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8F�M�t��H�,���"#�E���Ý�¬�� @�� �UÊ� تبعا  )۱٥ص ( مسمل مقدمة رشح يف النووي لقا

 ترامج يذكر مل ولكنه، احلقيقة يف مبّوب فهو أالبواب عىل كتابه رتب هللا رمحه مسلام ٕان: )۱۰۱البن الصالح (ص 

 وبعضها جيد بعضها، برتامج ٔابوابه جامعة ترمج قال النووي: وقد ذQ. لغري ٔاو الكتاب جحم يزداد لئال فهيا أالبواب

 التعبري عىل ٔاحرص هللا ٕان شاء ؤا`، ذQ لغري وٕاما، لفظها لراككة وٕاما، الرتمجة عبارة يف لقصور ٕاما جبيد، ليس

 بقراءة يرصح ٔان rلقاري أالوىل ٕان): ١/٤۸( مسمل رشح يف أاليب وقال انهتـی.، مواضعها يف هبا تليق بعبارات عهنا

 ؤاما الرواية. مريد يف ذQ ويتأكد قراءته يف ٔاخذ اxي املصنvف من جزء فٕاهنا ٔاوال ٔاما، كذا كتاب فيقول: الرتمجة

 اليت الرتامج يف حصيح هذا: رشحه يف السـنويس قال التصنيف. ذQ مسائل من كغريها البيان ٕاىل تفتقر فٔالهنا |نيا

 ليست ٔالهنا، ذكره ما فهيا يسمل ال فقد هذا مسمل كتاب ترامج مثل ؤاما، وحنوه البخاري كرتامج الكتاب مؤلف وضعها

 وxا، خياملشا وضع من يه وٕامنا، بقرائهتا القاري ويطالب الكتاب من جزء ٔاهنا علهيا يصدق حىت مسمل وضع من

 السـنويس ذكره اxي وهذا. ٔاعمل هللاو، ذكره ما فهيا يهنض فال اختياراهتم اختالف حبسب كثريا فهيا �ختالف جند

 عياض والقايض مسمل عىل مسـتخرجه يف أالصهباين نعمي ٔابو رصح ولكن، وآخرون الكشمريي عليه مشی اxي هو

 ٔاعمل. هللاو، أالقرب هو مسمل، ؤ°نه ٕاىل الرتامج بنسـبة وآخرون) ٦٦و  ٢/٥۹( الزيلعي وامجلال) ۱٦۰/٢(



٢( ���<=�C�,���"#Ý�¬�� @�� �UÊ��  .فٕانك يرمحك هللاq�V�w �Mx�p����^Ý�y��b�¡��í�t�,]
�Ý�¬�� @�� �UÊ�"# قال اخلطيب رٔايت مث النيسابوري، سلمة بن ٔامحد الفضل ٔاليب يل يظهر ف³ اخلطاب هذا 

 ٕاىل الثانية رحلته ويف سعيد، بن قتيبة ٕاىل رحلته يف احلجاج بن مسمل رافق): ٤/۱۸٦( سلمة بن ٔامحد ترمجة يف

 .كتابه يف الصحيح مسمل º مجع مث الشـيوخ، عىل rنتخابه وكتب البرصة،
٣( �@ �z @%{��
�|�"�s	? @ T}���V�s~ �������5F�������������� ?T���8�C�,���H�"#��
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��¡���H�"#�í²����:8 .مفصالقلت: هذا فيه نظر، فقد ثبت السامع لكثريين كام بيناه  �z²���|�¡�
�ï�����î�����8/��q�?�A�� @�58? $����q�?�AF����1(�m�Y�Ñ8È���	�-����� �Æ��¬�� @�� �UÊ�"#��
�Ý  اوي شـيخه ومعىن عن فالن ٔاين ٔاجتاوز ٕاىل الرواية عن فالن، والعنعنة ٕان اكن من غري املدلس وثبت لقي الر

فال اختالف يف �عÊد علهيا، وٕان مل يثبت بل ٔادركه rلزمان ذهب مجع كعيل بن املديين والبخاري ٕاىل ٔانه ال يعمتد 

