إذا للصائم القبلة تكره هل أحامد عن

في القضاء فعليه فأمذى لمس فإن مالك كقول تكره والثانية تكره ل إحاداهما
مباشرة عن أنزل إذا فأما عليه قضاء ل والشافعي حانيفة أبو وقال أحامد مذهب

لداود خلفا الجمهور عند يفسد صومه فإن
بيض أثواب ثلثة في كفن والسبعين السابع الحديث  - وفي3220 2510

والطوط والبرس العطب أيضا له ويقال القطن الكرسف كرسف من سحولية
قال سحول لها يقال باليمن قرية إلى منسوبة السين مفتوحاة والسحولية

هذه أهل من كان الحديث شيوخ من شيخ على بمكة نحن قرأنا وقد الحميدي
سحل جمع سحول ويقول السين بضم سحولية يقول قتيبة ابن وكان القرية

وقوله وقال السين بفتح هي إنما الزاهد عمر أبو وقال البيض الثوب وهو
فهي ثوبين إل تكون ل والحلة سحل سحل جمع إنما خطأ سحل جمع سحول

مخطط البرود من نوع والحبرة اليمن برود والمراد ورداء إزار
الملك بك جاء والسبعين الثامن الحديث  - وفي3221 2511

منها البيض أنها إل الشقق هي الحرير سرق عبيد أبو قال حارير من سرقة في
منصور أبي شيخنا على قرأت معربة فارسية وهي سرقة الواحادة خاصة

الزفيان قال جيد أي بالفارسية سره وأصله الحرير السرق قال اللغوي
تألق أيمانهم في والبيض

مذلق شبا فيها وذبل
السرق رؤوسهن فوق يطير
الرايات وأراد السنة أراد محدد ومذلق حاده شيء كل وشبا رماح ذبل

فوفى شعري فتمرق فوعكت والسبعين التاسع الحديث  - وفي3222 2512
وامرط وتمرط المهملة بالراء الشعر وتمرق المرض آلم والوعك جميمة
شعر مجتمع النسان وجمة جمة تصغير والجميمة وانتتف انتشر إذا وامرق
والرجوحاة فقط الذنين إلى الجمة والوفرة الشعر قصاص والناصية ناصيته

ناحاية إلى ناحاية من بهم يميل جانبين من طرفاه يعلق حابل وهي معروفة
والتحريك الهتزاز الراجيح في والصل

حاكاية هه هه وقولها نفسه وتدارك ربا إذا وأنهج نهج يقال اللف بضم وأنهج
وإزعاج بسرعة حاملت أي إليه وزفت البكاء شدة حاكاية بل وقيل النفس تتابع
) يزفون إليه ( فأقبلوا تعالى قوله ومنه أسرعوا إذا سيرهم في القوم زف يقال

تحريم قبل هذا يكون أن أحادهما أمرين تحتمل معها ولعبها  وقولها94 الصافات
كانوا قوما فلن شوال في قولها وأما مصورة غير لعبها تكون أن والثاني الصور

والمكان المنزلة علو والخطوة إنكارهم فأنكرت شوال في الرفاف يكرهون
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قصب من الجنة في ببيت خديجة بشر الثمانين الحديث  - وفي3223 2513
في أي خلئلها في فيهدي وفيه أوفى أبي بن الله عبد مسند في سبق قد وهذا

الشدقين بيضاء أي الشدقين حامراء عجوز من تذكر ما فقلت قالت صدائقها
كبرت وإذا حاميراء يا لعائشة قوله ومنه بيضاء أي حامراء امرأة تقول والعرب
شدقاها ابيض المرأة
لعائشة يومها وهبت سودة أن والثمانين الحادي الحديث  - وفي3224 2514
بن قيس بن زمعة بنت فهي سودة أما سودة ويوم يومها لعائشة يقسم فكان

بن السكران له يقال لها عم ابن عند وكانت وبايعت قديما أسلمت شمس عبد
مكة قدما فلما الثانية الهجرة في الحبشة أرض إلى وهاجر أيضا أسلم عمرو
عليه الله {صلى الله رسول خطبها حالت فلما بالحبشة مات ويقال زوجها مات

أنه الروايات وأكثر المدينة إلى بها وهاجر بمكة بها ودخل وسلم} فتزوجها
وهذا سودة ثم عائشة تزوج أنه الروايات بعض وفي عائشة قبل تزوجها

على عقد يكون أن فيحتمل بالمدينة بعائشة بنى إنما أنه إل يؤكده الحديث
قال حاينئذ صغيرة كانت عائشة لن بمكة بسودة وبنى عائشة على ثم سودة

وسلم} طلقها عليه الله {صلى الله رسول أراد سودة كبرت لما السير أهل
وتوفيت فأمسكها لعائشة يومها وجعلت نسائك في ودعني تفعل ل فقالت

وهذه ثيابه النسان مسلخ مسلخها في وقولها وخمسين أربع سنة بالمدينة
فيها ما أكره أني إل وطريقتها هديها مثل في أكون أن أحاب والمعنى استعارة

الحدة من

بالبنات ألعب كنت والثمانين الثاني الحديث  - وفي3225 2515
قبل هذا كان فقد صورا كانت فإن الجواري صغار بهن يلعب لعب البنات

بصورة ليس ما بهذا يسمى فقد وإل التحريم
من حاكيم بنت خولة كانت والثمانين الثالث الحديث  - وفي3226 2516
( إنا تعالى قوله نزل وسلم} لما عليه الله {صلى للنبي أنفسهن وهبن اللتي
وأحاللنا  والمعنى50 ) الحازاب مؤمنة ( وامرأة قوله ) إلى أزواجك لك أحاللنا

خولة له نفسها وهبت ممن كان عام وهذا لك نفسها وهبت إن مؤمنة امرأة لك
غزية واسمها الزدية شريك وأم مظعون بن عثمان فتزوجها فأرجأها حاكيم بنت
يقبلها فلم له نفسها وهبت الخطيم بنت ليلى أن ذكروا وقد حاكيم ابن جابر بنت

قوله معنى في العلماء واختلف خزيمة بنت وزينب الحارثا بنت وميمونة
تشاء من تطلق أحادها أقوال أربعة  على51 ) الحازاب منهن تشاء من ( ترجي

من نكاح تترك والثاني عباس ابن قاله نسائك من تشاء من وتمسك نسائك من
من شئت من تعزل والثالث الحسن قاله تشاء من أمتك نساء من وتنكح تشاء

تقبل والرابع مجاهد قاله تعزلها فل تشاء من وتأتي طلق بغير تأتيها ول أزواجك
الشعبي قاله تشاء من وتترك لك أنفسهن يهبن اللواتي المؤمنات من تشاء من

وعكرمة

فليستعفف غنيا كان ( ومن والثمانين الخامس الحديث  - وفي3228 2517
اليتيم والي في أنزلت  قالت6 ) النساء بالمعروف فليأكل فقيرا كان ومن
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المفسرين أن اعلم بمعروف عليه قيامه مكان محتاجا كان إذا ماله من يصيب
منه الفقير استقراض أنه أحادها أقوال أربعة على بالمعروف الكل في اختلفوا

فإذا اليتيم مال من استقرض فقيرا كان من قال عباس ابن عن العوفي روى
الخطاب بن عمر يقول كان وكذلك بالمعروف أكله فذاك قضاه ميسرة وجد
افتقرت وإن استعففت استعنيت إن اليتيم بمنزلة مني الله مال أنزلت إني

بن وسعيد وائل وأبي السلماني عبيدة مذهب وهذا قضيت ثم بالمعروف أكلت
والثاني حانبل بن أحامد عن بختان بن يعقوب ورواه ومجاهد العالية وأبي جبير

عباس ابن عن عكرمة روى السراف وجه غير على اليتيم مال من الكل أنه
الحسن وقال عمامة يلبس ول أيديهم مع يده وضع احاتاج إذا الوصي قال أنه

وهذا وجد إذا يقضي ول العورة ويواري الجوعة يسد ما يأخذ ومكحول وعطاء
الضرورة عند الميتة بمنزلة اليتيم مال ينزل أنه والثالث والنخعي قتادة مذهب

بقدر الولي يأخذ أن والرابع الشعبي قاله حال في فهو وإل قضاه أيسر فإن
عباس ابن عن محمد بن القاسم روى ما معنى وهذا عمل لليتيم عمل إذا أجرته

حانبل بن أحامد عن منصور وابن طالب أبو روى وكذلك عطاء قال وبه

لله استجابوا ( الذين والثمانين السادس الحديث  - وفي3229 2518
كان لعروة عائشة  قالت172 عمران ) آل القرح أصابهم ما بعد من والرسول

النبي أن أحادهما قولن الية هذه نزول سبب في بكر وأبو الزبير منهم أبواك
سفيان أبي باتباع أحاد غزاة عقيب أصحابه وسلم} أمر عليه الله {صلى

أراد لما سفيان أبا أن والثاني عباس ابن عن العوفي رواه فاستجابوا وأصحابه
الله رسول فخرج بدر موسم بيننا ما موعد محمد يا قال أحاد عن النصراف

ألقى ثم سفيان أبو وخرج للموعد المقبل العام وسلم} في عليه الله {صلى
و آخرين في وعكرمة مجاهد عن مروي وهذا فرجع الرعب قلبه في الله

قراءة وهي القاف بفتح ) قراءتان ( القرح وفي أجابوا ) بمعنى ( استجابوا
يختلفان أم واحاد بمعنى هما وهل والكسائي حامزة قراءة وهي وضمها الكثرين

الزجاج قاله وألمها الجراح ومعناهما واحاد بمعنى أنهما أحادهما قولن فيه
قاله الجراح ألم وبضمها الجراح القاف بفتح فالقرح يختلفان أنهما والثاني
عبيدة وأبو الفراء
أسماء أمه أبو وهو بكر وأبو والده وهو الزبير أبواك لعروة وقولها

ومن فوقكم من جاءوكم ( إذ والثمانين السابع الحديث  - وفي3230 2519
لما بالسير العلم أهل قال الخندق يوم ذلك كان  قالت9 ) الحازاب منكم أسفل
فخرج خيبر إلى ساروا النضير وسلم} بني عليه الله {صلى الله رسول أجلى

خرجوا ثم لقتاله الخروج إلى ودعوهم قريشا فألبوا مكة إلى أشرافهم من نفر
قريش وتجهزت ذلك مثل على ففارقوهم وسليم غطفان فدعوا عندهم من

بنو ووافتهم سفيان أبو يقودهم وخرج آلف أربعة فكانوا العرب من تبعهم ومن
وافى من جميع وكان وأشجع وفزارة أسد بنو وخرجت الظهران بمر سليم

الله {صلى الله رسول بلغ فلما الحازاب وهم آلف عشرة القبائل من الخندق
بالخندق سلمان فأشار وشاورهم خبرهم الناس أخبر وسلم} خروجهم عليه
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وسلم} إلى عليه الله {صلى الله رسول بهم وعسكر المسلمين ذلك فأعجب
سفيان أبو ودس القوم وبين بينه والخندق ظهره خلف سلعا وجعل سلع سفح
وبين بينهم الذي العهد ينقضوا أن يسألهم قريظة بني إلى أخطب بن حايي

البلء وعظم الخوف واشتد وسلم} فأجابوا عليه الله {صلى الله رسول
وسلم} عليه الله {صلى الله رسول وحاصر وقتال مناوشة بينهم وجرت

من جاءوكم ( إذ تعالى قال الكرب إليهم خلص حاتى ليلة عشرة بضع وأصحابه
البصار زاغت ( وإذ أسفله ومن الوادي فوق من ) أي منكم أسفل ومن فوقكم

جانب كل من مقبل عدوها إلى إل شيء إلى تنظر فلم وعدلت مالت ) أي
جمع ) وهي الحناجر القلوب ( وبلغت

تبلغ القلوب كادت المعنى قتيبة ابن وقال الحلقوم جوف والحنجرة حانجرة
قدورهم فأكفأت ريحا عليهم أرسل تعالى الله أن إل الخوف من الحلقوم
جوانب في وتكبر نيرانهم وتطفئ أوتادهم تقلع وملئكة فساطيطهم ونزعت

الثامن الحديث  - وفي3231 2520 قتال غير من فانهزموا عسكرهم
أهلي اتهموا يعني ثعلب قال خفيفة الباء أهلي أبنوا قوله الفك ذكر والثمانين

فيه تؤبن وسلم} ل عليه الله {صلى الله رسول مجلس كان الحديث وفي
إنها وقولها بريرة تعني خادمي عني فسأل وقولها بقبيح يذكرون ل أي الحرم
فانتهرها وقولها الشر تعرف ل أنها تعني خبزها فتأكل الشاة تدخل حاتى ترقد

لها صرحاوا معناه قيل به لها أسقطوا حاتى وقولها به يزجرها بكلم استقبلها أي
لها وأغلظوا سبوها كأنهم خطابها في الكلم من بسقط جاءوا وقيل بذلك

قيل الذي والرجل والفضة الذهب من يطبع لم ما والتبر تعرف بما لتخبرهم
المعطل بن صفوان هو عنه

محبه على مدل قول أحامده ول إليه أقوم ل عائشة وقول سترها النثى وكنف
الرجل استوشى يقال عليه والستقصاء عنه بالبحث تستخرجه وتستوشيه

هي وحامنة معظمه الشيء وكبر ليجري وحاركه جنبه ضرب إذا فرسه مجرى
مسطح وأما يحلف ل  أي22 ) النور يأتل ( ول وقوله زينب أخت جحش بنت

وأمه مناف عبد بن المطلب بن عباد بن أثاثة بن عوف واسمه لقب فمسطح
وقال وقولها بكر أبي خالة ابن وهو مناف عبد بن المطلب بن رهم أبي بنت
فإذا وقولها النصاري أيوب أبو وهو بهذا نتكلم أن لنا يكون ما النصار من رجل
وهي ظفار جزع من والصواب الرواية في وقع كذا أظفار جزع من لي عقد

إليها ينسب مدينة ظفار قتيبة ابن قال الجزع هذا فيها يكون باليمن مدينة
كذا يهبلن لم وقولها باليمن جبل ظفار سعد بن محمد وقال الظفاري الجزع

يكثر لم والمعنى الباء وكسر الهاء وإسكان الياء بفتح الخشاب ابن لنا قال
والمهبل يرهلهن لم أي اللحم يهبلهن لم رواية وفي فيثقلن السمن من لحمهن
الثقيل اللحم الكثير

سمنه من ورما بها كأن متهيجا أي مهبل فلن أصبح ويقال السمن من الحركة
البل فتعلقها الشتاء في يبقى شجر العلقة وأصل به يتبلغ ما قدر البلغة والعلقة
وقد مقبب النساء مراكب من مركب والهودج الربيع يدرك حاتى بها وتجتزئ
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نزل إذا المسافر وعرس سار أي الجيش استمر بعدما وقولها الرجال يستعمله
من الخروج وهو الدال مشدد هو فادلج وقولها للراحاة الليل آخر من رحاله وحاط
تعالى قوله واسترجاعه سيرا كله الليل قطع فهو تشديد بل أدلج فأما الليل آخر
غطيته أي وجهي فخمرت  وقولها156 ) البقرة راجعون إليه وإنا لله ( إنا

شدة الوغرة موغرين وقولها ونحوه كالزار المرأة به تستتر ما وهو بجلبابي
يقال كما الوقت ذلك في صار إذا الرجل وأوغر وغرا الهاجرة وغرت يقال الحر
ويفيضون وحامي اغتاظ إذا يوغر صدره وغر وقوله وأمسى وأصبح أظهر

قلب كلم لنه إفكا سمي قتيبة ابن قال الكذب والفك ويكثرون فيه يخوضون
عليه كان رأي عن صرفته إذا الرجل أفكت من وأصله الحق عن

لين القوال وفي الرفق الفعال في واللطف الشك الريب يريبني وهو وقولها
تيكم كيف وقوله تعب غير من مرادك إليك أوصل أي بك الله لطف يقال الكلم

وقولها تيكم كيف لقوله جفاء نوع وعلى عنها سؤاله حايث من لطف على يدل
معروف موضع والمناصع أفاق إذا نقوها ينقه مرضه من الرجل نقه يقال نقهت

إلى ظهر إذا وبرز تبرز يقال لذلك يقصد الذي المكان والمتبرز آنفا ذكرناه وقد
ويسمى الساتر والكنيف كنيف جمع والكنف الظاهر الواسع الموضع وهو البراز

من كساء والمرط الرض من المطمئن المكان والغائط يستر لنه كنيفا الترس
قد والنبهار وعثر سقط بمعنى وتعس مروط وجمعه به يؤتزر خز أو صوف
دمع لي يرقأ ل وقولها المسند هذا أول في تقدم قد هنتاه يا وقولها آنفا سبق

أعيبه وأغمصه ينقطع ل أي

دجن يقال المرعى إلى تخرج ول لدرها البيت في تحبس التي الشاة والداجن
إن عذري يقيم من أحادهما قولن فيه يعذرني من وقوله به أقام إذا بالمكان

أي الحمية احاتملته وقولها منه شكوت إن يعذرني من والثاني عاقبته أو عاتبته
حاملته وقيل الغضب الحاتمال أن السكيت ابن وحاكى والتعصب النفة أغضبته
انقطع أي دمعي وقلص الجهل على حاملته واجتهلته القول ذلك على الحمية

أي مجلسه رام ما وقولها ونقص تضام إذا وتقلص الشيء قلص يقال انسكابه
والذى الكرب من يكون ما أشد وهو البرح من والبرحااء مكانه من برح ما

إذا شأنه كان وهذا المحموم يصيب ما والكرب الحرارة من أصابه أنه وتعني
القول وثقل الفضة من المتخذة اللؤلؤة وهي جمانة جمع والجمان الوحاي جاء

وبصري سمعي أحامي وقولها الكرب من ضامره ما كشف أي عنه وسري هيبته
عن تنفي أبصر لم ما وأبصرت أسمع لم ما سمعت أني أخبر أن من أمنعهما أي

الكذب بذلك نفسها
من تطلب كانت والمعنى السمو من المفاعلة المساماة تساميني وقولها
أطلب وسلم} ما عليه الله {صلى الله رسول عند والحظوة والعلو السمو

حاسان وقول شره يخاف ما مجانبة وهو بالورع الشر من منعها أي الله فعصمها
تغتاب ل أنها والمعنى استعارة وهذه الجوع والغرثا تتهم ما أي بريبة تزن ما

بلسانه ويذب يدافع أي ينافح كان وقولها الفعل هذا مثل عن غافل هو ممن أحاد
بالشعر يكون أن ذلك وغالب منه يضع وما القبيحة بخصاله النسان ذم والهجاء

في وكانت المريسيع غزاة في كان الفك حاديث وهذا المنثور بالكلم يكون وقد
الهجرة من ست سنة

مطعم بن جبير مسند في تقدم قد والثمانون التاسع  - والحديث3232 2521
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ابن مسند في كلهما والتسعون والحادي التسعون  - والحديث3233 2522
عباس
سبق قد والتسعون  - والثاني3235 2523
عبد السلم في ولد مولود أول والتسعين الثالث الحديث  - وفي3236 2524

بعده وما هذا سبق وقد الهجرة بعد بهذا تعني الزبير بن الله

نفسي خبثت أحادكم يقولن ل والتسعين السادس الحديث  - وفي3239 2525
حانيف بن سهل مسند في بيانه سبق وقد

الله {صلى الله رسول توفي والتسعين السابع الحديث  - وفي3240 2526
لي رق في شعير شطر إل كبد ذو يأكله شيء من بيتي في وسلم} وما عليه

لنها منه جزء أي شعير شطر قولها ففني فكلته علي طال حاتى منه فأكلت
قال وقد ونحوه كالصاع شيء نصف يكون أن ويشبه منهم بعض إلى أشارت
مسند في تقدم ما وبين هذا بين الجمع كيف قيل فإن وسق نصف هو بعضهم

عائشة أن فالجواب فيه لكم يبارك طعامكم كيلوا كرب معدي بن المقدام
كالت

فرد البركة منحة الحالة تلك في متلمحة غير العادة مقتضى إلى ناظرة الطعام
ماءها هاجر جمعت حاين البئار عادة إلى زمزم ردت كما العادة مقتضى إلى

له قاله الذراع ناولني رافع وسلم} لبي عليه الله {صلى النبي قول وكذلك
دعوت ما منها لناولتني سكت لو فقال ذراعان إل للشاة وهل فقال مرات ثلثا

ناظرا رافع أبو وكان للبركة وسلم} مستمدا عليه الله {صلى النبي فكان به
العادة مقتضى إلى

بعد أنس مسند في والتسعين التاسع الحديث على تكلمنا  - وقد3242 2527
المائة
عليهم أشد فإنه قريشا أهجوا المائة بعد الول الحديث  - وفي3244 2528

من الوجه الراء بكسر والرشق آنفا الهجاء معنى بيان تقدم قد النبل رشق من
المصدر فهو الراء بفتح فأما رشقا رمينا قالوا بأجمعهم القوم رمى إذا الرمي
ذكر لفرينهم وقوله فيه من أخرجه لسانه وأدلع رشقا بالسهم رشقت تقول

وقال قطعته إذا وأفريته الشيء فريت عبيد وأبي الصعمي عن الزجاج
شققته إذا الشيء أفريت الحميدي

الذبيحة في ويقال ألف بغير فريت قلت للصلح فعلته فإذا الفساد وجهة على
استعمالها وهو إصلح إلى يؤدي كان وإن لها إفساد لنه باللف الوداج أفرى
والمنافحة جبريل القدس وروح الطهارة والقدس الفعل حاال يراعى وإنما

حاسان وقول الشيء عن والمخاصمة المدافعة
وعرضي ووالده أبي فإن

الساتر والوقاء فيه والخلف هذا في الكلم سبق وقد نفسه الرجل عرض
الرماح والسل مرتفعات مصعدات ويسابقنها يجارينها أي العنة يبارين وقولها

استعارة مسارعة إليها فهي الدماء في بالدخول العهد البعيدة والظماء
والمتمطرات إليه ويسارع يشتهيه فهو بالماء عهده بعد الذي كالظامئ
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تعرض إذا الرجل تمطر يقال بالمطر المتعرضات
إنها أي للخيل حاسان واستعاره جسده على لمراره وقوعه عنه وتجرد للمطر

وهي خمرة جمع والخمر القتال في والدخول والسنة السهام لرشق متعرضات
ثم الراحاة بباطن الوجه على الضرب واللطم خمار جمع وقيل كالسجادة

يسرت قد وقوله بالفتح سرورا مكة فتح يوم ذلك فعلوا وإنما للخمر استعاره
للمحاربة القران لقاء يعترضون اي اللقاء عرضتها وقوله بعثتهم أي جندا

الله {صلى الله رسول كان المائة بعد الثاني الحديث  - وفي3245 2529
اتخاذ جواز على الحديث هذا دل قد والعسل الحلواء وسلم} يحب عليه

بين وجمع صنعة دخلته ما على إل تقع ل الحلواء لن شتى اخلط من الحلوات
كان وقد الخطابي سليمان أبو قال كذلك ثفل في المستهلكين والدسم الحلوة

الرسول واتباع والتمر كالعسل بجوهره حالوا كان ما إل يأكل ل المتزهدين بعض
ل ما المجموعات تعمل قد فإنه المستقيم المنهج هو وأصحابه السلم عليه

يصلح ما تناول في تأثير وللشهوة تدبير وللطبيعة حاظ وللنفس المفردات تعمل
الله رسول كان وقد بالعلم وعليك الجهلء المتزهدين إلى يلتفت فل البدن

والبطيخ بالرطب القثاء يأكل وكان الذراع وسلم} يعجبه عليه الله {صلى
النيروز اليوم فقالوا هذا ما فقال فالوذج السلم عليه علي إلى وقدم بالرطب

مع الثوري سفيان وكان يوم كل فنورزوا قال

الحسن إلى وقدم والفالوذج المشوي الحمل سفرته ففي سافر إذا ورعه
تؤدي أو الحسن فقال شكره أؤدي ل لني آكله ل رجل فقال الخبيص البصري

وجدثا جدف مثل ومغاثير مغافير لغتان فيها والمغافير البارد الماء شكر
منكرة ريح وله كالناطف العرفط ينضجه شيء وهو ومغثور مغفور والواحاد

والعوسج كالطلح شوك له شجر كل والعضاة العضاة شجر من نوع والعرفط
خرجوا إذا يتمغفرون الناس وخرج منه ذلك ظهر إذا العرفط أغفر قد ويقال

الكلم في ليس قتيبة ابن قال مغفور المغافير واحاد أن ذكرنا وقد ذلك يجتنون
الكمأة من ضرب وهو المعجمة بالغين ومغرور مغفور إل الميم بضم مفعول
ويقال أكلت أي جرست وقوله المعاليق واحاد ومعلوق المنخر وهو ومنخور
جرس سمعت يقال الخفي الصوت الجرس وأصل أواكل أي جوارس للنحل
شعبة مجلس في كنت الصمعي قال تأكله ما على مناقيرها صوت أي الطير
جرس فقلت المعجمة بالشين الجنة طير جرش فيسمعون الحديث في فروى
شرب التي في الرواية واختلفت بها أعلم فهو عنه خذوها وقال إلي فنظر
مغافير أكلت له القائل وأن حافصة أنها أحادها أوجه ثلثة على العسل عندها

وحافصة عائشة قاله الذي وأن جحش بنت زينب والثاني وصفية وسودة عائشة
عائشة له والقائل سودة والثالث الصحيح في مذكوران والطريقان

النبي أزواج لن زينب أنها والليق عباس ابن عن مليكة أبي ابن رواه وحافصة
حازب في وسودة وصفية وحافصة فعائشة حازبين وسلم} كن عليه الله {صلى
الله أحال ما تحرم ( لم وقوله أعلم والله حازب في والباقيات سلمة وأم وزينب

