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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 وبه نستعين
 

خلق الجن واإلنس ليعبدوه مخلصين له الدين وأرسل الرسل إليهم وأنزل  الحمد هللا الذي
 وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له الملك. لعلم واليقينلهدايتهم بنور ا الكتب عليهم

  .القدوس السالم المؤمن المهيمن العزيز الجبار القهار الواهب الرزاق ذو القوة المتين
 

األتقياء  صلى اهللا عليه وعلى آله. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الصادق الناصح األمين
   .ى يوم الدينالمخلصين وسلم تسليماً كثيرا إل
على   والشياطين واردة في  ذكر الجنالنبوية  ال األحاديثأما بعد فهذا  كتاب  جمعت فيه 

  ضوء ما أخبرنا به نبينا محمد عليه الصالة والسالم
موجزا  ون الكتاب يكحتى حيهما البخاري ومسلم  في صحي  مارواهوقد اقتصرت على 
  النبويةديث حاألبنقل شرح العلماء  لمختصرا   وقمت  

  ا فيمنهماكان  و ،فما  كان منها  في صحيح البخاري اكتفيت بشرح الحافظ بن حجر  
       .النووي  اكتفيت بشرح االمام  مسلم اإلمامحيح ص

  .أن يجعله خالصا لوجهه الكريم   إنه سميع مجيب وواهللا اسأل أن ينفع به  
  

  الفقير إلي عفو ربه
  يفيصل بن سعيد بن محمد الصاعد

  وأصول الدين كلية الشريعة
  الجامعة االسالمية
  المدينة النبوية
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  
  
� َ�َ� ا���ِ���   َرِ�َ� ا���ُ� َ�ْ�ُ�    َأِ�� ُهَ�ْ	َ�َة    َ�ْ�     -1ُ�ِ�  ِإَداَوًة    َ)��' ا���ُ� َ�َ�ْ&ِ� َوَ$��َ#    أن�ُ� َآ َن َ	ْ

ا8ِ�ِْ�� َأْح7َ ًرا    2َ3َ َل    َأ0�ُ ُهَ�ْ	َ�َة    ِ� 3ََ�ْ&َ�َ�  ُه0َ َ	ْ,6ُ�َُ� 5َ�ِ  2َ3َ َل َ�ْ� َه4َا 2َ3َ َل َأَن  0�ُ0َ�ِِ/ِ� َوَح َ-ِ, 
5َ  ِإَ�' 6ْ�َُ,َأْ$َ,AْBِ�ْ 5َ�ِ  َوَ�  َتْ=ِتِ�� 6َ�ِْ@ٍ# َوَ�  ِ�َ�ْو9ٍَ? 3ََ=َتْ&ُ,ُ� ِ�َ=ْح7َ ٍر َأْحِ�5َ�ُ  3ِ� َ;َ�ِف 0ْ9َِ�� َح,�' َو
��7ِ�ْ َوِإن�ُ� َ-ْ�ِ�ِ� 9ُ#� اْنEُ3ْ�َIَ َح,�' ِإَذا 3ََ�َغ Eُ�ْ2ُ3َ Eُ&ْFَ�َ َ�  َ� ُل ا6َ�ْْ@ِ# َوا���ْوDَ ?ِ9َ َل ُهَ�  ِ�ْ� َ;6َ ِم ا

��Nوا 6َ�ِْ@ٍ# َوَ�  ِ�َ�ْو9ٍَ?  َأَت ِن� َوKُ3ْ ِ-�� َنIِ&ِ�&َ� َوِن6َْ# اMَ3َ N�7ِ�َْ=0�ُِن� ا��Lاَد 0ْ�َKَ3َُت ا���َ� 5ُ�َْ# َأْنُ	َ  �َ
  صحيح البخاري    ِإ��  َوَ-Kُوا َ�َ�ْ&5َ  َ;6َ ً� 

    
  :رحمه اهللا في الفتح   بن حجراقال الحافظ 

  
   ) ابغني : ( قَوله  
َأبغَيتُك الشَّيء َأعنْتُك علَى بغَيت الشَّيء طَلَبته و: هو موصول من الثُّلَاثي تَقُول : قَاَل ابن التِّين  

   . طَلَبه 
   
   ) وِإنَّه َأتَاني وفْد جِن نَصيبِين : ( قَوله  
, ويحتَمل َأن يكُون خَبرا عما مضى قَبل ذَِلك , يحتَمل َأن يكُون خَبرا عما وقَع في تلْك اللَّيلَة  

فَِإن , ووقَع في كَلَام ابن التِّين َأنَّها بِالشَّامِ وفيه تَجوز , مشْهورة بِالْجزِيرة  ونَصيبِين بلْدة
   . ويجوز صرف نَصيبِين وتَركه , الْجزِيرة بين الشَّام والْعراق 

  
   ) فَسَألُوني الزاد : ( قَوله  
وقَد يتَعلَّق بِه من يقُول ِإن الَْأشْياء قَبل الشَّرع علَى الْحظْر حتَّى , ِإنْس َأي مما يفْضل عن الْ 

   . بْل لَا حكْم قَبل الشَّرع علَى الصحيح , ويجاب عنْه بِمنْعِ الدلَالَة علَى ذَِلك , تَرِد الِْإباحة 
  
   ) َأن لَا يمروا بِعظْمٍ ولَا روثَة ِإلَّا وجدوا علَيها طُعما  فَدعوت اللَّه لَهم: ( قَوله  
  يخْسرة السايي رِوا " فاما طَعهلَيوا عدجن التِّين " ِإلَّا وبا : قَاَل اهلَيع ل اللَّه ذَِلكعجي ل َأنتَمحي

" ِإن الْبعر زاد دوابهم " وفي حديث ابن مسعود عنْد مسلم . عاما ويحتَمل َأن يذيقهم منْها طَ, 
 ابوام الدلَى طَعع يهام فل الطَّعمكَانِ حاب ِلِإميث الْبدح ي ذَِلكنَافلَا يو .   
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���� ا���ُ�   َ	ْ� ا���ِ���   َأِ�� ُهَ�ْ�َ�َة    َ	ْ�      -2َ  �َ���ِإن� ِ	ْ#ِ��ً(' ِ&ْ� اْ�ِ%�� َ$َ#��َ"    : َ	َ�ْ ِ� َوَ
ِ&ْ�  اْ�َ�'ِر9ََ- ِ�َ 8َْ/7َ َ	َ��� َ�َ�'ِ$� 2َ3َْ&6ََ�ِ�� ا���ُ� ِ&ْ�ُ� 4ْ5َ2َ3َُ$ُ� 2َ3ََرْدُت َأْن َأْرُ�َ/ُ� َ	َ�� َ�'ِرَ�ٍ-

 �َهDْ ِ�� ( َرب�   ُ�َ�ْ َ?'َن    4َ3ََآْ�ُت َدْ	Aََة َأ�5ِ َ�Aَاِري اْ�َ?ْ<ِ%ِ= 9َ(�� َ$ْ�ُ>ُ�وا ِإَ�ْ ِ� ُآ�:6ُْ
�Hً'    3ََ�َدْدُ$ُ�  ) Eْ�َ �ْ&ِ =ٍ9َ2َ�ِ �Fِِ=يُ&6ً�ْ' َ�' َ�ْ�َ�ِ'5َ    "ٌ��ِ#ْ	ِ      Jَأْو َج'ن Lٌٍد ِ&ْ� ِإْن��?َ)َ&ُ

  صحيح البخاري     ِ&QُRْ ِزْ�ِ�َ ٍ- َجَ?'َ	ُ(Oَ' ا��Nَ�'ِنَ ُ-
  
    

  :الحافظ ابن حجرقال 
 لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص لَى النَّبِيفْرِيت عي تَفَلُّت الْعة فريريث َأبِي هدح .   

  
   ) تَفَلَّتَ علَي : ( قَوله  
   . بِتَشْديد اللَّام َأي تَعرض ِلي فَلْتَة َأي بغْتَة  

  
  لُهة : ( قَوارِحالْب (   
   . والْبارِح الزاِئل ويقَال من بعد الزوال ِإلَى آخَر النَّهار الْبارِحة , لَّيلَة الْخَاِلية الزاِئلَة َأي ال 

  
   ) فَذَكَرت دعوة َأخي سلَيمان : ( قَوله  
هذه ِإشَارة ِإلَى َأنَّه تَركَه رِعاية وفي ) وهب ِلي ملْكًا لَا ينْبغي ِلَأحد من بعدي : ( َأي قَوله  

ويحتَمل َأن تَكُون خُصوصية سلَيمان استخْدام الْجِن في جميع ما , ِلسلَيمان علَيه السلَام 
ى َأن َأصحاب سلَيمان كَانُوا واستَدلَّ الْخَطَّابِي بِهذَا الْحديث علَ, يرِيده لَا في هذَا الْقَدر فَقَطْ 

 فهمرال تَصح َئتهميهو ي َأشْكَالهمف الْجِن نورالَى : قَاَل , يله تَعا قَوَأمو ) : وه اكُمري ِإنَّه
 منَهوثُ لَا تَريح نم قَبِيلُهو (نال بوَأح ناد الَْأكْثَر الَْأغْلَب مرم فَالْمنَفْي , ي آد بَِأن قِّبتُعو

فَِإن نَفْي رْؤيتنَا , رْؤية الِْإنْس ِللْجِن علَى هيَئتهم لَيس بِقَاطع من الْآية بْل ظَاهرها َأنَّه ممكن 
ويحتَمل الْعموم , غَير تلْك الْحالَة ِإياهم مقَيد بِحاِل رْؤيتهم لَنَا ولَا ينْفي ِإمكَان رْؤيتنَا لَهم في 

 . يعتَّى قَاَل الشَّافاء حلَمَأكْثَر الْع هي فَهِمذَا الَّذهته : وادطَلْنَا شَهَأب ى الْجِنري َأنَّه معز نم ,
   . واللَّه َأعلَم . واستَدلَّ بِهذه الْآية 

  
   ) متَمرد من ِإنْس َأو جان مثْل زِبنية جماعته زبانية  عفْرِيت: ( قَوله  
وُأطْلقَ علَى , مشْتَقّ من الزبن وهو الدفْع , الزبانية في الَْأصل اسم َأصحاب الشُّرطَة  

: زبني وقيَل : وواحد الزبانية زِبنية وقيَل , ار ذَِلك ِلَأنَّهم يدفَعون الْكُفَّار في النَّ, الْملَاِئكَة 
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ويقَال , زباني وقَاَل قَوم لَا واحد لَه من لَفْظه وقيَل واحده زِبنيت وزن عفْرِيت : زابِن وقيَل 
َأي " مثْل زِبنية : " اد الْمصنِّف بِقَوِله ومر, عفْرِية لُغَة مستَقلَّة لَيستْ مْأخُوذَة من عفْرِيت 

وعن َأبِي , وهي قراءة روِيتْ في الشَّواذّ عن َأبِي بكْر الصديق , َأنَّه قيَل في عفْرِيت عفْرِية 
  كََأنَّه كَوكَب في ِإثْر عفْرِية    : لرمة وقَاَل ذُو ا, رجاء الْعطَارِدي وَأبِي السمال بِالْمهملَة واللَّام 

باب صفَة ِإبليس " وقَد تَقَدم كَثير من بيان َأحوال الْجِن في    مصوب في ظَلَام اللَّيل منْتَصب  
فَِإن خَالَطَ , فَالَْأصل جِنِّي , اتب الْجِن علَى مر: قَاَل ابن عبد الْبر . من بدء الْخَلْق " وجنُوده 

ومن زاد في الْخُبث قيَل , َأرواح : ومن تَعرض منْهم ِللصبيانِ قيَل , عامر : الِْإنْس قيَل 
: وقَاَل الراغب .  عفْرِيت: فَِإن زاد علَى ذَِلك قيَل , مارِد : فَِإن زاد علَى ذَِلك قيَل , شَيطَان 

: وقَاَل ابن قُتَيبة . وِإذَا بوِلغَ فيه قيَل عفْرِيت نفْرِيت , الْعفْرِيت من الْجِن هو الْعارِم الْخَبِيث 
وثَانيه ورجل عفر بِكَسرِ َأوله , وَأصله من الْعفَر وهو التُّراب , الْعفْرِيت الْموثَق الْخَلْق 

  .وتَثْقيل ثَاِلثه ِإذَا بوِلغَ فيه َأيضا 
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5�  اْ�ِ� َ��� ٍس    َ�ْ�     -3�� Qَل   ر�� ا Dَ :   
ُ$0ِق    Bَ/ِ ;َ �3ٍِ? ِ�ْ� َأْ)َ� ِ�ِ� َ� Kِ�ِ	َ� ِإَ�'    َ)��' ا���ُ� َ�َ�ْ&ِ� َوَ$��َ#    اْنSَ�َTَ َرُ$0ُل ا���ِ� 

� ِء َوُأْرِ$Eْ�َ َ�َ�ْ&5ِْ# ا�Eْ6َ-َ�َ3َ Xُ5ُNF َو    Wَ�ُ ٍظ َ�Mا� �ِ�َZَ �َ&ْ�ََو �ِ&;ِ &َ�Fا� �َ&ْ�َ �KْDَ ِح&َ
 Xُ5ُNFا�  �َ&ْ�َ�َ Eْ�َ$ِِء َوُأْر �َ�Mا� �ِ�َZَ �َ&ْ�ََو  �َ�َ&ْ�َ �ا��Fَ& ِ;&ُ� 2َ3َ 0�ُا َ�  Wُ�َْ# 2َ3َ 0�ُا ِح&َ

� ِء ِإ��  َ�  َحKََث 3َ 0�ُ�ِ�ْا Fَ�َ ِرَق اْ�َ=ْرِض َو8َ�َ ِرDَ  5َ�َ َل َ�  َح َل َ�ْ&Wُ�َْ# َوَ�َ�Mا� �ِ�َZَ �َ&ْ
3َ ْنُ@ُ�وا َ�  َه4َا اْ�َ=ْ�ُ� ا��4ِي َحKََث 3َ ْن02ُ�َTَا 3ََ[0�ُ�َا Fَ�َ ِرَق اْ�َ=ْرِض َو8َ�َ ِر5َ�َ  

� ِء Dَ َل 3َ ْنSَ�َTَ ا��4ِ	َ� َت0َ-�05ُا َ	ْ�ُ@ُ�وَن َ�  َه4َا اْ�َ=ْ�ُ� ا��4ِي َح َل َ�ْ&5ُ�َْ# َوَ�َ�Mا� �ِ�َZَ �َ&ْ
 0َ�ُ$0ِق    َوُهKٌ�ِ �َ 0َ ِإَ�'    ِ�َ�ْ_َ�َ?    َ)��' ا���ُ� َ�َ�ْ&ِ� َوَ$��َ#    ِإَ�' َرُ$0ِل ا���ِ�    ِت5َ َ�َ?    َنْ

� ِ�ِ� َ)َ� َة ا7ْBَ�ِْ�    َوُهWَ�ُ    0َ ٍظ َ(ْ=َ�ِ ���Iَ	ُ    06ُا َ�ُ� 2َ3َ 0�ُا َه4َا��Mََن َتa�ْ2ُ�ْ06ُا ا�ِ$َ  ���َ3َ
  �َ�َ0ْDَ  	َ 5ِ�ِ0ْْ# 2َ3َ 0�ُاDَ '�ََرَ-06ُا ِإ bَ�ِ �َ5ُ3َ ِء �َ�Mا� �ِ�َZَ �َ&ْ�ََو #ْWُ�َ&ْ�َ ا��4ِي َح َل    

       َ�ْ� ُنFِْ�َك ِ�َ���َ�  َأَحKًا ِإن�  َ$ِ�a�ْDُ  �َ6ًْن  َ  �ً7َ�َ	Kِ5ْي ِإَ�' ا��Nْشc3َ Kَِ���  ِ�ِ� َو  
    َ)��' ا���ُ� َ�َ�ْ&ِ� َوَ$��َ#    َوَأْنLََل ا���ُ� �L�َ َوَ-�� َ�َ�' َنِ�&�ِ� 

� ُأوِحَ� ِإَ��� َأن�ُ� اْ$َ,َ�َ� َنBٌَ� ِ�ْ� ا��7ِ�ْ   ْDُ  .     
  ريصحيح البخا     َوِإن�َ�  ُأوِحَ� ِإَ�ْ&ِ� 0ْDَُل ا��7ِ�ْ

  
  
  
   ) انْطَلَقَ رسول اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : ( قَوله  
عن " الْمستَخْرج " وَأخْرجه َأبو نُعيم في , كَذَا اخْتَصره الْبخَارِي هنَا وفي صفَة الصلَاة  

ما قَرَأ رسول اللَّه " شَيخ الْبخَارِي فيه فَزاد في َأوله الطَّبراني عن معاذ بن الْمثَنَّى عن مسدد 
وهكَذَا َأخْرجه مسلم عن شَيبان بن , ِإلَخْ " صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم علَى الْجِن ولَا رآهم انْطَلَقَ 

ي َأخْرالَّذ نَدانَة بِالسوَأبِي ع نوخ عفَر خَارِيالْب بِه هاللَّفْظَة , ج هذذَفَ هح خَارِيالْب فَكََأن
 لَى الْجِنَأ عقَر لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص النَّبِي تَ َأنود َأثْبعسن مبا ا ِلَأندما , عمقَدم ذَِلك فَكَان

لَى ذَِلك مسلم فََأخْرج عقب حديث ابن عباس هذَا حديثَ وقَد َأشَار ِإ. علَى نَفْي ابن عباس 
َأتَاني داعي الْجِن فَانْطَلَقْت معه فَقَرْأت " ابن مسعود عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَاَل 

   . ويمكن الْجمع بِالتَّعدد" علَيه الْقُرآن 
  
   ) في طَاِئفَة من َأصحابه : ( قَوله  
َأن ابن ِإسحاق وابن سعد ذَكَرا َأن ذَِلك كَان ذي " باب ذكْر الْجِن " تَقَدم في َأواِئل الْمبعث في  

هلَيلَّى اللَّه عص النَّبِي جا خَرث لَمعبالْم نشْر منَة عة سدعا  الْقنْهم عجر ِإلَى الطَّاِئف ثُم لَّمسو
والصلَاة " ِإن الْجِن رَأوه يصلِّي بَِأصحابِه صلَاة الْفَجر " ويَؤيده قَوله في هذَا الْحديث , 

قَبل الْهِجرة بِسنَتَينِ َأو ثَلَاث الْمفْروضة ِإنَّما شُرِعتْ لَيلَة الِْإسراء والِْإسراء كَان علَى الراجِح 
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ِلَأن محصل ما في الصحيح كَما , لَكنَّه مشْكل من جِهة ُأخْرى , فَتَكُون الْقصة بعد الِْإسراء 
م لَما خَرج ِإلَى الطَّاِئف لَم تَقَدم في بدء الْخَلْق وما ذَكَره ابن ِإسحاق َأنَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ

فَلَعلَّها , وهنَا قَاَل ِإنَّه انْطَلَقَ في طَاِئفَة من َأصحابه , يكُن معه من َأصحابه ِإلَّا زيد بن حارِثَة 
َأصحابه في َأثْنَاء الطَّرِيق  ويمكن الْجمع بَِأنَّه لَما رجع لَاقَاه بعض. كَانَتْ وجهة ُأخْرى 

 افَقُوهفَر .   
  
   ) عامدين : ( قَوله  
  يندقَاص َأي .   

  
   ) ِإلَى سوق عكَاظ : ( قَوله  
قَاَل اللِّحياني الصرف , بِضم الْمهملَة وتَخْفيف الْكَاف وآخره ظَاء معجمة بِالصرف وعدمه  

, بْل كَان من َأعظَم مواسمهم . وهو موسم معروف ِللْعربِ , هِل الْحجاز وعدمه لُغَة تَميم ِلَأ
وهو وراء , وهو نَخْل في واد بين مكَّة والطَّاِئف وهو ِإلَى الطَّاِئف َأقْرب بينهما عشَرة َأميال 

َأول ما ُأحدثَتْ قَبل الْفيل : وقَاَل الْبكْرِي . مرحلَة من طَرِيق صنْعاء الْيمن قَرن الْمنَازِل بِ
فَخَرج الْخَوارِج , ولَم تَزْل سوقًا ِإلَى سنَة تسع وعشْرِين وماَئة , بِخَمس عشْرة سنَة 

كَانُوا يقيمون بِه جميع شَوال يتَبايعون ويتَفَاخَرون , آن الْحرورِية فَنَهبوها فَتُرِكَتْ ِإلَى الْ
 ملَه ددا تَجاء مرد الشُّعتُنْشان , وسِل حكَقَو ارهمي َأشْعف ذَِلك كَثُر قَديت    : ويح ِإن َأنْشُرس

وكَان الْمكَان الَّذي يجتَمعون بِه منْه يقَال لَه اِلابتداء    اظ ينْشَر في الْمجامع من عكَ   لَكُم كَلَاما 
ثُم يْأتُون مجنَّة فَيقيمون بِها عشْرِين لَيلَة من ذي . وكَانَتْ هنَاك صخُور يطُوفُون حولها , 

وقَاَل ابن التِّين , لْف عرفَة فَيقيمون بِه ِإلَى وقْت الْحج وهو خَ, ثُم يْأتُون ذَا الْمجاز . الْقعدة 
وعلَى ما تَقَدم من َأن السوق كَانَتْ , كَذَا قَاَل , سوق عكَاظ من ِإضافَة الشَّيء ِإلَى نَفْسه : 

   . ذَِلك تُقَام بِمكَانٍ من عكَاظ يقَال لَه اِلابتداء لَا يكُون كَ
  
   ) وقَد حيَل : ( قَوله  
   . بِكَسرِ الْحاء الْمهملَة وسكُون التَّحتَانية بعدها لَام َأي حجِز ومنع علَى الْبِنَاء ِللْمجهوِل  

  
   ) ب بين الشَّياطين وبين خَبرِ السماء وُأرسلَتْ علَيهِم الشُّه: ( قَوله  
وظَاهر هذَا َأن الْحيلُولَة وِإرسال الشُّهب وقَع في هذَا الزمان الْمقَدم , بِضمتَينِ جمع شهاب  

ا يَؤيد وهذَا مم, ذكْره واَلَّذي تَضافَرتْ بِه الَْأخْبار َأن ذَِلك وقَع لَهم من َأوِل الْبعثَة النَّبوِية 
وَأن مجِيء الْجِن ِلاستماعِ الْقُرآن كَان قَبل خُروجه صلَّى اللَّه علَيه , تَغَاير زمن الْقصتَينِ 
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يصلِّي ولَا يعكِّر علَى ذَِلك ِإلَّا قَوله في هذَا الْخَبر ِإنَّهما رَأوه , وسلَّم ِإلَى الطَّاِئف بِسنَتَينِ 
ِلَأنَّه يحتَمل َأن يكُون ذَِلك قَبل فَرض الصلَوات لَيلَة الِْإسراء فَِإنَّه صلَّى , بَِأصحابِه صلَاة الْفَجر 

فْتُرِض قَبل وكَذَِلك َأصحابه لَكن اُخْتُلفَ هْل اُ, اللَّه علَيه وسلَّم كَان قَبل الِْإسراء يصلِّي قَطْعا 
ِإن الْفَرض َأولًا كَان صلَاة : الْخَمس شَيء من الصلَاة َأم لَا ؟ فَيصح علَى هذَا قَول من قَاَل 

وسبح بِحمد ربك قَبَل { والْحجة فيه قَوله تَعالَى , قَبل طُلُوع الشَّمس وصلَاة قَبل غُروبها 
فَيكُون ِإطْلَاق صلَاة الْفَجر في حديث , ونَحوها من الْآيات } وعِ الشَّمسِ وقَبَل غُروبِها طُلُ

فَتَكُون قصة الْجِن , الْباب بِاعتبارِ الزمان لَا ِلكَونها ِإحدى الْخَمس الْمفْتَرضة لَيلَة الِْإسراء 
َأو نة ممتَقَدث معبي . ِل الْمف هِملَى كَلَامقَفْت عو نمد مَأح هلَيه عنَبي ا لَممع مضوذَا الْمهو

وقَد َأخْرج التِّرمذي والطَّبرِي حديث الْباب بِسياق ساِلم من الِْإشْكَال الَّذي . شَرح هذَا الْحديث 
كَانَتْ الْجِن " ق َأبِي ِإسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير عن ابنِ عباس قَاَل ذَكَرته من طَرِي

فَالْكَلمة , فَِإذَا سمعوا الْكَلمة زادوا فيها َأضعافًا , تَصعد ِإلَى السماء الدنْيا يستَمعون الْوحي 
فَلَما بعثَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم منعوا مقَاعدهم , زادوا فَيكُون باطلًا  تَكُون حقا وَأما ما

 , ل ذَِلكا قَبى بِهمروم يالنُّج تَكُن لَمو " نا مرهغَيو هيودرم نابا وضَأي رِيالطَّب هجَأخْرو
كَان ِللْجِن مقَاعد في السماء " ساِئب عن سعيد بن جبير مطَولًا وَأوله طَرِيق عطَاء بن ال
فَدحرتْ , فَبينَما هم كَذَِلك ِإذْ بعثَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم " الْحديث " يستَمعون الْوحي 

وفَزِع َأهل , فَجعَل لَا يصعد َأحد منْهم ِإلَّا احتَرقَ , رموا بِالْكَواكبِ و, الشَّياطين من السماء 
هلَك َأهل السماء كَان َأهل الطَّاِئف : الَْأرض ِلما رَأوا من الْكَواكب ولَم تَكُن قَبل ذَِلك فَقَالُوا 

مفَع ِلذَِلك تَفَطَّن نل ما َأوتَقُوهفَع بِيدهمِإلَى عا ووهبيفَس الهمووا ِإلَى َأمل , دجر مفَقَاَل لَه :
 الكُموكُوا َأمللَا تُه لكُميء , وا شَينْهقُط مسي ا لَمبِه ونتَدي تَهب الَّتاكالْكَو نم اِلمكُمعم فَِإن ,

فَقَاَل , فََأتَى من كُّل َأرضٍ بِتُربة فَشَمها , حدثَ في الَْأرض حدث : يس وقَاَل ِإبل. فََأقْلَعوا 
" فَهم الَّذين استَمعوا الْقُرآن , فَصرفَ ِإلَيه نَفَرا من الْجِن , هاهنَا حدثَ الْحدث : ِلتُربة تهامة 

من طَرِيق الشَّعبِي َأن الَّذي قَاَل ِلَأهِل الطَّاِئف ما قَاَل هو " الْمبعث  كتَاب" وعنْد َأبِي داود في 
فَِإن كَانَتْ النُّجوم , لَا تَعجلُوا وانْظُروا : فَقَاَل لَهم , وكَان قَد عمي , عبد يا لَيل ابن عمرو 