عليه. وذهب مسمل ٕاىل ٔانه معمتد عليه، وحاكه يف مقدمة حصيحه عن احملدثني، ؤاورد ٔامثÌ لها وادعى ٔاهنا عند 

xلثبوت سامع بعضهم من بعض ال ٔاهنم احملدثني معتربة، لكن جياب عنه بأن ا Qاملعنعنات فٕامنا ذ Óين اعمتدوا ت

 ،Ìمبني ف³ عُلق عىل مقدمة مسمل، ومل يوجد ترصحي السامع يف بعض أالمث Qاقترصوا عىل جمرد املعارصة، وذ

��¡����	��وذQ لقÌ التفتيش منا، وٕان اكنت العنعنة من مدلس فال يعمتد خمافة التدليس ���ï�:Ò/F���:8
�î�
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وليس احملل للتفصيل، وقد فصلت الÛم يف تعليقايت عىل مقدمة إالمام  ���������,�8¥:�

�مسمل �	 
٤( ������?T���8�:/9�,��� $ �%��������ßr �ï���î ومالئكته وكتابه ولقائه ورسÞ وتؤمن rلبعث االٓخر ن تؤمنأ  

��Ý�¬�� @�� �UÊ���ít  للقاء رؤية هللا تعاىل فٕان ٔاحدا ال يقطع لنفسه برؤية هللا تعاىل ٔالن الرؤيةr ليس املراد

º ملؤمنني وال يدري إالنسان مباذا خيمتr خمتصة .� �UÊ�ð�"#�°�¡����Ý�¬��  يف البهيقي حاكه النووي نفاه وما @

 .واختاره وجامعة اخلطايب عن) ٢/٢٩٦( إالميان شعب

٥( �M?�A©� ?�A�? @A��ev�� ������ï���î��
�������� $ �%��فذQ اكفر يب مؤمن rلكوكب  �UÊ�"#���� �

�Ý�¬�� فال، وٕاىل ذQ ٔاشار ؤاما ٕاذا ظنه عالمة  ،املطر من فعل الكوكب نزولٕامنا يكون اكفرا ٕاذا اعتقد ٔان و  @

ماQ، فذكر حديث الباب ٔاوال ٕاشارة ٕاىل املعىن أالول. مث ذكر حديث: ٕاذا نشأت حبرية مث تشاءمت فتÓ عني 

ة يف املوطأ أالربعوهذا أالثر من أالحاديث  .ذQ الباé واملازري وغريهام نبه عىل غديقة، ٕاشارة ٕاىل املعىن الثاين.



 ،ìؤان ابن الصالح اليت ال توجد ٕاال بالغا كام ٔافاده ابن عبد الرب وغريه، وزمع بعض املتأخرين ٔانه وجدها موصو

  ١).٦تطرفة (ص اين يف الرساì املسـ تٔافاده محمد بن جعفر الك  ،وصلها

٦( �M?�A¸�/� ��¡Ê�ï���î���
������� $ �%قال رجل: ٕان  .قلبه مثقال ذرة من كربال يدخل اجلنة من اكن يف  

 قال: ٕان هللا مجيل حيب امجلال، الكرب بطر احلق ومغط الناس ؟الرجل حيب ٔان يكون ثوبه حسـنا ونعÞ حسـنة

�Ý�¬�� @�� �UÊ�"#���� �
 ،ملسمل فقط واحد وقد عزاه غري ،هذا احلديث من ٔافراد مسمل عن البخاري 

من õم النووي ٔان )، ويفهم ٤٠٩و  ١٠/٢٢١واحلافظ ابن جحر يف الفتح ( )٤٣٣املشاكة (ص مهنم صاحب 

مل يرو هذا  ال القايض عياض:Ì، هكذا يف نسخ حصيح مسمل. قومغط rلطاء املهم :قوº :البخاري ٔاخرجه ٕاذ قال

البخاري لفظ وال يوجد يف : قال العبد الضعيفنهتـى. احلديث عن مجيع شـيوخنا هنا ويف البخاري ٕاال rلطاء ا

 . الغمط

٧( �� T �%�/8���¢����£8�¡��� ����¤ �"#ï�î���
ٔان رسول هللا صىل هللا عليه وسمل مر بوادي  ��

قال: ٔ°ين ٔانظر ٕاىل موىس عليه السالم هابطا من الثنية،  ق.أالزرق فقال: ٔاي واد هذا؟ فقالوا: هذا وادي أالزر

ٔاىت عىل ثنية هرىش فقال: ٔاي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرىش، قال: ٔ°ين ٔانظر ٕاىل  مث .وº جؤار ٕاىل هللا rلتلبية


�����è يونس بن مىت عليه السالم عىل `قة محراء جعدة عليه جبة من صوف، خطام `قته خلبة وهو يليب
��Ý�¬�� @�� �UÊ�"# ذكر هذين النبيني، ٔالهنام لعلهام مل ٣٥لعالمة الكشمريي يف عقيدة إالسالم (ص قال ا :(

قلت: . ، انهتـىدب وال يغايره فراجعه) ما ٢/١٦٧حيجا يف حياهتام اüنيوية. وقال يف احلاشـية: مث رٔايت يف الوفاء (

ران، مهنا ما ٔاخرجه ابن شـبة امتثلت ما ٔامره به، فرٔايت صاحب الوفاء ذكر عدة روا�ت داì عىل جح موىس بن مع

) عن رشح ٣/٢٩٧عن جابر مرفوعا: ٔاقبل موىس وهارون حاجني مفرا rملدينة، احلديث. وذكر شـيخنا يف أالوجز (

   ٢ابن جحر عىل مناسك النووي ٔان مجيع أالنبياء جحوا، وراجعه.

٨( �� T �%�/8�s¥7���¢����£8�¦�� ����¤ �"#ï�î������  هللا تبارك وتعاىل ليس بأعور، ٔاال ٕان املسـيح ٕان

��¬���Ý اüجال ٔاعور، عني الميىن ٔ°ن عينه عنبة طافية @�� �UÊ�"#���è��
ٔافاد احلافظ ابن تميية يف فتاويه  

) ٔان ابن اخلطيب يعين إالمام خفر اüين الرازي ٔانكر ٔان يكون النيب صىل هللا عليه وسمل قال هذا، ٔالن ٢/٤٧٦(

ظهور دالئل احلدوث والنقص عىل اüجال ٔابني من ٔان يسـتدل عليه بأنه ٔاعور. قال ابن تميية: فلام رٔاينا حقيقة قول 

�حتادية وتدبر` ما وقعت فيه النصارى واحللولية، ظهر سبب دالì النيب صىل هللا عليه وسمل ٔالمته هبذه العالمة، 

                                                           

 وأالمر كام قاº محمد بن جعفر الكتاين، فقد كتب احلافظ ابن الصالح رساì وجزية يف وصل هذه البالغات االٔربعة، طبعها الشـيخ عبد هللا� ١

(ص  بن محمد بن الصديق الغامري، مث تبعه الشـيخ عبد الفتاح ٔابو غدة ؤاحلقها يف هناية توجيه أالثر ٕاىل ٔاصول أالثر للعالمة طاهر اجلزائري

رواه الثقة ابن ٔايب اüنيا يف كتاب املطر º، وفيه اسـتدراك عىل احلافظني ): ٩٢٨). وهذه الرواية وصلها ابن الصالح بسـنده مث قال (ص ٩١٢

  ، وهللا ٔاعمل، انهتـى. محزة بن محمد وابن عبد الرب، وليس ٕاسـناده بذاك ملاكن محمد بن معر، والظاهر ٔانه الواقدي
): قوº (وهو شعائر ٔانبياء هللا تعاىل) ظاهره ٔان سائر أالنبياء جحوا، الٔنه مجع ٨حاشيته عىل مناسك النووي (ص  قال ابن جحر امليك يف� ٢

  مضاف، فيعم، وهو الظاهر، انهتـى، وبسط الÛم.  



لق جيوز ظهور الرب يف البرش ٔاو يقول ٕانه هو البرش، اكن �سـتدالل فٕانه بعث رمحة للعاملني، فٕاذا اكن كثري من اخل

 عىل ذr Qلعور دليال عىل انتفاء إاللهية عنه، انهتـى. 