لفظ وفي إليه أعود لن لقوله العسل أنه أحادهما قولن  فيه1 ) التحريم لك
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أبيها إلى حافصة ذهبت عباس ابن قال مارية جاريته أنه والثاني أشربه ل والله
بيت في معه فظلت جاريته وسلم} إلى عليه الله {صلى الله رسول فأرسل
دخلت خرجت فلما خروجها تنتظر فظلت فوجدتها حافصة فرجعت حافصة
لرضينك والله فقال سؤتني لقد والله عندك كان من رأيت قد فقالت حافصة

فانطلقت حارام علي هذه سريتي أن أشهدك فاحافظيه سرا إليك مسر إني
بها ) يعني حاديثا أزواجه بعض إلى النبي أسر ( وإذ وقوله عائشة فأخبرت

رواه مارية تحريم أحادها أقوال ثلثة إليها أسر وفيما خلف غير من حافصة
رواه بعدي الناس واليا عائشة وأبو أبوك قال أنه والثاني عباس ابن عن العوفي

قاله بعدي من خليفتي بكر أبا إن قال أنه والثالث عباس ابن عن جبير بن سعيد
من أي وحافصة عائشة ) يعني الله إلى تتوبا ( إن قوله مهران بن ميمون
ابن  قال4 ) التحريم قلوبكما صغت ( فقد باليذاء الله رسول على التعاون
وأثمت زاغت عباس

رماه الخندق يوم سعد أصيب المائة بعد الثالث الحديث  - وفي3246 2530
مصعب يدي على أسلم قد وكان معاذ ابن هو سعد هذا الكحل في العرقة ابن
فأسلم المدينة وسلم} إلى عليه الله {صلى الله رسول بعثه لما عمير بن

وكان بدرا وشهد النصار من أسلمت دار أول وهي الشهل عبد بنو بإسلمه
عليه الله {صلى الله رسول مع وثبت أحادا وشهد يومئذ الوس لواء معه

طاهر أبي بن بكر أبو وأخبرنا للقتال خرج الخندق يوم كان فلما وسلم} يومئذ
ابن حادثنا قال معروف ابن حادثنا قال حايوية ابن حادثنا قال الجوهري أخبرنا قال

بن محمد حادثنا قال هارون بن يزيد أخبرنا قال سعد ابن محمد حادثنا قال الفهم
أقفو الخندق يوم خرجت قالت عائشة عن جده عن أبيه عن علقمة بن عمرو

ومعه معاذ بن بسعد أنا فإذا فالتفت ورائي من الرض وئيد فسمعت الناس أثر
وهو سعد فمر الرض إلى فجلست مجنه يحمل أوس بن الحارثا أخيه ابن

ويقول يرتجز
حامل الهيجا يدرك قليل لبث

الجل حاان إذا الموت أحاسن ما
وكان سعد أطراف على أتخوف فأنا أطرافه منه خرجت قد درع وعليه قالت
نفر فيها فإذا حاديقة فاقتحمت فقمت قالت وأعظمهم الناس أطول من سعد
المغفر - تعني تسبغة عليه رجل وفيهم الخطاب بن عمر وفيهم المسلمين من
قالت بلء أو تحور يكون أن يؤمنك وما لجريئة إنك والله بك جاء ما عمر لي قال
قالت فيها فدخلت ساعتئذ انشقت الرض أن تمنيت حاتى يلومني زال فما

عن التسبغة الرجل فرفع

منذ أكثرت قد إنك عمر يا ويحك فقال قالت الله عبيد بن طلحة هو فإذا وجهه
المشركين من رجل سعدا ورمى قالت الله إلى إل الفرار أو التحور وأين اليوم
سعد الله فدعا أكحله فأصاب العرقة ابن وأنا خذها فقال العرقة ابن له يقال
في وحالفاءه مواليه وكانوا قريظة من تشفيني حاتى تمتني ل اللهم فقال

الله وكفى المشركين على الريح الله وبعث كلمه فرقأ قالت الجاهلية
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فأمر المدينة وسلم} إلى عليه الله {صلى الله رسول ورجع القتال المؤمنين
ثناياه على جبريل فجاءه قالت المسجد في معاذ بن سعد على فضربت بقبة
اخرج بعد السلح الملئكة وضعت ما فوالله السلح وضعت قد أو فقال النقع
الناس في وأذن لمته الله رسول فلبس فقالت فقاتلهم قريظة بني إلى

حاصرهم اشتد فلما ليلة وعشرين خمسا فحاصرهم الله رسول فأتاهم بالرحايل
الذبح أنه إليهم فأشار لبابة أبا فاستشاروا الله رسول حاكم على انزلوا لهم قيل

على فحمل سعد إلى الله رسول فبعث معاذ ابن سعد حاكم على ننزل فقالوا
حالفاؤك عمرو أبا يا يقولون فجعلوا قومه به وحاف ليف من إكاف عليه حامار

الله رسول له فقال فأنزلوه شيئا إليهم يرجع ل وهو علمت قد ومن ومواليك
وتقسم ذراريهم وتسبى مقاتلتهم تقتل أن فيهم أحاكم فإني قال فيهم احاكم

الله بحكم فيهم حاكمت وسلم} لقد عليه الله {صلى الله رسول فقال أموالهم
على أبقيت كنت إن اللهم فقال سعد وجل عز الله دعا ثم قالت رسوله وحاكم
وبينهم بينه الحرب قطعت كنت وإن لها فأبقني شيئا قريش حارب من نبيك

إليك فاقبضني

فوالذي وعمر بكر وأبو الله رسول وحاضره برأ قد وكان كلمه فانفجر قالت
فأما حاجرتي في وأنا عمر بكاء من بكر أبي بكاء لعرف إني بيده محمد نفس
صفحة والليت كالحجر صار حاتى اشتد والمعنى الجرح الكلم كلمه وتحجر قولها
سرعة والغذاد كثيرا يسيل أي دما يغذ وقولها الجانبين من ليتان وهما العنق
ولما طيبا تفوح كانت لنها العرقة أمه وسميت حابان اسمه العرقة وابن السير
ركبته فقبض يغسل وسلم} وهو عليه الله {صلى الله رسول حاضره سعد مات
لموت العرش اهتز لقد وقال له فأوسعت مكان له يكن فلم ملك دخل وقال
فقالت عليه يسوى أن قبل قبره في أمه اطلعت دفن فلما معاذ بن سعد

سنة وثلثين سبع ابن وكان وجل عز الله عند احاتسبك
الله {صلى الله رسول سحر المائة بعد الرابع الحديث  - وفي3247 2531

أشعرت قال ثم يصنعه وما الشيء يصنع أنه إليه يخيل كان وسلم} حاتى عليه
استفتيته فيما أفتاني قد الله أن

حارف الطب النباري ابن قال المسحور والمطبوب سألته عما أجابني المعنى
بن ولبيد الدواء أعظم من وهو للسحر وطب الداء لعلج طب يقال الضداد من

على يدل فهذا منافقا كان أنه الحديث هذا في جاء وقد اليهود من كان العصم
من يسقط الذي الشعر هي قتيبة ابن فقال المشاطة وأما نفاقا أسلم قد أنه

معالجة عن يسقط مما فعالة على جاء مما ومثله بالمشط سرح إذا الرأس
السحل عن وقع ما اسم والسحالة النحت عن وقع ما اسم وهو النحاتة وعمل

والخمامة والقمامة والكساحاة التخلل عن الفم عن سقط ما اسم والخللة
وقع ما اسم الظفر وقلمة الكنس وهو والخم والقم الكسح عن وقع ما أسماء

مشاقة وهي ومشاقة لفظ وفي التقوير عن وقع ما اسم والقوارة تقليمه عن
رواه وقد عبيد أبو قال عليها الذي الغشاء وهو وعاءها يعني طلعة وجف الكتان
بمطوية ليست التي البئر إل الجب أعرف ول طلعة وجب المحدثين بعض



الصحيحين     حديث من كشفالمشكل
السلمية   مشكاة  مكتبة

عبيد أبو ذكرها أقوال ثلثة وفيها وأرعوفة راعوفة يقال راعوفة تحت وقوله
أرادوا فإذا هناك ناتئة تكون احاتفرت إذا البئر أسفل في تترك صخرة أنها أحادها
يقوم البئر رأس على يكون حاجر أنها والثاني عليها المستقي جلس البئر تنقية
يمكنهم ول صلبا يكون البئر بعض في ناتئ حاجر أنها والثالث المستقي عليه

ذروان بئر لفظ وفي أروان ذي بئر وقوله حااله على فيترك كسره ول إخراجه
روي وقد غلط وهو ذروان يقول وبعضهم معروفة أروان ذي بئر الصمعي قال
ورفعوا البئر فنزحاوا ياسر بن وعمار والزبير عليا بعث أنه آخر طريق من

معقد ووتر مشطه وأسنان رأسه مشاطة فيه فإذا الجف وأخرجوا الصخرة
وقولها خفة السلم عليه ووجد عقدة انحلت آية المعوذتين من قرأ فكلما

رويناه قد أنا إل فيه سحر الذي أنه على يدل أحارقته فهل لفظ وفي أفأخرجته
فقد أنا أما فقال فتقتله الخبيث تأخذ أفل الله رسول يا قال وفيه آخر طريق من

إلى الشارة أن على يدل وهذا شرا الناس على أثير أن وأكره الله شفاني
أن والظاهر الساحار اليهودي

عليه الله {صلى النبي أن الحديث بعض في جاء وقد للسحر وذلك للساحار هذا
بعض حامله وربما عبيد أبو ذكره بقرن رأسه على احاتجم سحر وسلم} لما

طلب من هذا يستبعد ول الشاة بقرن وقعت الحجامة أن على الحديث طلب
على المقتصرين مشايخهم بعض عن لنا حاكي وقد علمهم لقلة اليوم الحديث

احاتجم الحديث عن سئل وقد الشيخ ذاك نحن وأدركنا والفهم الفقه دون النقل
الجمل لحي كأن فقال جمل وسلم} بلحي عليه الله {صلى الله رسول

الليل من تعار من قوله عن سئل أنه أدركناه آخر شيخ عن لنا وحاكي المشارط
عبيد أبي كتاب في رأى إذا فكيف ظاهر أمر في هذا كان وإذا تعرى معناه فقال

تركه ثم سحر حاين بقرن رأسه على وسلم} احاتجم عليه الله {صلى النبي أن
والرقي السيرافي ذكره كذا غير ل موضع اسم قرن وإنما يفسره ولم عبيد أبو

يؤثر أن جاز لو وقالوا الحديث هذا صحة المتكلمين من قوم أنكر وقد اللغوي
ضلل فيقع إليه الوحاي في ذلك يؤثر أن يؤمن لم الله رسول في السحر

وأمر بالسحر القرآن نطق وقد بصحته يرتاب فل الحديث نقل أما والجواب
والنبياء الساحار حاق في أحاكاما الفقهاء ورتب العقد في النفاثات من بالتعويذ

وهم محفوظ بالوحاي يتعلق ما أن إل البشر على يجري ما عليهم يجري بشر
يديه بين من يسلك فإنه رسول من ارتضى من ( إل تعالى قال فيه محفوظون

الشياطين استراق من الوحاي يحفظ أنه  والمعنى27 ) الجن رصدا خلفه ومن
النبي قبل به فيتكلموا الكهنة إلى يلقوه لئل

لبابة أبي مسند في تقدم قد المائة بعد الخامس  - والحديث3248 2532

فنأكله الكراع لنرفع كنا إن المائة بعد السادس الحديث  - وفي3249 2533
دون ما الدواب ومن الركبة دون ما النسان من الكراع ليلة عشرة خمس بعد

وإنما والماء التمر السودان وقولها طرفه الشيء كراع أن والصل الكعب
إذا فإنهم العرب عادة على أحادهما بصفة جميعا فوصفتهما خاصة التمر السود

كذلك كانا مهما شيئين أو يفترقان ل وصديقين كأخوين مجتمعين شيئين رأوا
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عليه  وقوله27 ) العراف أبويكم أخرج ( كما كقوله الشهر بالسم سموهما
وقال بالخيار البيعان وقوله والقامة الذان يعني صلة أذانين كل بين السلم
وإنما وعمر بكر أبا يعنون العمرين سنة ويقولون العشاءين بين ما أحايوا سلمان

يعاتب زهير بن قيس وقال أخف عمر لفظ لن المقدم وهو بكر أبا يغلبوا لم
جزء ابني وقيسا زهدما
سوء جزاء الزهدمان جزاني
بالكرامة يجزى المرء وكنت
لحادهما يقال أخوين يعاتب آخر وقال وقيس زهدم هما وإنما الزهدمان فقال
أبي وللخر الحر

عني الحرين مبلغ من أل
أبيا بها وخص مغلغلة
الحامر وأنشد

مقربا أمكم سبينا نحن
المنون الحيرتين صبحنا يوم
العصران عليه أتى يقال الكلم في مثنى استعمل ومما والكوفة الحيرة يريد
به ذهبت ويقال الجديدان وهما والنهار الليل والملوان والعشي الغداة وهما

والخمر اللحم وهما الحامران الرجال وأفسد والنكاح الكل وهما الطيبان
وهما البيضان للمرأة واجتمع والزعفران الذهب وهما الصفران النساء وأهلك

للمنافع هبة تكون وقد للصل هبة تكون فقد المنائح وأما والشباب الشحم
والمراد

لبنها يمنحون إبل أو شياه للنصار كانت أنه هاهنا
بن رافع مسند في المائة بعد السابع الحديث  - وفي3251 3250 2534
أنس مسند في المائة بعد الثامن وكذلك خديج

أشد زينب من خيرا امرأة أر لم المائة بعد التاسع الحديث  - وفي3252 2535
من سورة عدا وما الله إلى به وتقرب به تصدق الذي العمل في لنفسها ابتذال

الفقراء على وتتصدق بيدها تعمل زينب كانت الفيئة فيه تسرع فيها كان حاد
وقولها والسكون الرجوع والفيئة الحدة والحد وثورانه الغضب حادة والسورة

وقوله أفرطت أي عليها أثخنت حاتى شيء في تنشب أتركها لم أي أنشبها لم
ذاك من والفطنة الفصاحاة هذه أي بكر أبي ابنة أنها

إن الله رسول يا قال رجل أن المائة بعد العاشر الحديث  - وفي3253 2536
نفسها افتلتت أمي
لم فلتة فجأة ماتت والمعنى يرفعها وبعضهم النفس نصب على الرواة أكثر

الفلتة والسم افتلت فقد تمكث غير على فعل أمر وكل تمرض
عنه أقلع إذا بلل كان المائة بعد عشر الحادي الحديث  - وفي3254 2537

ويقول عقيرته يرفع
ليلة أبيتن هل شعري ليت أل

وجليل إذخر وعندي بواد
مجنة مياة يوما أردن وهل
وطفيل شامة لي يبدون وهل
الحمى عنه رفعت أي أقلع إذا قولها المدينة إلينا حابب اللهم الله رسول فقال
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عقيرته رفع قد صوته رفع لمن الناس يقول قتيبة ابن قال عقيرته يرفع وقولها
وصرخ الخرى على ووضعها فرفعها رجليه إحادى قطعت رجل أن هذا وأصل
معروف نبت والذخر عقيرته رفع قد صوته رافع لكل فقيل صوته بأعلى

فيها يتجرون مكة بقرب كانت سوق ومجنة الثمام إنه يقال أيضا نبت والجليل
بجبلين وليسا عينان وطفيل وشامة

واد وبطحان اليهود دار ذاك إذ كانت لنها الجحفة إلى حاماها ينقل أن دعا وإنما
الدبيب مثل على الرض من الماء نبع وهو نزا تعني نجل يجري وقولها بالمدينة

نزوزه ظهرت إذا الوادي إستنجل ويقال

أنا كنت قال عروة عن المائة بعد عشر الثاني الحديث  - وفي3255 2538
رسول أعتمر الرحامن عبد أبا يا فقلت عائشة حاجرة إلى مستندين عمر وابن
ما تسمعين أل أمتاه أي فقلت نعم قال رجب وسلم} في عليه الله {صلى الله

من اعتمر وما رجب في الله رسول اعتمر ما لعمري له الله يغفر فقالت يقول
عمر ابن سكوت أن اعلم نعم ول ل قال ما يسمع عمر وابن لمعه وإنه إل عمرة

النسيان بعد ذكر يكون أن أو فسكت شك قد يكون أن إما حاالين من يخلو ل
في تقدم وقد جيدا ضبطا هذا ضبطت قد وعائشة قولها إلى بسكوته فرجع
ذي في كلها عمر وسلم} أربع عليه الله {صلى الله رسول اعتمر أنس مسند

الضبط مع لها وكان ضبطها وحاسن عائشة حافظ على يدل حاديث وهذا القعدة
ومن الصحابة من جماعة على الرد على به تقدم غزير فهم
) يوسف كذبوا قد أنهم ( وظنوا قوله تفسير في عباس ابن على ردها ذلك

في الشؤم أن وفي الحي ببكاء الميت تعذيب في عمر وابن عمر  وعلى110
وعلى عليه صوم فل جنبا أصبح من روايته في هريرة أبي وعلى والدار الفرس
غيرهم
على استأذن رجل أن المائة بعد عشر الثالث الحديث  - وفي3256 2539
فلما العشيرة أخو بئس قال رآه وسلم} فلما عليه الله {صلى الله رسول
فسن المداراة وجه على الله رسول فعله إنما هذا وجهه في النبي تطلق جلس
والظالم الشرير حاق في هذا مثل يستعمل أن فيجوز لمته ذلك

بالعرش معلقة الرحام المائة بعد عشر الخامس الحديث  - وفي3258 2540
أن الحديث هذا من المراد الله قطعة قطعني ومن الله وصله وصلني من تقول

مسند في هذا إلى أشرنا وقد دعاؤه المستجاب منه المسموع كالقريب الرحام
هريرة أبي

مهنة الناس كان المائة بعد عشر السادس الحديث  - وفي3259 2541
كفاة لهم يكن ولم أنفسهم
تفتح ول الميم بكسر الخدمة والمهنة والمهن الخادم والماهن ماهن جمع المهنة
من والكفاة استخدموني أي وامتهنوني وأمهنهم أمهنهم القوم مهنت وتقول
اغتسلتم وقوله المكروهة الريح والرواح الكريهة الرائحة والتفل أعمالها تكفيه
واجب مستحب الجمعة غسل أن على دليل
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بريدة مسند في تقدم قد المائة بعد عشر السابع  - والحديث3260 2542
البنات هذه من ابتلي من المائة بعد عشر التاسع الحديث  - وفي3262 2543
على يعظم إنما والثواب لهن الكراهة لموضع بالبتلء ذكرهن إنما بشيء

المكروه
حارام فهو أسكر شراب كل المائة بعد العشرين الحديث  - وفي3263 2544

نوع أي من حارام وكثيره المسكر قليل أن على واضح دليل وهذا
والنعت العام بالسم السكر منه يكون الذي الشراب جنس إلى أشار لنه كان

حارام فهو أروى شراب كل قال لو كما هذا وصار الحكم علة هو الذي الخاص
هاهنا فكذلك الجنس يستغرق فهو

{صلى النبي أن المائة بعد والعشرين الحادي الحديث  - وفي3264 2545
فهل قائل قال إن السلم عليك يقرأ جبريل هذا عائشة يا وسلم} قال عليه الله

وجهين من فالجواب مريم واجه كما أعجب فكان بالسلم جبريل واجهها
بكونه يعلمها مريم إلى جبريل بعث آت لمر عيسى وجود قدر لما أنه أحادهما

عند إليها بعث ثم الحمل زمن في فتسكن بالقدرة مكون أنه لتعلم كونه قبل
) سريا تحتك ربك جعل قد تحزني ( أل لها فقال ووحادة حايرة في لكونها الولدة
لمعجز ومبدأ لنزعاجها تسكينا الحالتين في لها الملك خطاب  فكان24 مريم
مريم أن والثاني الحالت هذه مثل في تقع تكن لم وأنها عائشة بخلف ولدها
كما الرسول لمكان احاترمت وعائشة بالخطاب فواجهها زوج عن خالية كانت

عمر غيرة من خوفا يدخله أن المنام في رآه الذي عمر قصر الرسول احاترم
حافظا له شهوة ل الذي جبريل احاترمها إذا لنها عائشة فضل في أبلغ وهذا

أبعد عنها قيلت التي الفحشاء عن كانت زوجها لقلب
الله رسول خيرنا المائة بعد والعشرين الثاني الحديث  - وفي3265 2546

طلقا نعده فلم

كنتن إن لزواجك قل النبي أيها ( يا الية هذه نزول عند خيرهن إنما أنه اعلم
) الحازاب جميل سراحاا وأسرحاكن أمتعكن فتعالين وزينتها الدنيا الحياة تردن

يكون ول أطلقكن حاتى فأخبرنني الدنيا اخترتن إن المعنى يكون هذا  فعلى28
للمرأة قال إذا فإنه الطلق وقع نفسها فيه اختارت إذا التي المرأة تخيير من

الطلق سؤالها عن جوابا يكون أن أو نيته إلى يفتقر حاقه في كناية كان اختاري
تدخل ول نفسي اخترت كقولها الكناية بلفظ قبلته إن أيضا حاقها في كناية وهو
غير من الطلق وقع منك نفسي طلقت قالت إذا فأما نيتها يفتقر هذا فإن علي

تأخذ أو المجلس عن تقم لم ما بيدها فأمرها المجلس على موقوف وذلك نية
فإن الفور على إنه الشافعي قولي لحاد خلفا المجلس حاكم يقطع علم في

بيدها أمرها والزهري الحسن وقال يدها من المر خرج نفسها تطلق ولم قامت
واحادة حانيفة أبو وقال رجعية فهي فاختارت واحادة ونوى اختاري قال وإذا أبدا
الثلثا ونوى اختاري قال فإن رجعية فهي بها مدخول كان إن مالك وقال بائن

واحادة تقع حانيفة أبو وقال ثلثا فهي الثلثا ونوت فاختارت
شبر قيد ظلم من المائة بعد والعشرين الثالث الحديث  - وفي3266 2547

زيد بن سعيد مسند في سبق وقد شبر قدر أي
قالت المائة بعد والعشرين الرابع الحديث  - وفي3267 2548

اعلم شعبان في إل أقضي أن أستطيع فما رمضان من الصوم علي يكون كان
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أصبح ثم ليقضي النية بيت إذا أنه إل شعبان إلى جائز رمضان قضاء تأخير أن
مقام وقام تعين قد فيه بشروعه لنه اليوم ذلك يفطر أن له يجز لم صائما

للقضاء النية تبيت أن يمكنها فلم إليه نسائه أحاب عائشة وكانت المقضي
يصوم أنه علمت فلما حاقه لواجب قضاء القضاء فأخرت يريدها أن مخافة
شيء كل على مقدم الزوج حاق أن على هذا دل وقد القضاء في أخذت شعبان

الفرائض خل ما

ألفاه ما قالت المائة بعد والعشرين الخامس الحديث  وفي3268 2549
أول وسلم} ينام عليه الله {صلى وكان الليل آخر السحر نائما إل عندي السحر

وقد نومه إلى عاد السحر جاء فإذا فيصلي قبله أبو الليل نصف قام فربما الليل
وقد سدسه وينام ثلثه ويقوم الليل نصف ينام كان داود صلة الصلة أفضل قال
لم الفجر قبل النسان نام فإذا الليل آخر سهر الوجه في الصفرة سبب إن قيل

السهر في أثر ول الوجه في صفرة عليه تظهر
رأيته ما المائة بعد والعشرين الثامن الحديث  - وفي3271 2550

وسلم} سبب عليه الله {صلى بين قد شعبان في منه صياما أكثر شهر في
الجال إن فقال فيه صومه عن سئل فإنه آخر حاديث في شعبان في صومه
الناس يغفل شهر إنه ثم ربي عبادة في وأنا أجلي يكتب أن فأحاب فيه تكتب

لقلة فاضل يكون عنه الناس يغفل وقت وكل لرمضان بالفطر تقويا عنه
ذلك وأشباه الليل ونصف العشاءين بين وكما بالخدمة القائمين

رسول أتى رجل أن المائة بعد والعشرين التاسع الحديث  - وفي3272 2551
أني المعنى رمضان في أهلي أصبت قال مالك وقال احاترق إنه فقال الله

في الحديث هذا سبق وقد بالنار الحاتراق إلى يؤول الذي الثم بنار احاترقت
هريرة أبي مسند
ثوب من الجنابة أغسل كنت المائة بعد الثلثين الحديث  - وفي3273 2552
على فدليل فركه وأما فللتنظف غسله أما أفركه كنت لفظ وفي الله رسول
عاجل ييبس ل أنه ومعلوم يابسا كان إذا حاكمه وكذلك طهارته

له يكن لم لنه حاكه قبل الثوب ذلك في السلم عليه الرسول صلة والظاهر
أن والشافعي أحامد عند فالمنصور المني في الفقهاء اختلف وقد كثيرة ثياب
فيجزي خفيفة نجاسة نجس أنه أحامد وعن طاهر لحمه يؤكل وما الدمي مني
رطبه في الغسل أوجب مالكا أن إل ومالك حانيفة أبي قول وهو يابسه فرك

ويابسه

الله رسول رأيت ما المائة بعد والثلثين الحادي الحديث  - وفي3274 2553
له تهيأ ول لذلك همه جمع ما المعنى لهواته منه ترى حاتى ضاحاكا قط مستجمعا

من المتدلية الحمراء اللحمة وهي لهاة جمع واللهوات فيه أسرع ول قصده ول
السحابة الميم بفتح والمخيلة الضخن السحاب من والعارض العلى الحنك

إذا مخيلة فهي السماء أخالت ويقال منها المطر وجود الظن على يغلب التي
السماء مطرت يقال الزجاج قال لغة وأمطرت المطر وجود يوهم غيما تغيمت