ري تُعالَّت يا هى بِهمري ينْد فَنَاء النَّاس الَّتع وث , ف فَهدح نم وف فَهركَانَتْ لَا تُع ِإنو
. فَلَم يلْبثُوا َأن سمعوا بِمبعث النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم , فَنَظَروا فَِإذَا هي نُجوم لَا تُعرف 
وذَكَر ابن ِإسحاق نَحوه مطَولًا بِغَيرِ ِإسنَاد في , سدي مطَولًا وقَد َأخْرجه الطَّبرِي من طَرِيق ال

زاد في رِواية يونُس بن بكَير فَساقَ سنَده بِذَِلك عن يعقُوب بن عتْبة , " مخْتَصر ابنِ هشَام " 
عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه َأنَّه حدثَه َأن رجلًا من ثَقيف يقَال لَه  الَْأخْنَس َأنَّه حدثَه بن الْمغيرة بنِ

فَذَكَر , وكَان َأول من فَزِع لَما رمي بِالنُّجومِ من النَّاس , عمرو بن ُأمية كَان من َأدهى الْعرب 
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 هونَح .عس نبا هجَأخْرة قَاَل وتْبنِ عقُوب بعي نه آخَر عجو ني : د ممر نم ب فَزِعرل الْعَأو
, وذَكَر الزبير بن بكَّار في النَّسب نَحوه بِغَيرِ سياقه . فََأتَوا عمرو بن ُأمية , النُّجوم ثَقيف 

فَهذه الَْأخْبار . فَلَعلَّهما تَواردا علَى ذَِلك , يل ِلعتْبةَ بن ربِيعه ونُسب الْقَول الْمنْسوب ِلعبد يا لَ
وقَد استَشْكََل عياض وتَبِعه الْقُرطُبِي , تَدّل علَى َأن الْقصة وقَعتْ َأوَل الْبعثَة وهو الْمعتَمد 

دح نا مرهمغَيو وِيالنَّوته وا ذَكَروا ِلمضرتَعي لَما آخَر وعضواب ماض , يث الْبيفَقَاَل ع :
 ظَاهر الْحديث َأن الرمي بِالشُّهبِ لَم يكُن قَبل مبعث النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ِلِإنْكَارِ

, ا كَانَتْ الْكَهانَة فَاشية في الْعرب ومرجوعا ِإلَيها في حكْمهم وِلهذَ, الشَّياطين لَه وطَلَبِهِم سببه 
{ كَما قَاَل تَعالَى في هذه السورة , حتَّى قُطع سببها بَِأن حيَل بين الشَّياطين وبين استراق السمع 

ا منَاهدجاء فَومنَا السسَأنَّا لَما وبشُها ويدا شَدسرَئتْ حعِ , لمد ِللسقَاعا منْهد مَأنَّا كُنَّا نَقْعو , نفَم
وقَد جاءتْ } ِإنَّهم عن السمع لَمعزولُون { وقَوله تَعالَى } يستَمع الْآن يجِد لَه شهابا رصدا 

مابِ رغْرتب بِاسرار الْعث َأشْععبل الْمقَب وهدهعي ِإنْكَاره ِإذْ لَما وته , يهولَاِئل نُبد دَأح ذَِلك كَانو
 لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عين . صاطِإنْكَار الشَّي نيث مدي الْحف را ذُكم دهَؤيي . ضهمعقَاَل بقَاَل و : لَم
ى بِهمرب يْل الشُّها تَزنْيذْ كَانَتْ الدقَاَل , ا م ذَِلك نب مرار الْعي َأشْعف اءا جوا بِمتَجاحو :

 رِيهالزاس وبنِ عبا نع وِيرذَا مهو , هلَيلَّى اللَّه عص النَّبِي نيثًا عداس حبع نبا يهف فَعرو
رِيهقَاَل الزو لَّمسو  ِلهبِقَو هلَيع ضتَرعا نا { ِلمدصا رابهش جِد لَهع الْآن يتَمسي نقَاَل } فَم :

وهذَا الْحديث الَّذي َأشَار ِإلَيه َأخْرجه مسلم من طَرِيق الزهرِي عن . غُلِّظَ َأمرها وشُدد انْتَهى 
با ند اللَّه عيبار قَالُوا عالَْأنْص نال مرِج ناس عبِإذْ " نِ ع لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص نْد النَّبِيكُنَّا ع

 تَنَارمٍ فَاسبِنَج يمة : فَقَاَل , ريلاهي الْجف بِه يمذَا ِإذَا رِله تَقُولُون ا كُنْتُميث " مد؟ الْح .
سِئَل الزهرِي عن النُّجوم َأكَان يرمى بِها في الْجاهلية ؟ : الرزاق عن معمر قَاَل  وَأخْرجه عبد

ومحتَمل َأن يكُون الْمراد . وهذَا جمع حسن . ولَكنَّه ِإذْ جاء الِْإسلَام غُلِّظَ وشُدد , نَعم : قَاَل 
ولَا يلْزم َأن , َأي جاهلية الْمخَاطَبِين " ِإذَا رمي بِها في الْجاهلية " ى اللَّه علَيه وسلَّم بِقَوِله صلَّ

لَم  فَِإنَّهم, وكَانُوا قَبل ِإسلَامهم في جاهلية , يكُون ذَِلك قَبل الْمبعث فَِإن الْمخَاطَب بِذَِلك الَْأنْصار 
وهو , لَم يزْل الْقَذْف بِالنُّجومِ قَديما : وقَاَل السهيلي . يسلموا ِإلَّا بعد الْمبعث ثَلَاث عشْرة سنَة 

وقَاَل . موجود في َأشْعار قُدماء الْجاهلية كََأوسِ بن حجرٍ وبِشْر بن َأبِي حازِم وغَيرهما 
, يجمع بَِأنَّها لَم تَكُن يرمى بِها قَبل الْمبعث رميا يقْطَع الشَّياطين عن استراق السمع : قُرطُبِي الْ

, وتُرمى من جانبٍ ولَا تُرمى من جميع الْجوانب , ولَكن كَانَتْ تُرمى تَارة ولَا تُرمى ُأخْرى 
لَعالَى وتَع ِلهبِقَو ة ِإلَى ذَِلكا { لَّ الِْإشَارورحبٍ دانكُّل ج نم قْذَفُونيى } ونْتَها . نت عدجو ثُم

كَان ِإبليس يصعد ِإلَى : وهب بن منَبه ما يرفَع الِْإشْكَال ويجمع بين مخْتَلَف الَْأخْبار قَاَل 
فَحجِب , كُلّهن يتَقَلَّب فيهِن كَيف شَاء لَا يمنَع منْذُ ُأخْرِج آدم ِإلَى َأن رفع عيسى  السماوات

فَلَما بعثَ نَبِينَا حجِب من الثَّلَاث فَصار يستَرِق السمع هو وجنُوده , حينَِئذ من َأربعِ سماوات 
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لَم تَكُن : ويَؤيده ما روى الطَّبرِي من طَرِيق الْعوفي عن ابنِ عباس قَاَل . كَواكبِ ويقْذَفُون بِالْ
فَلَما بعثَ محمد حرِستْ حرسا شَديدا ورجِمتْ , السماء تُحرس في الْفَتْرة بين عيسى ومحمد 

ِإن السماء لَم تَكُن تُحرس ِإلَّا َأن يكُون في : ومن طَرِيق السدي قَاَل . روا ذَِلك فََأنْكَ, الشَّياطين 
 رين ظَاهد َأو ض نَبِيث , الَْأردحا يا ميهف ونعمسد يقَاعتَّخَذَتْ ما ين قَداطكَانَتْ الشَّيا , وفَلَم

, ظَاهر الْخَبر َأن الشُّهب لَم تَكُن يرمى بِها : وقَاَل الزين ابن الْمنير . موا بعثَ محمد رجِ
 كَذَِلك سلَيم ; ولسيث مدح هلَيلَّ عا دالَى . ِلمله تَعا قَوَأما { وابهش جِد لَهع الْآن يتَمسي نفَم

وبعد الْبعثَة َأصابتْهم , الشُّهب كَانَتْ تُرمى فَتُصيب تَارة ولَا تُصيب ُأخْرى  فَمعنَاه َأن} رصدا 
 دصبِالر ا ِلذَِلكفُوهصة فَورتَمسة مابِإص , ئهخْطء لَا يد الشَّيصري يالَّذ د , ِلَأندتَجالْم كُونفَي

ة لَا َأصابام الِْإصوا دله . يليهل السا قَوَأمو : ض لَهرتَعي طَان لَمئ الشَّيخْطي اب قَدالشِّه لَا َأنلَو
فَجوابه َأنَّه يجوز َأن يقَع التَّعرض مع تَحقُّق الِْإصابة ِلرجاء اخْتطَاف الْكَلمة , مرة ُأخْرى 

ل ِإصا قَبِإلْقَاِئهاب وة الشِّهاب , ما تَقَدكَم الشَّر نم هلَيع ا طُبِعِلم ةابف بِالِْإصخْتَطاِلي الْمبلَا ي ثُم .
بِفَتْحتَينِ  - وَأخْرج الْعقَيلي وابن منْده وغَيرهما وذَكَره َأبو عمر بِغَيرِ سنَد من طَرِيق لَهب 

: ذَكَرت عنْد النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الْكَهانَة فَقُلْت : بنِ ماِلك اللَّيثي قَاَل  - التَّصغيرِ ويقَال بِ
نَحن َأوُل من عرفَ حراسة السماء ورجم الشَّياطين ومنْعهم من استراق السمع عنْد قَذْف 

وكَان شَيخًا كَبِيرا قَد َأتَتْ  - ذَِلك َأنَّا اجتَمعنَا عنْد كَاهنٍ لَنَا يقَال لَه خُطْر بن ماِلك و, النُّجوم 
هْل عنْدك علْم من هذه النُّجوم الَّتي يرمى , يا خُطْر : فَقُلْنَا  -علَيه ماَئتَانِ وستَّة وثَمانُون سنَة 

, فَانْقَض نَجم عظيم من السماء : وفيه , ِإنَّا فَزِعنَا منْها وخفْنَا سوء عاقبتها ؟ الْحديث فَ, بِها 
وفي , الَْأبيات    َأحرقَه شهابه    خَامره عذَابه    َأصابه َأصابه    : فَصرخَ الْكَاهن رافعا صوته 

من َأجل مبعوث    بِثَاقبٍ يتْلف ذي سلْطَان    قَد منع السمع عتَاة الْجان    : ه قَاَل َأيضا الْخَبر َأنَّ
الْحديث    َأن يتَبعوا خَير نَبِي الِْإنْس    َأرى ِلقَومي ما َأرى ِلنَفْسي    : وفيه َأنَّه قَاَل    عظيم الشَّان 

ولَولَا فيه حكْم لَما ذَكَرته ِلكَونه علَما من َأعلَام , سنَده ضعيف جِدا : قَاَل َأبو عمر , وِله بِطُ
فَِإن قيَل ِإذَا كَان الرمي بِها غُلِّظَ وشُدد بِسببِ نُزول الْوحي فَهلَّا انْقَطَع . النُّبوة والُْأصول 

اب بِانْقوا ؟ فَالْجى بِهمرا الْآن يدهنُشَاه ننَحو لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص النَّبِي توي بِمحطَاعِ الْو
 كُنَّا نَقُول وِلد اللَّيلَة رجل عظيم وماتَ: فَفيه عنْد مسلم قَالُوا , يْؤخَذ من حديث الزهرِي الْمتَقَدم 

, فَِإنَّها لَا تُرمى ِلموت َأحد ولَا ِلحياته : فَقَاَل رسول اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم , رجل عظيم 
نْياء الدمر السلُغ الْخَببتَّى يا حضعب ضهمعات باومل السَأه را َأخْبرى َأمنَا ِإذَا قَضبر نلَكا و

 اِئهِمِليِإلَى َأو بِه فُونقْذع فَيمالس خْطَف الْجِنفَي . فْظ لَمالْحيظ وب التَّغْلبس َأن ذَِلك نْؤخَذ مفَي
ة التَّغْليظ فَِإن الشَّياطين مع شد, ينْقَطع ِلما يتَجدد من الْحوادث الَّتي تُلْقَى بَِأمرِه ِإلَى الْملَاِئكَة 

يه علَيهِم في ذَِلك بعد الْمبعث لَم ينْقَطع طَمعهم في استراق السمع في زمن النَّبِي صلَّى اللَّه علَ
حسب َأن الشَّياطين ِإنِّي َأ: وقَد قَاَل عمر ِلغَيلَان بن سلَمة لَما طَلَّقَ نساءه , وسلَّم فَكَيف بِما بعده 
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َأخْرجه عبد الرزاق وغَيره , فيما تَستَرِق السمع سمعتْ بَِأنَّك ستَموتُ فََألْقَتْ ِإلَيك ذَِلك الْحديث 
 .هلَيلَّى اللَّه عص د النَّبِيعب رتَمسع امالس اقهمرتسا ي َأنف رذَا ظَاهفَه  لَّمسو , وندقْصفَكَانُوا ي

فَيتْبعه استماع الشَّيء مما يحدث فَلَا يصلُون ِإلَى ذَِلك ِإلَّا ِإن اخْتَطَفَ َأحدهم بِخفَّة حركَته خَطْفَة 
وهذَا يرد علَى , معوها وتَداولُوها فَِإن َأصابه قَبل َأن يلْقيها ِلَأصحابِه فَاتَتْ وِإلَّا س, الشِّهاب 

 هكْرم ذقَدالْم يليهل السقَو   
   ) قَاَل ما حال بينكُم وبين خَبر السماء ِإلَّا ما حدثَ : ( قَوله  
 ة َأبِي ِإسايي رِوف ما تَقَديس كَملِإب وه ذَِلك مي قَاَل لَها الَّذة قَرِيبمتَقَداق الْمح .   

  
   ) فَاضرِبوا مشَارِق الَْأرض ومغَارِبها : ( قَوله  
وآخَرون يضرِبون في الَْأرضِ يبتَغُون من فَضِل اللَّه { ومنْه قَوله تَعالَى , َأي سيروا فيها كُلّها  

 {يبن جع بة نَافايي رِوفد ومنْد َأحاس عبن عبا نيس " ر علِإلَى ِإب ا ذَِلكنُوده , فَشَكَوثَّ جفَب ,
   " . فَِإذَا هم بِالنَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يصلِّي بِرحبة في نَخْلَة 

  
   ) فَانْطَلَقَ الَّذين تَوجهوا : ( قَوله  

  
" ُأنْزَِل من بعد موسى " وِلهذَا قَالُوا , اء الْمذْكُورون من الْجِن علَى دين الْيهود قيَل كَان هُؤلَ 

وَأخْرج ابن مردويه من طَرِيق عمر بن قَيس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس َأنَّهم كَانُوا 
ر بن عربِي عن عكْرِمة عن ابن عباس كَانُوا سبعة من َأهل نَصيبِين ومن طَرِيق النَّض, تسعة 

كَانُوا َأربعة من نَصيبِين وثَلَاثَة من : وعنْد ابن َأبِي حاتم من طَرِيق مجاهد نَحوه لَكن قَاَل , 
" ونَقََل السهيلي في . ردان واألحقب وهم حسا ونسا وشاصر وماضر واألدرس وو, حران 

قَاَل . شاصر وماضر ومنشى وناشي والَْأحقَب : َأن ابن دريد ذَكَر منْهم خَمسة " التَّعرِيف 
كَانُوا  فَِإن: وذَكَر يحيى بن سلَّامٍ وغَيره قصة عمرو بن جابِر وقصة سرق وقصة زوبعة قَاَل 

فَِإذَا : واستَدرك علَيه ابن عسكَر ما تَقَدم عن مجاهد قَاَل . سبعة فاألحقب لَقَب َأحدهم لَا اسمه 
   . ضم ِإلَيهِم عمرو وزوبعة وسرق وكَان األحقب لَقَبا كَانُوا تسعة 

وقَد روى ابن مردويه َأيضا من طَرِيق . ن قَيس الْمذْكُورة هو مطَابِق ِلرِواية عمر ب: قُلْت  
فَقَاَل , كَانُوا اثْنَي عشَر َألْفًا من جزِيرة الْموصل : الْحكَم بن َأبان عن عكْرِمة عن ابن عباس 

عسنِ مِلاب لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص يك : ود النَّبِيتَّى آتي حنا . اُنْظُرخَط هلَيخَطَّ عيث . ودالْح .
فَِإن الَّذين جاءوا َأولًا كَان سبب مجِيِئهِم ما ذُكر في , والْجمع بين الروايتَينِ تَعدد الْقصة 

ن في قصة ابن مسعود َأنَّهم جاءوا ِلقَصد الِْإسلَام وسبب مجِيء الَّذي, الْحديث من ِإرسال الشُّهب 
وقَد بينْت ذَِلك في َأواِئل الْمبعث في الْكَلَام علَى , وسماع الْقُرآن والسَؤال عن َأحكَام الدين 



 12

دد الْقصة فَِإن َأبا هريرة ِإنَّما َأسلَم بعد الْهِجرة وهو من َأقْوى الَْأدلَّة علَى تَع, حديث َأبِي هريرة 
ولَعلَّ من ذُكر في الْقصص الْمفَرقَة كَانُوا ممن وفَد بعد , والْقصة الُْأولَى كَانَتْ عقب الْمبعث , 
  . وقَد ثَبتَ تَعدد وفُودهم , نَّه كَان ممن وفَد ِلَأنَّه لَيس في كُّل قصة منْها ِإلَّا َأ, 
   ) نَحو تهامه : ( قَوله  
سميتْ بِذَِلك ِلشدة حرها اشْتقَاقًا من , بِكَسرِ الْمثَنَّاة اسم ِلكُلِّ مكَان غَير عاٍل من بِلَاد الْحجاز  

نِ وتَيم بِفَتْحيح التَّهكُون الرسو رة الْحدش وه , رء ِإذَا تَغَيالشَّي تَهِم نيَل مقو , ا ذَِلكيَل لَهق
ومن قبل الْحجاز السرج بِفَتْحِ , حدها من جِهة الشَّرق ذَات عرق : قَاَل الْبكْرِي . ِلتَغَيرِ هواِئها 

   . راء بعدها جِيم قَرية من عمل الْفَرع بينها وبين الْمدينَة اثْنَانِ وسبعون ميلًا الْمهملَة وسكُون ال
  
   ) ِإلَى رسول اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : ( قَوله  
   . لَّه علَيه وسلَّم فَانْطَلَقُوا فَِإذَا رسول اللَّه صلَّى ال: في رِواية َأبِي ِإسحاق  

  
   ) بِنَخْلَة : ( قَوله    
. علَى لَيلَة من مكَّة : قَاَل الْبكْرِي , بِفَتْحِ النُّون وسكُون الْمعجمة موضع بين مكَّة والطَّاِئف  

   . بِنَخٍْل بِلَا هاء والصواب ِإثْباتها  ووقَع في رِواية مسلم. وهي الَّتي ينْسب ِإلَيها بطْن نَخْل 
  
   ) يصلِّي بَِأصحابِه صلَاة الْفَجر : ( قَوله  
  ي ذَِلكاس فبن عبلَى اخْتَلَف عي ن , لَمرو بمع ننَةَ عيين عبا ناق عزد الربة عايي رِوف قَعوو

كَان ذَِلك بِنَخْلَةَ والنَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقْرأ  - َأو ابن الزبير  - بير قَاَل الز: دينَار قَاَل 
قَاَل الزبير : وخَرجه ابن َأبِي شَيبة عن ابن عيينَةَ عن عمرو عن عكْرِمة قَاَل , في الْعشَاء 

 هفَذَكَر , ادزَأ : وا { فَقَردِلب هلَيع كُونُونوا يم . } كَاداتن َأبِي حبا هجكَذَا َأخْرع , ونْقَطذَا مهو ,
 حل َأصالَْأوو .   

  
   ) تَسمعوا لَه : ( قَوله  
  ها ِإلَيغَوَأصآن واعِ الْقُرموا ِلسدقَص َأي .   

  
   ) فَهنَاِلك : ( قَوله  
   . والْعامل فيه رجعوا " فَقَالُوا " وفي رِواية , هو ظَرف مكَان والْعامل فيه قَالُوا  

  
   ) يا قَومنَا ِإنَّا سمعنَا قُرآنًا عجبا : رجعوا ِإلَى قَومهم فَقَالُوا : ( قَوله  
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  يدراوقَاَل الْم : مذَا َأنَّهر هآن ظَاهاع الْقُرمنْد سنُوا عنِ : قَاَل , آميرَأم دقَع بَِأحان يالِْإيما : وِإم
َأو يكُون عنْده علْم , بَِأن يعلَم حقيقَة الِْإعجاز وشُروط الْمعجِزة فَيقَع لَه الْعلْم بِصدق الرسول 

لَاِئل عا ديهالْكُتُب الُْأولَى ف نم شَّر بِهبالْم النَّبِي ل , لَى َأنَّهتَمحم ي الْجِننِ فيرلَا الَْأمكاَللَّه . وو
   . َأعلَم 

  
قُْل ُأوحي ِإلَي َأنَّه استَمع نَفَر . وَأنْزَل اللَّه عز وجلَّ علَى نَبِيه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : ( قَوله  

 نم الْجِن (   
  يذمالتِّر اداس " زبن عبقَاَل ا : هِممِلقَو ل الْجِنقَوو : كُونُونوا يكَاد وهعدي اللَّه دبع ا قَاملَم

قَاَل فَتَعجبوا ,  لَما رَأوه يصلِّي وَأصحابه يصلُّون بِصلَاته يسجدون بِسجوده: قَاَل , علَيه ِلبدا 
 ذَِلك هِممقَالُوا ِلقَو ابه لَهحة َأصياعطَو نم . "   

  
  ) وِإنَّما ُأوحي ِإلَيه قَول الْجِن : ( قَوله  
   
لَيه وسلَّم لَم يجتَمع كََأنَّه تَقَرر فيه ما ذَهب ِإلَيه َأولًا َأنَّه صلَّى اللَّه ع, هذَا كَلَام ابن عباس  

 وا , بِهِمعتَمسا مبَِأنَّه هِإلَي ى اللَّهحا َأوِإنَّمالَى , وله تَعثْله قَومو } نا مك نَفَرفْنَا ِإلَيرِإذْ صو
لَكن لَا يلْزم من عدم ذكْر و. الْآية } الْجِن يستَمعون الْقُرآن فَلَما حضروه قَالُوا َأنْصتُوا 

وفي الْحديث . اجتماعه بِهِم حين استَمعوا َأن لَا يكُون اجتَمع بِهِم بعد ذَِلك كَما تَقَدم تَقْرِيره 
نْفَينِ بِاعتبارِ الْكُفْر وِإنَّما صارا ص, ِإثْبات وجود الشَّياطين والْجِن وَأنَّهما ِلمسمى واحد 

وفيه َأن الصلَاة في الْجماعة شُرِعتْ قَبل . فَلَا يقَال ِلمن آمن منْهم ِإنَّه شَيطَان , والِْإيمان 
وَأن اِلاعتبار بِما  ,والْجهر بِالْقراءة في صلَاة الصبح . وفيه مشْروعيتها في السفَر . الْهِجرة 

ِلَأن هُؤلَاء , قَضى اللَّه ِللْعبد من حسن الْخَاتمة لَا بِما ظَهر منْه من الشَّر ولَو بلَغَ ما بلَغَ 
نْد ِإبكُونُوا عي لَم آن لَواع الْقُرمتسا درجان بِموا ِإلَى الِْإيمرادب ينات الَّذقَاملَى مي َأعيس فل

ومع ذَِلك . الشَّر ما اخْتَارهم ِللتَّوجه ِإلَى الْجِهة الَّتي ظَهر لَه َأن الْحدث الْحادث من جِهتها 
  .سحرة فرعون  ونَحو ذَِلك قصة, فَغَلَب علَيهِم ما قَضى لَهم من السعادة بِحسنِ الْخَاتمة 
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4-  �ْ�َ    �َ��Dَ:  Eُ6ْ َل   Kِ�ْ�َ ا���ِ� ْ�ِ� ُ�َِ$َ  �َ    �َ�Fَ�ِْ�ٍء NhDَ َ	02ُُل ِإن�� َ�َ=N�gُُ� َآ4َا ِإ��    ُ�َ
 N�@ُ	َ  ��     َآ َن َآََ�َ&ْ�َ    �ُ��    َ- iٌ�ِ ِإْذ َ��� ِ�ِ�    ُ�ٌَ&�ِ-َ �َأ��gَ =َTَZْ� َأْو ِإن�  2َ3َ َل Kْ2َ�َ   َرُ-ٌ

 bَ�ِ2َ3َ َل َ�ُ� َذ �ُ�َ �َ�ِKُ3َ �َه4َا َ�َ�' ِد	ِ�ِ� 3ِ� ا7َ�ْ ِهِ�&�ِ? َأْو Kْ2َ�َ َآ َن َآ ِه5ُ�َْ# َ�َ��� ا���ُ-َ
َ�  َأZَْ�ْ�َتِ�� Dَ َل 2َ3َ َل َ�  َرَأْ	Eُ َآ ْ�َ&0ِْم اْ$ُ,2ِْ�َ� ِ�ِ� َرُ-ٌ� Dَ #ٌ�ِMْ�ُ َل jِ3َن�� َأLِ�ُْم َ�َ�ْ&bَ ِإ��  

 ُآEُ�ْ َآ ِه5ُ�َْ# 3ِ� ا7َ�ْ ِهِ�&�ِ? Dَ َل 3ََ�  َأXُ7َ�ْ َ�  َ- َءْتDَ bَ,ُ�&��-ِ �ِ�ِ bَ َل َ�ْ&َ�َ�  َأَن  َ	0ًْ�  3ِ�
  ْ� Kِ6ْ�َ ا�0NMِق َ- َءْتِ�� َأْ�ِ�ُف 3ِ&5َ  اLَBَ�َْع Eْ�َ 2َ3َ َأَ�ْ# َتَ� ا��7ِ�ْ َوِإْ�َ� َ$5َ  َوَ	ْ=5َ$َ  ِ�

َ)Kََق َ�ْ&َ�َ�  َأَن  َن ِ/ٌ# 5َ�ِa Kَ�ْ�ِِ,5ِْ# ِإْذ    ُ�َ�ُ�    ِإْنWَ ِ$5َ  َوُ�ُ�5َDَ0  ِ� 2ِ�َْ� ِص َوَأْحَ� Dَ  5َ$ِ َل  
�ُ� Iَ3ََ�َخ ِ�ِ� َ) ِرٌخ َ�ْ# َأْ$َ�ْ� َ) ِرNhDَ  Zً َأَش�K َ)0ًْت  ِ�ْ�ُ� َ	   َرُ-ٌ�    َ- َء َ�َ4َ3َ �02ُُل 7ْ6ِ�ٍِ

  	َ    nْ&�ِ-َ    �ٌ�َْأ    �nْ&Iِ3َ َ	02ُُل َ�  ِإَ�َ� ِإ��  ا���ُ� Xَ9َ0َ3َ ا0ْ2َ�ُْم Eُ�ْDُ َ�  َأْ�َ�ُح َح,�'    َنnْ&7ِ َرُ-ٌ
  ا���ُ� nْ&Iِ3َ َ	02ُُل َ�  ِإَ�َ� ِإ��   َنnْ&7ِ َرُ-ٌ�    َأْ�ٌ�    َ-ِ�&nْ    َأْ�َ�َ# َ�  َوَراَء َه4َا 9ُ#� َن َدى َ	  

  �َ3َ Eُ�ْ2ُ3َ     �َ�ْFَِن    q��َِه4َا َن �َ&Dِ ا��_ ري.  َأْن n&�(  
     
   ) ما سمعت عمر يقُول ِلشَيء ِإنِّي لََأظُنّه كَذَا ِإلَّا كَان : ( قَوله  
لَّذين كَفَروا ِللَّذين آمنُوا لَو كَان خَيرا وقَاَل ا: ( واللَّام قَد تَْأتي بِمعنَى عن كَقَوِله , َأي عن شَيء  

 هقُونَا ِإلَيبا سم . (   
  
   ) ِإذْ مر بِه رجل جميل : ( قَوله    
و وه, ابن قَارِب بِالْقَاف والْموحدة  - بِفَتْحِ الْمهملَة وتَخْفيف الْواو وآخره مهملَة  - هو سواد  

 يوسد َأو يوسدر قَاَل . ساقفَر الْبعطَرِيق َأبِي ج نره مغَيةَ وثَمن َأبِي خَيبا جَأخْر قَدو " :
هْل , يا سواد َأنْشُدك اللَّه . فَقَاَل , دخََل رجل يقَال لَه سواد بن قَارِب السدوسي علَى عمر 

وَأخْرج الطَّبراني والْحاكم وغَيرهما من طَرِيق محمد . فَذَكَر الْقصة " تك شَيًئا تُحسن من كهانَ
, فَذَكَر مثْل سياق َأبِي جعفَر وَأتَم منْه " بينَما عمر قَاعد في الْمسجِد : " بن كَعب الْقُرظي قَاَل 

را طَرِيقَانِ ممها الْآخَر ودهمد َأحضعلَانِ يس . نم يانرالطَّبي تَارِيخه وف خَارِيالْب جَأخْرو
كُنْت : َأخْبرني سواد بن قَارِب قَاَل : " طَرِيق عباد بن عبد الصمد عن سعيد بن جبير قَاَل 

لَكن , وهذَا ِإن ثَبتَ ذَِلك علَى تََأخُّر وفَاته . ته مع عمر فَذَكَر قصته الُْأولَى دون قص" نَاِئما 
دخََل رجل من دوس : " وِلابنِ شَاهين من طَرِيق ُأخْرى ضعيفَة عن َأنَس قَاَل . عبادا ضعيف 

هلَيلَّى اللَّه عص لَى النَّبِين قَارِب عاد بوس قَال لَهي  لَّمسا " وضته َأيصق ق , فَذَكَرالطُّر هذهو
   . ولَه طُرق ُأخْرى سَأذْكُر ما فيها من فَاِئدة , يقْوى بعضها بِبعضٍ 

  
   ) لَقَد َأخْطََأ ظَنِّي : ( قَوله  
  يقهينْد الْبر عمن عبة اايي رِوكُنْت ذَا فَ" ف ة لَقَداسذَا , ره كُني لَم ْأي ِإنِلي الْآن ر سلَيو

   " . الرجل ينْظُر في الْكهانَة 
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   ) َأو : ( قَوله  
   بِسكُونِ الْواو  
   ) علَى دين قَومه في الْجاهلية (  
  وندبعا كَانُوا ية مادبلَى عع رتَمسم َأي .   

  
   ) َأو : ( قَوله  
   بِسكُونِ الْواو َأيضا  
  ) نهمكَاه كَان لَقَد (   
وحاصله َأن عمر ظَن شَيًئا متَرددا بين شَيَئينِ َأحدهما يتَردد بين شَيَئينِ . َأي كَان كَاهن قَومه  

فَِإن كَان صوابا فَهذَا الْآن ِإما باق علَى كُفْره وِإما  هذَا الظَّن ِإما خَطَأ َأو صواب: كََأنَّه قَاَل 
وكََأنَّه ظَهرتْ لَه من صفَة مشْيه َأو غَير ذَِلك , وقَد َأظْهر الْحال الْقسم الَْأخير , كَان كَاهنًا 

 الظَّن ذَِلك تْ لَهلَم , قَرِينَة َأثَّرفَاَللَّه َأع.    
  
   ) علَي : ( قَوله  
  يدبِالتَّشْد   
   ) الرجَل (  
   . بِالنَّصبِ َأي َأحضروه ِإلَي وقَربوه منِّي  

  
   ) فَقَاَل لَه ذَِلك : ( قَوله  
لَه فََأنْتَ علَى ما كُنْت علَيه فَقَاَل " وفي رِواية محمد بن كَعب . َأي ما قَالَه في غَيبته من التَّردد  

   . ِلَأنَّه اقْتَصر علَى َأحسن الَْأمرينِ , وهذَا من تَلَطُّف عمر , فَغَضب " من كهانَتك 
  
   ) ما رَأيت كَالْيومِ : ( قَوله  
   . َأي رَأيت شَيًئا مثْل ما رَأيت الْيوم  

  
   ) اُستُقْبَِل  : (قَوله  
   . بِضم التَّاء علَى الْبِنَاء ِللْمجهوِل  

  
   ) رجل مسلم : ( قَوله  
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  َأبِي ذَرو يفة النَّسايي رِوا " فملسلًا مجا بِفَتْحِ تَاء " ردوجته مَأيرَل " وتَقْبسِل " الَى الْبِنَاء ِللْفَاعع
وضبطَه الْكَرماني اُستُقْبَِل بِضم التَّاء وَأعرب رجلًا مسلما علَى َأنَّه , ف تَقْديره َأحد وهو محذُو

, ويدّل علَيه السياق , يعود علَى الْكَلَام " بِه " وعلَى هذَا فَالضمير في قَوله , مفْعول رَأيت 
الْب نَهيبلَة وسرة مايي رِوف يقهلَامِ " ياللَّه بِالِْإس اءج ة , قَديلاهكْرِ الْجِلذا لَنَا وفَم . "   

   ) فَِإنِّي َأعزِم علَيك : ( قَوله  
ا كُنْت علَيه من ما كُنَّا علَيه من الشِّرك َأعظَم مم" وفي رِواية محمد بن كَعب , َأي ُألْزِمك  

   " . كهانَتك 
  
   ) ِإلَّا َأخْبرتني : ( قَوله  
   . َأي ما َأطْلُب منْك ِإلَّا الِْإخْبار  

  
   ) كُنْت كَاهنهم في الْجاهلية : ( قَوله  
فَمعظَمهم كَان , ي الْجاهلية كَثيرا وكَانُوا ف, الْكَاهن الَّذي يتَعاطَى الْخَبر من الُْأمور الْمغَيبة  

 الْجِن نلَى تَابِعه مد عتَمعلَى , يا عّل بِهتَدساب يبَأس اتمقَدبِم رِفَة ذَِلكعي معدي كَان ضهمعبو
 َألهسي نكَلَام م نا معهاقواف بِ, مرى الْعمسير يذَا الَْأخهنِ ولَتَيمهي , الْماد فوتَلَطَّفَ س لَقَدو

فَلَما َألْزمه َأخْبره , الْجواب ِإذْ كَان سَؤال عمر عن حاله في كهانَته ِإذْ كَان من َأمر الشِّرك 
ى اللَّه علَيه وسلَّم وكَان سببا ِلِإسلَامه بِآخرِ شَيء وقَع لَه ِلما تَضمن من الِْإعلَام بِنُبوة محمد صلَّ

 .   
  
   ) ما َأعجب : ( قَوله  
  و ما " بِالضة " ميامفْهتسا .   

  
   ) جِنِّيتك : ( قَوله  
ويحتَمل َأن يكُون عرفَ َأن , حقيرا بِكَسرِ الْجِيم والنُّون الثَّقيلَة َأي الْواحدة من الْجِن كََأنَّه َأنْتَ تَ 

   . َأو هو كَما يقَال تَابِع الذَّكَر يكُون ُأنْثَى وبِالْعكْسِ , تَابِع سواد منْهم كَان ُأنْثَى 
  
   ) َأعرِف فيها الْفَزع : ( قَوله  
ِإن ذَِلك كَان وهو بين النَّاِئم " ة محمد بن كَعب وفي رِواي, بِفَتْحِ الْفَاء والزاي َأي الْخَوف  

   " . والْيقْظَانِ 
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   ) َألَم تَر الْجِن وِإبلَاسها : ( قَوله  
جِن عجِبت ِللْ" وفي رِواية َأبِي جعفَر , بِالْموحدة والْمهملَة والْمراد بِه الْيْأس ضد الرجاء  

" وتَحساسها : " ومثْله ِلمحمد بن كَعب لَكن قَاَل , وهو َأشْبه بِِإعرابِ بقية الشِّعر " وِإبلَاسها 
 لَاتمهبِمثَنَّاة وبِفَتْحِ الْم , هلَيتْ تُفَتِّش ععا فَشَررتْ َأما فَقَدَأنَّه َأي .   

  
   ) ْأسها من بعد ِإنْكَاسها وي: ( قَوله  
معنَاه َأنَّها يِئستْ من استراق : قَاَل ابن قَارِس , الْيْأس بِالتَّحتَانية ضد الرجاء والِْإنْكَاس اِلانْقلَاب  

 َأِلفَتْه كَانَتْ قَد د َأنعع بمالس ,اق قَدرتاِلاس نتْ عع  فَانْقَلَبمالس نتْ مِئسح , يي شَرف قَعوو
من " ووقَع في رِواية : قَاَل , وفَسره بَِأنَّه الْمكَان الَّذي َأِلفَتْه , الداودي بِتَقْديمِ السين علَى الْكَاف 

وقَد , م َأر ما قَالَه في شَيء من الروايات ولَ, َأي َأنَّها كَانَتْ َأنستْ بِاِلاستراق " بعد ِإينَاسها 
والْمراد بِه , الِْإنْساك جمع نُسك : شَرح الْكَرماني علَى اللَّفْظ الَْأول الَّذي ذَكَره الداودي وقَاَل 

وزاد في رِواية الْباقر . ي َأخْرجها الْبخَارِي ولَم َأر هذَا الْقَسيم في غَير الطَّرِيق الَّت, الْعبادة 
وَأحلَاسها : " ومحمد بن كَعب وكَذَا عنْد الْبيهقي موصولًا من حديث الْبراء بن عازِب بعد قَوله 

واسم    فَاسم ِإلَى الصفْوة من هاشم    َأرجاسها  ما مْؤمنُوها مثْل   تَهوِي ِإلَى مكَّة تَبغي الْهدى    " : 
وفي رِوايتهم َأن الْجِنِّي عاوده ثَلَاث لَياٍل ينْشُده هذه الَْأبيات مع تُغَير قَوافيها    بِعينَيك ِإلَى رْأسها 

وبدَل قَوله , بِجِيمٍ وهمزة " تَجآرها " وتَارة , َأوله مثَنَّاة "  تَطْلَابها" فَجعَل بدل قَوله ِإبلَاسها , 
ما مْؤمنُوها مثْل . وبدَل قَوله " َأكْوارها " وتَارة , بِقَاف ومثَنَّاة جمع قَتَب " َأقْتَابها " َأحلَاسها 
" رْأسها : وبدَل قَوله " لَيس ذَوو الشَّر كََأخْيارِها " وتَارة " ها لَيس قُداماها كََأذْنَابِ" َأرجاسها 

وعنْدهم من الزيادة َأيضا َأنَّه في كُّل مرة " . ما مْؤمنُو الْجِن كَكُفَّارِها : " وتَارة قَاَل " نَابها 
 قُول لَهد " يمحثَ معب شُد فَا, قَدتَر هِإلَي ضلَة قَاَل , " نْهسرة الْمايوي الرفتْ : " ودتَعفَار

وعنْدهم جميعا َأنَّه لَما َأصبح تَوجه ِإلَى مكَّة فَوجد النَّبِي صلَّى اللَّه , " فَراِئصي حتَّى وقَعت 
 راجه قَد لَّمسو هلَيع ,ا  فََأتَاهيهقُول فاتًا ييَأب هة    : فََأنْشَدعجهل ود لَيعًئى بي را    َأتَانيمف كي لَمو

فَكُن    : يقُول في آخرها    َأتَاك نَبِي من لَُؤي بن غَاِلب    ثَلَاث لَياٍل قَوله كُّل لَيلَة    قَد بلَوت بِكَاذبِ 
وا ييعة ِلي شَفن قَارِب    م لَا ذُو شَفَاعاد بوس نغْنٍ عاك بِمولَة    سسرة الْمايور الري آخفو "

   " . لَقَد كُنْت ُأحب َأن َأسمع هذَا منْك : فَالْتَزمه عمر وقَاَل 
  
   ) ولُحوقها بِالْقلَاصِ وَأحلَاسها : ( قَوله  
 لَاص بِكَساق الْقالنِّي نة ميالْفَت يهع قُلُوص ومج وهنِ وتَيمع قُلُص بِضمج لَةمهبِالْمرِ الْقَاف و ,

والَْأحلَاس جمع حلْس بِكَسرِ َأوله وسكُون ثَانيه وبِالْمهملَتَينِ وهو ما يوضع علَى ظُهور الِْإبِل 
" ورحلها الْعيس بَِأحلَاسها " وفي رِواية الْباقر . ع هذَا الْقَسيم غَير موزون ووقَ, تَحت الرحل 
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   . الِْإبِل : والْعيس بِكَسرِ َأوله وسكُون التَّحتَانية وبِالْمهملَتَينِ , وهذَا موزون 
  
   ) نَا عنْد آِلهتهم بينَما َأ, صدقَ : قَاَل عمر : ( قَوله  
وفي رِواية ابن عمر وغَيره َأن الَّذي قَصها , ظَاهر هذَا َأن الَّذي قَص الْقصة الثَّانية هو عمر  

 - فَذَكَر الْقصة  - لَقَد رَأى عمر رجلًا : " ولَفْظ ابن عمر عنْد الْبيهقي قَاَل , هو سواد بن قَارِب 
يا جليح : ِإنِّي ذَات لَيلَة بِواد ِإذْ سمعت صاِئحا يقُول : قَاَل , قَاَل فََأخْبِرني عن بعض ما رَأيت 

 , نَجِيح رخَب , يحٌل فَصجقُول لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه , را . يلَاسهِإبو ت ِللْجِنجِبع "ة  فَذَكَرصالْق , ثُم
الْحديث وفيه " لَقَد كَان هذَا كَاهنًا : مر عمر بِرجٍل فَقَاَل : " ساقَ من طَرِيق ُأخْرى مرسلَة قَاَل 

" ياطين وِإبلَاسها َألَم تَر ِإلَى الشَّ: بينَا َأنَا جاِلس ِإذْ قَالَتْ ِلي , نَعم : فَقَاَل , فَقَاَل عمر َأخْبِرني " 
فَذَكَر قصة " َأتَيت مكَّة فَِإذَا بِرجٍل عنْد تلْك الَْأنْصاب : فَقَاَل , اللَّه َأكْبر : قَاَل عمر " الْحديث 
هو عمر " مكَّة َأتَيت " وهذَا يحتَمل فيه ما اُحتُمَل في حديث الصحيح َأن يكُون الْقَاِئل , الْعجل 

   . َأو صاحب الْقصة 
  
   ) عنْد آِلهتهم : ( قَوله  
  نَامهمَأص َأي .   

  
   ) ِإذْ جاء رجل : ( قَوله  
 فََأخْرج من طَرِيق مجاهد عن, لَكن عنْد َأحمد من وجه آخَر َأنَّه ابن عبس " لَم َأقف علَى اسمه  

فَذَكَر " فَسمعت من جوفها , كُنْت َأسوق بقَرة لَنَا : " شَيخ َأدرك الْجاهلية يقَال لَه ابن عبس قَاَل 
شَاهد وهو , ورِجاله ثقَات " فَقَدمنَا فَوجدنَا النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَد بعثَ : " الرجز قَاَل 

وسَأذْكُر بعد هذَا ما , قَوِي ِلما في رِواية ابن عمر وَأن الَّذي حدثَ بِذَِلك هو سواد بن قَارِب 
   . يقَوي َأن الَّذي سمع ذَِلك هو عمر فَيمكن َأن يجمع بينهما بِتَعدد ذَِلك لَهما 

  
   ) يا جليح  : (قَوله  
   

  
 ةاودح بِالْعكَافح الْمقالْو نَاهعميم وظنِ عزلَة بِومهالْمن التِّين , بِالْجِيمِ وبكُون : قَاَل اي ل َأنتَمحي

 هنيلًا بِعجى رفَة قُلْت , نَادالص لْكبِت كَان نم ادكُون َأري ل َأنتَمحيو :وات وايوظَم الرعي مف قَع
وهم بطْن مشْهور في , بِالذَّاِل الْمعجمة والراء وآخره مهملَة " يا آَل ذَرِيح " الَّتي َأشَرت ِإلَيها 

   . الْعرب 
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   ) رجل فَصيح : ( قَوله  
تَانية َأوله بدل الْفَاء من الصياح ووقَع في حديث ابن وفي رِواية الْكُشْميهني بِتَح, من الْفَصاحة  

   " . قَول فَصيح رجل يصيح " عبس 
  
   ) يقُول لَا ِإلَه ِإلَّا َأنْتَ : ( قَوله  
  ينيهة الْكُشْمايي رِوفلَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه " و "ة الريقي بي فالَّذ وهات وايو .   

  
   ) فَما نَشبنَا : ( قَوله  
  النَّبِي نَا َأنعمتَّى ساء حالَْأشْي نم ءلَّق بِشَينَتَع لَم ة َأيدحوكُون الْمسة ومجعرِ الْملَّى اللَّه بِكَسص

 جخَر قَد لَّمسو هلَيع ,ببِ مبِقُر كَان ذَِلك رِيد َأني لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص ث النَّبِيع .   
   ) : تَنْبِيهانِ (  
, ذَكَر ابن التِّين َأن الَّذي سمعه سواد بن قَارِب من الْجِنِّي كَان من َأثَر استراق السمع : َأحدهما  

ويبين , ذَِلك كَان من َأثَر منْع الْجِن من استراق السمع  واَلَّذي يظْهر َأن, وفي جزمه بِذَِلك نَظَر 
َأن النَّبِي " ذَِلك ما َأخْرجه الْمصنِّف في الصلَاة ويْأتي في تَفْسير سورة الْجِن عن ابن عباس 

 نَعثَ معا بلَم لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عع صماق السرتسا نم غَارِب , الْجِنالْمشَارِق ووا الْمبرفَض
 ب ذَِلكبس نع ثُونحبر , يلَاة الْفَجص ابِهحلِّي بَِأصصي لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص ا النَّبِيَأوتَّى رح "

   . الْحديث 
  
  
   ) : التَّنْبِيه الثَّاني (  
 ي لَمة فصالْق هذه ادنِّف بِِإيرصالْم ر " حملَام عاب ِإسر " بمع نة عطَلْحاِئشَة وع نع اءا جبِم

جعَل ِلمن " َأن َأبا جهل " الدلَاِئل " فَروى َأبو نُعيم في , من َأن هذه الْقصة كَانَتْ سبب ِإسلَامه 
قَاَل . نَعم : يا َأبا الْحكَم آلضمان صحيح ؟ قَاَل : فَقُلْت لَه : قَاَل عمر , محمدا ماَئة نَاقَة يقْتُل 

 ي ُأرِيدهفيتْ سفَتَقَلَّد , وهحذْبي َأن ونرِيدي مهل وجلَى عت عررفَم , هِمت َأنْظُر ِإلَيفَِإذَا , فَقُم
صاِئح يل صجف الْعوج نا آَل ذَرِيح : يح مر نَجِيح , ييح , َأمانِ فَصسيح بِلصل يجقَاَل . ر

قَاَل فَدخَلْت علَى ُأخْتي فَِإذَا عنْدها سعيد , فَقُلْت في نَفْسي ِإن هذَا الَْأمر ما يراد بِه ِإلَّا َأنَا : عمر 
  , صة في سبب ِإسلَامه بِطُوِلها فَذَكَر الْق" بن زيد 
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5-     �ْ�َ    ?َFَ/ِ �َ     5َ�ْ�َ �َُرِ�َ� ا���    Eْ�َ Dَ  : 
َ�ْ� ا�5Wُ�ْ ِن 2َ3َ َل َ�ْ&Fَ�ِ iَْ�ٍء 2َ3َ 0�ُا َ	     َن ٌس    َ)��' ا���ُ� َ�َ�ْ&ِ� َوَ$��َ#    َ$َ=َل َرُ$0َل ا���ِ� 

َ)��' ا���ُ� َ�َ�ْ&ِ�    ْ# ُ	َ�09ُ�Kَن  َأْحَ& ًن  Fَ�ِْ�ٍء 0Wُ&َ3َُن َحr2  2َ3َ َل َرُ$0ُل ا���ِ� َرُ$0َل ا���ِ� ِإن�5ُ
�ُ? ِ�ْ� اْ�َ�َ �S	5َBُTَ_ْ  ِ�ْ� اN�2ُ&َ3َ ����7ِ�َْه  3ِ� ُأُذِن َوِ�&�ِ� 0Tُ�ِ_ْ&َ3ََن 5َ6َ�َ     َوَ$��َ# َ�ِWَ�ْا bَ�ِْت

   ِ� َ/َ? َآ4َْ�ٍ? 
�ُ? ِ�ْ� اْ�َ��S 9ُ#� 8َ�َ�َِ�� َأن�ُ� َأْ$Kُ�ْ�َ    tُKَ6ْ�َ tُKَ�َ ا���ز�اِق    Dَ َل    َ�ِ��Dَ    q َل َ�ِWَ�ْا �صحيح  .ُ�ْ�َ$ٌ

    البخاري
  
    
   ) سَأَل رسول اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : ( قَوله  
  ينيهة الْكُشْمايي رِوف " لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عول اللَّه صسَأَل نَاس رونُس " سة يايي رِوف وكَذَا هو

وقَد سمي ممن سَأَل عن , وعنْد مسلم من رِواية معقل مثْله ومن رِواية معقل مثْل الَّذي قَبله , 
ُأمورا كُنَّا , قَاَل قُلْت يا رسول اللَّه " سلَمي كَما َأخْرجه مسلم من حديثه ذَِلك معاوِية بن الْحكَم ال

وقَاَل الْخَطَّابِي هُؤلَاء . الْحديث " لَا تَْأتُوا الْكُهان : فَقَاَل , نَصنَعها في الْجاهلية كُنَّا نَْأتي الْكُهان 
ا عيمان فة الْكُهاِئع نَارِيطَبة ويررنُفُوس شة وادان حَأذْه مم لَهان قَوحتاِلام ةادبِشَه مل , مفَه

ثُم تَعرض ِإلَى , يفْزعون ِإلَى الْجِن في ُأمورهم ويستَفْتُونَهم في الْحوادث فَيلْقُون ِإلَيهِم الْكَلمات 
   ) . هْل ُأنَبئكُم علَى من تَنَزل الشَّياطين : ( ذكْر الشُّعراء بعد ذكْرهم في قَوله تَعالَى منَاسبة 

  
   ) فَقَاَل لَيس بِشَيء : ( قَوله  
فَقَاَل لَهم " خَة وفي نُس, وكَذَا في رِواية يونُس في التَّوحيد , " لَيسوا بِشَيء " في رِواية مسلم  

 ءوا بِشَيسلَي " هلَيد عتَمعي ءبِشَي لهمقَو سلَي َأي , مهكحي لَمًئا وَل شَيمع نب تَقُول ِلمرالْعا : وم
ي الْوقَاِئع والَْأحكَام كَانُوا في الْجاهلية يتَرافَعون ِإلَى الْكُهان ف: قَاَل الْقُرطُبِي , عمَل شَيًئا 

 الهمِإلَى َأقْو ونجِعرية , ويدمحالْم ثَةعانَة بِالْبهتْ الْكنْقَطَعا قَده , وتَشَبي نود مجي الْوف يقب نلَك
 بِهِم ,يقهمدلَا تَصو انهمّل ِإتْيحفَلَا ي انهمِإتْي ني عتَ النَّهثَبو  .   
  