٩( �ï��M�t��
��§¨�©��Qª��î������F2�����حدثنا عبد هللا بن هامش بن حيان العبدي، حدثنا وكيع، عن  


����è سفيان، عن سامل ٔايب النرض��Ý�¬�� @�� �UÊ�"# ) ال ٔادري سفيان ٔاهو ١/٨٠قال الزيلعي :(

الثوري ٔاو ابن عيينة. قال: اxي يظهر ٔانه ابن عيينة. ؤايد ذQ بأن ابن ماجه ٔاخرجه ؤاخرج قبل ذQ من طريق 

عروف هشام بن عامر عن سفيان بن عيينة عن ٔايب النرض به. قلت: الراحج بل الصواب ٔانه الثوري، فٕان وكيعا م

 rلرواية عن سفيان الثوري دون ابن عيينة، وقد جزم احلافظ ابن جحر ٔانه الثوري.

١٠( ï���/�M«�'�Q¬��M?�A��î��������� $ �%عن ٔايب هريرة ٔان سائال سأل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل  

��¬����Ý ٔاوللكمك ثوrن؟ :عن الصالة يف الثوب الواحد؟ فقال @�� �UÊ�"#���è��
): ١/٢٩٨قال احلافظ ( 

 ٣مل ٔاقف عىل امسه، لكن ذكر مشس أالمئة الرسخيس احلنفي يف كتابه املبسوط ٔان السائل ثوrن.

١١( �ï��î������ ��¬���Ý حدثنا حيىي بن ٔايوب °����� @�� �UÊ�"#���è��
خرجه املصنف هبذا السـند أ  

  . يف الناكح )١/٤٥٤(
١٢( �ï��®�� ¯°©��8±�"²�M?�A����î��Û� �x�����q�"8��p���:/9�ítونقل ابن املنذر يف إالرشاق�� .�"#

ð���Ý�¬�� @�� �UÊ�) لقاف، والصواب: ٨/٢٨٢كذا يف املرصية والنسخة اليت عىل هامش القسطالينr إالرشاق (

?���E�q إالرشاف rلفاء. TA��õ2�8³��́ �8�^q�sÃ�z�t!��MÇ�p���8µ�����<N 
١٣( �ï��¶� %�&·��'�s�#@ ¯ �̧ �� �M?�A��î���� $ �%������¬�r �Ýيعت فقل ال خالبة من  @�� �UÊ�"#���è��
 

وقال امجلهور: حيجر عليه، وهو قول ٔايب يوسف  .اسـتدل به عىل ٔانه ال حيجر عىل احلر البالغ، وهو قول ٔايب حنيفة

 . وبقوهلام يفىت ):٤/٢٨٦( قال يف اüر ا�تار .ومحمد

١٤( �ï�� ?�A���M?�A��î������� ����"#�Y`�¬������	�-��ìZ�V�9�� � c)�*�Ý�¬�� @� � �UÊ  قال ٔاهل

مث قال  .وقال امجلهور: بل عامة و معلÌ .حمك تعبديوهو  ،الظاهر: حرمة الربوا مقصورة عىل هذه أالشـياء السـتة

وقال  .ٔابو حنيفة: العÌ القدر ٔاي الكيل والوزن واحتاد اجلنس. وقال الشافعي: المثنية يف المثنني والطعم يف غريهام

أالوىل اكحلنفية،  :وعن ٔامحد روا�ت .وقيل: �دخار فقط .قتيات و�دخارماQ: المثنية يف المثنني ويف غريهام االٕ 

البخاري  قمن تعلي انهتـىالعÌ يف المثنني المثنية ويف غريهام الطعم مع الكيل والوزن.  والثانية اكلشافعي، والثالثة:

 ). ٢٩٠ (ص

١٥( �ï���"¹��º� TU/�e?v¯©��� @ @»��M?�A��î����������� $ �%عن عامر الشعيب ٔانه مسع النعامن بن بشري بن سعد  

��¬��Ýوهو خيطب الناس حبمص  صىل هللا عليه وسمل صاحب رسول هللا @�� �UÊ�"#���� �
ؤاليب  

                                                           