هبوبها اشتد الريح وعصفت عنه كشف عنه سري ومعنى وأمطرت



الصحيحين     حديث من كشفالمشكل
السلمية   مشكاة  مكتبة

الله رسول سهر المائة بعد والثلثين الثاني الحديث  - وفي3275 2554
السهر والرق بالليل النوم عدم السهر أرق لفظ وفي ليلة المدينة مقدمه

النوم في النفس ترديد صوت والغطيط تحريكه عند صوته السلح وخشخشة
) الناس من يعصمك ( والله نزلت حاتى وسلم} يحرس عليه الله {صلى وكان

من فالجواب بالقدر وثقته توكله مع الحراسة طلب كيف قيل  فإن67 المائدة
درعين بين ظاهر كما إليها لحاجته ل الشياء هذه سن أنه أحادهما أوجه ثلثة

اشتد إذا كانوا أنهم عنها غناه على ويدل أصحابه واستشار طبيبين وشاور
أن والثاني وخرج وحاده ركب بالمدينة فزع وقع ولما به واتقوا قدموه البأس
وتوكل اعلقها قوله بدليل بالسباب العمل ينافيان ل سبحانه بالله والثقة التوكل

ول البدن تختص أفعال بالسباب والتعرض بالقلب يختص عمل التوكل لن وهذا
ومنه السباب بمراعاة إل يدفع ل وحاديثها النفس وساوس أن والثالث تناقض

النفس وسوست  ومتى260 ) البقرة قلبي ليطمئن ( ولكن إبراهيم قول
من بشيء وسوستها سكنت فإذا وظائفه عن القلب شغلت

هذا ومن المسبب إلى الناظر المتوكل القلب إيذاء عن به تشاغلت السباب
أحارزت إذا النفس إن ويقول طعاما يحمل رأوه أنهم الفارسي سلمان حاديث
اطمأنت قوتها

كان هريرة أبا إن المائة بعد والثلثين الثالث الحديث  - وفي3276 2555
الله {صلى النبي عن روتا سلمة وأم عائشة وأن يصم فل جنبا أصبح من يقول
لبي قيل فلما ويصوم يغتسل ثم جنب وهو الفجر يدركه كان وسلم} أنه عليه

تعلق وقد العباس بن الفضل من سمعته الله رسول من أسمعه لم قال هريرة
ميت على أحاال الصواب له بان لما فقال هريرة أبي على الطاعنين بعض بهذا
لهذا يقال أن والجواب عمر خلفة في عشرة ثماني سنة مات الفضل لن

حاديث في فضله ذكرنا وقد فيه مطعن فل هريرة أبو أما بالعلم الجاهل
هذه في جرى ما علمت لو ثم عليه الطاعنين على ورددنا مسنده من المصراة
استصحبوا الصحابة من جماعة أن وعرفت والمنسوخ الناسخ من الشريعة

قد إنه ثم مهلك الجهل ولكن هذا قلت ما الناسخ يبلغهم ولم بالمنسوخ العمل
فكان يجامع أو بالليل انتبه إذا يأكل أن نام من على يحرم السلم أول في كان

حاين إلى والجماع للكل الباحاة جاءت فلما الحكم لذلك تابعا هريرة أبو قاله ما
ضرورة من صار الفجر طلوع

إل حاقائقها على يطلع ل الشياء وهذه جنبا يصبح أن الفجر وقت إلى المجامع
النقلة فقهاء

الحساب نوقش ومنه المائة بعد والثلثين الرابع الحديث  - وفي3277 2556
شيء منه يترك ل حاتى الحساب في الستقصاء المناقشة عبيد أبو قال عذب
وهو هذا من الشوكة نقش وأحاسب حاقي جميع منه انتقشت قولهم ومنه

من أن الحديث هذا وظاهر قلت شيء منها الجسد في يترك ل حاتى استخراجها
المرحاوم فأما عليه المسخوط يفتش إنما لنه عذب عمله شيء كل عن فتش
من الحديث معنى يكون أن ويحتمل المسألة في المسامحة رحامته بداية فإن

بنقاشه عذب نوقش
الرجال أبغض إن المائة بعد والثلثين الخامس الحديث  - وفي3278 2557

الزجاج قال لد وقوم اللدد بين ألد رجل قتيبة ابن قال الخصم اللد الله إلى
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وجه أي من خصمه أن وتأويله العنق صفحتا وهما العنق لديدي من واشتقاقه
ذلك في غلبه الخصومة أبواب من شمال أو يمين عن أخذ

الله رسول يا قلت المائة بعد والثلثين السادس الحديث  - وفي3279 2558
الفرج عن كناية وهو بضع جمع البضاع نعم قال أبضاعهن في النساء يستأمر

هذا بعد ما سبق وقد هريرة أبي مسند في الحديث هذا سبق وقد
الفتح بعد هجرة ل المائة بعد والثلثين الثامن الحديث  - وفي3281 2559
وبينا عباس ابن مسند في هذا سبق قد فانفروا استنفرتم وإذا ونية جهاد ولكن

الهجرة معنى فسقط الكل فتح قد كأنه كان فتحت فلما القرى أم هي مكة أن
قال ديمة عمله كان المائة بعد والثلثين التاسع الحديث  - وفي3282 2560

لبيد قال السكون مع الدائم المطر الديمة أصل عبيد أبو
ديمة من واكف وأسبل باتت
تسجامها دائما الخمائل يروي
أقله برق ول رعد فيه ليس الذي الدائم المطر الديمة النصاري زيد أبو وقال
أشد والرهمة الديمة نحو والتهتان الليل ثلث أو النهار ثلث
بديمة القتصاد مع دوامه في عمله فشبهت ذهابا وأسرع الديمة من وقعا

المطر
كانت إذ إحادانا كانت المائة بعد والربعين الحادي الحديث  - وفي3284 2561
تأتزر أن أمرها يباشرها وسلم} أن عليه الله {صلى الله رسول فأراد حاائضا

هذا في سبق وقد وانبعاثها إقبالها الحيضة فور يباشرها ثم حايضتها فور من
الحائض مباشرة ذكر وسبق لربه أملككم قولها بيان المسند
غنما مرة أهدى المائة بعد والربعين الثاني الحديث  - وفي3285 2562
عليه ينطلق ل أنه بعضهم زعم وقد الهدي من الغنم أن على يدل هذا فقلدها

مذهب وهو تقليدها المسنون أن على يدل ما الحديث هذا وفي الهدي اسم
يسن ل ومالك حانيفة أبو وقال والشافعي أحامد

رخص المائة بعد والربعين الثالث الحديث  - وفي3286 2563
بلفظ جاءت فقد الرخصة أما حامة ذي كل من الرقية في النصار من بيت لهل
وقد أنس مسند في هذا بيان سبق وقد حامة أو عين من إل رقية ل وهو عام

عباس ابن مسند في بالعين يتعلق فيما تكلمنا
مسند في المائة بعد والربعين الرابع الحديث بيان سبق  - وقد3287 2564

أيضا عباس ابن

إلى مسندته كنت المائة بعد والربعين الخامس الحديث  - وفي3288 2565
الطست مات أنه شعرت فما حاجري في انخنث فلقد بالطست فدعا صدري
أو عنقه انخنثت عبيد أبو قال مال بمعنى وانخنث ذر أبي مسند في مذكور
والتكسر التثني وأصله الجسد من غيرها

المرأة أنفقت إذا المائة بعد والربعين السادس الحديث  - وفي3289 2566
وقد وللزوج أجرها فلها مفسدة غير بيتها طعام من

هريرة أبي مسند في تقدم
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الوجع أحادا رأيت ما المائة بعد والربعين السابع الحديث  - وفي3290 2567
علت وكلما المعرفة مقدار على البتلء شدة أن اعلم الله رسول من عليه أشد

عن سبق وقد به رفق اشتدت وكلما عليه واشتد به البلء لصق العارف منزلة
يوعك كما أوعك إني قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن مسعود ابن

بن أحامد أخبرنا قال المذهب ابن أخبرنا قال الحصين ابن وأخبرنا منكم رجلن
حادثنا قال وكيع حادثنا قال أبي حادثني قال أحامد بن الله عبد حادثنا قال جعفر

يا قلت قال أبيه عن سعد بن مصعب عن النجود أبي بن عاصم عن سفيان
من فالمثل المثل ثم الصالحون ثم النبياء قال بلء أشد الناس أي الله رسول
وإن بلئه في زيد صلبة دينه في كان فإن دينه حاسب على الرجل يبتلى الناس

عنه خفف رقة دينه في كان
أمتاه يا لعائشة قلت المائة بعد والربعين الثامن الحديث  - وفي2478 2568

رأى محمدا أن حادثك من قلت مما شعري قف لقد فقالت ربه محمد رأى هل
كذب فقد ربه

والستعظام الفزع من وارتفع قام أي قف وقولها للوقف الهاء أمتاه يا قوله
ينحصر وجوابه الرؤية ينفي من به يحتج الحديث وهذا المختلق الكذب والفرية

صحابي رأي إلى فيه يرجع ل هذا ومثل رواية ل رأي أنه أحادها أوجه ثلثة في
وقد طرقه من للرؤية الثبات صح وقد مقدم والثبات نفي أنه والثاني به ينفرد
رؤية في تضارون هل و ربكم لترون إنكم عليها متفق طريق من مضى

النبي عن عباس ابن روى وقد رؤيته في تضارون ل فكذلك والقمر الشمس
كانت ما أمر هذا أن والثالث ربي رأيت قال وسلم} أنه عليه الله {صلى
في ربه رأى إنما وسلم} فإنه عليه الله {صلى الرسول عند زمنه في عائشة

الله رسول إلى زفت إنما وعائشة الهجرة قبل كان والمعراج المعراج ليلة
قوله فأما سنين تسع بنت وهي الهجرة من ثنتين وسلم} سنة عليه الله {صلى

بحقيقة الحااطة الية معنى الزجاج  فقال103 ) النعام البصار تدركه ( ل
قوله وأما الرؤية من الله رسول عن صح لما للرؤية دفع ذلك في وليس الرؤية

المراد المفسرون  قال51 ) الشورى وحايا إل الله يكلمه أن لبشر كان ( ما
) حاجاب وراء من ( أو المنام في الوحاي هاهنا بالوحاي

إلى الرسول ) ذلك ( فيوحاي ) كجبريل رسول يرسل ( أو موسى كلم كما
على محمولة الية وهذه يعلى أبو القاضي قال يشاء ما الله بإذن إليه المرسل

الدنيا في حاجاب وراء من إل بشرا يكلم ل أنه
من الرضاعة إنما المائة بعد والربعين التاسع الحديث  - وفي3292 2569

إنما اللبن يشبعه أن طعامه كان جاع إذا الذي إن المعنى عبيد أبو قال المجاعة
فليس أرضعتموه فإن الطعام جوعه من يشبعه الذي فأما الرضيع الصبي هو

والمصة الفطام قبل الحولين في كان ما الرضاع إنما الحديث فمعنى برضاع
في العلماء اختلف وقد لها حارمة ول الجوع تسد ل لنها وهذا الواحادة المرة

أحااديث بعد ذلك وسيأتي منه يحرم ما قدر وفي الرضاع مدة
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تنعله في التيمن يعجبه كان المائة بعد الخمسين الحديث  - وفي3293 2570
باليمين خص اليمين في القوة جعلت لما كله شأنه وفي وطهوره وترجله
اليمين أهل وسلم} يقدم عليه الله {صلى الرسول فكان فالفضل الفضل
لفضله اليمن الجانب ويخص
يقول أن يكثر كان المائة بعد والخمسين الحادي الحديث  - وفي3294 2571

تعني القرآن يتأول لي اغفر اللهم وبحمدك اللهم سبحانك وسجوده ركوعه في
3 ) النصر واستغفره ربك بحمد ( فسبح تعالى قوله

العشر دخل إذا كان المائة بعد والخمسين الرابع الحديث  - وفي3297 2572
اعتزال أحادهما قتيبة ابن ذكرهما وجهين على يتأول الحديث هذا المئزر شد

قال مثل هو وإنما مئزر ثم يكن لم وإن المئزر بشد ذلك عن فكنى النساء
الخطل

مآزرهم شدوا حااربوا إذا قوم
بأطهار باتت ولو النساء دون

فيه جددت أي مئزري المر لهذا شددت قد تقول العبادة في الجد أنه والثاني
الهذلي قال

لمضوفة دعا جاري إذا وكنت
مئزري الساق ينصف حاتى أشمر

لرجاء أحادهما لمعنيين العشر في يجتهد كان وإنما منه يحذر المر والمضوفة
الخاتمة تجويد على يحرص أن وينبغي العمل آخر لنه والثاني القدر ليلة

بالقرآن الماهر المائة بعد والخمسين السادس الحديث  - وفي3299 2573
تسميتهم وفي الملئكة والسفرة الحاذق الماهر البررة الكرام السفرة مع

كتبة أي سفرة فسموا واليضاح البيان من مأخوذ أنه أحادهما قولن بالسفرة
من مأخوذ والثاني سافر للكاتب ويقال ويوضحه الشيء يبين الكاتب لن

أصلحت أي القوم بين سفرت يقال الثنين بين يصلح الذي والسفير السفارة
والثاني وأنبيائه الله بين فيما يسفرون أنهم أحادهما قولن فيه يسفرون وفيما

البررة الكرام وقوله المصلح والتأديب بالوحاي ينزلون لنهم الناس صلح في
وربما والتبلد الشيء في التردد والتعتعة مطيعون أي بررة ربهم على كرام أي

لن كذلك وليس الماهر على يزيد أنه أجران له قوله في السامع تخايل
فإنما وأكثر سبعمائة إلى تضاعف قد الحسنة فإن تحصر ل للماهر المضاعفة

مضاعفا الثواب ذلك يعطى وفاعلها معلوم ثواب لها فالحسنة مقدر شيء الجر
الذي هذا أجر جعل فهل قيل فإن أجران منه المقصر ولهذا مرات عشر إلى

ل أنه أحادهما وجهين من فالجواب أعظم مشقته لن أكثر القرآن عليه يشق
التتعتع يقع ول الدراسة كثرة عن إل غالبا منه يمهر
أن والثاني أجره ارتفع قلبه في استقر حاتى الحافظ فباجتهاد قلتها عن إل غالبا

العربي فضل كما تكسب ل بها خص لجوهرية البليد على الفهم الحافظ يفضل
هذا بعد ما سبق وقد يشاء من يؤتيه الله فضل وذلك الكودن على

صوت الله رسول سمع المائة بعد الستين الحديث  - وفي3303 2574
أفعل ل والله يقول وهو ويسترفقه الخر يستوضع أحادهما فإذا بالباب خصوم
المعروف يفعل ل الله على المتألي أين فقال الله رسول عليهما فخرج

ويسترفقه عنه يحط أي حاقه من شيئا له يضع أن وهو الوضيعة يسأل يستوضع
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يحلف أن للنسان نهي الحديث هذا وفي واللطف اللين والرفق الرفق يسأله
والخير البر ترك على

عليه الله {صلى النبي جاء لما والستين الحادي الحديث  - وفي3304 2575
أنظر وأنا الحزن فيه يعرف جلس رواحاة وابن وجعفر حاارثة ابن وسلم} قتل

في يقدح ل الدمي على الحزن ظهور أن على يدل الحديث هذا الباب صائر من
عليه يظهر ما يملك ل النسان لن بالقضاء الرضا في يؤثر ول الصبر

أي أنفك الله أرغم وقولها شقه وصيره الباب وصائر الدمع وجريان الحزن من
والكلفة المشقة والعناء التراب وهو بالرغام ألصقه
رأى الله رسول أن لو المائة بعد والستين الثاني الحديث  - وفي3305 2576

أشارت إنما إسرائيل بني نساء منعت كما المسجد لمنعهن النساء أحادثا ما
منه يخاف مما ذلك ونحو والطيب واللباس الزينة من النساء أحادثا بما عائشة
إسرائيل بني أنساء لعمرة فقلت سعيد بن يحيى قال الحديث هذا وفي الفتنة
كلهن نسوة أربع عائشة عن روى فقد عمرة أما نعم قالت المسجد منعن

على أمها مع دخلت أنها روت والثانية الحديث هذا راوية إحاداهن عمرة اسمها
في وسلم} يقول عليه الله {صلى الله رسول سمعت ما فسألتها عائشة
وسلم} يقول عليه الله {صلى الله رسول سمعت قال الطاعون من الفرار

الزحاف من كالفرار
بالمدينة فمررنا مكة إلى عثمان قتل سنة عائشة مع خرجت قالت والثالثة

دمه من قطرت قطرة أول فكانت حاجره في وهو قتل الذي المصحف ورأينا
 قالت137 ) البقرة العليم السميع وهو الله ( فسيكفيكهم الية هذه على

رسول سمعت قالت عائشة عن روت والرابعة سويا رجل منهم مات فما عمرة
وتأخير الفطار بتبكير ويأمر الوصال عن وسلم} ينهى عليه الله {صلى الله

الزهري عنها حادثا النصارية الرحامن عبد بنت عمرة فهي الولى فأما السحور
العدوية قيس بنت عمرة والثانية فيه نحن الذي الحديث هذا رواية وهي وغيره

هي الثالثة هذه إن الحفاظ بعض قال وقد العدوية أرطأة بنت عمرة والثالثة
لها فيقال الرابعة وأما جدها إلى وتارة أبيها إلى تارة نسبت وإنما الثانية

الطاحاية

اشتكى إذا كان المائة بعد والستين الثالث الحديث  - وفي3306 2577
- هكذا وسلم} بإصبعه عليه الله {صلى النبي قال جرح به كان أو النسان

بعضنا بريقة أرضنا تربة الله بسم فقال رفعها ثم بالرض سبابته الراوي ووضع
من بإصبعه يأخذ كان أنه الحديث هذا من المراد ربنا بإذن سقيمنا به يشفى
الجرح ذلك على فيضعه الرض تراب
فيعلق بالريق لتبتل فمه في السبابة يضع كان أنه على يدل بعضنا بريقة وقوله

العرب وكانت العرب عند معروف النسان وطن بتراب والستشفاء التراب بها
رجل قال يعرض مرض عند به تستشفي بلدها تربة من معها حاملت سافرت إذا
ضبة بني من

مسيرنا بكنه علم على نسير
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المزاود فناء في زاد وعدة
قبيضة منها السفار في ونحمل

الموالد لحب النائي المنتأى من
في اسفنديار واعتل لوطنه حابا بلده إلى يحمل أن مات إذا السكندر وأوصى

واديها ماء من وشربة بلخ تربة من شمة قال تشتهي ما له فقيل غزواته بعض
عشقته قد ملكهم بنت وكانت مأسورا وكان بالروم الكتاف ذو سابور واعتل
اصطخر تراب من وشميما دجلة ماء من شربة فقال تشتهي ما له فقالت
من هذا وقالت شاطئه من وقبضة الفرات من بماء أتت ثم أياما عنه فغبرت

وقد علته من فنقه التربة تلك واشتم بالوهم فشرب أرضك تربة من وهذه دجلة
إلى هذا بعد ما سبق

سألت امرأة أن وفيه المائة بعد والستين السادس  - الحديث3309 2578
خذي فقال المحيض من غسلها وسلم} عن عليه الله {صلى الله رسول
بها فتطهري مسك من فرصة

الفرصة عبيد أبو قال النصارية شكل بنت أسماء اسمها السائلة المرأة هذه
قطعته أي الشيء فرصت من أخذ وإنما غيره أو القطن أو الصوف من القطعة

العشى قال الفضة بها تقطع التي الحديدة المفراص ومنه
وأعيركم أعراضكم عن وأدفع
ملحبا الخفاجي كمفراص لسانا

من أنه أحادهما وجهان ممسكة وقوله وفي ملحب فهو به قطع شيء وكل
تمسكها أنها يريد ومسكته الشيء أمسكت يقال المساك من الثاني المسك

من فرصة اللفاظ بعض في ذكرنا قد أنا الول الوجه ويصدق فتستعملها بيدها
الفقراء يبتذله بحيث عندهم المسك يكن لم أنه الثاني الوجه ويقوي مسك

الرأس جمجمة في قطع أربع وهي القبائل تسمى وهي شأن جمع والشئون
ومراد العين إلى عروق في منها يجري الدمع إن ويقال ببعض بعضها مشعوب
الشعر أصول إلى الماء يبلغ أن الحديث
مرضت جارية أن المائة بعد والستين الثامن الحديث  - وفي3311 2579
وسلم} عليه الله {صلى الله رسول فقال يصلوها أن فأرادوا شعرها فتمعط

الله لعن
شعره سقط إذا أمعط ذئب يقال تناثر بمعنى تمعط والمستوصلة الواصلة

والخداع الغش من فيه لما ذلك عن نهي وإنما الشعر تمرط ومثله أجرد فبقي
وغيره عمر ابن مسند في هذا ذكرنا وقد

قالت امرأة أن المائة بعد والستين التاسع الحديث  - وفي3312 2580
كنا أنت أحارورية فقالت الصلة تقضي ول الصوم تقضي الحائض بال ما لعائشة

الحرورية لن هذا لها قالت إنما الصلة بقضاء نؤمر ول الصوم بقضاء نؤمر
الصول ضيعوا قد كانوا وإن الفروع في ويتعمقون يتنطعون

لحمه كثر لما عائشة قالت المائة بعد السبعين الحديث  - وفي3313 2591
وما مات ولقد أصل بالسمن الله رسول أحاد وصف ما أنه اعلم جالسا صلى
لما قولها روى الرواة بعض أن فأحاسب مرتين يوم في الخمير خبز من شبع
سمن بمعنى بدن أن ظنوا قد قوما فإن لحمه كثر فقال المعنى يظنه بما بدن

المسند هذا من والستين السادس الحديث في عليه تكلمنا وقد كذلك وليس
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قليل كان وإن لحمه ثقل المعنى يكون أن ويحتمل
ينام أن أراد إذا كان المائة بعد والسبعين الحادي الحديث  - وفي3314 2582

الوضوء وأما الذى فلزالة الفرج غسل أما للصلة وتوضأ فرجه غسل جنب وهو
عمر مسند في هذا تقدم وقد الحدثا فلتخفيف

النبي أزواج بعض أن المائة بعد والسبعين الثاني الحديث  - وفي3315 2583
فأخذوا يدا أطولكن قال لحوقا بك أسرع أينا له وسلم} قلن عليه الله {صلى
يدها طول كان أنما بعد فعلمنا يدا أطولهن سودة فكانت يذرعونها قصبة

فيه غلط الحديث هذا الصدقة تحب وكانت به لحوقا أسرعنا فكانت للصدقة
ول التعاليق أصحاب ول عليه ينبه لم كيف البخاري من والعجب الرواة بعض

من به سودة لحوق وقال فسره فإنه الخطابي ذلك بفساد علم ول الحميدي
بالعطاء يدا أطولهن كانت فإنها زينب هي وإنما وهم ذلك وكل نبوته أعلم

في بها تقوى والوعية الزمة تعمل زينب كانت نجيح أبي ابن قال والمعروف
به لحوقا أزواجه أول وهي عشرين سنة زينب وتوفيت وجل عز الله سبيل

من الصحة على مسلم ذكره وقد وخمسين أربع سنة في توفيت إنما وسودة
كانت لنها زينب يدا أطولنا فكانت قالت عائشة عن طلحة بنت عائشة حاديث
وتتصدق تعمل

من أبيات أهل دف المائة بعد والسبعين الثالث الحديث  - وفي3316 2584
وهو الدفيف من وأصله الواردون الجماعة الدافة الضحى حاضرة البادية أهل
سقاء جمع والسقية ويدب يدج ودب دج ومثله دفيفا يدف دف يقال لين سير
فهو أذبته بمعنى الشحم وجملت الساعدي حاميد أبي مسند في مذكورة وهي

مسند في ذكرناه وقد الغنم أو البقر أو البل في الكائن الدهن والودك جميل
سعد بن سهل

تبنى عتبة ابن حاذيفة أبا أن المائة بعد والسبعين الرابع الحديث  - وفي2585
فقال النصارية هذه اسم في اختلفوا النصار من لمرأة مولى وهو سالما
حاذيفة أبي تحت وكانت فأعتقته يعار بنت لثبيتة سالم كان سعد بن محمد
وفي إياه ثبيتة لعتق النصار في يذكر فسالم حاذيفة أبو فتبناه حاذيفة أبا فتولى

يعار بنت لسلمى كان الخطيب بكر أبو وقال حاذيفة أبا لتوليه المهاجرين
رجل يقال مهنتي ثياب في متبذلة أى فضل فيراني وقولها فأعتقته

يأوي كان وإنما سراويل ول إزار عليه وليس وقميص رداء عليه كان إذا فضل
بن الوليد بنت هندا أخيه ابنة أنكحه تبناه لما حاذيفة أبا لن واحاد بيت في معهم
والشافعي أحامد فعند الرضاع مدة في العلماء اختلف وقد معهم وكان عتبة
وقال ونصف سنتان حانيفة أبي وعند حاولن الرضاع مدة ومحمد يوسف وأبي
أيام إحاداهن روايات ثلثا التحديد في عنه وروي يحده ولم وشيء سنتان مالك

جرى الذي هذا فأما سنين ثلثا زفر وقال شهران والثالثة شهر والثانية يسيرة
خاص أنه أحادهما محملن فله رجل وهو ترضعه أن أمرها أنه من سالم حاق في

يكون أن والثاني عنها ذكرنا ما على عائشة عام حاكمه أن إلى ذهب وإنما
حاكم منه اقتضيتم فكيف نسخ الكبير رضاع حاكم إن قلتم إذا قيل فإن منسوخا
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الناسخ لن الخمس حاكم بقاء يمنع ل ذلك نسخ أن فالجواب رضعات الخمس
رجل وهو ارتضع فكيف قيل فإن الرضعات لعدد ل والصغير للكبير يعرض إنما

الرضعات في العلماء اختلف وقد وشرب إناء في له خلبت أنها فالجواب
ذلك على يدل الحديث وهذا رضعات خمس أحادها أقوال ثلثة على المحرمة