   ) ِإنَّهم يحدثُونَنَا َأحيانَا بِشَيء فَيكُون حقا : ( قَوله  
" لَيسوا بِشَيء " هذَا َأورده الساِئل ِإشْكَالًا علَى عموم قَوله " فَِإنَّهم يتَحدثُون " في رِواية يونُس  

وَأنَّه ِإذَا , ون َأصلًا فََأجابه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن سبب ذَِلك الصدق ِلَأنَّه فُهِم َأنَّهم لَا يصدقُ
   . اتَّفَقَ َأن يصدق لَم يتْركه خَاِلصا بْل يشُوبه بِالْكَذبِ 
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   ) تلْك الْكَلمة من الْحقّ : ( قَوله  
 بِم خَارِيي الْبا كَذَا فقي تَقَع حة الَّتوعمسة الْممالْكَل قَاف َأيو لَةمم , هلسي مف قَعوة " ومالْكَل لْكت

 الْجِن نم " وِيالنُّون : قَاَل النَّوخ بِلَادنَا بِالْجِيمِ وي نُسكَذَا ف , َأو الْجِن نة موعمسة الْممالْكَل َأي
حي تَصالَّت  الْجِن ا نَقَلَتْهمقُلْت . م : خَارِية الْبايق رِوافوي يير الثَّانالتَّقْد , وِيقَاَل النَّو : قَدو

   . حكَى عياض َأنَّه وقَع يعني في مسلم بِالْحاء والْقَاف 
  
   ) يخْطَفها الْجِنِّي : ( قَوله  
َأي الْكَاهن يخْطَفها من الْجِنِّي َأو " يخْطَفها من الْجِنِّي " في رِواية السرخْسي و, كَذَا ِللَْأكْثَرِ  

ويخْطَفها بِخَاء معجمة وطَاء مفْتُوحة , الْجِنِّي الَّذي يلْقَى الْكَاهن يخْطَفها من جِنِّي آخَر فَوقه 
بِتَقْديمِ الْفَاء " يحفَظها " وفي رِواية الْكُشْميهني . ء ومعنَاه الَْأخْذ بِسرعة وقَد تُكْسر بعدها فَا

   . بعدها ظَاء معجمة والَْأول هو الْمعروف واَللَّه َأعلَم 
  
   ) فَيقَرها ( قَوله  
فَكََأنَّه , تَقُول قَررت علَى رْأسه دلْوا ِإذَا صببته , ي يصبها بِفَتْحِ َأوله وثَانيه وتَشْديد الراء َأ 

يقَال , ويصح َأن يقَال الْمعنَى َألْقَاها في ُأذُنه بِصوت : قَاَل الْقُرطُبِي , صب في ُأذُنه ذَِلك الْكَلَام 
يقَال , َأي يرددها " فَيقَرقرها " قَع في رِواية يونُس الْمذْكُورة وو. قَر الطَّاِئر ِإذَا صوتَ انْتَهى 

ويقَال َأيضا قَرتْ الدجاجة : قَاَل الْخَطَّابِي , قَرقَرتْ الدجاجة تُقَرقر قَرقَرة ِإذَا رددتْ صوتها 
والْمعنَى َأن : قَاَل , عتْ في صوتها قيَل قَرقَرتْ قَرقَرة وقَرقَرِيرة وِإذَا رج, تُقر قَرا وقَرِيرا 

اججتَتْ الدوا ِإذَا صا كَمين فَتَنَاقَلُوهاطا الشَّيبِه عامتَس هِلية ِلومِإذَا َألْقَى الْكَل ا الْجِنِّيهعمة فَس
تَعقَّبه الْقُرطُبِي بَِأن الَْأشْبه بِمساق الْحديث َأن الْجِنِّي يلْقي الْكَلمة ِإلَى وِليه و. الدجاج فَجاوبتْها 

 لَه جِعهرية ومزمز اجِع لَهتَرم يخَف توط , بِصذَا النَّملَى ها عان غَاِلبقَع كَلَام الْكُهي ذَِلكفَل ,
تَقَد قَدله وي قَواة فولَاف الرخْتان ايباد وين صبة اصي قنَاِئز فر الْجاخي َأوف ذَِلك نء مشَي م "

وُأطْلقَ علَى الْكَاهن وِلي الْجِنِّي ِلكَونه يواِليه َأو عدَل عن قَوله " في قَطيفَة لَه فيها زمزمة 
قَاَل الْخَطَّابِي بين صلَّى اللَّه . ى قَوله وِليه ِللتَّعميمِ في الْكَاهن وغَيره ممن يواِلي الْجِن الْكَاهن ِإلَ

ي ية الَّتمالْكَل هي ِإلَيلْقي الْجِنِّي ِلَأن يا هانًا ِإنَّمين َأحة الْكَاهابِإص َأن لَّمسو هلَيععماقًا سرتسا اه
 عما سلَى ما عيسهقيب يا َأكَاذهلَيزِيد علَاِئكَة فَيالْم نالْغَاِلب , م خَطَُؤها ورنَاد ابا َأصمبفَر ,

والَْأشْهر فيها ودالها مثَلَّثَة , يعني الطَّاِئر الْمعروف " كَقَرقَرة الدجاجة " وقَوله في رِواية يونُس 
بِالزايِ الْمضمومة وَأنْكَرها الدارقُطْني وعدها " الزجاجة " ووقَع في رِواية الْمستَملي , الْفَتْح 

اهن حس كَحس الْمعنَى َأنَّه يكُون ِلما يلْقيه الْجِنِّي ِإلَى الْكَ: وقَاَل الْقَابِسي , في التَّصحيف 
الْمعنَى َأنَّه يطْبق بِه كَما يطْبق : وقَاَل الْخَطَّابِي , الْقَارورة ِإذَا حركَتْ بِالْيد َأو علَى الصفَا 
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" صابِيح الْم" وَأغْرب شَارِح . رْأس الْقَارورة بِرْأسِ الْوِعاء الَّذي يفْرغ فيه منْها ما فيها 
" كَما تُقَر الْقَارورة " الرواية بِالزايِ َأحوط ِلما ثَبتَ في الرواية الُْأخْرى : التُّوربشْتي فَقَاَل 

د لَه شَاهدا واستعمال قَر في ذَِلك شَاِئع بِخلَاف ما فَسروا علَيه الْحديث فَِإنَّه غَير مشْهور ولَم نَجِ
 ي كَلَامهمع , فامالس نغَلَط م يف َأوحاِل تَصة بِالدايوالر لَى َأنلَّ عفَقَاَل . فَد الطِّيبِي هقَّبتَعو :

َأن يشَبه ِإيراد  فَكَما يصح, وفيه معنَى التَّشْبِيه , مفْعول مطْلَق " قَر الدجاجة " لَا ريب َأن قَوله 
في  ما اخْتَطَفَه من الْكَلَام في ُأذُن الْكَاهن بِصب الْماء في الْقَارورة يصح َأن يشَبه تَرديد الْكَلَام

ذَا رَأى شَيًئا تَرى الديك ِإ, وهذَا مشَاهد , ُأذُنه بِتَرديد الدجاجة صوتها في ُأذُن صواحباتها 
 هعر مقتُقَرع وتَماج فَتَججالد عهمر فَتَسققَري رهنْكلَاقَة , ير ِإلَى الْعفْتَقع لَا ياساب التَّشْبِيه وبو ,

فَيكُون ) طَفه الطَّير فَتَخْ( غَير َأن اِلاخْتطَاف مستَعار ِللْكَلَامِ من فعل الطَّير كَما قَاَل اللَّه تَعالَى 
ويَؤيده : قُلْت . ذكْر الدجاجة هنَا َأنْسب من ذكْر الزجاجة ِلحصوِل التَّرشيح في اِلاستعارة 

ا ذَِلك فَلَا َأقَّل َأن وِإن كُنَّا ما قَبِلْنَ, دعوى الدارقُطْني وهو ِإمام الْفَن َأن الَّذي بِالزايِ تَصحيف 
   . يكُون َأرجح 

  
   ) فَيخْلطُون معها ماَئة كَذْبة : ( قَوله  
وهو داّل علَى َأن ذكْر الْماَئة ِللْمبالَغَة لَا ِلتَعيينِ " َأكْثَر من ماَئة كَذْبة " في رِواية ابن جريجٍ  

وَأنْكَره بعضهم ِلَأنَّه بِمعنَى الْهيَئة والْحالَة ولَيس , ذْبة هنَا بِالْفَتْحِ وحكي الْكَسر وقَوله كَ, الْعدد 
وقَد َأخْرج مسلم في حديث آخَر َأصل تَوصل الْجِنِّي ِإلَى اِلاخْتطَاف فََأخْرج من , هذَا موضعه 

حدثَني رِجال من الَْأنْصار َأنَّهم بينَا هم جلُوس لَيلًا مع رسول اللَّه صلَّى اللَّه "  حديث ابن عباس
 تَنَارمٍ فَاسبِنَج يمِإذْ ر لَّمسو هلَية ؟ قَالُوا : فَقَاَل , عيلاهي الْجذَا فثْل هم يمِإذَا ر تَقُولُون ا كُنْتُمم

ِإنَّها لَا يرمى بِها ِلموت َأحد ولَا : فَقَاَل , نَّا نَقُول وِلد اللَّيلَة رجل عظيم َأو ماتَ رجل عظيم كُ: 
 هاتيلُغ ال. ِلحبتَّى يح ملُونَهي ينالَّذ حبس ش ثُمرلَة الْعمح حبا سرى َأمنَا ِإذَا قَضبر نلَكبِيح وتَّس

 قُولُونا فَينْياء الدمالس هذل ها : ِإلَى َأهنْياء الدمل ِإلَى السصتَّى يح مونَهخْبِر؟ فَي كُمباذَا قَاَل رم ,
 الْجِنِّي نْهتَرِق مسقّ , فَيح وهه فَهجلَى وع وا بِهاءا جفَم ,يهف ونزِيدي منَّهلَكو  وننْقُصيو " قَدو

 اقهمرتسنْد اع تهميفان كَييا برهغَيأ وبير سي تَفْسف مه , تَقَدجو نء الْخَلْق مدي بف ما تَقَدا مَأمو
فَتَذْكُر الَْأمر قُضي  -وهو السحاب  -َأن الْملَاِئكَة تَنْزِل في الْعنَان " آخَر عن عروة عن عاِئشَة 

فَيحتَمل َأن يرِيد بِالسحابِ السماء كَما َأطْلَقَ السماء علَى " في السماء فَتَستَرِق الشَّياطين السمع 
حيِ ِإلَى الَْأرض تَسمع ويحتَمل َأن يكُون علَى حقيقَته وَأن بعض الْملَاِئكَة ِإذَا نَزَل بِالْو, السحاب 

   . َأو الْمراد الْملَاِئكَة الْموكَّلَة بِِإنْزاِل الْمطَر , منْهم الشَّياطين 
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   ) ثُم بلَغَني َأنَّه َأسنَده بعد , قَاَل علي قَاَل عبد الرزاق مرسل الْكَلمة من الْحقّ : ( قَوله    
ومراده َأن عبد الرزاق كَان يرسل هذَا الْقَدر من , ى هذَا هو ابن الْمديني شَيخ الْبخَارِي فيه علَ 

وقَد َأخْرجه مسلم عن عبد بن حميد , ثُم َأنَّه بعد ذَِلك وصلَه بِذكْرِ عاِئشَة فيه , الْحديث 
وَأبو نُعيم من طَرِيق عباس الْعنْبرِي ثَلَاثَتهم عن عبد , سماعيلي من طَرِيق فَياض بن زهير والِْإ

وفي الْحديث بقَاء استراق الشَّياطين , الرزاق موصولًا كَرِواية هشَام بن يوسف عن معمر 
قَلَّ ونَدر حتَّى كَاد يضمحّل بِالنِّسبة ِلما كَانُوا فيه من الْجاهلية وفيه النَّهي عن لَكنَّه , السمع 

 طُبِيان قَاَل الْقُران الْكُهِإتْي : نيم مقي ره َأنغَيب وتَسحم نم لَى ذَِلكع رقَد نلَى مجِب عي
ًئا ماطَى شَيتَعي غْتَرلَا يو هِمجِيء ِإلَيي نلَى معير والنَّك َأشَد هِملَير عنْكياق ووالَْأس نم ذَِلك ن

فَِإنَّهم غَير راسخين , بِصدقهِم في بعض الُْأمور ولَا بِكَثْرة من يجِيء ِإلَيهِم ممن ينْسب ِإلَى الْعلْم 
   . م بْل من الْجهال بِما في ِإتْيانهم من الْمحذُور في الْعلْ
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6-     �ْ�َ    �ِ�   Mْ�َُ�وDَ:  Eُ�ْ=َ$َ     Dً َل   َأِ��    Dَ َل َ$ِ�Kِ�ْ�َ �ِ�ْ �ِ6ْ�َ    Eُ6ْ ا���ْحَ
  َ? اْ$َ,َ�06ُا اa�ْ2ُ�َْن 2َ3َ َل َح9َ�Kِ�� َأ0�َُك ِ� ��7ِ�ْ َ�ْ&َ�   َ)��' ا���ُ� َ�َ�ْ&ِ� َوَ$��َ#    َ�ْ� aَذَن ا���ِ���  
�&n ا��_ ري   .  َأن�ُ� aَذَنEْ 5ِ�ِْ# َش7ََ�ٌة    Kَ�ْ�َ ا���ِ�    َ	6ِْ��  (  

  
   ) من آذَن : ( قَوله  
   . بِالْمد َأي َأعلَم  

  
   ) َأنَّه آذَنَتْ بِهِم شَجرة : ( قَوله  
بِفَتْحِ " آذَنَتْ بِهِم سمرة " ِإسحاق بن راهويه في مسنَده عن َأبِي ُأسامة بِهذَا الِْإسنَاد في رِواية  

   . الْمهملَة وضم الْميم 
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ِإَذا     :Dَ َل   َ# َ)��' ا���ُ� َ�َ�ْ&ِ� َوَ$��   َأن� ا���ِ���   َرِ�َ� ا���ُ� َ�ْ�ُ�    َأِ�� ُهَ�ْ	َ�َة    َ�ْ�    -7
 Sَ&5ِ6ُْ,ْ# َن��6ُْ,ْ# ِ)َ& َح ا�َ�K	Wَِ? 3َ ْ$َ=0�ُا ا���َ� ِ�ْ� jِ3َ �ِ�ِ]ْ3َن�5َ  َرَأْت Wً�َ�َ  َوِإَذا َ$ِِ$َ

� ِر 3ََ,�06َُذوا ِ� ���ِ� ِ�ْ� ا�Tَ&ْ�F ِن jِ3َن�ُ� َرَأى َشْ&Tَ ًن  َ��&n ا��_ ري. اْ�ِ( 
 .   
  
    لُهكَة : ( قَوياح الديص تُمعمِإذَا س (   
وِللديك خَصيصة لَيستْ ِلغَيرِه من , بِكَسرِ الْمهملَة وفَتْح التَّحتَانية جمع ديك وهو ذَكَر الدجاج  

 يلقْت اللَّيرِفَة الْوعكَ, ميطًا لَا يا تَقْسيهاته فوط َأصقَسي ت فَِإنَّهتَفَاول , اد ياحه قَبياِلي صويو
ومن ثَم َأفْتَى بعض الشَّافعية بِاعتماد , سواء َأطَاَل اللَّيل َأم قَصر , الْفَجر وبعده لَا يكَاد يخْطئ 
   . زيد بن خَاِلد  ويَؤيده الْحديث الَّذي سَأذْكُره عن, الديك الْمجرب في الْوقْت 

  
  لُهلَكًا : ( قَوَأتْ ما رفَِإنَّه (   
كَان السبب فيه رجاء تَْأمين الْملَاِئكَة علَى دعاِئه واستغْفَارهم لَه : قَاَل عياض , بِفَتْح اللَّام  

, الدعاء عنْد حضور الصاِلحين تَبركًا بِهِم  ويْؤخَذ منْه استحباب, وشَهادتهم لَه بِالِْإخْلَاصِ 
لَا تَسبوا الديك " من حديث زيد بن خَاِلد رفَعه  - وَأخْرجه َأبو داود وَأحمد  - وصحح ابن حبان 

جه سبب قَوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ذَِلك وَأن وعنْد الْبزار من هذَا الْو" فَِإنَّه يدعو ِإلَى الصلَاة 
 ل فَقَاَل ذَِلكجر نَهخَ فَلَعريكًا صد , ييملر لَا : قَاَل الْحالْخَي نْهم يدتُفاُس نكُّل م َأن نْهْؤخَذ مي
 ان بِهتَهسي لَا َأنو بسي ي َأنغنْبي ,ْل يب هن ِإلَيسحيم وله : قَاَل . كْرنَى قَوعم سلَيو " : فَِإنَّه

بْل معنَاه َأن الْعادة جرتْ , َأن يقُول بِصوته حقيقَة صلُّوا َأو حانَتْ الصلَاة " يدعو ِإلَى الصلَاة 
ونْد الزعر ونْد طُلُوع الْفَجخ عرصي ا بَِأنَّههلَياللَّه ع هة فَطَرطْرال ف .   

  
  لُهير : ( قَوماق الْحنَه تُمعمِإذَا سو (   
   " ونُباح الْكلَاب " زاد النَّساِئي والْحاكم من حديث جابِر  
   ) فَِإنَّها رَأتْ شَيطَانًا : ( قَوله  
لَا ينْهق الْحمار حتَّى يرى شَيطَانًا َأو يتَمثَّل لَه " بِي رافع رفَعه روى الطَّبراني من حديث َأ 

وفَاِئدة الَْأمر بِالتَّعوذ ِلما : قَاَل عياض " فَِإذَا كَان ذَِلك فَاذْكُروا اللَّه وصلُّوا علَي , شَيطَان 
سو شَرطَان والشَّي شَر نخْشَى مته يسو , فْع ذَِلكي دأ ِإلَى اللَّه فلْجفَي . يداوقَاَل الد : نم لَّمتَعي

وكَثْرة الْجِماع , والسخَاء , والْغَيرة , والْقيام في السحر , حسن الصوت : الديك خَمس خصال 
 .   
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 َ�ْ� َرaِن� 3ِ�    :َ	02ُُل   َ)��' ا���ُ� َ�َ�ْ&ِ� َوَ$��َ#    ِ��� ا��� َ$ِ�Dَ  Eُ6ْ َل    ُهَ�ْ	َ�َة  �� أ��-8
� اْ�َ�َ� ِم Mَ3ََ&َ�اِن� 3ِ� اْ�َ&2ََ@ِ? َوَ� ُ�u�ِ$&ِ�	َ�  اْ�ُ�   Dَ َل    Dَ َل َأK�ْ�َ 0�ُ ا���ِ�   ا�Tَ&ْ�F ُن ِ��  َ	َ,َ

  ي)�&n ا��_ ر.   .      ِإَذا َرtُa 3ِ� ُ)0َرِتِ�   
  
  
   ) من رآني في الْمنَام فَسيراني في الْيقَظَة ( قَوله  
هكَذَا بِالشَّك ووقَع عنْد الِْإسماعيلي في , َأو فَكََأنَّما رآني في الْيقَظَة " زاد مسلم من هذَا الْوجه  

ومثْله في حديث ابن مسعود " فَسيراني " بدل قَوله " قَظَة فَقَد رآني في الْي" الطَّرِيق الْمذْكُورة 
 هاجن مبنْد افَةَ . عيحيث َأبِي جدح نم هاجن مبنْد اع قَعوانَة ووو عَأبو يذمالتِّر هححصو "

فَقَد , فَكََأنَّما رآني في الْيقَظَة , فَسيراني في الْيقَظَة : فَاظ فَهذه ثَلَاثَة َألْ" فَكََأنَّما رآني في الْيقَظَة 
   " . في الْيقَظَة " رآني في الْيقَظَة وجلُّ َأحاديث الْباب كَالثَّاِلثَة ِإلَّا قَوله 

  
   ) ورته قَاَل َأبو عبد اللَّه قَاَل ابن سيرِين ِإذَا رآه في ص( قَوله  
وقَد روينَاه موصولًا من طَرِيق , سقَطَ هذَا التَّعليق ِللنَّسفي وِلَأبِي ذَر وثَبتَ عنْد غَيرهما  

ِإسماعيل بن ِإسحاق الْقَاضي عن سلَيمان بن حرب وهو من شُيوخ الْبخَارِي عن حماد بن زيد 
 نوب قَاَل عد " َأيمحم كَان -  يرِينن سبي انعلَّى اللَّه  -يص َأى النَّبِير ل َأنَّهجر هلَيع ِإذَا قَص

لَم تَره وسنَده : فَِإن وصفَ لَه صفَة لَا يعرِفها قَاَل , صفْ ِلي الَّذي رَأيته : علَيه وسلَّم قَاَل 
: حدثَني َأبِي قَاَل " فََأخْرج الْحاكم من طَرِيق عاصم بن كُلَيب : ووجدت لَه ما يَؤيده . صحيح 

ذَكَرت : قَاَل , صفْه ِلي : قُلْت ِلابنِ عباس رَأيت النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في الْمنَام قَاَل 
ويعارِضه ما َأخْرجه ابن َأبِي عاصم , وسنَده جيد " قَد رَأيته : قَاَل , شَبهته بِه الْحسن بن علي فَ

قَاَل رسول اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من رآني في الْمنَام " من وجه آخَر عن َأبِي هريرة قَاَل 
, وفي سنَده صاِلح مولَى التَّوَأمة وهو ضعيف ِلاخْتلَاطه " ُأرى في كُّل صورة فَِإنِّي , فَقَد رآني 

ويمكن الْجمع بينهما بِما قَاَل الْقَاضي َأبو بكْر بن , وهو من رِواية من سمع منْه بعد اِلاخْتلَاط 
 بِيرالْع : ة النَّبِيْؤييقَة رقلَى الْحاك عرة ِإدلُومعالْم هفَتبِص لَّمسو هلَيلَّى اللَّه علَى , صته عْؤيرو

ويكُون ِإدراك الذَّات , فَِإن الصواب َأن الَْأنْبِياء لَا تُغَيرهم الَْأرض , غَير صفَته ِإدراك ِللْمثَاِل 
الرْؤيا لَا حقيقَة : قَاَل وشَذَّ بعض الْقَدرِية فَقَاَل , دراك الصفَات ِإدراك الْمثَل الْكَرِيمة حقيقَة وِإ

: وقَاَل بعض الْمتَكَلِّمين , لَها َأصلًا وشَذَّ بعض الصاِلحين فَزعم َأنَّها تَقَع بِعينَي الرْأس حقيقَة 
كَة بِعردم يله هقَوي الْقَلْب قَاَل ونِ فنَيي " يانريقّ " فَسح َأى ِلَأنَّها رير مى تَفْسريفَس نَاهعم

 يهف يب ُألْقغَية , واميي الْقي فانريفَس نَاهعيَل مقيص , وذَا التَّخْصي هة فلَا فَاِئدله , وا قَوَأمو "
آنا را " ي فَكََأنَّمقل حكُون الَْأونَام فَيي الْمف آها رقَ مقَظَة لَطَابي الْيف آهر لَو َأنَّه نَاهعمتَشْبِيه و وفَه
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فَِإن رآه علَى : وهذَا كُلّه ِإذَا رآه علَى صورته الْمعروفَة : قَاَل , وحقيقَة والثَّاني حقا وتَمثيلًا 
ثَال خَأم فَته فَهِيكْسِ , لَاف صكْس فَبِالْعلَى الْععو يهفاِئي ور ِللرخَي وثَلًا فَهم هلَيقْبِلًا عم آهر فَِإن
ن من يحتَمل َأن يكُون الْمراد بِقَوِله فَقَد رآني َأو فَقَد رَأى الْحقّ َأ: وقَاَل النَّووِي قَاَل عياض . 

. ومن رآه علَى غَير صورته كَانَتْ رْؤيا تَْأوِيل , رآه علَى صورته في حياته كَانَتْ رْؤياه حقا 
هذَا ضعيف بْل الصحيح َأنَّه يراه حقيقَة سواء كَانَتْ علَى صفَته الْمعروفَة َأو : وتَعقَّبه فَقَاَل 

ى غَينْتَها اره , ي ذَِلكنَافا يي مكَلَام الْقَاض نر ِلي مظْهي لَميقَة , وقح اهري له َأنَّهر قَوْل ظَاهب
لَكن في الُْأولَى تَكُون الرْؤيا مما لَا يحتَاج ِإلَى تَعبِير والثَّانية مما يحتَاج ِإلَى . في الْحالَينِ 

اُخْتُلفَ في معنَى الْحديث فَقَاَل قَوم هو علَى ظَاهره فَمن رآه في النَّوم : قَاَل الْقُرطُبِي . عبِير التَّ
ويلْزم , قَاَل وهذَا قَول يدرك فَساده بَِأواِئل الْعقُول , رَأى حقيقَته كَمن رآه في الْيقَظَة سواء 

هلَيي  عد فاحي آنٍ وانِ فاِئير اهرلَا ي َأنا وهلَياتَ عي مته الَّتورلَى صد ِإلَّا عَأح اهرلَا ي َأن
مكَانَينِ وَأن يحيا الْآن ويخْرج من قَبره ويمشي في الَْأسواق ويخَاطب النَّاس ويخَاطبوه ويلْزم 

 ذَِلك نلَى ملَّم عسير ود الْقَبرجار مزء فَيشَي يهره فقَب نقَى مبده فَلَا يسج نم هرخْلُو قَبي َأن
, غَاِئب ِلَأنَّه جاِئز َأن يرى في اللَّيل والنَّهار مع اتِّصال الَْأوقَات علَى حقيقَته في غَير قَبره 

معنَاه َأن من رآه رآه : لَا يلْتَزِم بِها من لَه َأدنَى مسكَة من عقْل وقَالَتْ طَاِئفَة  وهذه جهالَات
ويلْزم منْه َأن من رآه علَى غَير صفَته َأن تَكُون رْؤياه من , علَى صورته الَّتي كَان علَيها 

معلُوم َأنَّه يرى في النَّوم علَى حالَة تُخَاِلف حالَته في الدنْيا من الَْأحوال ومن الْ, الَْأضغَاث 
لَى اّل عدي ثَلًا فَِإنَّهم هما بِجِسارلََأ دم ِئير ا لَوا كَمقا حْؤيالر لْكتَقَع تو ار اللَّاِئقَة بِهالد لْكلَاء تتم

رِ بِالْخَي ,ِلهقَو وممع ضارلَع هب ِإلَينْسي َأو هلَيع ا كَانمم ءيل بِشَيثالتَّم نطَان مالشَّي كَّنتَم لَوو 
سب ِإلَيه عن فَالَْأولَى َأن تُنَزه رْؤياه وكَذَا رْؤيا شَيء منْه َأو مما ينْ" فَِإن الشَّيطَان لَا يتَمثَّل بِي " 

 قَظَته , ذَِلكي يطَان فالشَّي نم مصا عكَم ةمصقُ بِالْعَألْية ومري الْحلَغُ فَأب وقَاَل , فَه :
ثًا والصحيح في تَْأوِيل هذَا الْحديث َأن مقْصوده َأن رْؤيته في كُّل حالَة لَيستْ باطلَة ولَا َأضغَا

بْل هي حقّ في نَفْسها ولَو رِئي علَى غَير صورته فَتَصور تلْك الصورة لَيس من الشَّيطَان بْل 
فَقَد رَأى " ويَؤيده قَوله , هو من قبل اللَّه وقَاَل وهذَا قَول الْقَاضي َأبِي بكْر بن الطَّيب وغَيره 

َأي رَأى الْحقّ الَّذي قَصد ِإعلَام الراِئي بِه فَِإن كَانَتْ علَى ظَاهرها وِإلَّا سعى في تَْأوِيلها "  الْحقّ
نْزا ِليِإماِئي ويفَ الرخا ِليِإم شَر نِإنْذَار م رٍ َأوى بِخَيشْرا با ِإما ِلَأنَّهرهل َأممهلَا يوجِر ع نْه