  ).١/٣٣راجع املبسوط (� ٣



وجبمع بيهنام بأنه مسع منه  .ن طريق ٔايب حريز rحلاء املهمÌ والزاي عن الشعيب ٔان النعامن خطب به rلكوفةمعوانة 

   .)١/١١٧كذا يف الفتح ( ى،مرتني، فٕانه ويل ٕامرة الب!تني واحدة بعد ٔاخر 

١٦( �M?�A�����Ý�¬�� @�:/9�,�����¼½ وفيه خالف  ،احتج هبذا احلديث عىل ٔان العقل يف القلب ال يف الرٔاس ��

��¬�. هو يف اüماغ :وقال ٔابو حنيفة ،مذهب ٔاحصابنا وجامهري املتلكمني ٔانه يف القلب ،مشهور @�� �UÊ�"#�°�¡�
�Ý ) كثري من أالطباء :)٣٠٣ /٩قال ابن تميية يف فتاويه ºعن إالمام ٔامحد ،يقو Qويقول طائفة من  .ونقل ذ

عن ماQ ٔاخذا من قوº يف  وكونه يف اüماغ حيىك �٤.فٕاذ مكل انهتـى ٕاىل اüماغ ،ٔاحصابه: ٕان ٔاصل العقل يف القلب

ؤاجاب  .كتاب اجلراح فمين ٔاوحض رجال موحضة فأفسد مسعه وعقÞ ٔان عليه ديتني، دية العقل والسمع ودية املوحضة

) بأن هللا ٔاجرى العادة بأنه ٕاذا فسد اüماغ فسد العقل، ٔاي فال يؤخذ من قول ماQ ٔانه قائل ٤/٢٨٧يب (الٔ ا هعن

üقد نقل عن ٔايب حنيفة، فنسب ٕاليه ٔايًضا القول ماغ، وهللابكون العقل يف ا Qي نقل عن ماxٔاعمل. وهذا الفرع ا 

 ٥.) كام ٔاجاب املازري٢/١٦٢ؤاجاب عنه ابن ٔامري حاج يف التقرير ( ،املذكور

١٧( �ï���"�¾!��'�8¿!��¡Ê�M?�A���î����� $ �%���� اكن سعيد بن املسيب حيدث ٔان معمرا قال قال رسول هللا 

��¬���Ý. صىل هللا عليه وسمل: من احتكر فهو خاطئ، فقيل لسعيد: فٕانك حتتكر @�� �UÊ�ð�"#���è��
 

 .)٤/٢٧٢القائل محمد بن معرو بن عطاء كام يف ٔايب داود (

١٨( �ï��� ��À )!��MÇ���î����� $ �%������¬���Ýوال حتلفوا rلطواغي   @�� �UÊ�"#���è��
ال جيوز احللف  

) فنقلوا ١١/٥٣٦وغلط الباé والنووي واحلافظ ( .ٔالمئة أالربعةاrٔالصنام والطواغي، وال جتب هبا الكفارة عند 

 .)٤/١٥٩الكفارة، ورد علهيم شـيخنا يف أالوجز ( بعن احلنفية �نعقاد ووجو 

١٩( �ï�����ÁÂ��?T�� �ÃÄ �M?�A���î��
�� $ �%����ٔان رجال ٔاعتق سـتة مملوكني º عند موته، مل  عن معران بن حصني 

يكن º مال غريمه، فدعا هبم رسول هللا صىل هللا عليه وسمل، جفزٔامه ٔاثال|، مث ٔاقرع بيهنم، فأعتق اثنني، ؤارق 

��¬���Ýٔاربعة  @�� �UÊ�"#���è��
قالت أالمئة الثالثة ؤاهل الظاهر وامجلهور، ومل يقل به حامد بن ٔايب وبه  

ومما يتعلق هبذا احلديث ما  .سـنادال جحة بعد حصة االٕ  نولك .وذQ ٔالهنام ٔانكرا القرعة ،سل³ن وتلميذه ٔابو حنيفة

 ،) حدثنا مؤمل قال حدثنا حامد بن زيد قال حدثنا محمد بن ذكوان٢/٥٤٧ن حنبل يف العلل والتارخي (بٔاخرجه ٔامحد 