واحادة رضعة والثاني الشافعي قول وهو حانبل بن أحامد عن المشهور هو وهذا
أحامد عن ورواية ومالك حانيفة أبي قول وهو

ل قوله ووجهه أحامد عن ورواية وداود عبيد أبي قول وهو رضعات ثلثا والثالث
هل العلماء واختلف تحرم الثلثا إن قوله دليل فكان والمصتان المصة تحرم
والشافعي ومالك حانيفة أبو فقال والسعوط بالوجور الرضاع تحريم يتعلق
عبد بكر أبو واختار كالمذهبين أحامد وعن به يتعلق ل داود وقال بذلك يتعلق
فإنه والدواء والطعام بالماء المشوب اللبن وأما داود توافق التي الرواية العزيز
أبو وقال الشافعي قول وهو غالبا أو مغلوبا اللبن كان سواء التحريم به يتعلق
لبنها من المرأة صنعت فإن مغلوبا كان وإن حارم الدواء خالطه إذا أنه حانيفة

حالب فإن يحرم ل حانيفة أبو وقال الشافعي قول وهو حارم صبيا فأطعمته جبنا
ل الشافعي وقال ومالك حانيفة أبي قول وهو حارم صبي به وأرضع ميتة لبن

رسول فتوفي عائشة قول وأما أصحابنا من الخلل بكر أبي اختيار وهو يحرم
أن فالجواب خمس ول عشر القرآن في وليس القرآن من نقرأ فيما وهي الله
النبي زمان آخر في هذا أن إلى فأشارت حاكمه وبقي لفظه نسخ مما هذا

على ذلك يقرأ النسخ يبلغه لم من بعض صار وسلم} حاتى عليه الله {صلى
القلوب من ذلك أزيل ثم الول الرسم
) ألبتة فارجموهما زنيا إذا والشيخة ( والشيخ قوله في يروى كما حاكمه وبقي
وهو الغلم أيفع يقال الحاتلم قارب قد الذي تعني اليفع الغلم سلمة أم وقول
ويقال أيفاع وغلمة يافعان وغلمان يافع غلم ويقال أيفاع اليافع وجمع يافع
والجماعة والثنين الواحاد في يفعة

الكعبة جيش يغزو المائة بعد والسبعين الخامس الحديث  - وفي3318 2586
قيل إن نياتهم على ويبعثون وآخرهم بأولهم يخسف الرض من ببيداء كانوا فإذا

أنه فالجواب الطريق وإياهم جمعه من أو منهم الخروج على أكره من ذنب ما
نيته على فيبعث بالخسف موته فيكون حاضر قد أجله يكون

الجاهلية أهل كان البخاري أفراد من الول الحديث  - وفي3319 2587
ما - قولهم - مرتين أنت ما أهلك في كنت رأوها إذا ويقولون للجنازة يقومون

تعالى كقوله لشأنها تعظيم الكلمة ويكررون أنت

2 ) الحاقة الحاقة ( ما
من الدم تقترض ثم تحيض إحادانا كانت الثاني الحديث  - وفي3320 2588

والنضح فتغسله المواضع باقي دون تحوره كأنها تقتطع تقترض فتغسله ثوبها
الشيء على الماء رش

الصيب نافعا صيبا قال المطر رأى إذا كان الثالث الحديث  - وفي3321 2589
وهو الياء في الياء أدغمت ثم ياء الواو فقلبت فعيل على صيوب وأصله المطر
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الشاعر قال يصوب صاب فقد علو من نازل وكل نزل إذا يصوب صاب من
سحابة عليهم صابت كأنهم

دبيب لطيرهن صواعقها
كان لو ذاك فقال رأساه وا عائشة قالت الرابع الحديث  - وفي3322 2590

وقوله وفقدانه القريب موت والثكل الموت يعني كان لو ذاك قوله حاي وأنا
القائلون يقول أن مخافة أي يقول أن فأعهد
بكر أبي على نص الحديث وهذا

أبي ابن فعاده أبجر بن غالب مرض السادس الحديث  - وفي3324 2591
فاسحقوها سبعا أو خمسا منها فخذوا السوداء الحبة بهذه عليكم لنا فقال عتيق

محمد بن الله عبد فاسمه عتيق أبي ابن أما زيت بقطرات أنفه في اقطروها ثم
رأى قد ومحمد محمد كنية هي عتيق وأبو الصديق بكر أبي بن الرحامن عبد بن

أربعة نعرف ل قحافة أبو جده وأبو بكر أبو وجده الرحامن عبد وأبوه الله رسول
والسام الشونيز فهي السوداء الحبة وأما سواهم نسق على الله رسول رأوا

الذي هذا مرض يكون أن ويشبه هريرة أبي مسند في هذا ذكرنا وقد الموت
الشونيز بريح ينتفع المزكوم فإن الزكام الوصف هذا عتيق أبي ابن له وصف
بدر قتلى يرثي الشاعر قول الثامن الحديث  - وفي3325 2592
بدر قليب بالقليب وماذا

بالسنام تزين الشيزى من
بدر قليب بالقليب وماذا

الكرام والشرب القينات من
سنحيا بأن الرسول يحدثنا
وهام أصداء حاياة وكيف

تطو لم البئر القليب

بالسنام تزين الجفان منها يتخذ شجرة الشيزى وأصل الطعام جفان والشيزى
وهي قينة جمع والقينات منهم ذلك يفعل كان من وصف البل أسنمة بلحم أي

وهام أصداء حاياة وكيف وقوله الشراب على يجتمعون القوم والشرب المغنية
أبي مسند في لهامة تفسير سبق وقد هلك لمن محيا ل الذي الهلك عن كناية

هريرة
منه فذكرت أنحاء أربعة على النكاح كان العاشر الحديث  - وفي3328 2593

فاستبضعي فلن إلى أرسلي طمثها من طهرت إذا لمرأته يقول الرجل كان
والبغايا الولد منه ليكون يأتيك أن اطلبي واستبضعي الحيض الطمث منه

اللصوق اللوط وأصل استلحقه به والتاط القافة بيان آنفا سبق وقد الزواني
بالقلب ألصق أي ألوط الولد بكر أبي قول ومنه

عباس ابن مسند في سبق قد عشر الثاني  - والحديث3331 3330 2594
أيضا عشر الثالث وسبق
فقال قومي أخرجني بكر أبو قال عشر الرابع الحديث  - وفي3332 2595

الخروج إلى اضطروني قومي أخرجني معنى المعدوم تكسب أنت الدغنة ابن
آنفا فسرناه قد المعدوم تكسب وقوله وجل عز ربي عبادة من إياي لمنعهم

من ينوب ما تعني الحق نوائب على وتعين وقوله الوحاي مبدأ حاديث في
يسقط حاتى يزدحامن أي قريش نساء عليه فيتقصف وقوله يطرأ أي الحقوق
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قريش تكذب فلم قوله انكسر إذا الشيء انقصف يقال بعض على بعضهن
آمناه أي بكر أبا أجرنا وقوله رده بشيء كذب من لن وهذا ترده لم أي بجواره

الظهيرة ونحر عمر مسند في سبق قد رسلك على قوله عهدك ننقض ونخفرك
الحر اشتداد والظهيرة أوائلها

في للخلق تشريع بالثمن وقوله يستره بثوب رأسه مغطيا أي متقنعا وقوله
رد كان يمن ل من عطاء رد فإذا يمن ل بكر أبو كان وإن بالمنن التعرض ترك

كافأ شيء إليه أهدي وسلم} إذا عليه الله {صلى وكان أولى يمن من عطاء
بحبل وسطها تشد ثم فتلبسه ثوبا المرأة تأخذ أن والنطاق منه من ليسلم عليه

ذات بكر أبي بنت أسماء سميت وبه السفل على العلى ترسل ثم نحوه أو
العلماء من جماعة ذكر هكذا نطاق على نطاقا تطارق كانت لنها النطاقين
الجراب فم بذلك وربطها نطاقها لشق بذلك سميت أنها الحديث هذا ومتقضى
فم بنصفه فربطت نطاقها شقت وأنها أسماء مسند في مبينا هذا وسيأتي
الثابت والثقف النطاقين ذات سميت فلذلك القربة فم وبنصفه السفرة
من يخرج الدال مشددة ويدلج الفهم السريع واللقن إليه يحتاج بما المعرفة

المكر وهو الكيد من ويكادان تشديد بل أدلج فقد أوله من خرج فإذا الليل آخر
لخر شاته أو ناقته لبن يجعل أن أصلها والمنيحة والمنحة حافظه أي وعاه إل

يقال ويعطاه المرء يرزقه ما كل على ذلك يقع ثم الصل بهبة يكون وقد ما وقتا
أعطت فكأنها البل ألبان تذهب بعدما لبنها بقي إذا منوح ناقة

بالعشي يكون الرواح عليهما فيريحها وقولها إياه ومنحتهم اللبن أصحابها
يقال لتسرح بالغنم يصيح وينعق اللبن الراء بكسر الرسل رسل في فيبيتان

دليلهم وأما الليل آخر ظلم والغلس ونعقانا ونعاقا ونعيقا نعقا ينعق بالغنم نعق
الماهر والخريت فأمناه كافرا وكان الليثي أريقط أبي بن الله عبد فاسمه
أي اللطيف الشيء من اشتق أنه ونرى الدليل الخريت الصمعي قال بالهداية

شخص وكل أشخاص أي سواد جمع والسودة البرة خرت مثل في يدخل أنه
وقد المرتفعة الرابية والكمة هذا سبق وقد جمادا أو إنسانا كان سواء سواد
وفوق العدو دون وهو تقريبا الفرس قرب يقال بي تقرب وقوله هذا سبق

في ذكرهما سبق وقد القداح والزلم وأدنى أعلى تقريبان وله المعتاد السير
تصحيف وهو غبار قوم رواه قد عثان يديها لثر وقوله وقاص أبي بن سعد مسند

دخان جمع وكذلك عواثن وجمعه الدخان العثان عبيد أبو قال عثان والصحيح
بالعثان أراد وإنما يشبههما شيئا الكلم في نعرف ول قياس غير على دواخن
بالدخان قوائمها غبار فشبه الغبار

وقال وقوله المصيبة الرزء وأصل شيئا مني يصيبا لم أي يرزآني فلم وقوله
ظهرت لما أمن كتاب لي يكتب أن فسألته وقوله أمرنا استر أي عنا أخف

أنه ظنه على غلب أذاه عن وحابسه فرسه سؤوخ من النصر مخايل لسراقة
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رجع له كتب فلما آمنا كنت ظهرت إن أي أمن كتاب له يكتب أن فسأله سينصر
فسكتوا هاهنا ما لكم استبرأت وقد بالثر بصري عرفتم قد فقال قريش إلى
كان فلما الله أعزه حاتى الله رسول ذكرت ما فوالله سراقة قال الطلب عن
النصار جيل من مقنب في فوقفت إليه فتخلصت لقيته والجعرانة الطائف بين

حاتى وأنكروني تريد وما أنت ما إليك إليك ويقولون بالرماح يقرعوني فجعلوا
إصبعي بين فجعلته كتبه الذي الكتاب أخذت كلمي يسمع أنه وعرفت دنوت إذا
الله رسول فقال كتابي وهذا جعشم بن سراقة أنا وناديت إليه يدي رفعت ثم

أطم على صعد أي رجل أوفى وقوله فأسلمت فأدنيت ادنوه وبر وفاء يوم هذا
تظهر أي السراب بهم يزول وقوله مواضع في سبق وقد المرتفع البناء والطم
أي جدكم هذا وقوله ماء كأنه النهار نصف يرى الذي والسراب فيه حاركتهم
اثني ربيع في كان الثنين يوم في وذلك تتوقعونها كنتم التي ودولتكم حاظكم
منه مضى وكذلك يوما عشر

الذي المسجد أما كوامل سنين عشر له وسلم} فتمت عليه الله {صلى وتوفى
منبره فيه الذي الله رسول مسجد أنه أحادهما قولن ففيه التقوى على أسس

الله {صلى النبي عن روي وقد الخدري سعيد وأبو ثابت بن وزيد عمر ابن قاله
عباس ابن قاله قباء مسجد أنه والثاني هذا مسجدي هو قال وسلم} أنه عليه
للتمر مربدا كان وقوله وقتادة جبير بن وسعيد الرحامن عبد بن سلمة وأبو

مسند في هذا شرحانا وقد جداده حاين التمر فيه يجمع الذي الموضع المربد
ابن وقال البل به حابست شيء كل المربد عبيد أبو وقال الله عبد بن جابر
أسعد أخو هذا زرارة بن سعد حاجر في وقوله الثمر مواضع أيضا والمربد قتيبة

أخوه هذا وسعد النقباء نقيب وكان النصار نقباء من أسعد وكان زرارة بن
أن فأراد التمر خيبر من يحمل والذي الحمل من والحمال المنافقين في معدود

والتجارة للبيع التمر نقل من خير العاقبة وحاسن الجر باب في اللبن نقل
مرة ركبت إذا الدابة على الرجل أعقبت يقال يعقبانه وقوله
بعده أي ركوبك عقيب ركب كأنه أخرى وركب
الذي الطعام ألم أجد أزال ما عشر الخامس الحديث  - وفي3333 2596
الصلب مستبطن عرق البهر أبهري انقطاع وجدت أوان فهذا بخيبر أكلت

حاياة معه يكن لم انقطع فإذا به متصل والقلب
أسيد أبي مسند في تقدم قد عشر السادس  - والحديث3334 2597
إن الله رسول يا قالوا قوما إن عشر السابع الحديث  - وفي3335 2598

ًا وكلوا أنتم سموا فقال ل أم عليه الله اسم أذكر ندري ل باللحم يأتوننا قوم
ول أحاواله أحاسن على أمره فيحمل يسمي أنه والكتابي المسلم من الظاهر
عليه يسم لم عما يجزي أنه يعني ليس أنتم سموا وقوله هذا عن سؤاله يلزمنا
سنة الطعام على التسمية ولكن

ادفني الزبير بن الله لعبد قالت أنها عشر الثامن الحديث  - وفي3336 2599
فإني البيت في الله رسول مع تدفني ول صواحابي مع
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جهة على منها وهذا ومنزلة مزية لي وتجعل به أمدح أن تعني به أزكى أن أكره
حابيب بن بكر أبو به أخبرنا ما الجنس هذا ومن للنفس والحاتقار التواضع
قال باكويه ابن أخبرنا قال الحيري صادق أبي بن سعيد أبو أخبرنا قال الصوفي

موسى بن عمران حادثنا قال العبدي القاسم بن أحامد بن محمد حادثنا
بن لعمر قيل أنه أيوب عن زيد بن حاماد حادثنا قال هدبة حادثنا قال السجستاني

بك فحدثا المدينة أتيت فإن قبر موضع البيت في إن مرض لما العزيز عبد
في الله يعلم أن عذاب بكل الله عذبني ولو يسرني ما فقال فيه دفنت حادثا
يدفن أن الخطاب بن عمر اختار فلم قيل فإن لذلك أهل نفسي أرى أني قلبي

أنه علم عمر أن أحادهما وجهين من فالجواب كعائشة تواضع وهل هنالك
والثاني غيره بخلف الخلفة في تفريط من يخاف كان وإنما بالجنة له مقطوع

هو له صالحة يراها ل مكان عن النفس إبعاد توجب التي الخوف شدة أن
نفسه ير لم فمن بقربه الخلص وينال شفاعته ترجى من لمزاحامة الموجب

المرين وكل لها استشفع فقد المكان ذلك أراد ومن احاتقرها فقد لذلك أهل
خوف عن صادر

النصار من رجل إلى امرأة زفت عشر التاسع الحديث  - وفي3337 2600
الشارة اللهو يعجبهم النصار فإن لهو معكم كان هل عائشة يا الله نبي فقال
قال الحصين ابن أخبرنا وقد العرس في يستعملونه الذي النشاد إلى باللهو
قال أحامد بن الله عبد حادثنا قال جعفر بن أحامد أخبرنا قال المذهب ابن أخبرنا
عن الزبير أبي عن أجلح عن بكر أبو أخبرنا قال أسود حادثنا قال أبي حادثني

إلى الجارية أهديتم وسلم} لعائشة عليه الله {صلى الله رسول قال قال جابر
فحيونا أتيناكم أتيناكم يقول يغنيهم من معها بعثتم فهل قال نعم قالت بيتها

غزل فيهم قوم النصار فإن نحييكم

هو فإذا أحاد يوم حاذيفة نظر والعشرين الثاني الحديث  - وفي3340 2601
وتحاجزوا القوم انحجز قتلوه حاتى عنه انحجزوا ما فوالله أبي أبي فقال بأبيه

حاضر فلما قديما وأبوه هو أسلم قد حاذيفة وكان منازعة أو قتال بعد افترقوا إذا
يقول حاذيفة وكان يعرفوه ولم المسلمون قتله يومئذ الناس واختلط أحاد يوم
الله رسول فأخرج لكم الله يغفر حاذيفة فقال يقول ما يفهمون ل وهم أبي أبي
لم أنهم المسلمين عذر لما إنه أي خير بقية منها حاذيفة في زالت ما وقوله ديته

قدره وارتفع خيره بذلك زاد لكم الله يغفر وقال يعرفوه
الله قدمه يوما بعاثا يوم كان والعشرين الثالث الحديث  - وفي3341 2602

الوس بين وقع قتال وأنه المسند هذا أول في بعاثا ذكر سبق قد لرسوله
للصلح سببا كان نبيه الله بعث فلما السروات وكذلك الشراف والمل والخزرج

السلم بدخولهم بينهم
باللغو الله يؤاخذكم ( ل أنزلت والعشرين الرابع الحديث  - وفي3342 2603

المطرح اللغو والله بلى والله ل الرجل قول  في225 ) البقرة أيمانكم في
فكأن ألغي لغوت ويقال لطراحاه لغوا الدية في النسان من يؤخذ ل ما ويسمى

اللغو - في قصده - لعدم قوله دخل قد اليمين عقد قصد غير من والله ل القائل
أبو قال مرضه في لددناه والعشرين الخامس الحديث  - وفي3343 2604

وهو الفم شقي أحاد في النسان سقي ما اللدود عبيد
عن التفت إذا يتلدد هو للرجل قيل ومنه جانباه وهما الوادي لديدي من مأخوذ
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ألدة اللدود وجمع ذلك سقيته إذا لدا ألده الرجل لددت يقال وشمال يمينا جانبيه
به يأمرهم أن غير من فعلوه لنهم لهم عقوبة بهم ذلك فعل وإنما

لها وكان امرأة أسلمت والعشرين السادس الحديث  - وفي3344 2605
أحافاش وجمعه الدرج وأصله الصغير البيت الحفش المسجد في حافش

لضيقه بذلك سمي العرابي ابن قال بالدرج صغره من البيت هذا فشبهت
الخر إلى الجانبين أحاد من به يوشح ما والوشاح والجتماع النضمام والتحفش

معروف طائر وهي بالقصر حادأ وجمعها الحدأة هي والحديا
الله {صلى الله رسول كان والعشرين السابع الحديث  - وفي3345 2606

خلقه حاسن ليظهر الهدية يقبل كان إنما ويثيب الهدية وسلم} يقبل عليه
منة عليه لحاد يكون لئل عليها يثيب كان وإنما محبته على القلوب ولتتألف
فهو لحاد ليست أرضا عمر من والعشرين التاسع الحديث  - وفي3347 2607

باد ما إحاياء في الرواية واختلفت فجائز لها مالك ل التي الرض إحاياء أما أحاق
والثانية ومالك حانيفة أبي قول وهو تجوز إحاداهما روايتين على الرض من أهله

واحادة رواية يملكه لم مواتا صار حاتى تركه وقد حاي مالكه ما أحايا فإن تجوز ل
يجوز ل حانيفة أبو وقال المام إذن بغير الموات إحاياء ويجوز يملكه مالك وقال
وينساح العمران يقرب كان وفيما كقولنا البراري في كان فيما مالك وقال

حاتى أرضا يملك ل الشافعي وقال ملكه موات على حاوط وإذا كقوله فيه الناس
ويسقفها بيوتا يقطعها حاتى دارا ول ويزرعها ماء لها يستخرج

الله رسول إلى المجادلة جاءت والثلثين الحادي الحديث  - وفي3349 2608
بنت خولة أحادها أقوال أربعة على ونسبها المجادلة اسم في العلماء اختلف

والثاني والقرظي وقتادة عكرمة قال وبه عباس ابن عن مجاهد رواه ثعلبة
عباس ابن عن عكرمة رواه خويلد بنت خولة

بنت خويلة والرابع عباس ابن عن العوفي رواه الصامت بنت خولة والثالث
ظاهر النصار من وكانا الصامت بن أوس فهو زوجها وأما العالية أبو قاله الدليج

أبلى الله رسول يا فقالت الله رسول فأتت أمي كظهر علي أنت فقال منها
إني اللهم مني ظاهر ولدي وانقطع سني كبر إذا حاتى بطني له ونثرت شبابي
لها فقال عليه حارمت امرأته من ظاهر إذا الجاهلية في الرجل وكان إليك أشكو

رسول قال فكلما طلقا ذكر ما والله تقول فجعلت عليه حارمت قد الله رسول
وكانت مجادلتها كانت فهذه طلقا ذكر ما والله تقول عليه حارمت قد الله

ويخفى خولة كلم لسمع إني شيء كل سمعه وسع الذي تبارك تقول عائشة
اليات بهذه جبريل نزل حاتى برحات فما بعضه علي

عليه الله {صلى النبي أن والثلثين الثالث الحديث  - وفي3351 2609
تكلمنا قد عشرا وبالمدينة القرآن عليه ينزل سنين عشر بمكة وسلم} لبث

نزل ثم بأمره مستخفيا سنين ثلثا بقي أنه وبينا عباس ابن مسند في هذا على
السنين تك تحسب لم  فكأنها94 ) الحجر تؤمر بما ( فاصدع عليه

أفضوا قد فإنهم الموات تسبوا ل والثلثين الرابع الحديث  - وفي3352 2610
قدموا ما إلى
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هم ما فيكفي بالشر جوزوا قد كانوا فإن قدموا ما جزاء إلى صاروا قد المعنى
السب يضرهم لم لهم غفر قد كانوا وإن فيه

واحاد ثوب إل لحادانا كان ما والثلثين الخامس الحديث  - وفي3353 2611
فقصعته رواية وفي فمصعته بريقها قالت دم من شيء أصابه فإذا فيه تحيض
المعنى فيكون الشديد الضرب المصع سليمان أبو وقال الدلك والقصع الفرك

القملة قصع ومنه به ومعالجته بالظفر دلكه والقصع حاكه في المبالغة
ناحاية أي حاجرة تطوف كانت والثلثين السادس الحديث  - وفي3354 2612
منفردة
اللتفات عن الله رسول سألت والثلثين الثامن الحديث  - وفي3356 2613

الختلس العبد صلة من الشيطان يختلسه اختلس هو فقال الصلة في
بحادثا اللتفات إلى أزعجه أنه والمعنى بسرعة الشيء أخذ وهو الختطاف

المقدار ذلك وأدبه خشوعه من فاستلب

يجعل أن تكره كانت عائشة أن والثلثين التاسع الحديث  - وفي3357 2614
في الختصار عن النهي ذكرنا قد تفعله اليهود إن وتقول خاصرته في يده

سبق وقد وقت كل في الطلق على به تريد أن ويجوز جابر مسند في الصلة
هذا بعد ما

بن يزيد فذكر مروان خطب والربعين الثالث الحديث  - وفي3361 2615
خذوه فقال شيئا بكر أبي بن الرحامن عبد له فقال أبيه بعد له يبايع لكي معاوية

ذلك فذكر يزيد لبنه معاوية وبايع الحجاز على مروان استعمل قد معاوية كان
- هرقل سنة على أتجرون أي أهرقلية الرحامن عبد فقال البيعة له ليأخذ مروان

قال ( والذي قوله فأما الملك في الوالد مقام الولد إقامة - في قيصر وهو
ول العاق الكافر في نزلت أنها الصحيح الزجاج  فقال17 ) الحاقاف أف لوالديه

( أولئك قال تعالى الله لن بكر أبي بن الرحامن عبد في إنها يقال أن يجوز
المسلمين خيار من الرحامن  وعبد18 ) الحاقاف القول عليهم حاق الذين

مالك بن أنس مسند في فيها ) والكلم ( أف معنى ذكرنا وقد
{صلى الله رسول مع اعتكف والربعين الخامس الحديث  - وفي3363 2616

الله رسول أزواج من عرفنا ما مستحاضة وهي نسائه وسلم} بعض عليه الله
من أي نسائه من بقولها أشارت عائشة أن والظاهر مستحاضة كانت من

كانت فإنها زينت زوجته أخت جحش بنت حابيبة أم وهي به المتعلقات النساء
المسند هذا من والخمسين السادس الحديث في هذا ذكرنا وقد مستحاضة

صلة كل لوقت وتتوضأ بالعصابة وتشده فرجها تغسل أن المستحاضة وحاكم
والنوافل الفرائض من شاءت ما وتصلي
عائشة على دخلت أيمن قال والربعين السابع الحديث  - وفي3365 2617
ذلك عن تتكبر بمعنى وتزهى غليظ البرود من ضرب القطر قطري درع وعليها

العرائس تزين التي والمقينة الكبر وهو الزهو دخله إذا يزهى الرجل زهي يقال
حاينئذ القدر عظيم اليوم عندهم فالمحتقر الفقر في كانوا أنهم وأرادت
عبد مسند في عليه تكلمنا قد والربعون التاسع  - والحديث3367 2618

عوف بن الرحامن
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عليه الله {صلى الله رسول يكن لم الخمسين الحديث  - وفي3368 2619
التصاليب قضبه لفظ وفي نقضه إل تصاليب فيه شيئا بيته في وسلم} يترك