 اهنْيد ينه َأوي دف قَع لَهكْم يلَى حه عنَبا ِليِإمله . وطَّال قَون ببقَاَل اقَظَة " وي الْيي فانريفَس "
اه في ولَيس الْمراد َأنَّه ير, يرِيد تَصديق تلْك الرْؤيا في الْيقَظَة وصحتها وخُروجها علَى الْحقّ 

ي لَم نمم وي النَّوف آهر نته ميع ُأممج اهقَظَة فَتَري الْية فاميم الْقوي اهريس ة ِلَأنَّهرالْآخ منْهم هر .
عنْه فَيكُون بِهذَا الْمراد من آمن بِه في حياته ولَم يره ِلكَونه حينَِئذ غَاِئبا : وقَاَل ابن التِّين 

وقَاَل ,  مبشِّرا ِلكُلِّ من آمن بِه ولَم يره َأنَّه لَا بد َأن يراه في الْيقَظَة قَبل موته قَالَه الْقَزاز
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 ازِرِيفُوظ : الْمحالْم كَان قَظَة " ِإني الْيي فآنا رر " فَكََأنَّمظَاه نَاهعفُوظ فَمحالْم كَان ِإنو "
احتَمَل َأن يكُون َأراد َأهل عصره ممن يهاجِر ِإلَيه فَِإنَّه ِإذَا رآه في الْمنَام " فَسيراني في الْيقَظَة 

. لَيه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم جعَل علَامة علَى َأنَّه يراه بعد ذَِلك في الْيقَظَة وَأوحى اللَّه بِذَِلك ِإ
وقيَل معنَى الرْؤيا , وقيَل معنَاه سيرى تَْأوِيل تلْك الرْؤيا في الْيقَظَة وصحتها : وقَاَل الْقَاضي 

ة يري الْآخف بَِأنَّه قِّبتُعة وري الْآخف اهريس قَظَة َأنَّهي الْيف نمنَام وي الْمف آهر نته ميع ُأممج اهر
وَأجاب الْقَاضي عياض بِاحتماِل َأن , لَم يره يعني فَلَا يبقَى ِلخُصوصِ رْؤيته في الْمنَام مزِية 

علَيها موجِبة ِلتَكْرِمته في الْآخرة  تَكُون رْؤياه لَه في النَّوم علَى الصفَة الَّتي عرِفَ بِها ووصفَ
يوصالْخُص نم و ذَِلكنَحة وجرالد لُوبِع ة لَهالشَّفَاعو نْهب مالْقُر نة مة خَاصْؤير اهري َأنات و ,

ة بِمنْعِ رْؤية نَبِيه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ولَا يبعد َأن يعاقب اللَّه بعض الْمذْنبِين في الْقيام: قَاَل 
وحملَه ابن َأبِي جمرة علَى محمل آخَر فَذَكَر عن ابن عباس َأو غَيره َأنَّه رَأى النَّبِي . مدة 

يقَظَ متَفَكِّرا في هذَا الْحديث فَدخََل علَى بعض صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في النَّوم فَبقي بعد َأن استَ
ه علَيه وسلَّم ُأمهات الْمْؤمنين ولَعلَّها خَالَته ميمونَة فََأخْرجتْ لَه الْمرآة الَّتي كَانَتْ ِللنَّبِي صلَّى اللَّ

ونُقَل عن جماعة من , للَّه علَيه وسلَّم ولَم ير صورة نَفْسه فَنَظَر فيها فَرَأى صورة النَّبِي صلَّى ا
ي الْيف د ذَِلكعب هَأور نَام ثُمي الْمف لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص ا النَّبِيَأور مَأنَّه يناِلحالص َألُوهسقَظَة و

ا منْهاء كَانُوا مَأشْي نع ر كَذَِلكالَْأم اءا فَجِإلَى طَرِيق تَفْرِيجه مهشَدفََأر ينفذَا : قُلْت . تَخَوهو
,  مشْكل جِدا ولَو حمَل علَى ظَاهره لَكَان هُؤلَاء صحابةً ولََأمكَن بقَاء الصحبة ِإلَى يوم الْقيامة

مج َأن هلَيكِّر ععير وخَبقَظَة وي الْيف آهر َأنَّه منْهم داحذْكُر وي لَم نَام ثُمي الْمف هَأوا رما جع
وقَد اشْتَد ِإنْكَار الْقُرطُبِي علَى من قَاَل من رآه في الْمنَام فَقَد رَأى حقيقَته , الصادق لَا يتَخَلَّف 

وقَد تَفَطَّن ابن َأبِي جمرة ِلهذَا فََأحاَل بِما قَاَل علَى , ذَِلك في الْيقَظَة كَما تَقَدم قَرِيبا ثُم يراها كَ
 اءي كُّل روم فمالْع نول عدالْع نيتَع كَذَِلك كُني اء فَِإنِليات الَْأوامكَر ,ي َأهف امع َأنَّه ذَكَر ل ثُم

فَِإن خَرقَ الْعادة قَد يقَع ِللزنْديق بِطَرِيق الِْإملَاء والِْإغْواء , التَّوفيق وَأما غَيرهم فَعلَى اِلاحتمال 
عِ الْكتَاب والسنَّة وِإنَّما تَحصل التَّفْرِقَة بينهما بِاتِّبا, كَما يقَع ِللصديق بِطَرِيق الْكَرامة والِْإكْرام 

   : والْحاصل من الَْأجوِبة ستَّة . انْتَهى 
فَكََأنَّما رآني في الْيقَظَة " ودلَّ علَيه قَوله في الرواية الُْأخْرى , َأحدها َأنَّه علَى التَّشْبِيه والتَّمثيل  

 . "   
 يا سنَاهعم ا َأنيهبِير ثَانالتَّع يقَة َأوقالْح ا بِطَرِيققَظَة تَْأوِيلهي الْيى فر ,   
  اهري ل َأنقَب بِه نآم نمره مصِل عبَِأه خَاص ا َأنَّهثَاِلثه   
  ذَِلك كَنَهَأم ِإن ي كَانَتْ لَهآة الَّتري الْمف اهري ا َأنَّهابِعهَأ, ر نذَا مهل وامحالْم دعب .   
   . الْمنَام خَامسها َأنَّه يراه يوم الْقيامة بِمزِيد خُصوصية لَا مطْلَق من يراه حينَِئذ ممن لَم يره في  
  بهخَاطييقَة وقا حنْيي الدف اهري ا َأنَّهسهادس ,نم ما تَقَدم يهفالِْإشْكَال  و . طُبِيقَاَل الْقُرو : قَد
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غَير َأن تلْك الَْأمثلَة تَارة تَقَع مطَابِقَة , تَقَرر َأن الَّذي يرى في الْمنَام َأمثلَةٌ ِللْمرِئيات لَا َأنْفُسها 
فََأخْبر " فَِإذَا هي َأنْت " ه علَيه وسلَّم عاِئشَة وفيه فَمن الَْأول رْؤياه صلَّى اللَّ, وتَارة يقَع معنَاها 

بِالثَّاني َأنَّه رَأى في الْيقَظَة ما رآه في نَومه بِعينه ومن الثَّاني رْؤيا الْبقَر الَّتي تُنْحر والْمقْصود 
ومن فَواِئد رْؤيته صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم تَسكين شَوق الراِئي  ,التَّنْبِيه علَى معاني تلْك الُْأمور 

" فَسيراني في الْيقَظَة " وِإلَى ذَِلك الِْإشَارة بِقَوِله , ِلكَونه صادقًا في محبته ِليعمل علَى مشَاهدته 
ظِّم ِلحعة مْؤيي رآنر نم بِكُلِّ َأي رظَفوبه وبحة مْؤيَل ِإلَى رصي وتدشَاهشْتَاق ِإلَى ممي وتمر

فَيعبر , ويجوز َأن يكُون مقْصود تلْك الرْؤيا معنَى صورته وهو دينه وشَرِيعته : قَاَل , مطْلُوبه 
وهذَا جواب سابِع واَلَّذي : قُلْت . قْصان َأو ِإساءة وِإحسان بِحسبِ ما يراه الراِئي من زِيادة ونُ

   . قَبله لَم يظْهر ِلي فَِإن ظَهر فَهو ثَامن 
  
   ) ولَا يتَمثَّل الشَّيطَان بِي ( قَوله  
لَا يتَمثَّل في صورتي " قَاَل " يتَمثَّل بِي فَِإن الشَّيطَان لَا " في رِواية َأنَس في الْحديث الَّذي بعده  

 " هاجن مابم ولسنْد مابِر عيث جدي حفثَّل بِي " وتَمي طَانِ َأني ِللشَّيغنْبلَا ي ن " ِإنَّهبيث ادي حفو
 هاجن مابو يذمنْد التِّرود ععستَ" مسطَان لَا يالشَّي ثَّل بِي ِإنتَمي يع َأنة " طيث َأبِي قَتَاددي حفو

ومعنَاه لَا يستَطيع َأن يصير مرِئيا , بِالراء بِوزنِ يتَعاطَى " وِإن الشَّيطَان لَا يتَراءى " الَّذي يليه 
وفي حديث َأبِي , ايٍ وبعد الَْأِلف تَحتَانية بِز" يتَزايا " وفي رِواية غَير َأبِي ذَر , بِصورتي 

" لَا يتَشَبه بِي " فَمعنَاه " لَا يتَمثَّل بِي " َأما قَوله " فَِإن الشَّيطَان لَا يتَكَونُني " سعيد في آخر الْباب 
" لَا يتَراءى بِي " وَأما قَوله , نًا في مثْل صورتي فَمعنَاه لَا يصير كَاِئ" في صورتي " وَأما قَوله 

ولَيستْ الرواية الُْأخْرى بِبعيدة , فَرجح بعض الشُّراحِ رِوايةَ الزاي علَيها َأي لَا يظْهر في زِيي 
َأي لَا يتَكَون كَوني فَحذَفَ الْمضافَ ووصَل " ي لَا يتَكَونُن" وَأما قَوله , من هذَا الْمعنَى 

وقَوله , فَالْجميع راجِع ِإلَى معنًى واحد , والْمعنَى لَا يتَكَون في صورتي , الْمضاف ِإلَيه بِالْفعِل 
نَه من التَّصور في َأي صورة َأراد فَِإنَّه لَم يمكِّنْه يشير ِإلَى َأن اللَّه تَعالَى وِإن َأمكَ" لَا يستَطيع " 

 لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص ة النَّبِيوري صر فوالتَّص ني , مة فَقَالُوا فاعمذَا جِإلَى ه بذَه قَدو
ومنْهم من ضيقَ , ورته الَّتي كَان علَيها ِإن محّل ذَِلك ِإذَا رآه الراِئي علَى ص: الْحديث 

لَا بد َأن يراه علَى صورته الَّتي قُبِض علَيها حتَّى يعتَبر عدد : الْغَرض في ذَِلك حتَّى قَاَل 
ميم في جميع حالَاته بِشَرط َأن والصواب التَّع, الشَّعرات الْبِيض الَّتي لَم تَبلُغ عشْرِين شَعرة 

تَكُون صورته الْحقيقية في وقْت ما سواء كَان في شَبابه َأو رجوِليته َأو كُهوِليته َأو آخر عمره 
 , ازِرِياِئي قَاَل الْملَّق بِالرتَعبِير يتَع ا خَالَفَ ذَِلككُون لَمي قَدو :ذَا اي تَْأوِيل هف قِّقُونحخْتَلَفَ الْم

 ِلهاد بِقَورالْم ب ِإلَى َأنن الطَّيكْر بو بي َأبالْقَاض بيث فَذَهدي " الْحآنر نَام فَقَدي الْمي فآنر نم
ويعضده قَولُه في بعض : قَاَل , ن َأن رْؤياه صحيحة لَا تَكُون َأضغَاثًا ولَا من تَشْبِيهات الشَّيطَا" 
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ِإشَارة ِإلَى َأن رْؤياه لَا " فَِإن الشَّيطَان لَا يتَمثَّل بِي " قَاَل وفي قَوله " فَقَد رَأى الْحقّ " طُرقه 
مول علَى ظَاهره والْمراد َأن وقَاَل آخَرون بْل الْحديث مح: ثُم قَاَل الْمازِرِي . تَكُون َأضغَاثًا 

نف الْكَلَام عرتَاج ِإلَى صحتَّى يح يلهحقْل يلَا عو ذَِلك ننَع ممع يانلَا مو كَهرَأد فَقَد آهر نم 
ينِ معا فَِإن ذَِلك غَلَطٌ في وَأما كَونه قَد يرى علَى غَير صفَته َأو يرى في مكَانَينِ مخْتَلفَ, ظَاهره 

 هلَيع يا هر ملَى غَيا عل لَهتَخَيفَته ول , صتَخَيا ينِ مِلكَو اتِئيرالَات مالْخَي ضعب ظَني قَدو
ية وصفَاته متَخَيلَة غَير مرِئية مرتَبِطًا بِما يرى في الْعادة فَتَكُون ذَاته صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم مرِئ

والِْإدراك لَا يشْتَرط فيه تَحديق الْبصر ولَا قُرب الْمسافَة ولَا كَون الْمرِئي ظَاهرا علَى الَْأرض , 
, ى فَنَاء جِسمه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ولَم يقُم دِليل علَ, وِإنَّما يشْتَرط كَونه موجودا , َأو مدفُونًا 

بْل جاء في الْخَبر الصحيح ما يدّل علَى بقَاِئه وتَكُون ثَمرة اخْتلَاف الصفَات اخْتلَاف الدلَالَات 
ويْؤخَذ , َأو شَابا فَهو عام حرب كَما قَاَل بعض علَماء التَّعبِير ِإن من رآه شَيخًا فَهو عام سلْم 

حي ذَِلك ّل قَتْله فَِإنحلَا ي نبِقَتِْل م رهْأمد يَأح آهر ا لَوكَم اِلهلَّق بَِأقْوتَعا يم ذَِلك نلَى مل عم
مل َأن يكُون معنَى الْحديث ِإذَا رآه يحتَ: وقَاَل الْقَاضي عياض . الصفَة الْمتَخَيلَة لَا الْمرِئية 

 اِلهة ِلحادضفَة ملَى صاته لَا عيي حا فهلَيع ي كَانفَة الَّتلَى الصا كَانَتْ , عرهلَى غَيع ِئير فَِإن
. جهه ومنْها ما يحتَاج ِإلَى تَْأوِيل فَِإن من الرْؤيا ما يخَرج علَى و, رْؤيا تَْأوِيل لَا رْؤيا حقيقَة 

 وِيقَاَل النَّويف : وعي ضالْقَاض ي قَالَهذَا الَّذلَى , هاء كَانَتْ عويقَة سقح اهري يح َأنَّهحْل الصب
 ازِرِيالْم ها ذَكَرا كَمرهغَي وفَة َأورعفَته الْمص ,دي رذَا الَّذهن ود بمحم نع مخ تَقَدالشَّي ه

 هاربتعا رِينبعام الْمِإم يرِينن , سسط حسي تَوالْقَاض ي قَالَهالَّذا , ون ميبنه ويع بمن الْجكميو
كَان علَى صورته كََأن يرى في  قَالَه الْمازِرِي بَِأن تَكُون رْؤياه علَى الْحالَينِ حقيقَة لَكن ِإذَا

الْمنَام علَى ظَاهره لَا يحتَاج ِإلَى تَعبِير وِإذَا كَان علَى غَير صورته كَان النَّقْص من جِهة الراِئي 
وعلَى ذَِلك , ِإلَى التَّعبِير  ِلتَخَيله الصفَة علَى غَير ما هي علَيه ويحتَاج ما يراه في ذَِلك الْمنَام

ِإذَا قَاَل الْجاهل رَأيت النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَِإنَّه يسَأل عن : جرى علَماء التَّعبِير فَقَالُوا 
 نْهل مقْبِإلَّا فَلَا ية ووِيرفَة الْمافَقَ الصو فَته فَِإنَأشَا, صَئة تُخَاِلف ويلَى هع آها ِإذَا روا ِإلَى مر

 يا هة كَمورالص َأن عَئته مير , هن نَصد بمحن مب دمد َأحعو سلَى : فَقَاَل َأبا عَأى نَبِير نم
ظَفَره بِماهه وال جكَماِئي ولَاح الرلَى صِليل عد َئته فَذَِلكيهاله وح اهادع ر , نتَغَيم آهر نمو

ونَحا الشَّيخ َأبو محمد بن َأبِي جمرة ِإلَى , الْحال عابِسا مثَلًا فَذَاك داّل علَى سوء حال الراِئي 
لشَّيطَان لَا يتَصور علَى ومنْهم من قَاَل ِإن ا: ما اخْتَاره النَّووِي فَقَاَل بعد َأن حكَى الْخلَاف 

 نة مارِحي جف كَان ِإناِئي وين الري دن فسح نَة فَذَاكسة حوري صف آهر نلًا فَمته َأصورص
 وقَد, وهذَا هو الْحقّ : قَاَل , جوارِحه شَين َأو نَقْص فَذَاك خَلَل في الراِئي من جِهة الدين 

وبِه تَحصل الْفَاِئدة الْكُبرى في رْؤياه حتَّى يتَبين ِللراِئي , جرب ذَِلك فَوجِد علَى هذَا الُْأسلُوب 
ي النَّاظر ِلَأنَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم نُوراني مثْل الْمرآة الصقيلَة ما كَان ف, هْل عنْده خَلَل َأو لَا 
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 نلَا شَيا ويهال لَا نَقْص فنِ حسلَى َأحا عي ذَاتهف يها ويهف روره تُصغَي ن َأوسح نا مهِإلَي ,
هو حقّ وكَذَِلك قَاَل في كَلَامه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في النَّوم ِإنَّه يعرض علَى سنَّته فَما وافَقَها فَ

فَرْؤيا الذَّات الْكَرِيمة حقّ والْخَلَل ِإنَّما هو في سمع الراِئي , وما خَالَفَها فَالْخَلَل في سمع الراِئي 
  , َأو بصره 

  
خَص اللَّه : ثُم حكَى الْقَاضي عياض عن بعضهم قَاَل . وهذَا خَير ما سمعته في ذَِلك : قَاَل 

سانه في نَبِيه بِعمومِ رْؤياه كُلّها ومنَع الشَّيطَان َأن يتَصور في صورته ِلَئلَّا يتَذَرع بِالْكَذبِ علَى ِل
ة واستَحاَل تَصور ولَما خَرقَ اللَّه الْعادة ِللَْأنْبِياء ِللدلَالَة علَى صحة حالهم في الْيقَظَ, النَّوم 

 اِلهة ِلحادضفَة ملَى صلَا عقَظَة وي الْيته فورلَى صطَان عس , الشَّيخََل اللَّبلَد ذَِلك كَان ِإذْ لَو
ن الشَّيطَان حمى اللَّه حماها ِلذَِلك م, بين الْحقّ والْباطل ولَم يوثَق بِما جاء من جِهة النُّبوة 

وكَذَِلك حمى رْؤياهم َأنْفُسهم ورْؤيا غَير النَّبِي ِللنَّبِي عن تَمثيل بِذَِلك , وتَصوره وِإلْقَاِئه وكَيده 
 يهب فييح لَا رحلْم صكُون طَرِيقًا ِإلَى عينِ ويهجي الْوف اهْؤير حِلتَص,  

  
 ي لَمو لَى ذَِلكاقَ الْكَلَام عسنَام وي الْمالَى فة اللَّه تَعْؤياز روي جاء فلَمف الْعقُلْت . خْتَل :

د ويظْهر ِلي في التَّوفيق بين جميع ما ذَكَروه َأن من رآه علَى صفَة َأو َأكْثَر مما يخْتَص بِه فَقَ
وعلَى ذَِلك فَتَتَفَاوت رْؤيا من رآه فَمن رآه علَى هيَئته , تْ ساِئر الصفَات مخَاِلفَة رآه ولَو كَانَ

فَقَد رَأى الْحقّ ومهما نَقَص " الْكَاملَة فَرْؤياه الْحقّ الَّذي لَا يحتَاج ِإلَى تَعبِير وعلَيها يتَنَزل قَوله 
ويصح ِإطْلَاق َأن كُّل من رآه في َأي حالَة كَانَتْ من , ته فَيدخُل التَّْأوِيل بِحسبِ ذَِلك من صفَا

   . ذَِلك فَقَد رآه حقيقَة 
   ) تَنْبِيه (  
  :ي لَمطْلَقًا ونَام مي الْملَّ فجو زارِي عة الْبْؤيبِير رل التَّعَأه زوا جْؤيي رلَاف فا الْخيهوا فرج

 لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص ا , النَّبِيوههجيع ومي جورٍ قَابِلَة ِللتَّْأوِيِل فبُِأم ذَِلك نع ضهمعب ابَأجو
فَلَما كَان , لرِئيسِ في َأي فَن كَان فَتَارة يعبر بِالسلْطَانِ وتَارة بِالْواِلد وتَارة بِالسيد وتَارة بِا

اهْؤيب كَانَتْ رالْكَذق ودالص هِملَيوز عجي ر بِهبعي نيع ممجا وعتَنميقَة ذَاته مقلَى حقُوف عالْو 
لَّم فَِإذَا رِئي علَى صفَته الْمتَّفَق علَيها بِخلَاف النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وس, تَحتَاج ِإلَى تَعبِير داِئما 

  .وهو لَا يجوز علَيه الْكَذب كَانَتْ في هذه الْحالَة حقا محضا لَا يحتَاج ِإلَى تَعبِير 
  
  اِليقَاَل الْغَزله : ونَى قَوعم سي " لَيآني " رندبي ومَأى جِسر ثَالًا َأنَّهَأى مر اد َأنَّهرا الْمِإنَّمو

 هي ِإلَيي نَفْسي فنَى الَّذعا الْمى بِهتََأدثَال آلَة يالْم ذَِلك ارله , صقَو كَذَِلكقَظَة " وي الْيي فانريفَس
, تَكُون حقيقَة وتَارة تَكُون خَياِلية  والْآلَة تَارة: قَاَل , لَيس الْمراد َأنَّه يرى جِسمي وبدني " 
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فَما رآه من الشَّكْل لَيس هو روح الْمصطَفَى ولَا شَخْصه بْل هو , والنَّفْس غَير الْمثَال الْمتَخَيل 
الَى في الْمنَام فَِإن ذَاته منَزهة قَاَل ومثْل ذَِلك من يرى اللَّه سبحانه وتَع, مثَال لَه علَى التَّحقيق 

عن الشَّكْل والصورة ولَكن تَنْتَهِي تَعرِيفَاته ِإلَى الْعبد بِواسطَة مثَال محسوس من نُور َأو غَيره 
رَأيت اللَّه تَعالَى في الْمنَام  ويكُون ذَِلك الْمثَال حقا في كَونه واسطَة في التَّعرِيف فَيقُول الراِئي, 

وقَاَل َأبو قَاسم الْقُشَيرِي ما حاصله . لَا يعني َأنِّي رَأيت ذَات اللَّه تَعالَى كَما يقُول في حقّ غَيره 
 : وكُون هي تَلْزِم ِإلَّا َأنفَته لَا تَسر صلَى غَيع اهْؤير لَ, ِإن الَى فَِإنَّهتَعي فصلَى وَأى اللَّه عر و

ْأوِيل عنْه وهو يعتَقد َأنَّه منَزه عن ذَِلك لَا يقْدح في رْؤيته بْل يكُون ِلتلْك الرْؤيا ضرب من التَّ
 يطاسا قَاَل الْوة ِإ: كَمِإشَار خ كَانة شَيورلَى صع هبَأى رر نم ر ذَِلكغَياِئي وقَار الرلَى و .