حامد بن ٔايب سل³ن ٔان النيب صىل هللا عليه وسمل ٔاعتق اثنني  قال: ذكر عند ،وü حامد بن زيدخال قال ٔامحد هذا 

د: هذا رٔاى الشـيخ يعىن الشـيطان. قال محمد: فقلت º: ٕان القمل رفع عن ثالث ؤارق ٔاربعة ٔاقرع بيهنن، فقال حام

صيبه فقال: ما تريد ٕاىل هذا؟ قال: قلت: ٔانت ما ٔاردت ٕاىل هذا؟ قال ٔامحد: اكن حامد ت  .عن ا.نون حىت يفيق

 تة. انهتـى.ؤ امل عينيغشـية 

٢٠( �î����� $ �%
�����è#"�ٔاربعة عن جابر بن عبد هللا ٔان رجال من أالنصار ٔاعتق غالما º عن دبر  ��
��Ý�¬�� @�� �UÊ ١/٣٢٢كام تقدم يف الزاكة ( ،وامس الغالم املدبر يعقوب ،والرجل أالنصاري امسه ٔابو مذكور(. 

                                                           

٤ �����������	
������������	���������������  

  .، وحاكه عنه النووي)٢/٣١٤مل للامزري (راجع املع� ٥



٢١( �ï���´Å�/�Æ8Ç��È �M?�A���î��
���F? $�8��
�:/9�,������فقال  ،واختلف العلامء يف املراد هبذه االٓية الكرمية 

Qما: Þوقال ٔابو حنيفة ؤابو  .يه عىل التخيري فيخري إالمام بني هذه أالمور ٕاال ٔان يكون احملارب قد قتل فيتحمت قت

��¬���Ý إالمام rخليار وٕان قتلوا :مصعب املاليك @�� �UÊ�"#���è��
فٕان  ،يف النقل عن ٔايب حنيفة نظر 

ٕاال ٔاهنم ٕان ٔاخذوا املال ومل يقتلوا  ،وهو التقسـمي والتوزيع كام هو مذهب الشافعي ؤامحد، ن فيه تفصيالأ مذهبه 

ن قتلوا ؤاخذوا املال فقال الشافعي ؤامحد: إ و  .اقطعت ٔايدهيم ؤارجلهم من خالف، وٕان قتلوا ومل يأخذوا املال قتلو 

وقال ٔابو حنيفة: إالمام rخليار يف هذه الصورة الثانية بني ٔاربعة، ٕان شاء قطع وقتل، وٕان شاء قطع  ،قتلوا وصلبوا

فينفوا  ،افوا السبيل ومل يأخذوا املال ومل يقتلواخوٕان أ  .صلب، وٕان شاء صلهبم مث قتلهم البوصلب، وٕان شاء قتلهم 

ؤاما  .، فقالت احلنفية: هو احلبس، وقالت الشافعية واحلنابÌ: هو التغريبيواختلفوا يف تفسري النف .من أالرض

فقال: يقتل كام حاكه النووي، لكن اxي  ،إالمام ماQ فقال rلتخيري مطلقا بني هذه العقوrت ٕاال يف صورة القتل

ير املاليك: ندب لٕالمام النظر rملصلحة وال يتعني ده الباé، وقال اüر حاك يوهو اx ،يف كتب املالكية هو التخيري

) ١٢/٩٨وهو اxي ذكره احلافظ ( .)٦/٧١وجز (كذا يف االٔ عليه يشء خبصوصه، ٔالن "ٔاو" يف االٓية للتخيري، 

Qوالشافعي: خيرج من ب! اجلن .عن ما Qلنفي يف االٓية، فقال ماr اية ٕاىل ب!ة قال احلافظ: واختلفوا يف املراد

?��F. وعن ٔايب حنيفة: بل حيبس يف ب!ه .ٔاخرى، زاد ماQ: فيحبس فهيا $�8��
�:/9�,�����î����É��  فقال بعض

��¬���Ý السلف @�� �UÊ�"#���è��
?��Fابن سريين.   $�8��
�:/9�,�����î����É��  وقيل: ليس مبنسوخ

¬�� @�� �UÊ�"#���è��
��Ý� القائل ابن اجلوزي. 