أي الحديث اقتضبت تقول القطع والقضب الهيئة تغيير والنقض الصليب أشكال
قوله في الرمة ذو عني وإياه اقتطعته

عفرية إثر في كوكب كأنه
منقضب الليل سواد في مسوم

ذلك وسلم} يفعل عليه الله {صلى الله رسول كان وإنما مكانه من منقطع أي
بيته في ذلك من شيء يكون أن فكره الصليب يعبدون النصارى لن

قد والخمسون والثاني والخمسون الحادي  - والحديث3370 3369 2620
هريرة أبي مسند في سبقا

فعدها الفطرة من عشر مسلم أفراد من الول الحديث  - وفي3372 2621
هاهنا بها والمراد الفطرة معنى البراء مسند في ذكرنا قد العاشرة نسي أنه إل

من السلم عليه علي قال كما الواجب بها ويراد تقال قد السنة أن إل السنة
اللحية إعفاء على عمر ابن مسند في تكلمنا وقد بكافر مسلم يقتل أل السنة
أنه فعندنا الماء استنشاق وأما السواك في حاذيفة مسند وفي الشارب وقص
المضمضة أن أحامد وعن المضمضة وكذلك والوضوء الجنابة طهارة في واجب

في واجبان هما حانيفة أبو وقال مسنونان هما والشافعي مالك وقال سنة
البط ونتف الظفار قص وأما مثله أحامد وعن الوضوء في مسنونان الكبرى
الشعر نبات لموضع اسم والعانة هريرة أبي مسند في ذكرناه فقد العانة وحالق

العرب عند البراجم النباري بن بكر أبو فقال البراجم غسل وأما
بسطت إذا وتغمض جمعت إذا تبدو الصابع ظهور فضول في التي الفصوص
إلى الشارة أن واعلم راجبة برجمتين كل بين البراجم بين ما والرواجب

هو وكيع فقال الماء انتقاص وأما البراجم في يجتمع الوسخ لن التنظف
الستنجاء

الختان ومس الربع شعبها بين جلس إذا الثاني الحديث  - وفي3373 2622
وقد منه والقطعة شيء كل من الطائفة الشعبة أصل الغسل وجب فقد الختان
ابن فقال الختان الختان مس وأما هريرة أبي مسند في بالشعب المراد ذكرنا
وهي ختانه جلدة تحاذي بحيث الحشفة ذكره من الرجل يولج أن تفسيره عقيل
في الديك كعرف جلدة وهي المرأة ختان لجلدة كالطوق البشرة تحت التي

أخرج لو بحيث المحاذاة فتكون البول منه يخرج الذي الموضع في فرجها أعلى
هي الملقاة فهذه المرأة ختان بجلدة تصل ل مستقيما خطا ختانه جلدة من

في ختانها في المرأة قلفة ولن اجتماع بينهما فليس الجتماع وأما المحاذاة
ومدخل البول مخرج موضع لكنه المجامع إيلج موضع ذلك وليس الفرج أعلى
فقد قلت اللتقاء معنى فهذا الفرج أسفل في ذلك من أوسع ثقب في الذكر

{صلى لقوله ناسخ الحديث وهذا محاذاته الختان الختان مس معنى أن بهذا بان
عفان بن عثمان مسند في هذا بينا وقد الماء من وسلم} الماء عليه الله
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عليه الله {صلى الله رسول فقدت الثالث الحديث  - وفي3374 2623
أعوذ يقول وهو قدميه بطن على يدي فوقعت فالتمسته الفراش وسلم} في

سليمان أبو قال منك بك وأعوذ عقوبتك من وبمعافاتك سخطك من برضاك
وكذلك متقابلن ضدان الرضا أن وهو لطيف معنى الكلم هذا في الخطابي
من وبمعافاته سخطه من برضاه يجيره أن فسأله بالعقوبة والمؤاخذة المعافاة
كلم وهذا قلت غير ل منه به استعاذ له ضد ل ما ذكر إلى صار فلما عقوبته
القديمة الذات من يستعاذ أن يجوز ل لنه له صحة ول العوام يعجب وعظي

يستعيذ أن أراد لما ولكنه قصده السلم عليه الرسول أن يعتقد أن يجوز ل وهذا
كذا من وبكذا عذابك تعجيل من وبحلمك يقول أن مثل بأضدادها الشياء من

ولطف عفو من منك يصدر بما أي منك بك أعوذ قال يطول التعداد كان فلما
من بك أعوذ الكلم معنى عقيل ابن وقال ونقمة عقوبة من منك يصدر مما

قال قدوس سبوح وقوله والبطشة العذاب هي التي الفعال من منك الصادر
وقد وسبوح قدوس إل الفاء بضم فعول على السماء من يأت لم الخطابي

العيوب من الطاهر والقدوس وكلوب كسفود السماء في القياس وهو يفتحان
اللغوي الهنائي الحسن أبو قال

ملك فجمع الملئكة فأما تعظم أي ويقدس يسبح أنه قدوس سبوح ومعنى
وجل عز الله رسل لنهم بذلك فسموا الرسالة وهي المألكة من مشتق واسمه

بعد ما سبق وقد السلم عليه جبريل أنه والظهر فيه مختلف والروح أنبيائه إلى
هذا

كالسجادة وهي الخمرة ناوليني السادس الحديث  - وفي3377 2624
الصغيرة

أول ترياق إنها شفاء العالية عجوة في إن السابع الحديث  - وفي3378 2625
وطرياق درياق ويقال معرب رومي وهو السم لدفع يستعمل ما الترياق البكرة

الراجز قال
السم شفاء ودرياقي ريقي
ذكرنا وقد الخصيصة تلك التمر في أن ل بركتها لعظم بالمدينة يختص أمر وهذا
العجوة هنالك وبينا وقاص أبي بن سعد مسند في هذا

والعالية

أن الخر واليوم بالله تؤمن لمرأة يحل ل الثامن الحديث  - وفي3379 2626
يقال الزينة من المرأة امتناع الحاداد زوجها على إل ثلثا فوق ميت على تحد

 - وفي3381 2627 تحد أيضا وحادت محد فهي زوجها على المرأة أحادثا
تسعة من دخلت وإنك شهرا علينا تدخل أل أقسمت إنك العاشر الحديث

الشهر واتفق كذلك يكون قد والمعنى وعشرون تسع الشهر إن قال وعشرين
وعشرين تسعا فيه آلى الذي

{صلى النبي أزواج على يدخل كان عشر الحادي الحديث  - وفي3382 2628
مشيته في وتثنيه لتكسره مخنثا المخنث سمى إنما وسلم} مخنث عليه الله

غير وقوله منها ويشرب رؤوسها تعطف أن وهو السقية اختناثا عن نهى ومنه
الله رسول دخل هيت المخنث هذا واسم النساء إلى الحاجة أي الربة أولي
إن ويقول امرأة سلمة أم أخي أمية أبي بن الله لعبد ينعت وهو سلمة أم على
بثمان وتدبر بأربع تقبل فإنها غيلن ابنة على أدلك فإني الطائف لكم الله فتح
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عكن أربع يعني بأربع تقبل وقوله عبيد أبو قال سلمة أم مسند في هذا وسيأتي
محيطة لنها الربع العكن هذه أطراف يعني بثمان وتدبر بهن تقبل فهي

ومن أطراف أربعة الجانب هذا من مؤخرها من بالمتنين لحقت حاتى بالجنبين
وواحاد بثمانية يقل ولم بثمان فقال أنث وإنما أطراف أربعة الخر الجانب

الطراف بلفظ جاء ولو أطراف بثمانية يقل لم لنه مذكر وهو طرف الطراف
يراد أنه علم وقد خمسا الشهر من صمنا كقولهم وهذا التذكير من بدا يجد لم

التذكير من أبدا يجد لم اليام ذكر لو اليام بالصوم
الجان وخلق نور من الملئكة خلقت عشر الثاني الحديث  - وفي3383 2629

إذا طرفها في يكون الذي النار لسان المارج عباس ابن قال نار من مارج من
لكم وصف مما وقوله النار بسواد المختلط اللهب هو الزجاج وقال التهبت
أحاوال وشرح طين من خلق بأنه القرآن في آدم صفات من المذكور إلى يشير

كالفخار صلصال من بأنه الطين
أهله جياع فيه تمر ل بيت عشر السادس الحديث  - وفي3387 2630

كانوا إنما قليل عندهم كان الطعام فإن المدينة حاكم على قاله إنما وهذا
التمر من يشبعون

ثوبي كلبس يعط لم بما المتشبع عشر السابع الحديث  - وفي3388 2631
به ويتزين بالباطل يتكثر عنده مما بأكثر المتزين هو المتشبع عبيد أبو قال زور

عنده مما بأكثر زوجها عند الخطوة من تدعي بما فتشبع ضرة لها يكون كالمرأة
ثلثة فيه زور ثوبي كلبس وقوله عليها الذى وإدخال صاحابتها غيظ بذلك تريد
بذلك يريد الدنيا في الزهد أهل ثياب تشبه الثياب يلبس الرجل أنه أحادها أوجه

الزور ثياب فهذه منه قلبه في مما أكثر والتقشف التخشغ من ويظهر الناس
تقول كثيرا ذلك تفعل والعرب النفس بالثياب أراد يكون أن والثاني والرياء

قال الثياب دنس فلن وضده والثام الدنس من بريئا كان إذا الثياب نقي فلن
القيس امرؤ
نقية طهارى عوف بني ثياب

غران المسافر بيض وأوجههم
رجل يذم الخر وقال أنفسهم بثيابهم يريد

جهم بن عامر إن هم ل
دسم ثياب في حاجا أوذم
ذكر بالذنوب متدنس وهو حاج أنه وأراد أوجب بمعنى أوذم

فإذا وإشارة هيئة له الرجل الحي في يكون كان أنه والثالث عبيد أبو الوجهين
أمضاها قد فيقال ثوبه وحاسن لنبله فيقبل لهم شهد الزور شهادة إلى احاتيج
حاماد بن نعيم قاله الثوبين إلى الزور فأضيف بثوبيه

ورافع وأنس طلحة مسند في سبق قد عشر الثامن  - والحديث3389 2632
ذلك بعد ما تقدم وقد خديج بن

الله {صلى الله رسول طاف والعشرين الحادي الحديث  - وفي3392 2633
ومذهب الراكب طواف في الناس خلف ذكرنا وقد بعير وسلم} على عليه

وقولها اللمس والستلم عذر غير من يجزي أنه أحامد عن ورواية الشافعي
عنه يدفعون ول الناس به ليحيط ركب أنه تعني الناس عنه يصرف أن كراهية

الماشي عن يدفعون كما
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هريرة أبي مسند في والعشرون الثاني الحديث سبق  - وقد3393 2634
فقال المصلي سترة عن سئل والعشرين الثالث الحديث  - وفي3394 2635

يلي ما وهي ممدودة الرحال وآخرة مهموزة الرحال مؤخرة الرحال كمؤخرة
الجمل رحال خشب من الراكب

هذا بمشرك أستعين لن والعشرين الرابع الحديث  - وفي3395 2636
رضي أحامد مذهب وهو بكافر الجهاد في الستعانة يجوز ل أنه في نص الحديث

أن يشترط الشافعي أن إل بهم يستعان والشافعي حانيفة أبو وقال عنه الله
في الرأي حاسن منهم به يستعان من يكون وأن إليهم حااجة بالمسلمين يكون

في أحامد فعن للضرورة بالكافر استعين إذا فيما العلماء واختلف المسلمين
قال وبه له يرضخ والثاني التام السهم يستحق أنه إحاداهما روايتان سهمه

الكثرون
النار مست مما توضؤوا والعشرين الخامس الحديث  - وفي3396 2637

الوضوء على حامله ومن مستحبا ذلك جعل اليد غسل على الوضوء حامل من
ًا الحديث هذا جعل الشرعي وسلم} أكل عليه الله {صلى النبي بأن منسوخ

مواضع في هذا سبق وقد يتوضأ ولم صلى ثم لحما
الله {صلى الله رسول أن والعشرين السادس الحديث  - وفي3397 2638

سواد في وينظر سواد في ويبرك سواد في يطأ أقرن بكبش وسلم} أمر عليه
قتيبة ابن قال سواد في يطأ وقوله القرن فالتام القرن أما به ليضحى به فأتى
برك إذا منه الرض يلي ما أن يريد سواد في ويبرك القوائم أسود أنه يريد

ينظر وبه فيها العين إنسان لن سوداء حادقته أن يريد سواد في وينظر أسود
المرأة وذكر كثير قال سواد في نظر اسودت هي فإذا

بياض في تدمع نجلء وعن
سواد في وتنظر دمعت إذا

من نظرها وأن أبيض خد على تسيل دموعها أن بياض في تدمع بقوله يريد
أراد ولكنه وحادها الحدقة الكبش في يرد لم أنه أحاسبه وأنا قال سوداء حادقة
الحديدة شحذت يقال اشحذها قوله أسود وجه من نظره يقول والوجه العين

حاددتها
في عندنا فالفضل وإل السود الكبش ذلك اتفق أنه على عندنا محمول وهذا

السود ثم الصفر ثم الشهب والهدايا الضاحاي
ابن مسند في تقدم فقد والعشرون السابع الحديث  - وأما3398 2639
مسعود

{صلى الله رسول صداق كان والعشرين التاسع الحديث  - وفي3400 2640
نصف النش ما أتدري قالت ونش أوقية عشرة ثنتي وسلم} لزواجه عليه الله

وقال عشرون والنش أربعون الوقية عبيد أبو قال درهم خمسمائة فتلك أوقية
شيء كل من النصف النش العرابي ابن

الله {صلى الله رسول صلى لقد والله الثلثين الحديث  - وفي3401 2641
ابنا وصفوان سهيل هما بيضاء ابنا المسجد في بيضاء ابني وسلم} على عليه
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بن جحدم بنت دعد اسمها وأمهما ضبة بن مالك بن هلل بن ربيعة بن وهب
من ذكرنا وقد بدرا شهدا وقد أمهما إلى فنسبا البيضاء لها يقال وكانت عمرو

ينسب كان
هذا تضمن وقد ثابت بن زيد مسند في بعدهم ومن الصحابة من أمه إلى

أحامد مذهب وهو كراهة غير من المسجد في الميت على الصلة جواز الحديث
أبي عن التوأمة مولى صالح يرويه بحديث واحاتجا تكره ومالك حانيفة أبو وقال

في جنازة على صلى من قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن هريرة
بثقة ليس صالح أنس بن مالك قال له شيء فل المسجد

وميكال جبريل رب اللهم والثلثين الحادي الحديث  - وفي3402 2642
في جبريل وذكرنا بكر أبي مسند أول في اللهم معنى ذكرنا قد وإسرافيل

وبعضهم ميكائيل يقول فبعضهم لغات ففيه ميكال فأما عازب بن البراء مسند
العرب تكن لم الكسائي قال بالكل قرئ وقد ميكئل يقول وبعضهم ميكال يقول

وقوله تارة ويحذف باللف يقال وإسرافيل عربته جاء فلما السم هذا تعرف
المبتدئ وهو قتيبة ابن وقال الخالق الفاطر عبيدة أبو قال السموات فاطر

الطريق والسراط
ول كلب فيه بيتا الملئكة تدخل ل والثلثين الثاني الحديث  - وفي3403 2643
سبق وقد صورة

عليه الله {صلى الله رسول كان والثلثين الثالث الحديث  - وفي3404 2644
وهو له فأذن بكر أبو فاستأذن ساقيه أو فخذيه عن كاشفا وسلم} مضطجعا

أن اعلم ثيابه وسوى فجلس عثمان استأذن ثم عمر استأذن ثم الحال تلك على
وسلم} عليه الله {صلى الله رسول رأى فلو عثمان على يغلب كان الحياء
حاديث وبين هذا بين الجمع فكيف قيل فإن مراده يبلغ ولم يتوطن لم متبذل
عورة فإنها فخذك غط وسلم} فقال عليه الله {صلى النبي به مر حاين جرهد

ساقيه أو فخذيه فقال شك قد الراوي أن أحادها أوجه ثلثة من فالجواب
عليه الله {صلى الله برسول أليق وذاك الفخذ ل الساق كشف أنه والظاهر

فمنع جرهد حاديث جاء ثم التحريم قبل هذا يكون أن يحتمل أنه وسلم} والثاني
عورة أنها ل منها وقربها بالعورة لحااطتها عورة الفخذ سمى يكون أن والثالث

وسلم} عليه الله {صلى النبي فكشفها ن الجمع في إظهارها يحسن ل أنه إل
قتيبة ابن قول وهذا كشفها باجتماعهم كره ثلثة صاروا فلما به يأنس عمن

ما سبق وقد واستبشر وجهه أطلق إذا الرجل اهتش يقال له تهتش فلم وقولها
هذا بعد

عمرو بن الله عبد أن عائشة بلغ والثلثين التاسع الحديث  - وفي3410 2645
أفل عمرو لبن عجبا يا فقالت رؤوسهن ينقضن أن اغتسلن إذا النساء يأمر

أم مسند في وسيأتي الشعر حال هو الرأس نقض رؤوسهن يحلقن أن يأمرهن
لفظ وفي ل فقال الجنابة لغسل أفأنقضه رأسي ضفر أشد امرأة إني سلمة

ضفرا مضفورا الشعر كان متى أنه واعلم ل فقال وللجنابة للحيضة أفأنقضه
الشعر على كان إذا فكذلك حاله وجب باطنه إلى الماء وصول يمنع قويا

ثم يكن لم إذا فأما الغسل عند إزالته وجبت ثخينا وكان الخطمي الزادرخت
ابن قال الجنابة دون للحيض شعرها تنقض أن لها استحب ضفر قوة ول مانع

الخرقي كلم وظاهر قال يتكرر ل الحيض لن الستحباب وجه على وهذا عقيل
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ذلك وجوب
جدعان ابن أن والربعين الحادي الحديث  - وفي3411 2646

من لنه جدعان ابن عن سألته إنما ل قال ذلك أنافعه الرحام يصل الجاهلية في
تميم بني من قبيلتها

الله {صلى الله رسول سألت والربعين الثالث الحديث  - وفي3414 2647
 تبديل48 ) إبراهيم والسموات الرض غير الرض تبدل وسلم} ( يوم عليه

وجبالها شجرها وذهاب بمدها وذلك المنخفض ورفع منها المرتفع حاط الرض
صفاتها وتغير ونجومها وقمرها شمسها بإزالة السموات وتبديل
أن أراد هشام بن سعد أن والربعين السادس الحديث  - وفي3417 2648

الضيعة العقار يموت حاتى الروم ويجاهد والسلح الكراع في فيجعله عقارا يبيع
الرهبنة يشبه ما فعل سعد عليه عزم وما النخيل لنواع اسم والكراع والنخل

الموال من والخروج النساء ترك من
القعيس أبي أخو هو أفلح عائشة إلى أفلح بن حاكيم استلحقت الراوي وقول
أرضعتها امرأتة لن الرضاعة من عائشة أبو هو القعيس وأبو الجعد أبا ويكنى
هاتين في تقول أن نهيتها وقوله عمها ابن وحاكيم الرضاعة من عمها فأفلح

ركعات تسع يصلي كان وقولها وعثمان علي إلى الشارة أن الظاهر الشيعتين
يفصل ثلثا كماله وأقل ركعة عندنا الوتر أقل أن اعلم الثامنة في إل يجلس ل

يوتر أن أراد فإن اثنتين كل بين يسلم ركعة عشرة إحادى وأكثره بسلم بينهن
في إل يجلس لم سبع أو بخمس أراد وإذا الثانية عقيب جلس واحاد بسلم بثلثا

أبو وقال الحديث هذا في ما على الثامنة في جلس بتسع أراد فإن أخراهن
يسلم بل مالك وقال ينقص ول يزيد ل واحاد بسلم ركعات ثلثا الوتر حانيفة
الحديث في هذا على الكلم سبق قد اللحم أخذه فلما وقولها الثانية عقيب

بدن أن ظنوا وقد بالمعنى يروون الرواة أكثر أن وبينا المسند هذا من السبعين
الله {صلى الله رسول صفات من هذا وليس اللحم أخذه فقالوا سمن بمعنى

لو عباس ابن وقول لحمه حامل عليه ثقل المعنى كان صح لو وسلم} ثم عليه
يدخل ل عباس ابن كان عليها أدخل كنت
في وبالغ موتها قبل عليها دخل ثم والحروب جرت التي الخماشات لتلك عليها

مدحاها

تردد الحشرجة الصدر وحاشرج والربعين السابع الحديث  - وفي3418 2649
فيه هو ما لهول رعدة وأخذته انتقص أي الجلد واقشعر الحلق في النفس

التقبض والتشنج
هريرة أبي مسند في سبق قد والربعون الثامن  - والحديث3419 2650
في سبق وقد الغرقد بقيع ذكر والربعين التاسع الحديث  - وفي3420 2651
السلم عليه علي مسند
إل يلبث فلم اضطجع ليلتي كانت لما الخمسين الحديث  - وفي3421 2652
رويدا وقولها أبطأ أي يريث راثا يقال البطاء الريث رقدت قد أني ظن ريثما

وتثبت مهل على أي
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حاش رجل يقال حاشيا وقوله عدا وأحاضر أسرع وهرول أغلقه الباب وأجاف
الربو من ورابية النفس وضيق البهر أصابهما إذا همز ول مد بل حاشيا وامرأة

الصدر في الكف بجمع الضرب واللهز النفس إتعاب من النفس تدارك وهو
أن أخفت قوله وهو عظيم إشكال الحديث هذا وفي الواجب عن الميل والحيف

لله أتقى فإنها ظاهره على ليس وهذا نعم فقالت ورسوله عليك الله يحيف
يكون أن إما أمرين من يخلو ل هذا وإنما الشرع في الحيف تخاف أن من وأعلم

يكون أن أو فيتغير يظنونه فيما بالمعنى الشيء يذكرون الذين الرواة بعض من
التحكم وللشرع ليلتك من حاقك بإسقاط عليك الشرع ميل أخفت المعنى
ل وهذا يدي من ليلتي استلب أجاز قد الشرع يكون أن خفت قد أي نعم فقالت
مقامة أقيم الميل بمعنى الحيف كان لما لكن حايفا يكون

كاتبها على أملت عائشة أن والخمسين الثاني الحديث  - وفي3423 2653
وقوموا العصر وصلة الوسطى والصلة الصلوات على حاافظوا

أن وسلم} اعلم عليه الله {صلى الله رسول من سمعتها وقالت قانتين لله
ذلك أن عائشة تعلم ولم العصر صلة ذكر منها نسخ ثم نزلت كذلك الية هذه
بن البراء مسند في قلناه الذي هذا سبق وقد الولى القراءة على فقرأتها نسخ

عازب

آدم بني من إنسان كل خلقه والخمسين الرابع الحديث  - وفي3425 2654
حاجرا وعزل وسبح وهلل الله وحامد الله كبر من مفصل وثلثمائة ستين على
زحازح وقد يومئذ يمسي فإنه السلمى والثلثمائة الستين تلك عدد طريق عن

قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن هريرة أبو روى قد النار عن نفسه
واعلم صدقة منها عظم كل من فعليه عظما وستين ثلثمائة آدم ابن على إن
أن للنسان فينبغي لصغره يخفى ما ومنها للحس يظهر ما منها العظام هذه أن

أو سبح يطق لم فإن العدد ذلك بمقدار الخير أفعال من يأتي أن يوم كل يجتهد
وقعد قام إذا أنه جهة من ذلك عن ينوب ركعتين صلة أن على المقدار هذا قرأ

ذر أبي مسند في ذكرناها قد والسلمى العضاء بكل شكر فقد وسجد وركع
وما عملت ما شر من بك أعوذ والخمسين الثامن الحديث  - وفي3429 2655

أعمل لم
أن أحادهما شيئين يحتمل أنه فالجواب يعمل لم ما شر وجه ما قائل قال إن

فعله من بد ل وذلك عمله له قدر قد مما سيعمله ما شر من استعاذ يكون
يقع وهاهنا يعمله ول يعمله لم مما استعاذ يكون أن والثاني به القضاء لسابق

من به الرضا أو الفعل لذلك النية شر من مستعيذا يكون أن وجوابه الشكال
الفعل لذلك النفس إيثار أو الغير

دليل وهذا بالتكبير الصلة يستفتح كان الستين الحديث  - وفي3431 2656
التعظيم به يقصد لفظ بكل تنعقد حانيفة أبو وقال بالتكبير إل تنعقد ل أنها على
يسن ل وأنه الفاتحة من ليست البسملة أن على فدليل بالحمد استفتاحاه وأما

ينكسه لم أي يصوبه ولم يرفعه لم أي رأسه يشخص لم وقولها بها الجهر
اليمنى وينصب اليسرى رجله يفرش كان وقوله لله التحيات بها يراد والتحية

يضع أن وهو عقبة ويروى الشيطان عقب وأما الول التشهد في السنة هو هذا
القعاء بعضهم يسميه الذي وهو السجدتين بين عقبيه على أليته
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الصلة ختم وأما التعبد باب في عليها أشق قيامها فلن الذراع افتراش وأما
يجب ل حانيفة أبو وقال عندنا فرض بالتسليم الصلة من الخروج فإن بالتسليم

حانيفة أبي وعند الصلة من عندنا والسلم ينافيها ما بكل يخرج أن يجوز بل
رواية أحامد فعن المكتوبة في الثانية التسليمة في الرواية واختلفت منها ليس
بالسلم ينوي أنه وعندنا والشافعي حانيفة أبي كقول سنة أنها وعنه واجبة أنها