 قَاَل الطِّيبِيا : وْؤيَأى الرر قَد لَم َأنَّهعيو رشتَبسفَة كَانَتْ فَلْيص نَام بَِأيي الْمي فآنر ننَى معالْم
لْحلُم الْمنْسوب ِللشَّيطَانِ فَِإن الشَّيطَان لَا الْحقّ الَّتي هي من اللَّه وهي مبشِّرة لَا الْباطل الَّذي هو ا

فَِإن " فَقَد رآني " وكَذَا قَوله , َأي رْؤية الْحقّ لَا الْباطل " فَقَد رَأى الْحقّ " وكَذَا قَوله , يتَمثَّل بِي 
  .َأي فَقَد رآني رْؤيا لَيس بعدها شَيء , الْكَمال  الشَّرط والْجزاء ِإذَا اتَّحدا دلَّ علَى الْغَاية في

  
فَِإن الشَّيطَان لَا يتَمثَّل " َأنَّه يْؤخَذ من قَوله : وذَكَر الشَّيخ َأبو محمد بن َأبِي جمرة ما ملَخَّصه  

وسلَّم في خَاطرِه من َأرباب الْقُلُوب وتَصورتْ لَه  َأن من تَمثَّلَتْ صورته صلَّى اللَّه علَيه" بِي 
بْل ذَِلك َأصدقُ من مرَأى غَيرهم ِلما من اللَّه بِه , في عالَم سره َأنَّه يكَلِّمه َأن ذَِلك يكُون حقا 

وهو من جملَة َأصنَاف , الْمقَام الَّذي َأشَار ِإلَيه هو الِْإلْهام وهذَا . علَيهِم من تَنْوِير قُلُوبهم انْتَهى 
ولَكن لَم َأر في شَيء من الَْأحاديث وصفه بِما وصفَتْ بِه الرْؤيا َأنَّه جزء , الْوحي ِإلَى الَْأنْبِياء 

  ,من النُّبوة 
  
ِإن الْمنَام يرجِع ِإلَى قَواعد مقَررة ولَه تَْأوِيلَات مخْتَلفَة ويقَع ِلكُلِّ : رق بينهما وقَد قيَل في الْفَ 

ة بِخلَاف الِْإلْهام فَِإنَّه لَا يقَع ِإلَّا ِللْخَواص ولَا يرجِع ِإلَى قَاعدة يميز بِها بينه وبين لَم, َأحد 
لَا , طَان الشَّيو رتَقسقّ يالْح نكُون مي ير الَّذالْخَاط وا َأنذَكَر رِفَة بِذَِلكعل الْمَأه بَِأن قِّبتُعو

 رتَقسلَا يطَرِب وضطَان يالشَّي نكُون مي يالَّذطَرِب وضا , يحاضفَارِقًا و تَ كَانثَب ذَا ِإنفَه ,
ذَِلك عمو  ت بِذَِلكة لَا تَثْبيعكَام الشَّرالَْأح ة بَِأنالَْأِئم حرص فَقَد , يانعمن السظَفَّر بو الْمقَاَل َأب

قَلْب بعد َأن حكَى عن َأبِي زيد الدبوسي من َأِئمة الْحنَفية َأن الِْإلْهام ما حرك الْ" الْقَواطع " في 
  :ِلعلْمٍ يدعو ِإلَى الْعمل بِه من غَير استدلَال 
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وعن , واَلَّذي علَيه الْجمهور َأنَّه لَا يجوز الْعمل بِه ِإلَّا عنْد فَقْد الْحجج كُلّها في باب الْمباح  
وَأوحى ربك ( وبِقَوِله ) فََألْهمها فُجورها وتَقْواها ( ه تَعالَى بعض الْمبتَدعة َأنَّه حجة واحتَج بِقَوِل

, فَيْؤخَذ منْه مثْل ذَِلك ِللْآدمي بِطَرِيق الَْأولَى , َأي َألْهمها حتَّى عرفَتْ مصاِلحها ) ِإلَى النَّحل 
 نْهمى ور ُأخْراهظَو يهف ذَكَرو لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عله صيث قَودن " الْحْؤمة الْماسرتَّقُوا فله " اقَوو

, فَجعَل شَهادة قَلْبه حجة مقَدمة علَى الْفَتْوى ) ما حاك في صدرك فَدعه وِإن َأفْتَوك " ِلوابِصةَ 
وِإنَّما حرِمه , فَثَبتَ بِهذَا َأن الِْإلْهام حقّ وَأنَّه وحي باطن " دثُون قَد كَان في الُْأمم مح" وقَوله 

 هلَيطَان عي الشَّيحو يلَاءتي ِلاساصة , الْعجار الْحبتعلَى االَّة عات الدنَّة الْآيل السة َأهجحقَاَل و
في الْآيات واِلاعتبار والنَّظَر في الَْأدلَّة وذَم الَْأماني والْهواجِس والظُّنُون والْحثّ علَى التَّفَكُّر 

وبَِأن الْخَاطر قَد يكُون من اللَّه وقَد يكُون من الشَّيطَان وقَد يكُون من , وهي كَثيرة مشْهورة 
( والْجواب عن قَوله : قَاَل , َل َأن لَا يكُون حقا لَم يوصف بَِأنَّه حقّ وكُّل شَيء احتَم, النَّفْس 

  )فََألْهمها فُجورها وتَقْواها 
  
  
 وَأما الْوحي ِإلَى النَّحل فَنَظيره في الْآدمي فيما, َأن معنَاه عرفَها طَرِيق الْعلْم وهو الْحجج  

وَأما الْفراسة فَنُسلِّمها لَكن لَا نَجعل شَهادة الْقَلْب حجة , يتَعلَّق بِالصنَاِئعِ وما فيه صلَاح الْمعاش 
نْكَار الِْإلْهام وِإ: قَاَل ابن السمعاني . ِلَأنَّا لَا نَتَحقَّق كَونَها من اللَّه َأو من غَيره انْتَهى ملَخَّصا 

ولَكن التَّمييز بين الْحقّ والْباطل في ذَِلك َأن , ويجوز َأن يفْعل اللَّه بِعبده ما يكَرمه بِه , مردود 
وِإلَّا , يرده فَهو مقْبول  كُّل ما استَقَام علَى الشَّرِيعة الْمحمدية ولَم يكُن في الْكتَاب والسنَّة ما

ونَحن لَا نُنْكر َأن اللَّه يكَرم عبده : ثُم قَاَل , فَمردود يقَع من حديث النَّفْس ووسوسة الشَّيطَان 
 هْأير ى بِهقْويو هنَظَر اد بِهدزي نْهنُور م ةادر, بِزِيا نُنْكِإنَّمرِف  وعٍل لَا يجِع ِإلَى قَلْبه بِقَوري َأن

ولَا نَزعم َأنَّه حجة شَرعية وِإنَّما هو نُور يخْتَص اللَّه بِه من يشَاء من عباده فَِإن وافَقَ , َأصله 
قَدم التَّنْبِيه علَيه َأن النَّاِئم لَو رَأى ويْؤخَذ من هذَا ما تَ. الشَّرع كَان الشَّرع هو الْحجة انْتَهى 

 دلَا بثَاله وتما هلَيجِب عْل يه ءبِشَي رهْأمي لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص النَّبِي , رِضهعي َأن دلَا ب َأو
   . تَقَدم فَالثَّاني هو الْمعتَمد كَما , علَى الشَّرع الظَّاهر 

   ) : تَنْبِيه (  
  نلَك هاب بِلَفْظي الْبيث فدل حثْل َأويد معيث َأبِي سدح نم يانرط ِللطَّبسم الَْأوجعي الْمف قَعو

 يهف ادز " ةبلَا بِالْكَعقَاَل " وذَا الْ: وي هاللَّفْظَةُ ِإلَّا ف هذفَظُ هيث لَا تُحدح .  
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   ) َأما لَو َأن َأحدهم ( قَوله    
رِواية همام عن منْصور وتَقَدم في بدء الْخَلْق من " َأن " وِلغَيرِه بِحذْف , كَذَا ِللْكُشْميهني هنَا  

 ذْفبِح " لَفْظه " لَوله " وِإذَا َأتَى َأه دكُمَأح ا َأننْد َأبِي " َأمور عنْصم نرِير عة جايي رِوفو
ا من الروايات دالَّة علَى وهي مفَسرة ِلغَيرِه" لَو َأن َأحدكُم ِإذَا َأراد َأن يْأتي َأهله " داود وغَيره 

   . َأن الْقَول قَبل الشُّروع 
  
   ) حين يْأتي َأهله ( قَوله  
  ييلاعمنْد الِْإسور عنْصم ناِئيل عرة ِإسايي رِوله " فع َأهامجين يقُول حي لَو دكُمَأح ا َأنَأم "

وعنْده في رِواية روح , لَكن يمكن حملُه علَى الْمجاز , يكُون مع الْفعل وهو ظَاهر َأن الْقَول 
   " . لَو َأن َأحدهم ِإذَا جامع امرَأته ذَكَر اللَّه " بن الْقَاسم عن منْصور 

  
   ) اللَّهم جنِّبني , بِسمِ اللَّه ( قَوله  
" وفي رِواية شُعبة عن منْصور في بدء الْخَلْق " ذَكَر اللَّه ثُم قَاَل اللَّهم جنِّبني " روحٍ في رِواية  

   " . جنِّبنَا " بِالِْإفْراد َأيضا وفي رِواية همام " جنِّبني 
  
   ) الشَّيطَان ( قَوله  
   " . جنِّبني وجنِّب ما رزقْتني من الشَّيطَان الرجِيم " الطَّبراني في حديث َأبِي ُأمامةَ عنْد  

  
   ) ثُم قُدر بينهما ولَد َأو قُضي ولَد ( قَوله  
  كَذَا بِالشَّك , ينيهة الْكُشْمايي رِوف ادزو " ي ذَِلكا فنهميب رقُد الْ - ثُم ال َأيلَد  - حي " وفو

, ومثْله في رِواية ِإسراِئيل " فَِإن قَضى اللَّه بينهما ولَدا " رِواية سفْيان بن عيينَةَ عن منْصور 
" ينهما ولَد في ذَِلك فَِإنَّه ِإن يقَدر ب" وِلمسلمٍ من طَرِيقه " فَِإن كَان بينهما ولَد " وفي رِواية شُعبة 
ونَحوه في رِواية روح بن الْقَاسم وفي , والْباقي مثْله " ثُم قُدر َأن يكُون " وفي رِواية جرِير 

   " . فَرزِقَا ولَدا " رِواية همام 
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   ) لَم يضره شَيطَان َأبدا ( قَوله  
 رِير , يرِ كَذَا بِالتَّنْكة جايي رِوثْله فمد , ومَأحم ولسنْد مة عبة شُعايي رِوفو " هلَيلَّط عسي لَم

  "الشَّيطَان َأو لَم يضره الشَّيطَان 
  
 نَةَ ويين عان بفْية سايي رِوكَذَا فام ومة هايرِو نء الْخَلْق مدي بف متَقَدن وح بوراِئيل ورِإس

وِلَأحمد عن عبد الْعزِيز الْعمي , واللَّام ِللْعهد الْمذْكُور في لَفْظ الدعاء " الْقَاسم بِلَفْظ الشَّيطَان 
  " لَم يضر ذَِلك الْولَد الشَّيطَان َأبدا " عن منْصور 

  
ِإذَا َأتَى الرجل َأهله فَلْيقُْل بِسمِ اللَّه اللَّهم بارِك لَنَا فيما " الرزاق  وفي مرسل الْحسن عن عبد

" فَكَان يرجى ِإن حملْت َأن يكُون ولَدا صاِلحا , رزقَتْنَا ولَا تَجعل ِللشَّيطَانِ نَصيبا فيما رزقْتنَا 
منْفي بعد اِلاتِّفَاق علَى ما نَقََل عياض علَى عدم الْحمل علَى الْعموم في واخْتُلفَ في الضرر الْ

, وِإن كَان ظَاهرا في الْحمل علَى عموم الَْأحوال من صيغَة النَّفْي مع التَّْأبِيد , َأنْواع الضرر 
ِإن كُّل بني آدم يطْعن الشَّيطَان في بطْنه حين يولَد ِإلَّا " الْخَلْق  وكَان سبب ذَِلك ما تَقَدم في بدء

  .مع َأن ذَِلك سبب صراخه , فَِإن في هذَا الطَّعن نَوع ضرر في الْجملَة " من استَثْنَى 
  
بْل يكُون من جملَة الْعباد , من َأجِل بركَة التَّسمية  الْمعنَى لَم يسلَّط علَيه: ثُم اخْتَلَفُوا فَقيَل  

 يهِميَل فق ينلْطَان ( الَّذس هِملَيلَك ع سي لَيادبع ذْكُور ) ِإنن الْمسل الْحسرم دهَؤيييَل , وقو
ولَيس تَخْصيصه بَِأولَى , بذَته ظَاهر الْحديث الْمتَقَدم وهو بعيد ِلمنَا, الْمراد لَم يطَعن في بطْنه 

  ,من تَخْصيص هذَا 
  
  عهرصي اد لَمريَل الْمقنه , ودي بف هرضي يَل لَمقيد , ويق الْعقن دبقَاَل او : هرضلَا ي ل َأنتَمحي

وتُعقِّب بَِأن اخْتصاص من خُص بِالْعصمة بِطَرِيق . عده انْتفَاء الْعصمة ولَكن يب, في دينه َأيضا 
فَلَا مانع َأن يوجد من لَا يصدر منْه معصية عمدا وِإن لَم يكُن ذَِلك , الْوجوب لَا بِطَرِيق الْجواز 

 ا لَهاجِبو,  
  
 قَاَل الدنَى وعم يداو " هرضي ينه ِإلَى الْكُفْر " لَمد نع نهفْتي لَم َأي , نْهته ممصاد عرالْم سلَيو

َأن الَّذي " وقيَل لَم يضره بِمشَاركَة َأبِيه في جِماع ُأمه كَما جاء عن مجاهد , عن الْمعصية 
ويتََأيد , ولَعلَّ هذَا َأقْرب الَْأجوِبة " يسمي يلْتَفّ الشَّيطَان علَى ِإحليله فَيجامع معه  يجامع ولَا

اقَعوة الْمادنْد ِإرع نْهل عذْهيم يظل الْعذَا الْفَضرِف هعي نمير مالْكَث ل بَِأنلَى الَْأول عمة الْح
الْقَلل ومالْح هعقَع ملَا ي لهفْعيو رهضتَحسي ي قَدد , يل الَّذعبي ا لَمرنَاد ذَِلك ي . فَِإذَا كَانفو
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الَة الْمي حتَّى فح لَى ذَِلكافَظَة عحالْماء وعالدة ويماب التَّسبحتسا اضاِئد َأيالْفَو نيث مدلَاذ الْح
  . وِقَاعِكَالْ
  

لَْأسواء وفيه اِلاعتصام بِذكْرِ اللَّه ودعاِئه من الشَّيطَان والتَّبرك بِاسمه واِلاستعاذَة بِه من جميع ا
 هلَيين ععالْمل ومالْع ر ِلذَِلكسيالْم ار بَِأنَّهشْعتاِلاس يهفة ِإلَى . وِإشَار يهفنِ ولَازِم ِلابطَان مالشَّي َأن

ويخْدش فيه , وفيه رد علَى منْعِ الْمحدث َأن يذْكُر اللَّه . آدم لَا ينْطَرِد عنْه ِإلَّا ِإذَا ذَكَر اللَّه 
  .الْقَول عنْد الْخَلَاء وهو نَظير ما وقَع من " ِإذَا َأراد َأن يْأتي " الرواية الْمتَقَدمة 
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   ) الِْإيمان يمان : ( قَوله    
وفي " والْحكْمة يمانية " وفيها وفي رِواية ذَكْوان " الْفقْه يمان " في رِواية الَْأعرج الَّتي بعدها  

 انة ذَكْوايل رِوَأوا ولهن " َأومل الْيَأه الَّ" َأتَاكُم ةابحطَاب ِللصخ وهو ينَةدبِالْم ينيث , ذدي حفو
" وفي رِواية ذَكْوان عن َأبِي هريرة " والْجفَاء وغلَظ الْقُلُوب في الْفَدادين ِإلَخْ " َأبِي مسعود 

   " هل الْغَنَم والسكينَة والْوقَار في َأ" وزاد فيها " والْفَخْر والْخُيلَاء في َأصحاب الِْإبِل 
  
وَأشَرت هنَاك ِإلَى َأن الرواية الَّتي , وتَقَدم شَرح ساِئر ذَِلك في َأول الْمنَاقب وفي بدء الْخَلْق   

الَْأنْصار وغَير " ان الِْإيمان يم: " ِإن الْمراد بِقَوِله : تَرد قَول من قَاَل " َأتَاكُم َأهل الْيمن " فيها 
 ره . ذَِلكغَيد ويبل َأبِي علَاح قَون الصبا ذَكَر قَدله : ونَى قَوعم ان : " ِإنمان يأ " الِْإيمدبم َأن

ِلَأن هذَا , كَّة والْمدينَة الْمراد م: وقيَل , الِْإيمان من مكَّة ِلَأن مكَّة من تهامة وتهامة من الْيمن 
فَتَكُون الْمدينَة حينَِئذ بِالنِّسبة ِإلَى الْمحّل الَّذي , الْكَلَام صدر وهو صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِتَبوك 

  , هو فيه يمانية 
  

ذَِلك الَْأنْصار ِلَأنَّهم يمانيون في الَْأصل فَنَسب الِْإيمان ِإلَيهِم والثَّاِلث واخْتَاره َأبو عبيد َأن الْمراد بِ
, ولَو تََأملُوا َألْفَاظ الْحديث لَما احتَاجوا ِإلَى هذَا التَّْأوِيل : وقَاَل ابن الصلَاح . ِلكَونهِم َأنْصاره 

, فَيتَعين َأن الَّذين جاءوا غَيرهم , خطَاب ِللنَّاسِ ومنْهم الَْأنْصار " لْيمن َأتَاكُم َأهل ا" ِلَأن قَوله 
ثُم الْمراد : قَاَل , ومعنَى الْحديث وصف الَّذين جاءوا بِقُوة الِْإيمان وكَماله ولَا مفْهوم لَه : قَاَل 

م ينَِئذح ونودجوى الْمنْتَهان امي كُّل زن فمل الْيلَا كُّل َأه منْه . ِلهاد بِقَوركُون الْمي ع َأنانلَا مو
  , ما هو َأعم مما ذَكَره َأبو عبيد وما ذَكَره ابن الصلَاح " الِْإيمان يمان : " 
  

لَكن كَون الْمراد بِه , ينْسب ِإلَى الْيمن بِالسكْنَى وبِالْقَبِيلَة  يشْمل من" يمان " وحاصله َأن قَوله 
بْل هو الْمشَاهد في كُّل عصر من َأحوال سكَّان جِهة الْيمن وجِهة . من ينْسب بِالسكْنَى َأظْهر 

وغَاِلب من يوجد من جِهة , رِقَاق الْقُلُوب والَْأبدان فَغَاِلب من يوجد من جِهة الْيمن , الشَّمال 
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الْيمن : وقَد قَسم في حديث َأبِي مسعود َأهل الْجِهات الثَّلَاثَة , الشَّمال غلَاظ الْقُلُوب والَْأبدان 
فَلَعلَّه , وقَد ذَكَره في حديث آخَر , حديث ولَم يتَعرض ِللْمغْرِبِ في هذَا الْ, والشَّام والْمشْرِق 

وَأورد الْبخَارِي هذه الَْأحاديث . واللَّه َأعلَم , كَان فيه ولَم يذْكُره الراوِي ِإما ِلنسيانٍ َأو غَيره 
  ,في الَْأشْعرِيين ِلَأنَّهم من َأهل الْيمن قَطْعا 

  
اللَّه : بينَا رسول اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِالْمدينَة ِإذْ قَاَل " وكََأنَّه َأشَار ِإلَى حديث ابن عباس  

ِإيمان يمان الْ. حسنَة طَاعتهم , وجاء َأهل الْيمن نَقية قُلُوبهم , ِإذَا جاء نَصر اللَّه والْفَتْح , َأكْبر 
وعن جبير بن مطْعم عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه . َأخْرجه الْبزار " والْفقْه يمان والْحكْمة يمانية 

  وسلَّم قَاَل 
  
لْحديث َأخْرجه َأحمد وَأبو ا" هم خَير َأهل الَْأرض , يطْلُع علَيكُم َأهل الْيمن كََأنَّهم السحاب " 

 يانرالطَّبار وزالْبلَى وعةَ , يسبن عرو بميث عدح نم يانري الطَّبفلَّى اللَّه " وص النَّبِي َأن
كَذَبت بْل هم : قَاَل , جد َأي الرجال خَير ؟ قَاَل رِجال َأهل نَ: علَيه وسلَّم قَاَل ِلعيينَةَ بن حصن 

: قَاَل الْخَطَّابِي , وَأخْرجه َأيضا من حديث معاذ بن جبل . الْحديث " الِْإيمان يمان , َأهل الْيمن 
ا رقَّ نَفَذَ الْقَول وخَلَص ِإلَى فَِإذَ, َأي ِلَأن الْفَُؤاد غشَاء الْقَلْب " هم َأرقّ َأفِْئدة وَألْين قُلُوبا " قَوله 

 هاءرا ول ; ماخوله ِإلَى دصو دعِإذَا غَلُظَ بو , فهادصا يقَ كُّل ملنًا عالْقَلْب لَي ِإذَا كَانو .  
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���� ا���ُ� َ	َ�ْ ِ� َوَ���   َذَآَ� ا���ِ��: : Zَ'َل   اْ�ِ� ُ	َ?َ�    َ	ْ�     - 12َ��� َ�'ِرْك َ�َ�' �3ِ     َOَُش2ِْ&َ�'    ا���
�� َ�'ِرْك َ�َ�' �3ِ    Oَُل ا���ِ� َو�3ِ    َ�َ?ِ�َ�'    ا���A���   َنْ%ِ=َن'    A�ُ'Zَا َ�' َرُOَُل ا���'Zَ  �3ِ '�َ�َ ِرْك'�َ  
�� َ�'ِرْك َ�َ�' �3ِ    َش2ِْ&َ�'  Oُا َ�' َر   َ�َ?ِ�َ�'    ا���A�ُ'Zَ �3َِل ا���ِ� َوA�ا�Zَ �ُ:�cُ2َ3َ  -ِRَ�ِ'�R'َل �3ِ   َنْ%ِ=َن'    ُ

�^ [ ا��_'ري   .ا�\�ْ َ/'ِن ُهَ�'َك ا��Nَ�'ِزُل َواْ�ِ#َ(ُ� َوZَ 7ُ�ُ/ْ�َ 'Oَ�ِْ�ُن  
    
, اك الزلَازِل والْفتَن هنَ: فََأظُنُّه قَاَل في الثَّاِلثَة , وفي نَجدنَا : قَالُوا يا رسول اللَّه ( قَوله  

   ) وبِها يطْلُع قَرن الشَّيطَان 
قَاَل اللَّهم بارِك لَنَا في شَامنَا وبارِك " وقَع في رِواية التِّرمذي والدورقي بعد قَوله وفي نَجدنَا  

وقَاَل يخْرج , فَذَكَره لَكن شَك هْل قَاَل بِها َأو منْها " نَاك ه: لَنَا في يمننَا قَاَل وفي نَجدنَا ؟ قَاَل 
وفي , وقَد وقَع في رِواية الْحسين بن الْحسن في اِلاستسقَاء مثْله في الِْإعادة مرتَينِ , بدَل يطْلُع 

لثَّاِلثَة َأو الرابِعة قَالُوا يا رسول اللَّه وفي نَجدنَا ؟ قَاَل بِها فَلَما كَان ا" رِواية ولَد ابن عون 
ِإنَّما تَرك صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : قَاَل الْمهلَّب " الزلَازِل والْفتَن ومنْها يطْلُع قَرن الشَّيطَان 

  عن الشَّر الَّذي هو موضوع في جِهتهم ِلاستيلَاء الشَّيطَان بِالْفتَنِالدعاء ِلَأهِل الْمشْرِق ِليضعفُوا 
  
ِللشَّمسِ قَرن حقيقَة ويحتَمل َأن يرِيد بِالْقَرنِ قُوة : فَقَاَل الداودي " قَرن الشَّمس " قَوله  وَأما 

وقيَل ِإن الشَّيطَان يقْرِن رْأسه بِالشَّمسِ , وهذَا َأوجه , الشَّيطَان وما يستَعين بِه علَى الِْإضلَال 
وعها ِليقَع سجود عبدتها لَه قيَل ويحتَمل َأن يكُون ِللشَّمسِ شَيطَان تَطْلُع الشَّمس بين عنْد طُلُ
 هنَيقَر , قَاَل الْخَطَّابِيو : نَاء آخَرِينف دعب ثُوندحالنَّاس ي نة من الُْأمالْقَر , ة َأنين الْحقَرو

  ,ل فيما لَا يحمد من الُْأمور يضرب الْمثَ
  
ون من وقَاَل غَيره كَان َأهل الْمشْرِق يومِئذ َأهل كُفْر فََأخْبر صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم َأن الْفتْنَة تَكُ 

 را َأخْبكَم ة فَكَانيالنَّاح لْكل الْ, تبق نم تَن كَانل الْفَأوو نيب قَةا ِللْفُرببس ذَِلك شْرِق فَكَانم
 ح بِهفْريطَان والشَّي هبحا يمم ذَِلكو ينملسة , الْمالْجِه لْكت نع نَشََأتْ مالْبِد كَذَِلكقَاَل , وو

 شْرِق: الْخَطَّابِية الْمجِه ننَجِد م  
  
  ينَةدبِالْم كَان نمينَة ودل الْمشْرِق َأهم يها ويهاحنَواق ورة الْعيادده بنَج ا , كَاند مل النَّجَأصو

وهو خلَاف الْغَور فَِإنَّه ما انْخَفَض منْها وتهامة كُلُّها من الْغَور ومكَّة من , ارتَفَع من الَْأرض 
عى ونْتَهة اامها تدنَج َأن مهتَو اق فَِإنَّهرة الْعينَاح نا مدنَج ِإن يداوالد ا قَالَهاء مهذَا ورِفَ بِه

ولَيس كَذَِلك بْل كُّل شَيء ارتَفَع بِالنِّسبة ِإلَى ما يليه يسمى الْمرتَفع نَجدا , موضع مخْصوص 
نْخَفالْما ورض غَو .   
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�ِ?Eُْ" َرُ�Aَل ا���ِ� : Z'ل   َرeَِ� ا���ُ� َ	ْ�ُ�    ُهَ�ْ�َ�َة  َأُ��   	� -13َ    �َ������� ا���ُ� َ	َ�ْ ِ� َوََ
�'ِرg   &ِ '5ًَدَم    َ&' ِ&ْ� َ�ِ��    َ�A8ُُل    َ :QOِ)َ>ْ َ3َ =ُ�َA�ُ �َ 9ِ ٌد ِإ��' َ�َ?<:ُ� ا�\�ْ َ/'ُنA�ُAْ&َ �L&َ �ْ

 �َ ْhَ ا�\�ْ َ/'ِن    �َوِإن�� ُأِ	 4َُه' jَ�ِ َوُذر���َ(Oَ' ِ&ْ�    َأA�ُ ُهَ�ْ�َ�َة    َواOَ�ِ�ْ' ُث�� َ�A8ُُل    َ&ْ�َ�َ
 ��&n ا��_ ري.   ا�\�ْ َ/'ِن ا���ِج ِ(  

    
   ) عن الزهرِي قَاَل حدثَني سعيد بن الْمسيب : ( قَوله  
  رِيهاب الزحكَذَا قَاَل َأكْثَر َأص , يدقَاَل السة : وريرَأبِي ه نة عملَأبِي س نع رِيهالز نع

 رِيالطَّب هجَأخْر .   
  
   ) ما من بني آدم مولُود ِإلَّا يمسه الشَّيطَان حين يولَد : ( قَوله  
بيان الْمس الْمذْكُور " باب صفَة ِإبليس " د بن الْمسيب عن َأبِي هريرة الْماضية في في رِواية سعي 

غَير عيسى ابن مريم ذَهب , كُّل بني آدم يطْعن الشَّيطَان في جنْبيه بِِإصبعه حين يولَد " لَفْظه 
جي الْحف نن فَطَعطْعاب ي " طُبِيلَد قَاَل الْقُرا الْويهي فة الَّتيمشي الْمف طَان : َأيالشَّي نن مذَا الطَّعه

ِإنِّي ُأعيذُها بِك : ( فَحفظَ اللَّه مريم وابنها منْه بِبركَة دعوة ُأمها حيثُ قَالَتْ , هو ابتداء التَّسليط 
تَهيذُرجِيم وطَان الرالشَّي نى ) ا ميسر عة غَييم ذُريرِلم كُني لَمو . نر عمعة مايي رِوف قَعوو

لسنْد مع رِيهطَان" م الزالشَّي هلَة " ِإلَّا نَخَسمهم ة ثُممجعخَاء مبِنُون و .  
  
   ) مس الشَّيطَان فَيستَهِّل صارِخًا من : ( قَوله  
َأي سبب صراخ الصبِي َأول ما يولَد الَْألَم من " من نَخْسة الشَّيطَان " في رِواية معمر الْمذْكُورة  

 اهطَان ِإيالشَّي ساح , ميلَال الصهتاِلاسو .   
  