٢٢( �M?�A�?T�_ÊËÌ�/�ÍJ!��̂ zÌ �MÎ���ï����î����
� ��������Ï�� ` حدثنا محمد بن عبد هللا بن منري قال ` ٔايب قال 

��¬���Ýسفيان بن عيينة عن ٔايب الزبري عن جابر @�� �UÊ�"#���è��
قوº ` سفيان بن عيينة كذا يف النسخ  

) وهو ٨/٢٧٩كام يف النسخة اليت عىل هامش القسطالين ( ،` سفيان :والصواب ،وهو خطأ من الاكتب ،الهندية

 ) يف ٔاحاديث الثوري عن ٔايب الزبري عن جابر.٢/٣٠٣وذكره املزي يف التحفة ( ،الثوري
٢٣( �ï�Ð �,FÑ�/�Ò@ ¯©��Ó�M?�A���î��������� $ �%��¬���Ýنعم إالدام اخلل   @�� �UÊ�"#���è��
قال يف  

فأنكر  .دام اخللنعم االٕ  حبديث:) ٔانه قال: مسع بعض هيودي ٢٥١ تطريز اüيباج يف ترمجة محمد بن محمد املقري (ص

قال:  .فأشار عىل املÓ بقطع اخلل ؤاسـبابه عن الهيود سـنة ،فبلغ ذQ بعض العلامء .ذQ حىت اكد يرصح rلقدح

 مفا متت سـنة حىت ظهر فهيم اجلذام. انهتـى.
٢٤( �ï�� $ �%�8Ô ���Õ ����£8�Ö �"#��î������  قال النيب صىل هللا عليه وسمل: عىل رسلكام، ٕاهنا صفية

فقاال: سـبحان هللا � رسول هللا، قال: ٕان الشـيطان جيري من إالنسان جمرى اüم، وٕاين خشيت ٔان  .بنت حيي

��¬���Ý شيئا :ٔاو قال ،يقذف يف قلوبكام رشا @�� �UÊ�"#���è��
اختلف ٔاهل العمل يف هذا احلديث  

 :وقال احلافظ مغلطاي يف التلوحي .قال ٔابو الشـيخ: ٕانه حديث غري حمفوظ .فأنكره بعضهم واستبعد حصته ،طائفتني

 ،ولهذا ٕان الزبار ملا ذكر حديث صفية هذا قال: هذه ٔاحاديث مناكري ،ظن السوء rٔالنبياء علهيم السالم كفر rٕالجامع

برسول هللا صىل وال يظن  ،يظن به ذQ احدأ يرى ٔان  نٔالن النيب صىل هللا عليه وسمل اكن ٔاطهر ؤاجل من أ 



ثقات ونقلها ٔاهل العمل  مفٕان قال قائل: هذه أالخبار قد رواها قو  .هللا عليه وسمل ظن السوء ٕاال اكفر ٔاو منافق

وجيب عىل لك مسمل القول هبا واxب عن رسول هللا صىل هللا  ،خفاء هبا العÌ اليت بيناها ال قيل º: ؟rٔالخبار

وارتىض هذا الÛم العيين يف  .فال يعرون عن اخلطأ والنسـيان والغلط ،اتن اكن الراوون لها ثقإ و  ،عليه وسمل

 .وهو الصواب ،مهنم صاحبا الصحيح وغريها ،ومال أالكرثون ٕاىل حصة هذا احلديث .)٥/٣٨٤رشح البخاري (

���. وهام حمكيان عن إالمام الشافعي ،وذكر العلامء يف معناه قولني @�� �UÊ��Ä�·9/F�H�"#�É�	 
٢٥( �ï���©�/F�©�F�× �M?�A��î����
 $ �%����
����è حدثنا ٔامحد بن يونس قال ` زهري قال ` ٔابو الزبري �

��Ý�¬�� @�� �UÊ�"#  ٔحصيح عىل رشط مسمل ومل  :وقال اوية) من طريق زهري بن مع٤/٤١٧خرجه احلامك (ا

 وهللا ٔاعمل. ،وزاد اxهيب برمز البخاري ٕان حص الرمز .وهو ومه .ه اxهيبر ؤاق ه،خيرجا
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