الملئكة على بالسلم ينوي والشافعية الحنفية وقال الصلة من الخروج
والمأمومين

ثوبان مسند في تقدم قد والستون الحادي  - والحديث3432 2657
لي قالت شماسة ابن قال والستين الثاني الحديث  - وفي3433 2658
نقمنا شيئا نقمنا ما فقلت هذه غزاتكم في لكم صاحابكم كان كيف عائشة
قتل قد كان أمير إلى والشارة أنقم ونقمت أنقم نقمت يقال كرهنا بمعنى
الرواية اختلفت وقد محمدا أخاها
حاديج ابن معاوية أن تاريخه في الفسوي سفيان بن يعقوب فروى قتله فيمن
عثمان على أعان لنه وأحارقه حامار جيفة في جعله ثم بكر أبي بن محمد قتل

إبراهيم وروى حاديج ابن بئس تقول عثرت إذا عائشة وكانت فلطمه عليه ودخل
أميرا بكر أبي بن محمد بعث عليا أن الزهري عن صفين كتاب في ديزيل بن

حاتى الشام بأهل فسارا العاص بن وعمرو معاوية بذلك فسمع مصر على
قتله العاص بن عمرو أن أخرى رواية وفي بكر أبي بن محمد وقتل مصر افتتحا
لقتل يغضب وكان مصر أهل من كان حاديج بن معاوية فإن الصحيح والول
بكر أبي بن محمد إليه خرج مصر لحرب العاص بن عمرو قدم فلما عثمان
عن وتفرق فقاتل فجاء حاديج بن معاوية إليه عمرو فبعث عمرو أصحاب فطرد
فقتله حاديج ابن فأدركه فهرب أصحابه محمد
مواضع في تقدم قد والستون الثالث  - والحديث3434 2659
عليه الله {صلى الله رسول خرج والستين الرابع الحديث  - وفي3435 2660

مرحال مرط وسلم} وعليه

وقوله الرحاال تصاوير عليه لن مرحال سمي الموشى والمرحال الكساء المرط
وقال الشرك الرجس الحسن  قال33 ) الحازاب الرجس عنكم ( ليذهب
{صلى النبي نساء أحادها أقوال ثلثة هاهنا البيت بأهل المراد وفي الثم السدي

) قيل ( عنكم قال فكيف قيل فإن وعكرمة عباس ابن وسلم} قاله عليه الله
رسول والثاني المذكر فغلب وسلم} فيهن عليه الله {صلى الله رسول لن
أنس قاله والحسين والحسن وفاطمة وسلم} وعلي عليه الله {صلى الله

وسلم} عليه الله {صلى الله رسول أهل أنهم والثالث سلمة وأم وعائشة
( ويطهركم وقوله آله هم والذين نساؤه الزجاج وقال الضحاك قاله وأزواجه
قاله السوء من والثاني مجاهد قاله الشرك من أحادها أقوال ثلثة ) فيه تطهيرا

السدي قاله الثم من والثالث قتادة
{صلى الله رسول لي قال والستين الخامس الحديث  - وفي3436 2661

فخرج شيء عندي ما قلت شيء عندكم هل يوم وسلم} ذات عليه الله
فأهديت
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حااس يقال الخلط الحيس وأصل الزائرون الجماعة الزور زور جاءنا أو هدية لنا
وقد يتفق وما وسمن أخلط من مجموع فإنه الحيس سمي وبه حايسا يحيس

المتنفل إفطار وجواز بالنهار للنفل النية عقد جواز الحديث هذا أفاد
صبي في قالت عائشة أن والستين السادس الحديث  - وفي3437 2662

غير وسلم} أو عليه الله {صلى النبي فقال الجنة عصافير من عصفور مات
إليها ليس الغيب علم على القطع لن بالجنة للطفال تقطع أن نهاها إنما ذلك

عليه الله {صلى الله رسول أن والستين السابع الحديث  - وفي3438 2663
كانت الشهر أيام أي من يبالي ول أيام ثلثة شهر كل من يصوم وسلم} كان

بعشر الحسنة فإن التضعيف لجل الثلثا إلى ينظر كان أنه يقتضي الحديث هذا
عشرة ثلثا فصم صمت إذا ذر أبي حاديث وفي كانت أين من يبالي ول أمثالها
عشرة وخمس عشرة وأربع

سلمة أم مسند من المشكل  ) كشف214( 

عند كانت الركب زاد له ويقال سهل أمية أبي واسم أمية أبي بنت هند واسمها
فولدت جميعا الهجرتين الحبشة أرض إلى بها فهاجر السد عبد بن سلمة أبي
فتزوجها سلمة أبو ومات ودرة وعمر سلمة ذلك بعد ولدت ثم زينب هناك له

وعشرون تسعة الصحيحين في لها وسلم} وأخرج عليه الله {صلى الله رسول
حاديثا

عليه الله {صلى النبي أن الثاني الحديث في المشكل  - فمن3441 2664
أخبرنا قال ناصر بن محمد أخبرنا سفعة وجهها في جارية بيتها في وسلم} رأى

بضم والسفعة أجود السين بفتح السفعة العلء أبو لي قال قال زكريا أبو
في قولها تفسير عبيد أبو وقال أسود لونه أي أسفع رجل قولهم من السين
تعالى قال بالناصية الخذ السفع وأصل أصابها الشيطان أن أي سفعة وجهها

والتغير الصفرة السفعة فقال غيره  وفسره15 ) العلق بالناصية ( لنسفعا
الكلمة ضم على يأتي وهذا أسفع أصفر وكل السواد وأصله
العين أصابته إذا منظور رجل يقال أصابتها عينا أن النظرة بها قوله ومعنى
عليه الله {صلى الله رسول إلى شكوت الثالث الحديث  - وفي3442 2665

أما فطفت راكبة وأنت الناس وراء من طوفي فقال أشتكي وسلم} أني
فيما بينا فقد عذر غير من كان إذا فأما العلماء عند فجائز راكبا المعذور طواف

يجزئه ومالك حانيفة أبي وعند رواية في وأحامد الشافعي عند يجزئه أنه تقدم
دم وعليه
عائشة مسند في الخامس الحديث في الكلم تقدم  - وقد3444 2666
{صلى الله رسول مع مضطجعة أنا بينا السادس الحديث  - وفي3445 2667

فيها أكسية وهي الخمائل واحادة الخميلة حاضت الخميلة وسلم} في عليه الله
التحيض الحاء بكسر والحيضة بها المتعلق الهدب وهو خمل لها كان وربما لين

المرة الحاء بفتح والحيضة أشياء توقي من الحائض تلزمها التي الحالة وهي
عائشة مسند في هذا سبق وقد حاضت أي أنفست
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الصوات الجلبة خصم جلبة سمع السابع الحديث  - وفي3446 2668
الخصم نبأ أتاك ( وهل تعالى قال والجماعة والثنين الواحاد على يقع والخصم

الزجاج قال بعض من أبلغ بعضهم فلعل  وقوله21 ) ص المحراب تسوروا إذ
غيره وقال قلبه في ما كنه بعبارة يبلغ كان إذا بليغ وهو بلغة يبلغ الرجل بلغ

مع اليجاز وقيل اللفظ من صورة أحاسن في القلب إلى المعنى إيصال البلغة
وأجدل لها أفطن أي بحجته ألحن وقوله إضجار غير من والتصرف الفهام
قطعة هي فإنما وقوله فطن أي لحن رجل منه يقال الفطنة الحاء بفتح واللحن

له حاكم وإن له ليس ما يأخذ أن له للمقضي يحل ل أنه على يدل النار من
المحظور يبيح الحاكم حاكم أن يعتقد من على صريح دليل هذا وفي الحاكم
أحالسها شر في تمكث إحاداكن كانت قد الثامن الحديث  - وفي3447 2669

ثم القتب تحت البعير ظهر ولي ما كل أنه الحلس وأصل حالس جمع الحالس
فإذا بيتها من تخرج ل سنة تعتد الجاهلية في المرأة وكانت الثياب لشر يستعار
الناس لتري ببعرة كلبا رمت السنة رأس خرجت

هذه ذكروا وقد كلبا بها ترمي بعرة من عليها أهون زوجها بعد حاول إقامتها أن
لبيد قال أشعارهم في القامة

فيهم للمجاور ربيع وهم
عامها تطاول إذا والمرملت

منكم يتوفون ( والذين تعالى قوله وهو السلم أول في بذلك القرآن نزل وقد
 ثم24 ) البقرة إخراج غير الحول إلى متاعا لزواجهم وصية أزواجا ويذرون

) البقرة وعشرا أشهر أربعة بأنفسهن ( يتربص بقوله الية هذه وجل عز نسخ
234

يجرجر إنما الفضة إناء في يشرب الذي التاسع الحديث  - وفي3448 2670
فشبه حانجرته في يردده صوت وهو للبعير الجرجرة أصل جهنم نار بطنه في

نار وجهين على الحديث هذا روي وقد بذلك الشارب حانجرة في الماء تردد
الحديث ألفاظ بعض في لن أقوى والول برفعها جهنم نار و الراء بنصب جهنم

ًا بطنه في يجرجر هذا بعد ما سبق وقد جهنم من نار

سلمة أم إلينا أخرجت البخاري أفراد من الول الحديث  - وفي3453 2671
شعر أرته رواية وفي وسلم} مخضوبا عليه الله {صلى النبي شعر من شعرا
الله رسول خضاب في الكلم سبق وقد وسلم} أحامر عليه الله {صلى النبي

إنما قيل وقد مالك ابن وأنس عمر ابن مسند وسلم} في عليه الله {صلى
وفيه الطيب استعمال وسلم} لكثرة عليه الله {صلى الله رسول شعر احامر

بعد
عليه الله {صلى النبي أن مسلم أفراد من الثاني الحديث  - وفي3457 2672

وإن لك سبعت شئت إن وقال ثلثا عندها أقام سلمة أم تزوج وسلم} لما
البكر فضلت وإنما لها تكرمة للثيب الثلثا أن واعلم لنسائي سبعت لك سبعت
اللفة لتتحقق وإيناس مداراة إلى مفتقرة فهي حاياء أشد لنها الليالي بزيادة
كان وإن بالسبع فضلها بكرا كانت فإن غيرها وعنده امرأة تزوج إذا أنه وعندنا

ولم سبعا نسائه من واحادة كل وعند سبعا عندها أقام شاءت فإن خيرها ثيبا
بعد بينهن فيما يسوي ثم بها يفصلها ثلثا عندها أقام شاءت وإن بزيادة يخصها

بشيء الجديدة يفضل ل وداود حانيفة أبو وقال والشافعي مالك قول وهذا ذلك
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الكل بين يسوي بل
عائشة مسند في تقدم قد الثالث  - والحديث3458 2673
أن أحادكم وأراد الحجة ذي هلل رأيتم إذا الرابع الحديث  - وفي3459 2674
تذبح لنها أضحية الضحية سميت إنما وأظفاره شعره عن فليمسك يضحي

دليل يضحي أن أحادكم وأراد قوله وفي سبقت قد لغات وفيها الضحى وقت
واجبة هي حانيفة أبو وقال مستحبة أنها على العلماء وجمهور تجب ل أنها على
قال وإنما الغني على واجبة أنها أحامد عن روي وقد الحاضر الغني على

على العلماء وجمهور بالمحرمين كالتشبيه لنه وأظفاره شعره عن فليمسك
ل حانيفة أبو وقال وأظفاره شعره من يأخذ أن يضحي أن أراد لمن يكره أنه

المذبوح اسم الذال بكسر والذبح ذلك يكره
عليه الله {صلى الله رسول دخل السادس الحديث  - وفي3461 2675

انفتح أي بصره شق قوله فأغمضه بصره شق وقد سلمة أبي وسلم} على
حاينئذ النفوس على الدعاء من تحذير فيه بخير إل أنفسكم على تدعوا ل وقوله
تقولون ما على يؤمنون الملئكة فإن لقوله

ثويبة كانت الرضاعة من أخي حامزة إن الثامن الحديث  - وفي3463 2676
عليه الله {صلى الله رسول وأرضعت حامزة أرضعت قد لهب أبي مولة

حاليمة وسلم} قبل
أفأنقضه رأسي ضفر أشد امرأة إني العاشر الحديث  - وفي3465 2677
وقد بعض في بعضه وإدخال الشعر فتل الرأس ضفر ل قال الجنابة لغسل
على الحديث هذا دل وقد عائشة مسند في وتركه الشعر نقض على تكلمنا
الجمهور قول وهو عليه اليد إمرار غير من البدن الماء عم إذا الغسل صحة
في يقول وكذلك جسده على يده المغتسل يمر حاتى يجزئ ل مالك وقال

التوضئ
فتعرفون أمراء عليكم يستعمل إنه عشر الثاني الحديث  - وفي3467 2678

برئ فقد كره فمن وتنكرون
الشيء عن النفس نفور والكراهة والمنكر المعروف يفعلون أنهم المعنى
عنهم البعد أفعالهم من النفور وعلمة
الخدري سعيد أبي مسند في تقدم قد عشر الثالث  - والحديث3468 2679

الخطاب بن عمر بنت حافصة مسند من المشكل  ) كشف215( 
عنها فمات المدينة إلى معه وهاجرت السهمي حاذافة بن خنيس عند كانت
الله {صلى الله رسول فتزوجها بدر وسلم} من عليه الله {صلى النبي مقدم
جمهور شرح سبق وقد أحااديث عشرة الصحيحين في لها وسلم} وأخرج عليه

الحااديث
زوجة له ليس الذي العزب عزبا شابا كنت الرابع الحديث  - وفي3472 2680
ذكرنا وقد جانبيها من البئر رأس على مدر أو بحجارة تبنيان منارتان البئر وقرنا

عائشة مسند في ذكرناها وقد الحرير من والسرقة أيوب أبي مسند في هذا
وشفير كالمقرعة والمقمعة مواضع في ذكرناه وقد الديباج ثخين والستبرق

حارفه شيء كل
فسأله عرافا أتى من مسلم أفراد من الخامس الحديث  - وفي3477 2681

يتعاطى الذي العراف سليمان أبو قال ليلة أربعين صلة له تقبل لم شيء عن
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ما علم يتعاطى والكاهن ذلك ونحو الضالة ومكان المسروق الشيء معرفة
السرار معرفة ويدعي الزمان مستقبل في يكون

أم كانت قالت حافصة عن الحميدي يذكره ولم الصحيح في  - ومما2682
في لغة وهذه بيبي قالت وسلم} إل عليه الله {صلى الله رسول تذكر ل عطية
البناري ابن وأنشد ياء الهمزة أبدلت بأبي قولهم

عليهما جزعت أني زعموا وقد
وابيباهما قلت إن جزع وهل
علمته شيئا قلت إن جزع وهل

كلهما أولياني قد ما وأثنيت
سفيان أبي بنت حابيبة أم مسند من المشكل  ) كشف216( 

وهاجر بها وكنيت حابيبة فولدت جحش بن الله عبيد عند كانت رملة واسمها
وتوفي وارتد تنصر ثم الثانية الهجرة في الحبشة أرض إلى حابيبة بأم الله عبيد

الضمري أمية بن عمرو الله رسول فبعث دينها على حابيبة أم وثبتت هنالك
وهو العاص بن سعيد بن خالد تزويجها فتولى عليه ليخطبها النجاشي إلى ووكله

الله رسول عن النجاشي وأصدق كافرا كان سفيان أبا لن سفيان أبي عم ابن
أحااديث أربعة الصحيحين في لها وأخرج سبع سنة إليه بها وبعث دينار أربعمائة

الميم بمخلية لك لست الول الحديث في المشكل  - فمن3479 2683
أحامد ابن الله عبد من سمعته كذلك مكسورة واللم ساكنة والخاء مضمومة

من أخي ابنة هي وقوله بك الخلوة لدوام بمنفردة لست والمعنى النحوي
أيام وسلم} ثلثة عليه الله {صلى الله رسول أرضعت قد ثويبة كانت الرضاعة
أي سوء بحيبة الرجل بات يقال حاالة بشر أي حايبة بشر وقوله سلمة وأرضعت

صحف فقد المعجمة بالخاء خيبة قال ومن سيئة بحالة
دعت أبيها نعي جاءها لما الثاني الحديث  - وفي3480 2684
يقابل ما على يقع والعارض الخدان هاهنا العارضان عارضيها فمسحت بصفرة
داخل من السنان من الخدين

عشرة ثنتي صلى من مسلم أفراد من الول الحديث  - وفي3481 2685
تصلى متى الصحيح في يذكر لم الجنة في بيت بهن له بني وليلة يوم في ركعة
وأبو الزدي عامر أبو أخبرنا قال الكروخي الفتح أبو أخبرنا وقد الركعات هذه
قال الترمذي حادثنا قال المحبوبي أنبأنا قال الجراحاي أخبرنا قال الغورجي بكر

أبي عن الثوري سفيان حادثنا قال مؤمل حادثنا قال غيلن بن محمود حادثنا
الله رسول قال قالت حابيبة أم عن عنبسة عن رافع بن المسيب عن إسحاق
بيت له بني ركعة عشرة ثنتي وليلة يوم في صلى وسلم} من عليه الله {صلى

بعد وركعتين المغرب بعد وركعتين بعدها وركعتين الظهر قبل أربعا الجنة في
صحيح حاسن حاديث هذا الترمذي قال الغداة صلة قبل وركعتين العشاء
بها وسلم} بعث عليه الله {صلى النبي أن الثاني الحديث  - وفي3482 2686

وغيره عباس ابن مسند في سبق قد بليل جمع من
الهللية الحارثا بنت ميمونة مسند من المشكل  ) كشف217( 
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عليها فخلف فارقها ثم الجاهلية في الثقفي عمرو بن مسعود تزوجها قد كان
عشرة على بسرف الله رسول وتزوجها عنها وتوفي العزى عبد بن رهم أبو

وقدر تزوجها امرأة آخر وهي القضية عمرة في سبع سنة في مكة من أميال
في لها أخرج هنالك ودفنت فيه بها بنى الذي المكان في ماتت أنها تعالى الله

حاديثا عشر ثلثة الصحيحين
وضوءه الله رسول توضأ الول الحديث في المشكل  - فمن3483 2687
الواو الماء عليه أفاض ثم الذى من أصابه وما فرجه وغسل رجليه غير للصلة
طرق بعض في هذا بين وقد توضأ ثم فرجه غسل والمراد للترتيب ل للجمع

الفرج على تكون للزوجة إما فهو الرض أو الحائط على يده مسح وأما الحديث
وهل مستحب غير وهو التنشف فلكراهة الخرقة رده وأما الرائحة لذهاب أو

أحامد عن روايتين على ل أم يكره
سجادة الخمرة خمرته على يصلي وهو الثالث الحديث  - وفي3485 2688
لنها خمرة وسميت بالخيوط وترمل خوص من تنسج المصلي عليها يسجد
تستره أي الرض عن المصلي وجه تخمر وقيل تستره أي الرض وجه تخمر

لو الله رسول فقال وليدة أعتقت أنها الخامس الحديث  - وفي3487 2689
هذا دل وقد ولئد وجمعها الجارية الوليدة لجرك أعظم كان أخوالك أعطيتها
على والصدقة العتق من أفضل الفقراء وإغناء القارب صلة أن على الحديث
الجانب
السادس الحديث سبق  - وقد3488 2690
{صلى الله رسول صيام في شكوا أنهم السابع الحديث  - وفي3489 2691

اللبن هاهنا الحلب فشرب بحلب إليه فأرسلت عرفة وسلم} يوم عليه الله
دليل الحديث هذا وفي فيه يحلب الذي الناء الحلب أيضا يكون وقد المحلوب

على ليتقوى ذلك له استحب وإنما للحاج عرفة يوم إفطار استحباب على
الحاضر بخلف الدعاء
البخاري به انفرد وفيما

هذا حاولها وما ألقوها فقال سمن في وقعت فأرة عن  - سئل3490 2692
الكل ينجس فإنه مائعا كان إذا فأما الجامد السمن حاكم

واجما يوما أصبح أنه مسلم أفراد من الول الحديث  - وفي3491 2693
كالخبية البنية من ضرب والفسطاط كرهه قد لمر الساكت المهتم الواجم

سبق وقد المغفل ابن بحديث فمنسوخ الكلب بقتل أمره وأما ذكره سبق وقد
وصورة كلب فيه بيت عن الملئكة امتناع سبب سبق وقد البستان والحائط

شفاني إن فقالت شكوى شكت امرأة أن الثاني الحديث  - وفي3492 2694
مسجد في صلي ميمونة فقالت فبرأت المقدس بيت في فلصلين لخرجن الله

نذرا تنذر ولم وعدا وعدت المرأة هذه أن على محمول الحديث هذا الرسول
أو المقدس بيت في الصلة نذر إذا أنه فعندنا اختلفوا العلماء أن على
ل حانيفة أبو وقال ذلك وسلم} لزمه عليه الله {صلى الله رسول مسجد في

في الصلة ذلك بدل جعل إن أنه عندنا أن إل كالمذهبين الشافعي وعن يلزمه
نذر عن المسجدين هذين غير في الصلة تجزئ ول أجزأه الحرام المسجد

الثلثة المساجد غير في الصلة نذر إذا فأما الحرام المسجد غير في الصلة
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يمين كفارة ويكفر تركه وبين ذلك فعل بين مخير وهو الوفاء يلزمه ل فإنه
عباس ابن مسند في تقدم قد الثالث الحديث  - في3493 2695

بين تمر أن بهمة شاءت لو سجد إذا كان الرابع الحديث  - وفي3494 2696
تدخل أن شاءت لو والمعنى الغنم صغار وهي البهم واحادة البهمة لمرت يديه
السجود في إياها رفعه لشدة سجد إذا يديه تحت

تكلمنا وقد حالل وهو ميمونة تزوج أنه الخامس الحديث  - وفي3495 2697
عباس ابن مسند في هذا على

الحارثا بنت جويرية مسند من المشكل  ) كشف218( 
قبله وكانت المصطلق بني غزاة في أصابها وسلم} قد عليه الله {صلى وكان
فكاتبها شماس بن قيس بن ثابت سهم في فوقعت صفوان ابن مسافع عند

سنة شعبان في وتزوجها وسلم} كتابتها عليه الله {صلى الله رسول فقضى
المصطلق بني سبايا من أيديهم في ما أرسلوا ذلك الناس سمع فلما ست

لها وأخرج جويرية فسماها برة اسمها وكان بيت أهل مائة إياها بتزوجه فأعتق
أحااديث ثلثة الصحيحين في

بالصوم الجمعة يوم إفراد عن إياها نهيه الول الحديث  - ففي3496 2698
وجابر هريرة أبي مسند في سبق وقد

وبحمده المعنى وبحمده الله سبحان الثاني الحديث  - وفي3497 2699
التسبيح قيل فإن بالثقل والمقابلة الوزن من هذا عرشه وزنة وقوله سبحته

أن أحادهما أمرين يحتمل أنه فالجواب ثقل له جسم والعرش وزانة له ليس
يكتب التي الصحف إلى الشارة تكون
والعظمة الكثرة بذلك يراد أن والثاني العرش توازن حاتى فتجمع التسبيح فيها

العدد في يوازنها ما قدر أي كلماته ومداد وقوله المخلوقات بأعظم فشبهت
الشاعر قال المدد بمعنى والمداد والكثرة

كأنها بالكف بارقات رأوا
بمداد أوقدت سرج مصابيح

أو كيل عيار كلماته قدر على الله يسبح أنه المعنى فيكون الزيت من بمدد أي
في يقع ول الوزن في يدخل ل الكلم لن التقريب به يراد تمثيل وهذا وزن

على تنبيه هذا في وزنتهن قلت بما وزنت لو كلمات قلت لقد وقوله المكاييل
ما جميع إلى بالعلم العالم فيهتدي التسبيح من يكثر العامي فإن العلم فضيلة

العامي يناله ل ما بالعلم القليل التعبد في وينال يسيرة كلمات في ذلك فعله
تطول طريقه فإن بالجادة جاهل أحادهما مسافرين كمثل فمثلهما الكثير في

الجاهل يصل أن إلى الظل في وينام الطريق يقطع فإنه بها خبير والخر
المحل محلها بلغت قد الصدقة في قوله الثالث الحديث  - وفي3498 2700
من منها المقصود حاصل قد أنه والمعنى والستقرار الحلول موضع الحاء بكسر
إليه وصلت لمن ملكا صارت ثم التصدق ثواب

جحش بنت زينب مسند من المشكل  ) كشف219( 
وسلم} كانت عليه الله {صلى الله رسول عمة المطلب عبد بنت أميمة أمها
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وسلم} عليه الله {صلى الله رسول فتزوجها فطلقها حاارثة ابن زيد عند قبله
حاديثان الصحيحين في لها وأخرج خمس سنة في

يأجوج ردم من اليوم فتح الول الحديث في المشكل  - فمن3499 2701
ذكر سبق وقد السد الردم تليها والتي البهام بإصبعه وحالق هذه مثل ومأجوج

وأما حالقة جعلها بمعنى وحالق الخدري سعيد أبي مسند في ومأجوج يأجوج
أنهم فالجواب الصالحين ذنب فما قيل فإن الزنا هو الخطابي فقال الخبث

بالعقوبة ل بآجالهم يموتون

دخلت وفيه سلمة أم مسند في الثاني الحديث شرحانا  - وقد3500 2702
قال به تفتض وقولها عائشة مسند في ذكرناه وقد الصغير البيت وهو حافشا

الكتاب خاتم فض ومنه فرقته أو كسرته إذا الشيء فضضت من هو قتيبة ابن
منه وتخرج فيه كانت ما فتكسر زوجها من عدة في تكون كانت أنها وأراد

رأيت وكذلك الول والصواب به فتفتض يرويه المحدثين وبعض قال بالدابة
ل كانت المعتدة أن بعضهم لي فذكر الفتضاض عن وسألتهم يروونه الحجازيين

تخرج ثم التنظف أمور من شيئا تقرب ول ظفرا تقلم ول ماء تمس ول تغتسل
يعيش يكاد فل وتنبذه قبلها به تمسح بطائر فتفتض منظر بأقبح الحول بعد