   ) غَير مريم وابنها : ( قَوله  
 مي  تَقَديس " فلاب ِإبب " ةببِالنِّس ذَاكو سِإلَى الْم ةبذَا بِالنِّسكُون هي ل َأنتَمحة فَيى خَاصيسكْرِ عبِذ

,  وفيه بعد ِلَأنَّه حديث واحد, ويحتَمل َأن يكُون ذَاك قَبل الِْإعلَام بِما زاد , ِإلَى الطَّعن في الْجنْب 
 ة بِلَفْظريرَأبِي ه نلَاس عخ اهور قَدو " ِلدين وح يهف طَانالشَّي نطَع م قَدي آدنى , كُّل بيسر عغَي

  "وُأمه جعَل اللَّه دون الطَّعنَة حجابا فََأصاب الْحجاب ولَم يصبهما 
  
 ض الرعب ر َأنظْهي يالَّذفَظ الْآخَر وحي ا لَمظَ مفاة حولَة , وقْبظ مافالْح نة ماديالزل , وا قَوَأمو

ومه فَهكَرد ويي زنبجِلك َأعن كَقَوود اِلابقْصالْمو يرِيطْف التَّفْسالْع نكُون مي ل َأنتَمحي ضهمعب 
   . تَعسف شَديد 
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 ا�,�uَ ُؤُب   Dَ َل    َ)��' ا���ُ� َ�َ�ْ&ِ� َوَ$��َ#    ا���ِ���  َ�ْ� َرِ�َ� ا���ُ� َ�ْ�ُ�    ُهَ�ْ	َ�َة ِ�� �� َأ–14
�ْ�ِ tُُآْ# 3َْ�َ&ُ�د�Kَُءَب َأَح uََذا َتjِ3َ ِن Tَ&ْ�Fَل َه  ا� Dَ ُآْ# ِإَذاKَن� َأَحjِ3َ َع Tَ,َ$ْا  �َ bَ�ِ�َ 

 ا�Tَ&ْ�F ُن
  ري)�&n ا��_ 

 

  
ِإن� ا���َ� ُ	ِ�NX اTَ6ُ�ْ َس    Dَ َل    َ�َ�ْ&ِ� َوَ$��َ#  َ)��' ا���ُ�   َ�ْ� ا���ِ���   َأِ�� ُهَ�ْ	َ�َة    َ�ْ�    - 15

tُ�َWْ	ََو ���6َُ� َأْن َ	2ُ ا�,�uَ ُؤَب jِ3ََذا iَTَ�َ َأَحKُُآْ# َوَحِ�Kَ ا���َ� َآ َن َحr2  َ�َ�' ُآِ$َ #ٍ�ِMْ�ُ 0َل
 jِ3َن�َ�  ُه0َ ِ�ْ� ا�Tَ&ْ�F ِن jِ3ََذا َتuَ َءَب َأَحKُُآْ# 3َْ�َ&ُ�د�tُ َ�  َ�ُ� َ	ْ�َحُ�bَ ا���ُ� َوَأ��  ا�,�uَ ُؤُب

�&n ا��_ ري.     ِ�ْ�ُ� ا�Tَ&ْ�F ُن  َ�ِ�bَ َتuَ َءَب اْ$َ,Tَ َع jِ3َن� َأَحKَُآْ# ِإَذا(  
  
   ) ب فَِإنَّما هو من الشَّيطَان وَأما التَّثَاُؤ: ( قَوله    
َأي َأن الشَّيطَان , قَاَل ابن بطَّال ِإضافَة التَّثَاُؤب ِإلَى الشَّيطَان بِمعنَى ِإضافَة الرضا والِْإرادة  

لَا َأن الْمراد َأن . يضحك منْه يحب َأن يرى الِْإنْسان متَثَاِئبا ِلَأنَّها حالَة تَتَغَير فيها صورته فَ
قَد بينَّا َأن كُّل فعل مكْروه نَسبه الشَّرع ِإلَى : وقَاَل ابن الْعربِي . الشَّيطَان فَعَل التَّثَاُؤب 
: قَاَل , لَك ِلَأنَّه واسطَته وَأن كُّل فعل حسن نَسبه الشَّرع ِإلَى الْم, الشَّيطَان ِلَأنَّه واسطَته 

والْعطَاس من تَقْليل الْغذَاء , والتَّثَاُؤب من اِلامتلَاء وينْشَأ عنْه التَّكَاسل وذَِلك بِواسطَة الشَّيطَان 
التَّثَاُؤب ِإلَى الشَّيطَان ِلَأنَّه ُأضيفَ : وقَاَل النَّووِي . وينْشَأ عنْه النَّشَاط وذَِلك بِواسطَة الْملَك 

 لَاِئهتامو خَاِئهرتاسن ودقَل الْبث نكُون عات ِإذْ يوو ِإلَى الشَّهعدب , يبالس نير مذاد التَّحرالْمو
   . الَّذي يتَولَّد منْه ذَِلك وهو التَّوسع في الْمْأكَل 

  
   ) ِإذَا تَثَاءب َأحدكُم فَلْيرده ما استَطَاع فَ: ( قَوله  
  هداب ربي َأسْأخُذ في يقَة , َأيقح درلَا ي قَعي والَّذ فْعه ِلَأنك دلمي َأنَّه اد بِهرالْم سلَييَل , وقو

وز الْكَرماني َأن يكُون الْماضي فيه بِمعنَى الْمضارِع وج, معنَى ِإذَا تَثَاءب ِإذَا َأراد َأن يتَثَاءب 
 .   
  
  
   ) فَِإن َأحدكُم ِإذَا تَثَاءب ضحك منْه الشَّيطَان : ( قَوله  
  لَانجن عبة اايي رِوطَان " فالشَّي نْهم كحض فَِإذَا قَاَل آه "عيث َأبِي سدي حفطَان " يد والشَّي فَِإن

" ِإذَا تَثَاءب َأحدكُم في الصلَاة فَلْيكْظم ما استَطَاع فَِإن الشَّيطَان يدخُل " وفي لَفْظ لَه " يدخُل 
د الرحمن عن َأبِيه عن وكَذَا َأخْرجه التِّرمذي من طَرِيق الْعلَاء بن عب, هكَذَا قَيده بِحالَة الصلَاة 
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 ة بِلَفْظريرَأبِي ه " تَطَاعسا ام مكْظفَلْي دكُمَأح بطَان فَِإذَا تَثَاءالشَّي نلَاة مي الصالتَّثَاُؤب ف "
 رِيقْبيد الْمعس نع لَانجن عد بمحطَرِيق م نم اِئيالنَّسو يذمِللتِّروه وة نَحريرَأبِي ه نع ,

 بِلَفْظ َأبِيه نع رِيقْبيد الْمعن سد اللَّه ببطَرِيق ع نم هاجن مبا اهورو " عضفَلْي دكُمَأح بِإذَا تَثَاء
َأكْثَر : رح التِّرمذي قَاَل شَيخنَا في شَ" فَِإن الشَّيطَان يضحك منْه , يده علَى فيه ولَا يعوِي 

ووقَع في الرواية الُْأخْرى تَقْييده بِحالَة الصلَاة فَيحتَمل , رِوايات الصحيحينِ فيها ِإطْلَاق التَّثَاُؤب 
, الْمصلِّي في صلَاته  وِللشَّيطَانِ غَرض قَوِي في التَّشْوِيش علَى, َأن يحمل الْمطْلَق علَى الْمقَيد 

 لَاة َأشَدي الصته فاهتَكُون كَر ل َأنتَمحيلَاة , والَة الصر حي غَيه فكْرلَا ي َأن ذَِلك نم ملْزلَا يو .
 ضهمعقَاَل ب قَدي ال: ور لَا في الَْأمد فقَيلَى الْمل عمحا يطْلَق ِإنَّمالْم ي ِإنته , نَّهاهد كَرَؤييو

  ,وبِذَِلك صرح النَّووِي , مطْلَقًا كَونه من الشَّيطَان 
  
  
  بِيرن الْعبالَة : قَاَل اي كُّل حي كَظْم التَّثَاُؤب فغنْبال , يولَى الَْأحا َأولَاة ِلَأنَّهالص ا خَصِإنَّمو

م يها فِلم هفْعلْقَة بِداج الْخوِجاعَئة ويال الْهدتعا نوج عالْخُر ن.  
  
  هاجن مبي ايد فعة َأبِي سايي رِوله فا قَوَأموِي " وعلَا يلَة " ومهنِ الْميبِالْع التَّثَاُؤب , فَِإنَّه هشَب

را عنْه واستقْباحا لَه فَِإن الْكَلْب يرفَع رْأسه ويفْتَح فَاه الَّذي يستَرسل معه بِعواء الْكَلْب تَنْفي
ومن هنَا تَظْهر النُّكْتَة في كَونه يضحك منْه . والْمتَثَاِئب ِإذَا َأفْرطَ في التَّثَاُؤب شَابهه , ويعوِي 

 ,بِتَشْوِيه ة لَهبلْعم هريص الَة  ِلَأنَّهالْح لْكي تخَلْقه ف .  
  

وهو وِإن , فَيحتَمل َأن يراد بِه الدخُول حقيقَة " فَِإن الشَّيطَان يدخُل " وَأما قَوله في رِواية مسلم 
والْمتَثَاِئب في , اكرا ِللَّه تَعالَى كَان يجرِي من الِْإنْسان مجرى الدم لَكنَّه لَا يتَمكَّن منْه ما دام ذَ
  . تلْك الْحالَة غَير ذَاكر فَيتَمكَّن الشَّيطَان من الدخُول فيه حقيقَة 

  
 نْهكُّن مالتَّم ادَأرخُول وكُون َأطْلَقَ الدي ل َأنتَمحيو ; ء َأني شَيخََل فد نشَْأن م نم كُون ِلَأني

 نْهكِّنًا متَمغَطَّى بِالْكَفِّ . مبِالتَّثَاُؤبِ فَي نْفَتَحا ِإذَا ال متَنَاولَى الْفَم فَيد ععِ الْيضر بِوا الَْأمَأمو
 بِ ذَِلكبتَاح بِساِلانْف نع فْظًا لَهنْطَبِقًا حم ا ِإذَا كَانموه ونَحع ا. وضنَى وعي مفلَى الْفَم ود علْي

, وِإنَّما تَتَعين الْيد ِإذَا لَم يرتَد التَّثَاُؤب بِدونها , وضع الثَّوب ونَحوه مما يحصل ذَِلك الْمقْصود 
قَدم ويستَثْنَى ذَِلك بْل يتََأكَّد في حال الصلَاة كَما تَ, ولَا فَرق في هذَا الَْأمر بين الْمصلِّي وغَيره 
  .من النَّهي عن وضع الْمصلِّي يده علَى فَمه 
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 ِلَئلَّا ي نْهب عذْهتَّى ية حاءرالْق نك عسمي لَاة َأني الصف تَثَاِئب ِإذَا كَانالْم ر بِهْؤما يممر وتَغَي
  , َأبِي شَيبة نَحو ذَِلك عن مجاهد وعكْرِمة والتَّابِعين الْمشْهورِين وَأسنَد ابن , نَظْم قراءته 

  
من مرسل يزِيد بن " التَّارِيخ " ومن الْخَصاِئص النَّبوِية ما َأخْرجه ابن َأبِي شَيبة والْبخَارِي في 

وَأخْرج الْخَطَّابِي من طَرِيق مسلَمةَ بن " صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَطُّ  ما تَثَاءب النَّبِي" الَْأصم قَاَل 
  . ومسلَمة َأدرك بعض الصحابة وهو صدوق " ما تَثَاءب نَبِي قَطُّ " عبد الْملك بن مروان قَاَل 

  
َأنَّه صلَّى اللَّه علَيه " الشِّفَاء ِلابنِ سبع " ووقَع في . ثَاُؤب من الشَّيطَان ويَؤيد ذَِلك ما ثَبتَ َأن التَّ

   . واللَّه َأعلَم , ِلَأنَّه من الشَّيطَان , وسلَّم كَان لَا يتَمطَّى 
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����    َزْوِج ا���ِ���   َرeَِ� ا���ُ� َ	Oَ�ْ'    َ	'ِئَ\َ-    َ	ْ�     -16َ  �َ����ِ?Eَْ"  َأن�Oَ'    ا���ُ� َ	َ�ْ ِ� َوََ 
�    َرُ�Aَل ا���ِ� َ���َ̂'ُب    اْ�َ?َ�'ِئNِ�ْ$َ -َ6َُل �3ِ اEَ�َْ�'ِن  ِإن�   َ�A8ُُل    َ���� ا���ُ� َ	َ�ْ ِ� َوَ   َوُهAَ ا�<�

 ا�O6ُ�ْ'ِن    ا�\�َ 'pِ ُ� ا�<�ْ?9ِA)ُ3َ �ُEُ?َ>ْ)َ3َ 7َ ِ� ِإَ��     3ََ(ْ<َ(ِ�ُق    اَ&ْ2َ�ْ� nِZَُ� �3ِ ا�<�َ?'ِء  3ََ(4ُْآُ� 
    �ْOِ>ِ#ُْ�ِ= َأْن	َئَ- َآ4َْ�ٍ- ِ&ْ� ِ'&ِ 'OَEَ&َ َنA�ُ4ِ6ْ َ3َ  .ا��_ ري n&�(  
  

   َ�A8ُُل    َ	Oُ�َْ?'  َرeَِ� ا���ُ�   َج'ِ�َ� ْ�َ� َ	ْ�ِ= ا���ِ�    	�- 17
����   ِ� Zَ'َل َرُ�Aُل ا���َ  �َ��� A:#6ُ3َا ِ�ْ�َ 'َن6ُْ� ِإَذا َآ'َن ُجْ�ُ[ ا���ْ Qِ َأْو َأْ&َ<ْ ُ(ْ�   ا���ُ� َ	َ�ْ ِ� َوَ

ُ̂�:Aُهْ� A8ُ�ِhْ2َ3َا ا�\�َ 'pِ َ� َ$ْ�َ(ِ\ُ� 3َِ]ن� 3َ Qِ ْا��� �ْ&ِ -ٌ	َ'�َ Dَ4ٍ 3َِ]َذا َذَهHِ�َ 9ِ  وا�اَب َواْذُآُAَ�ْ2َ�ْا
� ا���َ�� ا���ِ� َو5َ?�ُ�وا   َوَأْوُآAا    ُ&8ً�َFْ'  ِ� 3َِ]ن� ا�\�ْ َ/'َن َ�' َ�ْ#َ(ُ[ َ�'ً�'اَْ�� َواْذُآُ�وا اْْ6ُ�َ�َZِ 

'Hً َْش 'Oَ ْ�َ	َ اAeُ�ُEْ$َ َأْن Aْ�َا���ِ� َو �َ�� gِنَ َ(6ُْ� َواْذُآُ�وا اْْ6َُ̂  �ِ'rَ&َ اAHُ#ِpْا��_'ري. َوَأ ] ^�  

  
�    َ	ْ� ا���ِ���   َرeَِ� ا���ُ� َ	ْ�ُ�    َج'ِ�ٍ�    َ	ْ�    -18َ���  ا���ْ Qُ    اْ�َ(ْ%َ�َ[    ِإَذا    Zَ'َل    َ���� ا���ُ� َ	َ�ْ ِ� َوَ

�'َ	ٌ- ِ&ْ� اEِ�َْ\'ِء  َ$ْ�َ(ِ\ُ� 4ٍHِ�َ 9ِ 3َِ]َذا َذَهDَ ا�\�َ 'pِ َ� 3َِ]ن� A:#6ُ3َا ِ�ْ�َ 'َن6ُْ�    ا���ْ Qِ   ُجْ�ُ[    َأْو Zَ'َل  َ
�� ا���ِ� َوَأjَ9َ'�َrْ&ِ sْ#ِpْ َواْذُآْ� A:�_َ3َُهَْ�� ا���ِ�  َوَأjَ�َ'�َ tْ�ِhْ َواْذُآْ� اَْ�َواْذُآْ�    َوَأْوِك ِ�8َ'َءَك    اْ

� ا���ِ� َ�� ا���ِ� َوEْ$َ Aْ�َُ�ُض َ	َ�ْ ِ� َشْ    ِإَن'َءَك  َو5َ?�ْ�   اَْ��^ [ ا��_'ري.   Hً'َواْذُآْ� اْ 
  
  لُهل : ( قَونْح اللَّيج كَان ل َأواللَّي نَحتَجسِإذَا ا (   
  ينيهة الْكُشْمايي رِول " فنْح اللَّيقَاَل ج ا " َأورِهبِكَسالْجِيم و مبِض وهوب , ود غُرعاله بنَى ِإقْبعالْمو

اللَّيل َأقْبَل واستَجنَح حان جنْحه َأو وقَع وحكَى عياض َأنَّه وقَع في رِواية َأبِي يقَال جنَح , الشَّمس 
 ذَر " عتَنْجسيف " احتَص وهاء ول الْحدلَة بمهنِ الْميبِالْع , ييلنْد الَْأصعل " ول اللَّيَأو " له َأول قَودب

   . تَامة َأي حصَل " وكَان جنْح اللَّيل : " في قَوله " كَان " و , اللَّيل  كَان جنْح
  
  لُهقَو ) : مفَخَلُّوه (   
خيفَ  ِإنَّما: قَاَل ابن الْجوزِي , وِللسرخْسي بِضم الْحاء الْمهملَة , كَذَا ِللَْأكْثَرِ بِفَتْحِ الْخَاء الْمعجمة  

والذِّكْر , علَى الصبيان في تلْك الساعة ِلَأن النَّجاسة الَّتي تَلُوذ بِها الشَّياطين موجودة معهم غَاِلبا 
بِم لَّقُونتَعي شَارهمنْتنْد اين عاطالشَّيا وان غَاِلبيبالص نفْقُود مم منْهز مرحي يالَّذ لُّق بِهالتَّع منهكما ي ,

والْحكْمة في انْتشَارهم حينَِئذ َأن حركَتهم في اللَّيل . فَلذَِلك خيفَ علَى الصبيان في ذَِلك الْوقْت 
وِلهذَا . وكَذَِلك كُّل سواد , غَيره  ِلَأن الظَّلَام َأجمع ِللْقُوى الشَّيطَانية من, َأمكَن منْها لَهم في النَّهار 
 يث َأبِي ذَردي حلَاة ؟ قَاَل " قَاَل فقْطَع الصا يطَان : فَمد شَيوم " الْكَلْب الَْأسلسم هجَأخْر .   

  
  لُهابك : ( قَوقْ بَأغْلو (   
  دفْرطَاب ِلمخ ود , هكُّل َأح اد بِهرالْمنَى , وعبِ الْمسبِح امع ود , فَهفْرلَة الْمقَابم َأن لَا شَكو

  ,بِالْمفْرد تُفيد التَّوزِيع 
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  َوَأْوُآAا    اv�ِْنَ َ-    5َ?�ُ�وا    :َرZَ �ُEَ3َ'َل   َرeَِ� ا���ُ� َ	Oُ�َْ?'    ا���ِ�  َج'ِ�ِ� ْ�ِ� َ	ْ�ِ=   َ	ْ�    -19
 -َ َ8ِ��ْ�َ 'َن6ُْ� ِ	ْ�َ= اEِ�َْ\'ِء 3َِ]ن� ِ�ْ�ِ%�� اْنِ(َ\'ًرا َو5َْ/َ#ً-    َواْآِ#ُ(Aا    اAَ�ْ2َ�ْاَب    َوَأِج ُ#Aا     ا2َ�ِْْ 

ْ ِ" ُر��َ?' اْجَ(��ْت اْ�َ#ِ( َ�َ- َ9ْ2َ3َ�Zَْ" َأْهQَ اْ�َ�   اْ�ُ#Aَْ�ِ<8ََ-    َوَأAHُ#ِpْا اْ�َ?rَ'ِ� َ[ ِ	ْ�َ= ا��:Zَ'ِد 3َِ]ن� 
�^ [ ا��_'ري.    
  
  
  لُهة : ( قَويوا الْآنرخَم (   
وخَمر ِإنَاءك واذْكُر اسم اللَّه ولَو َأن " ومضى في الرواية الَّتي في صفَة ِإبليس . َأي غَطُّوها  

   . يْأتي مزِيد ِلذَِلك في الَْأشْرِبة وهو بِضم الراء وبِكَسرِها وس" تَعرِض علَيه شَيًئا 
  
  لُهُئوا : ( قَوكَأوو (   
   . والْوِكَاء اسم ما يسد بِه فَم الْقربة , بِكَسرِ الْكَاف بعدها همزة َأي اُربطُوها وشُدوها  

  
  لُهَأجِيفُوا : ( قَوو (   
  الْفَاء َأيا تَقُول بِالْجِيمِ وقُوهاب ِإذَا َأغْلَقْته : َأغْلفْت الْباز . َأجقَاَل الْقَزاب : وفَْأت الْبتَقُول ج

وجفَْأت , وفيه نَظَر فَِإن َأجِيفُوا لَامه فَاء , لَم َأر من ذَكَره هكَذَا غَيره : قَاَل ابن التِّين . َأغْلَقْته 
فَِإن الشَّيطَان لَا , وَأغْلقُوا الَْأبواب واذْكُروا اسم اللَّه " ي الرواية الْماضية زاد ف. لَامه همزة 

   " . يفْتَح بابا مغْلَقًا 
  
  لُهتُوا : ( قَواكْفو (   
والْمعنَى امنَعوهم من , يكُم بِهمزة وصل وكَسر الْفَاء ويجوز ضمها بعدها مثَنَّاة َأي ضموهم ِإلَ 

   . الْحركَة في ذَِلك الْوقْت 
  
  لُهاء : ( قَوسنْد الْمع (   
   " . ِإذَا جنَح اللَّيل َأو َأمسيتُم فَكُفُّوا صبيانَكُم " في الرواية الْمتَقَدمة في هذَا الْباب  

  
  لُهقَو ) :خَطَفَةً  فَِإنا وشَارنْتا ِللْجِن (   
فَِإن الشَّياطين تَنْتَشر حينَِئذ " في الرواية الْماضية , بِفَتْح الْخَاء الْمعجمة والطَّاء الْمهملَة والْفَاء  

   . وكََأنَّه ذَكَّره بِاعتبارِ الْوقْت " ا ذَهب فَِإذَ" وفي رِواية الْكُشْميهني " وِإذَا ذَهبتْ ساعة من اللَّيل 
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  لُهقَة : ( قَوسيالْفُو فَِإن (   
   . هي الْفَْأرة  

  
  لُهتْ : ( قَوتَرجا (   
استْئذَان حديث ابن وسيْأتي في اِل" ربما جرتْ " في رِواية الِْإسماعيلي , بِالْجِيمِ وتَشْديد الراء  

قَاَل النَّووِي هذَا عام يدخُل فيه نَار " لَا تَتْركُوا النَّار في بيوتكُم حين تَنَامون " عمر مرفُوعا 
وِإن حصَل ,  وَأما الْقَنَاديل الْمعلَّقَة فَِإن خيفَ بِسببِها حرِيق دخَلَتْ في ذَِلك, السراج وغَيره 

  . الَْأمن منْها كَما هو الْغَاِلب فَلَا بْأس بِها ِلانْتفَاء الْعلَّة 
  

 طُبِيقَاَل الْقُربِ : وتَكُون ِللنَّد ل َأنتَمحية ولَحصشَاد ِإلَى الْماب الِْإرب ناب مذَا الْبر هاميع َأومج
ظَن قَوم َأن الَْأمر : وقَاَل ابن الْعربِي . من يفْعل ذَِلك بِنية امتثَال الَْأمر  ولَا سيما في حقّ, 

وكََأن اخْتصاص اللَّيل ; ولَيس كَذَِلك وِإنَّما هو مقَيد بِاللَّيِل , بِغَلْق الَْأبواب عام في الَْأوقَات كُلّها 
ل  بِذَِلكاللَّي لَافقُّظ بِخّل التَّيحا مار غَاِلبالنَّه طَان , ِلَأنجِع ِإلَى الشَّيري يع ذَِلكمي جل فالَْأصو

   . فَِإنَّه هو الَّذي يسوق الْفَْأرة ِإلَى حرق الدار 
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20-    �ْ	َ     Dٍ ْOَ�ُ �ِ�ْ Nِ�NِEَ�ْْ�ِ= ا	َل   َ'Zَ:  "ُEْ?ِ�  :َ�A8ُُل    َأَنً<'    َ
�    َآ'َن ا���ِ��: َ����� ِإن��   Zَ'َل    اْ�َ_َ�'َء     َدQَ5َ ِإَذا   َ���� ا���ُ� َ	َ�ْ ِ� َوَOُا���  �ْ&ِ jَ�ِ ُذA	َُأ    wِ�ُ_ُ�ْا

    wَِواْ�َ_َ�'ِئ   �ُEَ�َ'$َ   �ُ�َْة  ا�َ	َ�ْ	َ    �ْ	َ    -َ�َEَْل    ُش'Zََو   �ْhُ ٌر=َ    �ْ	َ    -َ�َEْاْ�َ_َ�'َء  َأَ$� ِإَذا   ُش  
��    َوZَ'َل  َA&ُ    �ْ	َ    9َ?�'ٍد    Qَ5ََل    ِإَذا َد'Zََزْ�ٍ=    َو �ُ�ْ =ُ Eِ�ِإَذا َأَراَد    َ	ْ�ُ= اNِ�NِEَ�ْ    9َ=�َثَ�'    َ

Qَ5ُ=ْ�َ ا��_'ري.  َأْن ] ^�  
  
   ) الْخُبث : ( قَوله  
 مة  بِضايوي الرة كَذَا فدحوالْمة ومجعالْم , قَاَل الْخَطَّابِيره : ووز غَيجلَا ي ِإنَّه , بَِأنَّه قِّبتُعو

: قَاَل النَّووِي , يجوز ِإسكَان الْموحدة كَما في نَظَاِئره مما جاء علَى هذَا الْوجه كَكُتُبٍ وكُتْب 
ِإلَّا َأن يقَال ِإن تَرك , د صرح جماعة من َأهل الْمعرِفَة بَِأن الْباء هنَا ساكنَة منْهم َأبو عبيدة وقَ

  ,التَّخْفيف َأولَى ِلَئلَّا يشْتَبِه بِالْمصدرِ 
  
ران الشَّياطين وِإنَاثهم قَالَه الْخَطَّابِي وابن يرِيد ذُكْ, والْخُبث جمع خَبِيث والْخَباِئث جمع خَبِيثَة  

   –يعني الْبخَارِي  - قَاَل َأبو عبد اللَّه : ووقَع في نُسخَة ابن عساكر , حبان وغَيرهما 
  

وِإن كَان , لْحركَة فَقَد تَقَدم تَوجِيهه فَِإن كَانَتْ مخَفَّفَة عن ا, ويقَال الْخُبث َأي بِِإسكَانِ الْموحدة 
 ابِيرن الَْأعبا قَاَل اكَم نَاهعد فَمفْرنَى الْمعوه : بِمكْرالشَّتْم : قَاَل , الْم والْكَلَام فَه نم كَان فَِإن ,

وِإن كَان من الشَّراب فَهو , عام فَهو الْحرام وِإن كَان من الطَّ, وِإن كَان من الْملَل فَهو الْكُفْر 
 ارالض,  

  
وِلهذَا ; وعلَى هذَا فَالْمراد بِالْخَباِئث الْمعاصي َأو مطْلَق الَْأفْعال الْمذْمومة ِليحصل التَّنَاسب  

هكَذَا " الْخُبث والْخَباِئث " َأو " ه من الْخُبث والْخَبِيث َأعوذ بِاَللَّ" وقَع في رِواية التِّرمذي وغَيره 
 لَى الشَّكاد , عالِْإفْر عكَانِ مل بِالِْإسع , الَْأومالْج عم رِيكي بِالتَّحالثَّانو , ء : َأيالشَّي نم

وكَان صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم . ن الشَّياطين وِإنَاثهم َأو من ذُكْرا, الْمكْروه ومن الشَّيء الْمذْموم 
 ةيودبا ِللْعاريذ ِإظْهتَعسيمِ , يلا ِللتَّعر بِههجيو .  