والقبص والصاد والباء بالقاف فتقبص الحرف هذا الشافعي روى الزهري وقال
كلها فبالكف المعجمة بالضاد القبض فأما الصابع بأطراف الخذ

حايي بنت صفية مسند من المشكل  ) كشف220( 
أبي ابن الربيع بن كنانة فتزوجها فارقها ثم القرظي مشكم بن سلم تزوجها
وسلم} يومئذ عليه الله {صلى النبي فسباها خيبر يوم عنها فقتل الحقيق

سهم في وقعت وقيل صداقها عتقها وجعل وأعتقها وأسلمت لنفسه واصطفاها
آرس وسلم} بسبعة عليه الله {صلى الله رسول فاشتراها الكلبي دحاية

واحاد حاديث الصحيحين في لها وأخرج
وسلم} عليه الله {صلى الله رسول على مرا رجلين أن  - وفيه3501 2703

يأمر الحديث هذا صفية إنها فقال بيتها إلى المسجد في صفية مع يمشي وهو
على ويحث الريب مقام عن وينهى بالظنون يخطر مكروه كل من بالتحرز

ًا به ظنا لو عنه الله رضي الشافعي قال الناس ألسنة من العرض حافظ شر
ولو قلت الكفر إلى يخرجهما ما ظنونهما في يقع لئل إعلمهما إلى فبادر لكفرا
فوساوس عنهما الظن سوء يدفع إيمانهما لن لذلك منهما الظن امتناع قدرنا

درن من القلوب تطهير فأراد القلوب بواطن في يملكانها ل الشيطان
الوساوس

زمعة بنت سودة مسند من المشكل  ) كشف221( 

ًا أسلمت عمرو بن السكران له يقال لها عم ابن عند وكانت وبايعت قديم
ًا وأسلم ليلتها وجعل يفعل أل فسألته طلقها أراد كبرت فلما بها وهاجر أيض
وحاده للبخاري هو الحميدي قال واحاد حاديث الصحيحين في لها وأخرج لعائشة
عليهن اتفق فيمن الفوارس أبي بن الفتح أبو وذكرها
ننتبذ زلنا فما مسكها فدبغنا لنا شاة ماتت الحديث ذلك  - وفي3502 2704
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ما على محمول وهذا البالي الجلد والشن الهاب المسك شنا صار حاتى فيه
عكيم ابن بحديث النسخ قبل

طالب أبي بنت هانئ أم حاديث من المشكل  ) كشف222( 
{صلى الله رسول كان أصح والول هند اسمها يقول الكلبي بن هشام وكان
وهب أبي بن هبيرة وخطبها الجاهلية في خطبها وسلم} قد عليه الله

وهانئا ويوسف وعمرا جعدة له فولدت هبيرة من طالب أبو فزوجها المخزومي
وسلم} عليه الله {صلى الله رسول وخطبها بينهما السلم ففرق وأسلمت

امرأة ولكني السلم في فكيف الجاهلية في لحابك كنت إن والله فقالت
الضحى صلة في واحاد حاديث الصحيحين في لها وأخرج عنها فسكت مصبية
قاتل أنه طالب أبي بن علي أمي ابن زعم الله رسول يا  - وفيه3503 2705

وسلم} قد عليه الله {صلى الله رسول فقال هبيرة بن فلن أجرته قد رجل
ووجه ل أم الضحى الله رسول صلى هل الحااديث اختلفت قد أجرت من أجرنا

عدد فأما صلها ما قال يره لم ومن ذلك روى يصليها رآه من أن الختلف
الباب في حاديث أصح وهو ركعات ثمان صلها أنه هانئ أم حاديث ففي ركعاتها

وفي ركعات أربع عائشة حاديث وفي

في والوجه ركعتين صلها أنه مطعم بن جبير وروى ركعات ست جابر حاديث
النبي عن ذر أبي حاديث وفي أكثر شاء ومن أقل شاء من أنه الحااديث هذه

من تكتب لم ركعتين الضحى صليت إن قال وسلم} أنه عليه الله {صلى
ذلك في يتبعك لم ستا صليت فإن العابدين من كتبت أربعا صليت فإن الغافلين

الله بنى عشرة ثنتي صليت وإن القانتين من كتبت ثمانيا صليت وإن ذنب اليوم
عن أرقم بن زيد مسند في سبق فقد وقتها وأما الجنة في بيتا لك وجل عز

الفصال ترمض حاين الوابين صلة قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي
وذكرنا زوجها هبيرة ابن ذكرنا قد هبيرة بن فلن وقولها آمنته أي أجرته وقولها

يجوز فإنه المان وأما جعدة أنه فالظاهر منها أولده من كان فإن منه ولدت من
للبلد يعقد أن للمير ويجوز ولحاادهم المشركين لجميع المان يعقد أن للمام
والقافلة والعشرة للواحاد يعقد أن لهم فيجوز الرعية آحااد وأما بإزائه أقيم الذي

المسلم أمان ويصح
العبد أمان يصح ل حانيفة أبو وقال مملوكا أو حارا أنثى أو ذكرا كان سواء العاقل

خلفا يعقل الذي المميز الصبي أمان ويصح القتال في له مأذونا يكون أن إل
والشافعي حانيفة لبي

حازن بن الحارثا بنت لبابة الفضل أم مسند من المشكل  ) كشف223( 
الله وعبد الفضل له فولدت العباس تزوجها خديجة بعد أسلمت امرأة أول وهي

يزيد بن الله عبد يقول وفيها حابيب وأم الرحامن وعبد وقثما ومعبدا الله وعبيد
الهللي

فحل من نحبيبة ولدت وما
الفضل أم بطن من كستة
وكهل كهلة من بها أكرم
الحارثا بنت فلبابة لم وثنتان وأم لب ثنتان أخوات أربع هن مسدد وقال

عميس بنت وسلمى عميس بنت وأسماء وأم لب أختان الحارثا بنت وميمونة
حاماطة بن عمرو بنت هند اسمها واحادة أم بنات وكلهن وأم لب أختان
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أحااديث ثلثة الصحيحين في الفضل لم وأخرج الجرشي
عليه الله {صلى الله رسول سمعت الول الحديث  - ففي3504 2706

) عرفا ( والمرسلت المغرب في وسلم} يقرأ

عباس ابن قاله بعضا بعضها يتبع الرياح أنها أحادهما ) قولن ( المرسلت في
أبو قاله ونهيه تعالى الله أمر من بالمعروف أرسلت التي الملئكة والثاني
إثر في بعضه مستو سطر لنه الفرس عرف من أصله قتيبة ابن قال هريرة
بعض

ميمونة مسند في تقدم قد حاديث البخاري به انفرد  - وفيما3505 2707
الملجة والملجتان الملجة تحرم ل مسلم به انفرد  - وفيما3506 2708
الصبي تناول الملج وقيل يملجها أمه الصبي ملج يقال المص والملج المصة
مسند في الرضاع من يحرم ما قدر في الخلف بينا وقد الفم بأدنى الثدي

عائشة
الصديق بكر أبي بنت أسماء مسند من المشكل  ) كشف224( 

بليال الله عبد ابنها قتل بعد وماتت الزبير وتزوجها وبايعت قديما بمكة أسلمت
حاديثا وعشرون اثنان الصحيحين في لها وأخرج
مسند في سبق وقد الله من أغير شيء ل الول الحديث  - ففي3507 2709

مسعود ابن
علي قدمت قلت الله رسول استفتيت الثاني الحديث  - وفي3508 2710

الله ينهاكم ( ل تعالى الله فأنزل أمك صلي قال أمي أفأصل راغبة وهي أمي
معنى وفي السؤال  الستفتاء8 ) الممتحنة الدين في يقاتلوكم لم الذين عن

في راغبة والثاني ديني عن راغبة المعنى فيكون مشركة أحادهما قولن راغبة
الخطابي قاله وصلتي بري

وأسماء الله بعبد فجاءت بكر أبو تزوجها العزى عبد بنت قتيلة أمها واسم
على العهد كتبوا حاين الهدنة زمن في المدينة فقدمت الجاهلية في وطلقها

تدخلها أن أسماء فأبت وغيره وسمن زيت من بهدايا معها وجاءت الحرب وضع
( ل تعالى قوله فأما ذلك في الله رسول لها أذن حاتى هديتها تقبل أو بيتها

أبي بنت أسماء في نزلت الزبير ابن ) قال يقاتلوكم لم الذين عن الله ينهاكم
ولم هداياها تقبل فلم بهدايا المدينة العزى عبد بنت قتيلة أمها عليها قدمت بكر

هذه وسلم} فنزلت عليه الله {صلى الله رسول عائشة فسألت منزلها تدخلها
قال إليها وتحسن هديتها وتقبل منزلها تدخلها أن الله رسول فأمرها الية

للمسلمين الحرب ينصبوا لم الذين صلة في رخصة الية هذه المفسرون
) دياركم من يخرجوكم ( ولم وقوله منقطعة الموالة كانت وإن وجوائزهم

بينكم فيما بالعدل تعاملوهم ) أي إليهم وتقسطوا تبروهم ( أن مكة يعني
) تولوهم ( أن ذلك على عاونوا ) أي إخراجكم على ( وظاهروا وقوله وبينهم

هؤلء تولوا أن عن ينهاكم إنما
ناضح غير وماله الزبير تزوجني الثالث الحديث  - وفي3509 2711
والغرب والنخل الزرع تسقي التي السواني البل وهي النواضح واحاد الناضح
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من وسلم} كانت عليه الله {صلى الله رسول أقطعه التي والرض الدلو
المدينة من فرسخ ثلثي على النضير بني أموال
فخرجت قالت بمكة الله بعبد حاملت أنها الرابع الحديث  - وفي3510 2712

الهجرة بعد للمهاجرين - تعني مولود أول وكونه للولدة مقاربة أي متم وأنا
يهود سحرنا فقالوا مولود لهم يولد ل أقاموا المدينة قدموا لما المهاجرون وكان
وأما الهجرة من شهرا عشرين رأس على شوال في بقباء الزبير ابن فولد

الهجرة من شهرا عشر أربعة رأس على بشير بن النعمان لهم فولد النصار
أشهر بستة مني أسن النعمان يقول الزبير ابن فكان

ظهر أي الغشي تجلني حاتى فقمت الخامس الحديث  - وفي3511 2713
الله رسول فانصرف وقولها الكسوف صلة في قيامها إلى بهذا وتشير علي
منكر سؤال إلى إشارة القبور في تفتنون وقولها الكسوف صلة من تعني
الدجال فتنة به تشبه أن يصلح الحال تلك مثل في الهيبة تلك توجبه وما ونكير

بكر أبو وقال اللف أسقطت استفهام معهم وأنا وقوله العنقود والقطاف
معهم أنا أو والصحيح السماعيلي

فرسا الله رسول عهد على نحرنا السادس الحديث  - وفي3512 2714
في ذلك ذكرنا وقد حانيفة لبي خلفا الخيل لحم إباحاة على يدل وهذا فأكلناه
جابر مسند
إل عائشة مسند في سبقا قد والثامن السابع  - والحديث3514 3513 2715

الحصبة أصابتها ابنتي إن الله رسول يا قالت امرأة أن الثامن هذا لفظ في أن
عوام قرأه وربما المعجمة غير بالراء وهو فتمرق لفظ وفي شعرها فامرق

غلط وذلك بالزاي المحدثين
خديج بن رافع مسند في التاسع الحديث سبق  - وقد3515 2716
الحيضة دم من ثوبها يصيب إحادانا إن العاشر الحديث  - وفي3516 2717
الدم من للمستجسد وذلك الحك بمعنى الحت بالماء تقرصه ثم تحته فقال

بأطراف اغسليه معناه قتيبة ابن قال الغسل هاهنا والنضح الفرك والقرص
في قرص إذا وغيره الدم لن بالقرص أمر وإنما فلنا قرصت قيل ومنه أصابعك
كلها باليد يغسل أن من أثره يذهب أن أحارى كان الغسل
تشدي ل أي عليك فيوكى توكي ل عشر الحادي الحديث  - وفي3517 2718

للبخل استعارة وهذه السير أو الخيط وهو بالوكاء شددتها القربة أوكيت يقال
التقصي في الفراط الحاصاء تحصي ل وقوله بخل المال تحبسي ل والمعنى

انفحي وقوله وبخل إمساكا الوعاء في تجمعي ل أي توعي ل وقوله والستئثار
وكذلك والجود السماحاة عن كناية وهذه المعطى إلى بالشيء الرمي النفح
القليلة العطية الرضح ارضحي وقوله الماء رش النضح أصل انضحي قوله

قل وإن عليه قدرت ما أعطي والمعنى
مواضع في سبق قد عشر الثاني  - والحديث3518 2719

الله {صلى الله رسول مع نزلنا عشر الثالث الحديث  - وفي3519 2720
ما وهي حاقيبة جمع الحقائب الحقائب خفاف ونحن وسلم} بالحجون عليه
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طفنا أي ومسحنا الرديف موضع في وقماشه مهماته من خلفه الراكب احاتقبه
للطواف لزما اسما هذا فصار الركن يمسح بالبيت طائف كل لن وهذا بالبيت

ربيعة أبي بن عمر قال
حااجة كل منى من مسحنا ولما

ماسح هو من بالركان ومسح
بالتلبية الصوت رفع والهلل طائف هو من طاف أي

فقالت غلسنا قد إل أرانا ما هنتاه يا عشر الرابع الحديث  - وفي3520 2721
عائشة مسند في هنتاه يا معنى سبق قد للظعن أذن الله رسول إن

وقد جمع ليلة التقدم في لهن أذن والمعنى النساء وأنهن الظعن معنى وسبق
والقمر الجمرة رمي في أي غلسنا قد وقوله عباس ابن مسند في هذا بينا

قبل الجمرة رمي يجوز ل أنه على العلماء اتفق وقد الفجر قبيل ليلتئذ يغيب
إل يجوز ل العلماء أكثر وقال الليل نصف بعد يجوز الشافعي وقال الليل نصف

الفجر بعد
ذات أسماء سميت البخاري أفراد من الول الحديث  - وفي3521 2722

سقاء فربطت نصفين نطاقها شقت أنها أحادهما قولن هذا في النطاقين
وهذا النطاقين ذات سميت ولذلك وسلم} بواحاد عليه الله {صلى الله رسول
مسند في ذكرناه وقد نطاقين تلبس كانت أنها والثاني الحديث في مذكور
جاء لما الحجاج أصحاب يعني الشام أهل كان وقوله العلماء بعض عن عائشة
العار يوجب ما ذكر التعيير يعيرونه الحرم في الزبير ابن لقتال
للقول والتصديق للشيء الرتضاء بمعنى إيها قتيبة ابن قال والله إيها قولها
ويها قلت بشيء أغريته فإذا عنا إيها قلت رجل أسكت إذا وذلك أخر مواضع ولها
النجم أبو قال منه واها قلت شيء طيب من تعجبت وإذا
واها واها ثم لريا واها

وأوله ذؤيب أبي شعر من بيت بعض هذا عارها عنك ظاهر شكاة تلك وقوله
أحابها أني الواشون وعيرها

عارها عنك ظاهر شكاة وتلك
مكذب فإني منها أعتذر فإن
اعتذارها عليك يردد تعتذر وإن

ينبو ولكنه العيب بك يعلق ل أي عارها عنك ظاهر ومعنى والذم العيب والشكاة
وجل عز الله قال عليه عل أي السطح على فلن ظهر قولهم من وهو عنك

بذلك تعييرهم والمعنى عليه يعلوا  أي97 ) الكهف يظهروه أن اسطاعوا ( فما
أخبرنا قال أحامد بن جعفر أخبرنا قال منصور أبي بن محمد أخبرنا منك يحط ل

قال مروان ابن أحامد حادثنا قال أبي حادثنا قال الضراب الحسن بن العزيز عبد
ابن عن الصمعي حادثنا قال أبي حادثنا قال القرشي الله عبد بن محمد حادثنا
أنا فيقول النطاقين ذات ابن يا الزبير ابن ينادون الشام أهل كان قال الزناد أبي
وجعل حاقا ابنها أنا حاقا ابنها

يقول
أحابها أني الواشون وعيرها

عارها عنك ظاهر شكاة وتلك
مسندا قائما نفيل بن عمرو بن زيد رأيت الثاني الحديث  - وفي3522 2723
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غيري إبراهيم دين على منكم ما والله قريش معشر يا يقول الكعبة إلى ظهره
للكتب تتبع وتله بمقتضاه يعمل رصين عقل له وهب قد عمرو بن زيد كان

ومعنى سبحانه الله بتوحايد وأقر السلم عليه الخليل دين إلى فاهتدى والثار
الحركة على قويت وترعرعت قتلها يمنع الموءودة يحيي

قد الرجوان مئثرة ذكر مسلم أفراد من الثاني الحديث  - وفي3526 2724
وأما حاذيفة مسند في والديباج السلم عليه علي مسند في المئثرة ذكرنا

أرجوان الحمرة لغير يقال ول الحمرة الشديد عبيد أبو فقال الرجوان
وفرجيها وقوله حامرة المشبع والمفدم الحمرة من بشيء دونه والبهرمان
في الثوب في الحرير من يباح ما ذكرنا وقد الشق الفرج بالديباج مكفوفين

0 عنه الله رضي الخطاب بن عمر مسند
استرخي فقال الزبير إلى تقدمت أنها الثالث الحديث  - وفي3527 2725

الحارام لجل عني ابعدي أي عني

الزبير بن الله عبد رأيت قال نوفل أبي عن الرابع الحديث  - وفي3528 2726
المدينة إلى منها يذهب عقبة وكأنها عليها مصلوبا رأيته أي المدينة عقبة على
سكنوا قد قديما اليهود كان اليهود مقابر في وألقي قوله بمكة كان هذا فإن

بعث قال الزبير بن عروة عن يتهم ل عمن إسحاق بن محمد فروى الحجاز
حاتى العمالقة وقتلوا فظفروا الكفار بقتل وأمرهم الحجاز إلى بعثا موسى
ير لم له ابنا وأصابوا فقتلوه - يتيما الرقم له يقال كان - الذي ملكهم إلى انتهوا

أن على فأجمعوا القتل عن به فضنوا منه - أحاسن - زعموا
قدومه قبل موسى وتوفي به فقدموا رأيه فيه ليرى موسى على به يقدموا

قالوا أحادا استبقيتم هل لهم فقالوا عليهم الله بفتح وأخبروهم الناس فتلقاهم
ل نبيكم فيها خالفتم لمعصية هذه إن فقالوا رأيه فيه الله نبي ليرى الفتى هذا

بلدكم منعتم إذ بلدا نرى ما فقالوا الشام وبين بينهم فحالوا بلدنا علينا تدخلوا
اليهود سكنى أول ذلك فكان الحجاز يعنون منها جئتم التي البلد من لكم خيرا

البقر جلود والسبت النعلن والسبتيان الشعر بها فعنى القرون فأما الحجاز
ابن مسند في هذا ذكرنا وقد عليها شعر ول النعال منها يتخذ بالقرظ المدبوغة

التوذف يقول عبيدة أبو وكان التبختر التوذف عبيد أبو قال يتوذف وقوله عمر
خازم أبي بن بشر قال السراع

كأنها بالرحاال النجائب يعطي
توذف والجياد بقرالصرائم

أظنك ل إخالك ل وقولها المهلك والمبير عبيد أبي بن المختار فهو الكذاب وأما
مكسورة إخال وألف

معيط أبي بن عقبة بنت كلثوم أم مسند من المشكل  ) كشف225( 

النساء من هاجر من أول وهي الهجرة قبل الله رسول وبايعت بمكة أسلمت
بيت من خرجت قرشية نعلم ول سعد بن محمد قال الله رسول هجرة بعد

خزاعة من رجل وصاحابت وحادها خرجت فإنها هي إل مهاجرة مسلمة أبويها
فيها نزل وكيف قصتها ذكرنا وقد الحديبية هدنة في المدينة قدمت حاتى
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زوج لها يكن ولم مخرمة بن المسور مسند  في10 ) الممتحنة ( فامتحنوهن
فتزوجها طلقها ثم العوام بن الزبير فتزوجها عنها قتل ثم حاارثة بن زيد فتزوجها

عنده فماتت العاص بن عمرو فتزوجها عنها ومات عوف بن الرحامن عبد
واحاد حاديث الصحيحين في لها وأخرج
خيرا يقول أو خيرا فينمي الناس بين يصلح الذي الكذاب  - ليس3529 2727

الحديث نميت وقال بالتخفيف عبيد أبو ذكره فكذلك خيرا فينمي قوله أما
جهة على نقلته إذا بالتشديد ونميته الصلح وجه على نقلته إذا بالتخفيف

النابغة قول ومنه نميته فقد رفعته شيء وكل قال الفساد

أجد عيرانة على القتود وانم
وقد لغة وينمو ينمي فهو وعل ارتفع هو إنما والشعر اليد في الخضاب ونمى
أكثر الحربي إبراهيم وقال قتيبة ابن منهم جماعة هذا في عبيد أبا وافق

والنبي النحو في يجوز ل وهذا قال الميم بتخفيف خيرا ونمى يقولون المحدثين
خير يقول أن لزمه الميم خفف ومن يلحن يكن وسلم} لم عليه الله {صلى
ليس الكذب أن فاعلم الثلثة الماكن هذه في الكذب في الرخصة وأما بالرفع
مقصود فكل المقاصد إلى وسيلة والكلم الضرر من فيه لما بل لعينه حاراما

وإن حارام فيه فالكذب جميعا والكذب بالصدق إليه يتوصل أن يمكن محمود
ذلك تحصيل كان إذا مباح فيه فالكذب الصدق دون بالكذب إليه التوصل أمكن

وراء يسعى رجل رأى لو كما واجبا المقصود كان إذا وواجب مباحاا المقصود
أن عليه يجب فإنه رأيته هل فسأله ظالم أنه يعلم وهو ليضربه بسيف رجل
مسلم دم سفك على يعين لئل ل يقول

إل عليه المجني قلب واستمالة بين ذات إصلح أو حارب مقصود يتم لم وإذا
أمكن مهما بالمعاريض ويورى عنه يحترز أن ينبغي أنه إل مباح فذلك بكذب
ويسأله ينكر أن فله ماله عن ويسأله ظالم يأخذه أن الثلثة المواضع هذه ويتبع
الذي المحذور لن هذا قلنا وإنما ينكر أن فله وجل عز ربه وبين بينه فاحاشة عن

من أهون المقصود كان وإن الكذب من الشرع في وقعا أشد بالصدق يحصل
الصدق إلى حاينئذ فالميل المران يتقابل وقد الصدق وجب الصدق مقصود

مهمة كونها في شك فإذا مهمة حااجة أو لضرورة أبيح إنما الكذب لن أولى
الكذب من الحاتراز وجب المقاصد مراتب إدراك ولغموض التحريم فالصل

كلم من أنها على أشبهها وما الثلثة المواضع بيان في الكلم فهذا أمكن مهما
في وأخرجت الناس أكثر رواها وسلم} وهكذا عليه الله {صلى الله رسول

الله {صلى الله رسول - تعني أسمعه لم كلثوم أم - يعني قالت بلفظ الصحيح
السراج أحامد بن جعفر أخبرنا قال الحافظ الوهاب عبد أنبأنا وسلم} وقد عليه
هذا في وقع قد هارون بن موسى قال قال ثابت بن علي بن أحامد أخبرنا قال

يقول أو خيرا فينمي الله رسول حاديث آخر أن وهو جدا غليظ وهم الحديث
وقد الزهري كلم من ثلثا في إل الكذب في يرخص أسمعه ولم وقوله خيرا

ومعمر زيد بن يونس الكلمين فصل
البغدادي الخطيب قال شهاب ابن - كلم يرخص أسمعه ولم قوله أن وبينا

قولهما والقول معهما الحق أن نفسي في ويقوى
السدية محصن بنت قيس أم مسند من المشكل  ) كشف226( 
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حاديثان الصحيحين في لها أخرج عكاشة أخت
رسول ثوب على بال الطعام يأكل لم صغيرا صبيا أن  - أحادهما3530 2728

وهذا الرش هاهنا النضح يغسله ولم وسلم} فنضحه عليه الله {صلى الله
سبق وقد الطعام يأكل لم الذي الغلم لبول بالرش الكتفاء على يدل الحديث

عائشة مسند في هذا

{صلى الله رسول على لي بابن دخلت الثاني الحديث  - وفي3531 2729
عنه دفعت بمعنى عليه أعلقت العذرة من على أعلقت وسلم} وقد عليه الله

اللهاة من قريب والعذرة باليد العذرة ترفع أن العلق الصمعي قال بالغمز
غمز الدغر عبيد أبو وقال إعلقا لفلن فلن أعلق يقال الجاهلية في هذا وكان

في يهيج وجع وهو للعذرة الحلق
جرير قال معذور فهو عذرته قيل صاحابه منه عولج فإذا الدم من الحلق

كينها فرزدق يا مرة ابن غمز
المعذور نغانغ الطبيب غمز

السلم عليه علي قول الدغر ومن بإصبعها الموضع ذلك المرأة ترفع أن والدغر
ويقال الخلسة وهي الغين بفتح الدغرة يقولون والمحدثون الدغرة في قطع ل

صفى ل دغرى ويقال تصافوهم ول عليهم ادغروا يقول صفا ل دغرا المثل في
الراجز قال جمزى مثل دغرى ويقال عقرى حالقى مثل

صفا ل دغرى عمان قالت
عليهم فيعلق الصبيان تعتري ما وأكثر الحلق وجع العذرة قتيبة ابن وقال

أبو قال العلق بهذا وقوله اللهاة يرفع أن وهو واحاد شيء والدغر والعلق
ما فهو اللدود وأما عنه أعلقت مصدر العلق بهذا الصواب الخطابي سليمان

وهو الكست هو الهندي والعود جانبيه من الفم داخل في الدوية في دس
وقافور كافور يقال القسط

قيس بنت فاطمة مسند من المشكل  ) كشف228( 
أحااديث أربعة الصحيحين في لها أخرج

زوجي الله رسول يا قلت مسلم أفراد من الول الحديث  - ففي3534 2730
بسرعة الدخول القتحام فتحولت فأمرها علي يقتحم أن وأخاف ثلثا طلقني
كانت قالت أنها عائشة مسند في تقدم وقد لوحادتها نفسها على خافت وكأنها

عائشة تأويل فهذا الخروج في لها أرخص فلذلك وحاشي مكان في فاطمة
المنزل في تعتد أم المبتوتة على يجب عنده فإن حانيفة أبي مذهب على ويخرج

يجب ل أنه حانبل بن أحامد مذهب وفي يمنع عذر يكن لم إذا فيه طلقها الذي
أمرها وإنما غيره في تعتد أن ولها زوجها منزل في تعتد أن المبتوتة على

بعده الذي الحديث في هذا بيان وسيأتي السكنى في لها حاق ل لنها بالتحول
تعالى الله شاء إن

{صلى النبي فقال البتة طلقها زوجها أن الثاني الحديث  - وفي3535 2731
سكنى ول لك نفقة وسلم} ل عليه الله

لها أحامد وعن سكنى ول لها نفقة ل المطلقة أن أحامد مذهب من المنصور
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النفقة لها حانيفة أبو وقال والشافعي مالك قول وهو النفقة دون السكنى
بما أي عليها الناس وجدنا التي بالعصمة سنأخذ مروان وقول جميعا والسكنى
بالقضية مسلم كتاب وفي الحديث هذا يخالف مما به تمسكوا أي به اعتصموا

البستي فقال طاب ابن رطب وأما الناس به يقضي بما والمعنى العصمة مكان
ابن فقال السلت وأما طاب ابن إلى منسوب التمر ألوان من لنوع اسم هو

نترك ل عمر قول أما الحب صغار القشر رقيق الشعير من ضرب هو قتيبة
الية تأولت فاطمة  فإن1 ) الطلق بيوتهن من تخرجوهن ( ل وتل الله كتاب

بن سعيد وكان الثلثا بعد يحدثا أمر فأي مراجعة لها كان لمن هذه وقالت
( إل قوله معنى وهو لسانها لطول أحامائها بيوت من نقلت إنما يقول المسيب

أن إل ) قال بفاحاشة يأتين أن ( إل عباس ابن قال ) وكذلك بفاحاشة يأتين أن
حادا تصيب أن الفاحاشة أن أيضا المسيب بن سعيد عن روي وقد أهله على تبذو

عليها الحد لقامة فتخرج
الحال وشرح النصيحة وجه على وهذا فقير أي له مال ل ترب معاوية في وقوله

لنها تحقير أسامة فقالت أسامة تزوجي لها قيل حاين وقولها الغيبة وجه ل
به يغتبط فيما الحصول والغتباط مولى أنه ورأت نسبها من شرف في كانت

به فكنته زيد له يقال ولد له كان أسامة هو زيد وأبو مثله يشتهي أي النسان
وجبير وحاسين وحاسن محمد أولده وجملة محمد أبو المشهورة كنيته وإنما

وهند وعائشة
وسلم} عليه الله {صلى الله رسول أن الثالث الحديث  - وفي3536 2732
الشط إلى قربوا أرفؤوا جزيرة إلى أرفؤوا ثم سفينة في ركب أنه تميم حادثني
والجزيرة مرفأ الموضع وذلك الشط إلى قربتها إذا السفينة أرفأت تقول

لنقطاعها الجزيرة وسميت القطع والجزر فارس ابن وقال الماء عن المنقطعة
سفينة القارب الحميدي قال قارب جمع السفينة وأقرب الرض معظم عن

صغيرة

جمع أقربها قوله فلعل حاوائجه بها يستعجلون البحرية السفن أصحاب مع تكون
الغليظ والهلب عندي يبعد الجمع هذا أن إل يقول من سمعت وقد قال لذلك

أنا وقولها شعره لكثرة يعني دبره من قبله يدرون ما وقوله الخشن الشعر
ومعظم المور بواطن عن الفحص وهو التجسس من مأخوذ اسم هو الجساسة

بالفحل ذلك في يشبه هاج واغتلم الفزع والفرق الشر في التجسس يذكر ما
والنقب به للضرب تهيؤا غمده من مسلول أي صلتا وقوله القريب والوشيك
مع تكون كانت قضيب أو عصا والمخصرة أنقاب وجمعه الجبل في الطريق

وقد الطيب من مأخوذ اسم وهو المدينة اسم وطيبة الخاطب أو تكلم إذا الملك
هذا بيان سبق

ملحان بنت حارام أم مسند من المشكل  ) كشف230( 
وسلم} يقيل عليه الله {صلى النبي وكان وبايعت أسلمت مالك بن أنس خالة
واحاد حاديث الصحيحين في لها أخرج بيتها في

عليه الله {صلى الله رسول رأس تفلي كانت أنها  - وفيه3538 2733
وتفلي بيتها في وسلم} يقيل عليه الله {صلى الله رسول كان وسلم} إنما

يونس عن التمهيد كتاب في البر عبد بن عمر أبو روى وقد بينهما لقرابة رأسه
الله {صلى النبي خالت إحادى حارام أم وهب ابن لنا قال قال العلى عبد بن
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رأسه وتفلي حاجرها في وينام عندها يقيل كان فلهذا الرضاعة وسلم} من عليه
حارام أم رأسه تفلي أن الله رسول استجاز إنما قال إبراهيم بن يحيى وعن
كانت هاشم بن المطلب عبد أم لن خالته قبل من محرم ذات منه كانت لنها
الذي وهو الثبج الناتئ والثبج الظهر إلى الكاهل بين ما والثبج النجار بني من

الجنة لهم وجبت أي أوجبوا قد وقوله الثيبج الحديث في صغر
ملحان بنت سليم أم مسند من المشكل  ) كشف231( 

سال ما الغمص الكسيت ابن قال والغميصاء الرميصاء لها ويقال أنس أم
والثاني سهلة أحادها أقوال أربعة على اسمها في واختلفوا جمد ما والرمص

ثم أنسا له فولدت النضر بن مالك تزوجها أنيفة والرابع رميثة والثالث رميلة
السلم إلى ودعته فأبت مشرك وهو طلحة أبو فخطبها مشركا عنها قتل

شهدت قد وكانت فتزوجها غيره صداقا منك آخذ ول أتزوجك فإني قالت فأسلم
أحااديث أربعة الصحيحين في لها أخرج وحانينا أحادا

يصلي كان وفيها طيبي به أدوف عرقك الحااديث بعض  - ففي3542 2734
الخمرة على
مدوف ويقال خلطته إذا دوفا أدوفه الدواء دفت يقال فإنه أدوف قولها فأما

في آنفا فسرناها قد والخمرة نظير لهما وليس ومصوون مصون مثل ومدووف
ميمونة مسند

الثقفية معاوية أبي بنت زينب مسند من المشكل  ) كشف232( 
حاديثان الصحيحين في لها أخرج مسعود ابن امرأة

ذات خفيف رجل إنك الله لعبد قالت أنها الول الحديث  - ففي3543 2735
دفع جواز على الحديث بهذا أصحابنا استدل وقد الفقر عن كناية وهذا اليد

الشافعي كقول تجوز إحاداهما روايتان أحامد عن وفيه زوجها إلى زكاتها المرأة
صدقة على الحديث حامل ذلك يجز لم ومن حانيفة أبي كقول تجوز ل والخرى
وقد الفرض في يكون إنما والجزاء عني أتجزي بقولها أجاز من واحاتج التطوع

الصدقة أجر تحصيل في أتجزي المعنى فقالوا الخرون تأوله
تلك تطيب فل العشاء إحاداكن شهدت إذا الثاني الحديث  - وفي3544 2736
ينم الطيب لن التطيب عن نهاها وإنما العشاء شهود أرادت إذا المعنى الليلة
إليها اللتفات فيوجب صاحابه على

عفراء بن معوذ بنت الربيع مسند من المشكل  ) كشف234( 
أحااديث ثلثة الصحيحين في لها أخرج

لهم ونجعل عاشوراء يوم صبياننا نصوم كنا الول الحديث  - ففي3547 2737
الصوف هو قتيبة ابن وقال الصوف العهن الزجاج قال نلهيهم العهن من اللعبة

الواجب فعل زمان إلى بالنفل الصبيان تدريج الحديث هذا وفي المصبوغا

وسلم} عليه الله {صلى النبي علي دخل للبخاري حاديث  - وفي3549 2738
كانوا أنهم وأصله بها دخل إذا زوجته على الرجل بني يقال علي بني غداة

هذا سبق وقد بأهله يدخل لمن قبة يضربون
في بالدف الضرب إباحاة الحديث هذا وفي عليهم والتحزن الموتى ذكر والندب
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العرس
النصارية عطية أم مسند من المشكل  ) كشف235( 

الصحابيات وفي كعب - بنت السين فتح مع المضمومة - بالنون نسيبة واسمها
نيار بنت ونسيبة المعلى بن رافع بنت نسيبة السم هذا في يشاركانها امرأتان

بن ثابت بنت نسيبة فثلثا السين وكسر النون بفتح نسيبة أما الحارثا بن
عمارة أم وهي كعب بنت ونسيبة النعمان بن سماك بنت ونسيبة عصيمة

ماكول ابن ذكرها وكذلك عمارة أم - أعني الكثرون سماها وكذلك النصارية
المضمومة باللم لسينة فقال المغازي في إسحاق ابن ذكرها وقد الحافظ
الب اسم في عمارة وأم عطية أم اتفقت وقد الطبراني ووافقه وبالنون
أحااديث ثمانية الصحيحين في عطية لم وأخرج
حاين الله رسول علينا دخل الول الحديث  - ففي3550 2739
الحديث وفي زينب هي البنت هذه خمسا أو ثلثا اغسلنها فقال ابنته توفيت

وفيه اللفاظ بعض في بذلك صرح وقد وترا الغسلت تكون أن استحباب
وقال حانبل بن وأحامد الشافعي قول وهو الخيرة الغسلة في الكافور استحباب

وجميعه الزار معقد الحقو في والصل هاهنا الزار والحقو يستحب ل حانيفة أبو
إياه أشعرنها وقوله الحقو على يشد لنه حاقو للزار وقيل وحاقي وأحاقاء أحاق

أن السنة أن عندنا قرون ثلثة شعرها ضفرنا وقوله جسدها يلي مما اجعلنه أي
ولكن ذلك يكره حانيفة أبو وقال خلفها ويلقى قرون ثلثة الميتة شعر يضفر

عليه خمارها وتسدل الجانبين من يديها بين من مضفور غير الغاسلة ترسله
عطية أم قول فيحمل حانيفة أبي قول وهو الميت شعر يسرح أل وعندنا

الشافعي قول وهو يسرح أصحابنا من حاامد ابن قال وقد ضفره على مشطناها

فلن آل إل فقال المصائب في حاقهم تقضي أنها تعني فلن آل إل قولها وأما
النياحاة في ل لقائهم في لها أذن يكون أن ويحتمل خاصا إذنا يكون أن فيحتمل
قال كما له النكار وجه على لكلمها إعادة فلن آل إل قوله يكون أن ويحتمل

أنا أنا هو فقال أنا قال حاين للمستأذن
والعواتق الحيض ونخرج نخرج أن أمرنا الثالث الحديث  - وفي3552 2740

عاتق جمع والعواتق حاائض جمع والحيض العيد صلة إلى بالخروج الشارة
والستر الخدر ألزمت أي فخدرت أدركت حاين المدركة الجواري من والعاتق

ثوب من المرأة به تتغطى ما والجلباب خاصة للحيض المصلى واعتزال فيه
وغيره
عائشة إلى فأرسلت بشاة نسيبة إلى بعث الرابع الحديث  - وفي3553 2741

محلها بلغت فقد وسلم} هات عليه الله {صلى النبي فقال منها
الصدقة من بشاة نسيبة إلى بعث وسلم} قد عليه الله {صلى الله رسول كان

هذا فسرنا وقد محلها بلغت قد الله رسول فقال عائشة إلى نسيبة منها فأهدت
جويرية مسند في

علينا يعزم ولم الجنائز اتباع عن نهينا الخامس الحديث  - وفي3554 2742
تحريم مقام في ل كراهية مقام في أنه تعني

ثوب إل مصبوغا تلبس فل المعتدة في السادس الحديث  - وفي3555 2743
من اليسير والنبذة ينسج أن قبل غزله صبغ هوالذي البرود من العصب عصب

هذا استعمال أن هذا ومعنى الهندي القسط هو والكست نبذ والجمع الشيء
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البخاري به انفرد وفيما العدة يضر ل الحيض من الطهر عند
في العلماء اختلف شيئا والصفرة الكدرة نعد ل كنا  - قالت3556 2744
علي فقال والنقاء الطهر بعد والصفرة الكدرة

وهذا وتصلي فلتتوضأ الصلة لجله تترك ول بحيض ذلك ليس طالب أبي ابن
إذا حانبل بن وأحامد المسيب بن سعيد وقال والوزاعي الثوري سفيان قول
انقطاع وبعد الحيض بعد رأت إذا حانيفة أبو وقال وصلت اغتسلت ذلك رأت
تطهر ول حايضها من فهو العشرة تجاوز لم يومين أو يوما والكدرة الصفرة الدم
الصفرة رأت إذا أنها الشافعي مذهب من والمشهور خالصا البياض ترى حاتى

حايض فهو يوما عشر خمسة تجاوز لم ما العادة دم انقطاع بعد والكدرة
عنهن بالخراج البخاري انفرد اللواتي الصحابيات مسانيد من المشكل كشف

سعيد بن خالد بنت خالد أم مسند من المشكل  ) كشف236( 
حاديثين البخاري لها أخرج

عليه الله {صلى الله رسول أتي قالت الول الحديث  - ففي3558 2745
وقد أسود صوف أو خز من كساء الخميصة سوداء خميصة فيها وسلم} بثياب

وهو الحبشة أرض في لخالد ولدت أمة اسمها خالد وأم مواضع في ذكرها سبق
فقال المحدثين بعض صحف وربما بالقاف وأخلقي أبلي قوله مهاجر هناك

الحسن الحبشة بلسان أنه تفسيره الحديث ففي سنا قوله وأما بالفاء وأخلفي
اللغوي منصور أبي شيخنا على وقرأت حاسنة بالحبشية سنه المبارك ابن وقال
يقيت يعني دكن حاتى المبارك ابن وقول الحسن الحبش كلم في سناه قال
الدكنة إلى عاد أي لونها دكن حاتى الخميصة تلك

عامر بنت رومان أم مسند من المشكل  ) كشف237( 
أبو فتزوجها الحارثا مات ثم الطفيل فولدت سخبرة بن الحارثا زوجة كانت

وماتت وهاجرت وبايعت قديما وأسلمت وعائشة الرحامن عبد له فولدت بكر
ونزل الهجرة من ست سنة وسلم} في عليه الله {صلى الله رسول حاياة في

سعد بن محمد ذكره كذلك قبرها وسلم} في عليه الله {صلى الله رسول

أمر وهذا عنها مسروق طريق من حاديثا البخاري لها أخرج  - وقد3560 2746
عليه الله {صلى الله رسول حاياة في مات عمن مسروق يروي كيف مشكل

عليه الله {صلى الله رسول حاياة في موتها أنكروا أقواما أن وسلم} إل
أبو وقال مسروق رواية إل أنكر لمن عمدة ول الصبهاني نعيم أبو وسلم} منهم

فحدثت قال شيئا رومان أم من مسروق يسمع لم ثابت بن علي بن أحامد بكر
حادثنا قال محمد بن إبراهيم حادثنا قال دعلج أخبرنا قال حايويه بن عمر أبي عن

حاديث عن رومان أم سألت قال مسروق عن وائل أبي عن حاصين عن فضيل
ومات سنة عشرة خمس وله سألها كان الحربي إبراهيم قال فحدثتني الفك

صلى وقد مسروق عنه حادثا من أقدم رومان وأم وسبعون ثمان وله مسروق
عباس وابن ثابت بن وزيد مسعود وابن وعليا عمر وكلم بكر أبي خلف
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خفي كيف والعجب الخطيب قال وعائشة عمر وابن وأبيا وخبابا موسى وأبا
العلم في قدره علو مع رومان أم مسروق سؤال استحالة الحربي إبراهيم على
وسلم} عليه الله {صلى الله رسول عهد على ماتت رومان أم أن وذلك

يتفكر ولم رجاله وثقة السند اتصال الحربي على دخلت التي العلة وأحاسب
في الحديث هذا أخرج حاتى البخاري على دخلت التي العلة وهي ذلك وراء فيما

باستحالته فطن وأحاسبه شرطه من ورجاله يخرجه فلم مسلم وأما صحيحه
في موتها وكان سنة عشرة خمس وله سألها مسروقا إن إبراهيم وقول فتركه

وسلم} عليه الله {صلى الله رسول وفاة وقت له كان هذا فعلى ست سنة
وسلم} عليه الله {صلى النبي من يسمع أن يمنعه الذي فما سنة عشرة بضع
سعد ابن فقال قال ما خلف على مسروق سن مبلغ إبراهيم غير ذكر وقد

مسروق ومات عمر بن الفضل وعن وستين ثلثا سنة بالكوفة مسروق توفي
أم موت وقت له كان هذا فعلى بالصحيح أشبه وهو سنة وستون ثلثا وله

في يتلجلج هذا مسروق حاديث يزل ولم الخطيب قال سنين ست رومان
رجاله لثقة علة له أعرف فل كثيرة سنين فيه فكري وأجيل وأستنكره صدري
مسروق عن حاصين عن له بإسناد علي بن الحسن حادثني حاتى إسناده واتصال

أم عن الرواية أرسل مسروق يكون أن فحزرت الخطيب قال رومان أم عن
روى فلعله عمره آخر في اختلط الرحامن عبد بن حاصين أن ذكر وقد رومان

أم سألت قال مسروق عن حاصين عن روايته وفي اختلطه حاال في الحديث
ومن بالصحة أشبه وهذا رومان
ولعل ونصبها وخفضها رفعها في أحاوالها جميع في ألفا الهمزة يكتب من الرواة
وفي عنه ودون ورواه سألت الراوي فرآه باللف سئلت كتب النقلة بعض

إل أفاقت فما عليها مغشيا خرت رميت لما عائشة أن لها أخرجه الذي الحديث
ذات الحمى من والنافض بنافض إل أفاقت ما المعنى بنافض حامى وعليها
الرعدة

النصارية خدام بنت خنساء مسند من المشكل  ) كشف238( 
واحادا حاديثا البخاري لها أخرج

الله رسول فأتت ذلك فكرهت ثيب وهي زوجها أباها  - أن3561 2747
إجبارها الب يملك فل البالغة الثيب أما زواجه وسلم} فرد عليه الله {صلى
ل أنه أحادهما وجهان فلنا مثلها يوطأ التي الصغيرة الثيب في واختلفوا إجماعا

حانيفة أبي قول وهو يملك والثاني الشافعي قول وهو تزويجها الب يملك
ومالك

النصارية العلء أم مسند من المشكل  ) كشف239( 
واحادا حاديثا البخاري لها أخرج

بن عثمان لها فطار قرعة والنصار المهاجرون اقتسم  - وفيه3562 2748
أموالهم استصحاب يمكنهم لم المدينة إلى المهاجرون خرج لما مظعون
ومكنوهم عليهم نزولهم في بالقرعة النصار فاقتسمهم فقراء المدينة فدخلوا

السلم عليه وقوله وسهمنا نصيبنا في حاصل أي لنا فطار وقولها أموالهم من
ما أدري ما قوله وأما بوحاي إل مثله يعلم ل غيب على شهدت لنها يدريك وما

ما أدري ل المعنى فيكون الدنيا إلى راجع ذلك أن أحادهما قولن ففيه بي يفعل
جماعة هذا إلى ذهب وقد ذلك غير أو جراح أو قتل من الدنيا في علي يجري
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من ذكره يكون أن إل بالحديث المراد على ينطبق ل أنه غير المفسرين من
نزلت لما عباس ابن قال الخرة إلى راجع أنه الثاني والقول المعاريض جنس
هذه
 ونزل2 ) الفتح تأخر وما ذنبك من تقدم ما الله لك ( ليغفر بعدها نزل الية

الحاقاف سورة أن هذا  وبيان5 ) الفتح جنات والمؤمنات المؤمنين ( ليدخل
الفتح وسورة  مكية9 ) الحاقاف بكم ول بي يفعل ما أدري ( وما فيها التي

أول وهو الهجرة من شهرا ثلثين رأس على توفي مظعون بن وعثمان مدنية
بالبقيع قبر من
النصارية ثامر بنت خولة مسند من المشكل  ) كشف240( 

واحادا حاديثا لها أخرج المطلب عبد بن حامزة امرأة وهي
فيه يتصرفون أي تعالى الله مال في يتخوضون رجال  - أن3563 2749

استحلله في ويتقحمون
الحجبي عثمان بن شيبة بنت صفية مسند من المشكل  ) كشف241( 

أبو قال كذلك مرسل والحديث بصحابية وليست واحادا حاديثا البخاري لها أخرج
البرقاني بكر وأبو النسائي الرحامن عبد

بعض على وسلم} أولم عليه الله {صلى النبي أن  - والحديث3564 2750
مع يتركها لم لنه الوليمة سنة توكيد الحديث هذا وفي شعير من بمدين نسائه
الفقر وسلم} على عليه الله {صلى الله رسول صبر وفيه الشيء وقلة الفقر

الشعير وأكل العيش وضيق
مسلم عنهن بالخراج انفرد اللواتي الصحابيات مسانيد من المشكل كشف

السدية وهب بنت جدامة  ) مسند242( 
حاديثها وروى المحققون سماها كذلك المهملة بالدال جدامة وهي عكاشة أخت
بن ويحيى هشام بن خلف حاديثها يروي كان وقد مالك عن يحيى بن يحيى كذلك
قال تصحيف وهذا المعجمة بالذال جذامة فيقول أيوب أبي بن وسعيد أيوب

الصحابيات في وليس قلت صحف فقد المعجمة بالذال قاله من الدارقطني
وحادامة هذه اثنتان المهملة بالدال وجدامة فيهن بلى المعجمة بالذال جذامة

واحاد حاديث وهب بنت لجدامة مسلم أخرج والذي السدية جندل بنت
وفارس الروم أن ذكرت حاتى الغيلة عن أنهى أن هممت  - لقد3566 2751

الرجل يجامع أن وهو الغيل الغيلة عبيد أبو قال أولدهم يضر فل ذلك يصنعون
مرضع وهي المرأة

تمدحاه الرجل في تقول والعرب ومغال مغيل والولد وأغال الرجل أغيل يقال
على ويروى مئقا أباتته ول يتنا وضعته ول غيل أرضعته ول وضعا أمه حاملته ما

فهي يديه قبل المولود رجل خرجت إذا المرأة أيتنت يقال البكاء شدة وهو مأقة
أوجه ثلثة فيحتمل وفارس للروم ذكره وأما مهموز غير موتن والولد موتن
أهل أنهم والثالث وصحتهم الغالب في أولدهم لسلمة والثاني لكثرتهم أحادها
وهذا ذلك تعرف ل والعرب فعلوه ما يضر هذا أن علموا - فلو وحاكمة طب

الله {صلى النبي إن يقال أن والصواب قلت ناصر ابن شيخنا لنا قاله الوجه
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الحصين ابن فأخبرنا ضرره من علم لما ذلك عن بالنهي وسلم} عرض عليه
قال أحامد بن الله عبد حادثنا قال القطيعي أخبرنا قال المذهب ابن أخبرنا قال

أبي حادثني قال مهاجر بن محمد حادثنا قال المغيرة أبو حادثنا قال أبي حادثني
الله {صلى الله رسول سمعت قالت النصاري السكن بن يزيد بنت أسماء عن

من فيدعثره الفارس يدرك الغيل فإن سرا أولدكم تقتلوا ل وسلم} يقول عليه
فرسه فوق

لن وهذا الخيل ركب قد رجل صار قد بعدما ويطحطحه يهدمه يدعثره ومعنى
أكثر كان حاملت فإن فاسدا لبنا طفلها فارتضع لبنها فسد جومعت إذا المرضع

إل للمرضع الرديء ويبقى الجنين غذاء إلى يتصرف الجيد الدم لن الضرر في
بصبره الرجل آذى ربما ذلك ترك أن رأى وسلم} لما عليه الله {صلى النبي أن

العزل في وقوله والروم فارس بذكر وعلل الحديث بهذا أجازه الرضاع مدة
موءودة فهي حاية وهي دفنها إذا ابنته الرجل وأد مصدر الوأد الخفي الوأد ذاك

مقام إلى صاعد للنماء متهيئ هو ما إتلف لنه كالقتل العزل جعل فكأنه
العزل ذكر  عند8 ) التكوير سئلت الموءودة ( وإذا تعالى قوله وتلوته الكمال
تقدم وقد بالكراهة للعلم كله وهذا تلك مقام إلى مرتق هذا أن على للتنبيه

شئت إن عنها اعزل فقال جاريته عن العزل عن سأله رجل أن جابر مسند في
إثم غير من العزل جواز على العلماء اتفق وقد

الدرداء أم مسند من المشكل  ) كشف248( 

قال الدرداء أبي مسند في سبق قد واحادا حاديثا لها  - ذكر3574 2752
الله رسول من سماع ول صحبة لها وليس الصغرى الدرداء أم وهذه البرقاني

أم قلت حاديث الكتابين في لها وليس صحبة فلها الكبرى الدرداء أم فأما
ورواية صحبة لها الدرداء أبي زوجة حادرد أبي بنت خيرة اسمها الكبرى الدرداء

في لها وليس أحااديث ثلثة عنه وسلم} روت عليه الله {صلى النبي عن
 هجيمة اسمها الصغرى الدرداء وأم حاديث الكتابين