  
صهيب وقَد روى الْعمرِي هذَا الْحديث من طَرِيق عبد الْعزِيز بن الْمخْتَار عن عبد الْعزِيز بن 

" َأعوذ بِاَللَّه من الْخُبث والْخَباِئث , بِسمِ اللَّه : ِإذَا دخَلْتُم الْخَلَاء فَقُولُوا : " بِلَفْظ الَْأمر قَاَل 
   . وفيه زِيادة التَّسمية ولَم َأرها في غَير هذه الرواية , وِإسنَاده علَى شَرط مسلم 
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 ة : ( له قَورعرن عبا هعتَاب (   
   . وحديثه عنْد الْمصنِّف في الدعوات , اسمه محمد  

  
   ) وقَاَل غُنْدر . ( قَوله  
  هر بِلَفْظغُنْد نار عنْدشَّار بن بد بمحم ننَده عسي مار فزالْب لَهصيق ولذَا التَّعه ,ورد ومَأح اه

   . بن حنْبل عن غُنْدر بِلَفْظ ِإذَا دخََل 
  

   ) وقَاَل سعيد بن زيد : ( قَوله 
حدثَنَا َأبو النُّعمان : ورِوايته هذه وصلَها الْمَؤلِّف في الَْأدب الْمفْرد قَاَل , هو َأخُو حماد بن زيد  

كَان النَّبِي صلَّى اللَّه : حدثَني َأنَس قَاَل : بن زيد حدثَنَا عبد الْعزِيز بن صهيب قَاَل  حدثَنَا سعيد
  علَيه وسلَّم ِإذَا َأراد َأن يدخُل الْخَلَاء قَاَل 

  
" ِإذَا دخََل الْخَلَاء : " مراد من قَوله وَأفَادتْ هذه الرواية تَبيين الْ, فَذَكَر مثْل حديث الْباب . . 
 ده : َأيعخُول لَا بة الدادنْد ِإرذَا الذِّكْر عقُول هي لَم . كَاناَللَّه َأعة . ودعنَة الْمكي الَْأمذَا فهو

والْكَلَام هنَا . َأعم ِلشُموِلها انْتَهى " ذَا َأتَى ِإ" رِواية . وِلهذَا قَاَل ابن بطَّال , ِلذَِلك بِقَرِينَة الدخُول 
َأحدهما هْل يخْتَص هذَا الذِّكْر بِالَْأمكنَة الْمعدة ِلذَِلك ِلكَونها تَحضرها الشَّياطين كَما : في مقَامينِ 

  , ورد في حديث زيد بن َأرقَم في السنَن 
  

 اء َأوي قَضع فشْري ا لَمي مالثَّان حت ؟ الَْأصيب الْباني جثَلًا في ِإنَاء مال فب تَّى لَول حشْمي
  :الثَّاني متَى يقُول ذَِلك ؟ فَمن يكْره ذكْر اللَّه في تلْك الْحالَة يفَصل . الْحاجة 

  
وَأما في غَيرها فَيقُوله في َأول الشُّروع , ِلذَِلك فَيقُوله قُبيل دخُولها َأما في الَْأمكنَة الْمعدة  

ومن . يستَعيذ بِقَلْبِه لَا بِلسانه : وقَالُوا فيمن نَسي , كَتَشْميرِ ثيابه مثَلًا وهذَا مذْهب الْجمهور 
   . عن ماِلك لَا يحتَاج ِإلَى تَفْصيل يجِيز مطْلَقًا كَما نُقَل 

   ) : تَنْبِيه (  
ولَيس لَه في الْبخَارِي , سعيد بن زيد الَّذي َأتَى بِالرواية الْمبينَة صدوق تَكَلَّم بعضهم في حفْظه  

فَقَد رواه مسدد عن عبد الْوارِث عن عبد , ذَا اللَّفْظ لَكن لَم ينْفَرِد بِه, غَير هذَا الْموضع الْمعلَّق 
  . وَأخْرجه الْبيهقي من طَرِيقه وهو علَى شَرط الْبخَارِي , الْعزِيز مثْله 
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���   َأن� َرُ�Aَل ا���ِ�  َرeَِ� ا���ُ� َ	ْ�ُ�     َأِ�� ُهَ�ْ�َ�َة   َ	ْ�     -21َ �َ���   :Zَ'َل   � ا���ُ� َ	َ�ْ ِ� َوَ
َْ̂?ُ= َوُهَ Aَ	Zَ �ْ&َ ��َ'َل َ�' ِإَ�َ� ِإ��'  ُآ�Q َشْ�ٍء Zَِ=�ٌ�  ا���ُ� َوxُ=َ9ْ َ�' َشِ��jَ َ�ُ� َ�ُ� اْ�ُ?jُ�ْ َوَ�ُ� اْ�

َِ̂ ْ" َ	ْ�ُ�ِرZَ'ٍب َوُآِ(Dَ َ�ُ�  َ	ْ\ِ�    َ	ْ=َل    Aْ�َ �3ٍِم ِ&'َئَ- َ&��ٍة َآ'َنْ" َ�ُ�  ِ&'َئُ-  ِ&'َئُ- 9ََ<َ�ٍ- َوُ&
9َ(�� ُ�ْ?ِ<َ� َوَ�ْ� َ�2ِْت َأQَnَ3ْ2َ�ِ =ٌ9َ ِ&?�'  ِ&ْ� ا�\�ْ َ/'ِن َ�Aَْ&ُ� َذjَ�ِ   9ِْ�ًزا    َ� �Hٍَ- َوَآ'َنْ" َ�ُ� 

Qٌَج'َء ِإ��' َرُج �ُ�ْ&ِ �َRََأْآ Qَ?ِ	َ         ا��_ ري n&�( 

  
لَه الْملْك ولَه الْحمد وهو علَى كُّل شَيء , لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه وحده لَا شَرِيك لَه  من قَاَل( قَوله  

   ) قَدير 
بِيده " وفي ُأخْرى زِيادة " يحيي ويميت " وورد في بعضها زِيادة , هكَذَا في َأكْثَر الروايات  

   . كُر من زاد ذَِلك وسَأذْ" الْخَير 
  
   ) ماَئة مرة ( قَوله  
وفي " في يوم ماَئة مرة " في رِواية عبد اللَّه بن يوسف عن ماِلك الْماضية في بدء الْخَلْق  

ةَ عنْد جعفَر الْفريابِي في الذِّكْر ومثْله في حديث َأبِي ُأمام" ِإذَا َأصبح " رِواية عبد اللَّه بن سعيد 
 , ذَِلك يده بَِأنتَقْي يث َأبِي ذَردي حف قَعوتَكَلَّم " وي ل َأنر قَبلَاة الْفَجر صبي دقَاَل " ف نشْر " لَكع

   . قَال وفي سنَدهما شَهر بن حوشَب وقَد اُخْتُلفَ علَيه وفيه م" مرات 
  
   ) كَانَتْ لَه ( قَوله  
. في رِواية الْكُشْميهني من طَرِيق عبد اللَّه بن يوسف الْماضية كَان بِالتَّذْكيرِ َأي الْقَول الْمذْكُور  
   
   ) عدل ( قَوله  
   . وبِالْكَسرِ الْمثْل , َل الشَّيء من غَير جِنْسه الْعدل بِالْفَتْحِ ما عد: قَاَل الْفَراء , بِفَتْحِ الْعين  

  
   ) عشْر رِقَاب ( قَوله  
من قَاَل لَا " ويوافقه رِواية ماِلك حديث الْبراء بِلَفْظ " عدل رقَبة " في رِواية عبد اللَّه بن سعيد  

َأخْرجه النَّساِئي وصححه ابن حبان " ر مرات كُن لَه عدل رقَبة عشْ" وفي آخره " ِإلَه ِإلَّا اللَّه 
 هلَيي التَّنْبِيه عْأتيا ساب كَمي الْبي فوب الَّذيث َأبِي َأيدي حيره فنَظم واكالْحفَر , وعج جَأخْرو

طَرِيق الز ني الذِّكْر مف ابِييرة قَاَل الْفريرا هَأب َأن َؤِليد الدمحن مة بكْرِمي عنرَأخْب رِيه "
ومثْله رِواية سهيل بن َأبِي " ولَا تَعجِزوا َأن تَستَكْثروا من الرقَاب , من قَالَها فَلَه عدل رقَبة 

   . صحابِيه فَقَاَل عن َأبِي عياش الزرقي َأخْرجه النَّساِئي صاِلح عن َأبِيه لَكنَّه خَالَفَ في 
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   ) وكُتبتْ ( قَوله  
  ينيهة الْكُشْمايي رِوف " بكُتيرِ " وبِالتَّذْك .   

  
   ) وكَانَتْ لَه حرزا من الشَّيطَان ( قَوله  
 عن سد اللَّه ببة عايي رِوي " يد فسمتَّى يمه حوظَ يفحو " ادزي " وسمين يح ثْل ذَِلكقَاَل م نمو

 ثْل ذَِلكم لَه د " كَانعا بهلَيي التَّنْبِيه عْأتى يق ُأخْري طُرف ثْل ذَِلكمو .   
  
   ) ولَم يْأت َأحد بَِأفْضل مما جاء ( قَوله  
   . مما جاء بِه " وفي رِواية عبد اللَّه بن يوسف " ا كَذَا هنَ 

  
   ) ِإلَّا رجل عمَل َأكْثَر منْه ( قَوله  
لَم يجِْئ َأحد بَِأفْضل من عمله ِإلَّا من قَاَل َأفْضل " في حديث عمرو بن شُعيب عن َأبِيه عن جده  

 ذَِلك نرو َأ" مميح ِإلَى عحص نَدبِس اِئيالنَّس هجله , خْري قَوثْنَاء فتاِلاسل " وجع " ِإلَّا رنْقَطم
 هلَيزِيد عي فَِإنَّه ا قَالَهمل قَاَل َأكْثَر مجر نير لَكالتَّقْدلًا , وتَّصثْنَاء متكُون اِلاسي وز َأنجيو .   
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    :Zَ'َل   َرeَِ� ا���ُ� َ	Oُ�َْ?'    اْ�ِ� َ	��'ٍس    ْ� َ	    -22
�    َآ'َن ا���ِ��: َ���ََ̂<َ�    ُ��AEَُذ    َ���� ا���ُ� َ	َ�ْ ِ� َوَ َُ̂<ْ َ�    اْ� ُ��AEَُذ  ِإن� َأَ�'ُآَ?' َآ'َن   َوَ�A8ُُل    َواْ�

 'Oَ�ِ    Qَ 	ِ'?َ�َ̂'َق    ِإْ �ُآ�Q  َوِ&ْ�   َوَه'&�ٍ-    َشْ َ/'ٍن  ُآ�Q ا�(�'&�ِ- ِ&ْ� 6َ�ِِ�َ?'ِت ا���ِ�َأُ	Aُذ    َوِإْ
�^ [ ا��_'ري.  َ�'&�ٍ-   َ	ْ ٍ�   

  
   . حديثُ ابن عباس في التَّعوِيذ بِكَلمات اللَّه التَّامة 

  
    
  لُها : ( قَواكُمَأب ِإن (   
 هلَييم عاهررِيد ِإبلَى  يا عدج هنا ِلكَوَأب اهمسلَام والس .   

  
  لُهاللَّه : ( قَو اتمبِكَل (   
وتَمتْ ( وقيَل ما وعد بِه كَما قَاَل تَعالَى , وقيَل َأقْضيته , قيَل الْمراد بِها كَلَامه علَى الِْإطْلَاق  

ونُرِيد َأن نَمن علَى الَّذين ( والْمراد بِها قَوله تَعالَى ) بني ِإسراِئيَل  كَلمةُ ربك الْحسنَى علَى
الْمراد بِالتَّامة الْكَاملَة وقيَل النَّافعة وقيَل الشَّافية وقيَل الْمباركَة وقيَل ) اُستُضعفُوا في الَْأرضِ 

كَان : قَاَل الْخَطَّابِي , مضي وتَستَمر ولَا يردها شَيء ولَا يدخُلها نَقْص ولَا عيب الْقَاضية الَّتي تَ
ويحتَج بَِأن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه , َأحمد يستَدّل بِهذَا الْحديث علَى َأن كَلَام اللَّه غَير مخْلُوق 

سلَا ي لَّمسو خْلُوقيذ بِمتَع .   
  
  لُهطَان : ( قَوكُّل شَي نم (   
  الْجِنين الِْإنْس واطته شَيخُل تَحدي .   

  
  لُهة : ( قَوامهو (   
سمه فَيقَال لَه وقيَل كُّل ما لَه سم يقْتُل فََأما ما لَا يقْتُل , بِالتَّشْديد واحدة الْهوام ذَوات السموم  

 اموالس , وءبِس مة تَهماد كُّل نَسريَل الْمقو .   
  
  لُهة : ( قَون لَاميكُّل ع نمو (   
  ل : قَاَل الْخَطَّابِيخَبنُون وج نانِ مبِالِْإنْس مآفَة تُلاء وكُّل د اد بِهرد . الْميبو عقَاَل َأبو :له َأص

يعني َأنَّها : وقَاَل ابن الَْأنْبارِي , ِلَأنَّه َأراد َأنَّها ذَات لَمم " لَامة " وِإنَّما قَاَل , من َألْممت ِإلْماما 
   .  وقَاَل لَامة ِليَؤاخي لَفْظ هامة ِلكَونه َأخَفّ علَى اللِّسان, تَْأتي في وقْت بعد وقْت 
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���� ا���ُ�   ا���ِ���  أن 	��  ر�e اz   َأِ�� َ&ْ<AEٍُد    َ	ْ�  - 23َ  �َ���َ&ْ� Zََ�َأ     :Zَ'َل   َ	َ�ْ ِ� َوَ
�Aَرِة ُ �ِ5ِg �ْ&ِ �ِ ْ)َ�َv�ْ'�ِ    ِة�ا8َ�َ�َْ    xُ')َ#َ�3ِ َ�ْ َ�ٍ- َآ   

�     َوZَ'َلِRَ ْOَ�ُْن ْ�ُ� ا'?َRْ	ُ   '�ٌَف     9َ=�َثAْ	َ    �ْ	َ   �ِ�ْ =ِ�?َ̂ &ُ  �َ��ِ �َرeَِ�    َأِ�� ُهَ�ْ�َ�َة    َ	ْ�    ِ
�    َوآ�َ�ِ�� َرُ�Aُل ا���ِ�  :  Zَ'َل    ا���ُ� َ	ْ�ُ� َ������� ا���ُ� َ	َ�ْ ِ� َوََ   |ِ#ِْ̂ َزَآ'ِة َرَ&nَ'َن 2َ3ََ$'ِن�  ِ�

ARُْ̂ ِ&ْ� ا�/�Eَ'ِم 3َ �َ QَEَ%َ3َ ٍتg�ُ$ُ4ْ5َ2َ  �ِِل ا���A����� ا���ُ� َ	َ�ْ ِ�   8ُ3َْ�ُ" 2َ�َْرjَ��Eَ3َ ِإَ�� َرَُ 
 �َ���َِ̂=�wَ 8َ3َ'َل ِإَذا َأَوْ�َ" ِإَ�� 3َِ�اِشZْ'3َ jََ�ْأ   َوَ َ�ْ� َ�Nَاَل َ&g    �ْ&ِ jَEََ�َ- ا6ُ�ْْ�ِ���     8َ3َ{� اْ�

�    ٌن rْ$ُ ��)9َِ�َ[ َوZَ'َل ا���ِ��: َشْ َ/' َ�َ8ْ�jَ�ُ ا���ِ� 9َ'3ٌِ| َوَ�'َ������� ا���ُ� َ	َ�ْ ِ� َوََ    jَZَ=َ�َ
�^ [ ا��_'ري. َشْ َ/'ٌن  َذاَك َوُهAَ َآ4ُوٌب  

  
   ) من قَرَأ بِالْآيتَينِ : ( قَوله    
َل السنَد ِإلَى طَرِيق منْصور عن ِإبراهيم ثُم حو, كَذَا اقْتَصر الْبخَارِي من الْمتْن علَى هذَا الْقَدر  

وقَد َأخْرجه َأحمد عن " من آخر سورة الْبقَرة في لَيلَة كَفَتَاه " بِالسنَد الْمذْكُور وَأكْمَل الْمتْن فَقَاَل 
 يهة فَقَاَل فبشُع ند عمحن مباج اجة الْ" حورس نة مقَرقُْل " بي ر " لَمي " آخف رالس وذَا هلَّ هفَلَع

من " علَى َأنَّه وقَع في رِواية غُنْدر عنْد َأحمد بِلَفْظ . تَحوِيل السنَد ِليسوقَه علَى لَفْظ منْصور 
ولَيس بينه , فْظ الَّذي ساقه الْبخَارِي لَفْظ منْصور فَعلَى هذَا فَيكُون اللَّ" قَرَأ الْآيتَينِ الَْأخيرتَينِ 

   . وبين لَفْظ الَْأعمش الَّذي حولَه عنْه مغَايرة في الْمعنَى واللَّه َأعلَم 
  
   ) من آخر سورة الْبقَرة : ( قَوله  
ومن ) الْمصير ( وآخر الْآية الُْأولَى , ِإلَى آخر السورة ) آمن الرسول ( يعني من قَوله تَعالَى  

وقَد . فَلَيستْ رْأس آية بِاتِّفَاق الْعادين ) ما اكْتَسبتْ ( وَأما , ثَم ِإلَى آخر السورة آية واحدة 
حديث الْباب من طَرِيق عاصم بن بهدلَة " قُرآن ثَواب الْ" َأخْرج علي بن سعيد الْعسكَرِي في 

 رو بِلَفْظمن عةَ بقْبع نس عن قَية بلْقَمع نش عيبن حب زِر نشَاء " عد الْععا بمَأهقَر نم
ِإن اللَّه " عمان بن بشير رفَعه ومن حديث النُّ" آمن الرسول ِإلَى آخر السورة : الْآخرة َأجزَأتَا 

وَأصله عنْد " آمن الرسول : كَتَب كتَابا َأنْزَل منْه آيتَينِ خَتَم بِهِما سورة الْبقَرة وقَاَل في آخره 
من مرسل " فَضاِئل الْقُرآن " د في وِلَأبِي عبي. التِّرمذي و النَّساِئي وصححه ابن حبان والْحاكم 

 ادزوه ور نَحن نُفَير بيبج " كُماءسنو كُمنَاءا َأبموهلِّمعا وموهءا, فَاقْرماء  فَِإنَّهعدلَاة وصآن وقُر
 . "  

   ) كَفَتَاه : ( قَوله  
وقيَل َأجزَأتَا عنْه عن قراءة الْقُرآن مطْلَقًا سواء كَان , بِالْقُرآنِ  َأي َأجزَأتَا عنْه من قيام اللَّيل 

وقيَل معنَاه َأجزَأتَاه فيما يتَعلَّق بِاِلاعتقَاد ِلما اشْتَملَتَا علَيه من الِْإيمان , داخل الصلَاة َأم خَارِجها 
  , وقيَل كَفَتَاه شَر الشَّيطَان , وقيَل معنَاه كَفَتَاه كُّل سوء , لًا والَْأعمال ِإجما



 53

 الْجِنالِْإنْس و شَر نْهتَا عفَعيَل دقطَلَب , و ناب عالثَّو نا مبِهِمببِس َل لَهصا حم كَفَتَاه نَاهعيَل مقو
تَا بِذَِلك ِلما تَضمنَتَاه من الثَّنَاء علَى الصحابة بِجميِل انْقيادهم ِإلَى وكََأنَّهما اخْتَص, شَيء آخَر 

 طْلُوبهمة ِإلَى مابالِْإج نم مَل لَهصا حمو هِإلَي وعهمجرو الهمهتاباللَّه و,  
  
كَذَا نُقَل , كَفَتَاه عن قراءة سورة الْكَهف وآية الْكُرسي  :وذَكَر الْكَرماني عن النَّووِي َأنَّه قَاَل  

 ا بِهازِمج نْهع , ها نَصا قَاَل مِإنَّمو وِيالنَّو قُْل ذَِلكي لَمل : وام اللَّييق نم كَفَتَاه نَاهعيَل ميَل , ققو
وكََأن سبب الْوهم َأن . هذَا آخر كَلَامه . ويحتَمل من الْجميع , ات وقيَل من الْآفَ, من الشَّيطَان 

عنْد النَّووِي عقب هذَا باب فَضل سورة الْكَهف وآية الْكُرسي فَلَعلَّ النُّسخَة الَّتي وقَعتْ 
" الَْأذْكَار " واقْتَصر النَّووِي في , ضل فَصارتْ وقيَل ِللْكَرماني سقَطَ منْها لَفْظ باب وصحفَتْ فَ

  .قُلْت ويجوز َأن يراد الَْأولَانِ انْتَهى : علَى الَْأول والثَّاِلث نَقْلًا ثُم قَاَل 
  
والْوجه الَْأول ورد صرِيحا من .  يجوز َأن يراد جميع ما تَقَدم واللَّه َأعلَم: وعلَى هذَا فََأقُول  

 هفَعود رعسَأبِي م نة علْقَمع نم عاصلَة " طَرِيق عام لَييق نْهَأتْ عزة َأجقَرة الْبمَأ خَاتقَر نم "
 هفَعير رشن بان بميث النُّعدابِع حد الرَؤييو "ك اللَّه كَتَب ا ِإنبِهِم نِ خَتَمتَيآي نْهَل مَأنْزا وتَاب

وفي , َأخْرجه الْحاكم وصححه " لَا يقْرآنِ في دار فَيقْربها الشَّيطَان ثَلَاث لَياٍل , سورة الْبقَرة 
 ة ذَِلكآيو الْجِنِّي كسا َأماذ لَمعيث مدنْ" حد مأ َأحقْرا لَا ينْهد مخُل َأحدة فَيقَرة الْبورة سمخَات كُم  

تَقَدم شَرحه في , الْحديث الثَّاني حديث َأبِي هريرة . َأخْرجه الْحاكم َأيضا " بيته تلْك اللَّيلَة 
ِلَأنَّه لَما َأوهم مدحه , ميم الْبليغ هو من التَّتْ" صدقَك وهو كَذُوب " وقَوله في آخره , الْوكَالَة 

دنَفْي الص كرتَدسقَك ادله صي قَوق فدالص هفصالَغَة بِوبم يغَةبِص نْهي ق عقَك فدنَى صعالْمو
 رتَمسب الْمته الْكَذادع َأن عل مذَا الْقَوه ,ي قَد ِلهِمكَقَو وهق الْكَذُوب ودله , صقَوطَان " وشَي ذَاك

واللَّام فيه ِللْجِنْسِ َأو الْعهد الذِّهني " ذَاك الشَّيطَان " وتَقَدم في الْوكَالَة َأنَّه وقَع هنَا , كَذَا ِللَْأكْثَرِ " 
 كَِّل بِهطَانًا وشَي يمِلكُلِّ آد ارِد َأنالْو نقَاَل َأ, م ير كََأنَّهمالض نل مداللَّام ب طَانك : وشَي ذَاك ,

" ولَا يقْربك شَيطَان " َأو الْمراد الشَّيطَان الْمذْكُور في الْحديث الْآخَر حيثُ قَاَل في الْحديث 
, مطْلَق شَاِئع في جِنْسه  - قْربك شَيطَان َأي قَوله فَلَا ي - هو : وشَرحه الطِّيبِي علَى هذَا فَقَاَل 

   راد ذَِلك الْجِنْسوالثَّاني فَرد من َأفْ
د استَشْكََل الْجمع بين هذه الْقصة وبين حديث َأبِي هريرة َأيضا الْماضي في الصلَاة وفي وق

الْحديث " شَيطَانًا تَفَلَّتَ علَي الْبارِحة " ِإن " للَّه علَيه وسلَّم قَاَل التَّفْسير وغَيرهما َأنَّه صلَّى ا
 يهفة " وارِيوطًا بِسبرم حبان لََأصملَيي سة َأخوعلَا دلَوو " هلَيلَّى اللَّه عص تَقْرِير الِْإشْكَال َأنَّهو
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وهب ِلي ملْكًا لَا ينْبغي ( مساكه من َأجِل دعوة سلَيمان علَيه السلَام حيثُ قَاَل وسلَّم امتَنَع من ِإ
وفي حديث الْباب ) والشَّياطين ( ثُم قَاَل ) فَسخَّرنَا لَه الريح ( قَاَل اللَّه تَعالَى ) ِلَأحد من بعدي 
              لَّى اللَّه علَيه وسلَّمي صد حملَه ِإلَى النَّبَأمسك الشَّيطَان الَّذي رآه وَأراَأن َأبا هريرة 

    
ن يوثقه والْجواب َأنَّه يحتَمل َأن يكُون الْمراد بِالشَّيطَانِ الَّذي هم النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم َأ 
هملَيَل ِلسصا حم ينَِئذي حاهضفَي منْهكُّن مالتَّم نْهكُّن مالتَّم نم ملْزي يين الَّذاطْأس الشَّير ان و

 منْهثُّق مالتَّورِيد وا ييمين فاطير الشَّيختَس نلَام مالس هلَيع ,يث الْبدي حطَانِ فاد بِالشَّيرالْماب و
الشَّي نره ماع غَيتِّبا نْهم هكُّنتَم نم ملْزي لَة ِلَأنَّهمي الْجآخَر ف َأو هوصطَانه بِخُصا شَيي ِإمين فاط

ه في صفَته الَّتي َأو الشَّيطَان الَّذي هم النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِربطه تَبدى لَ, ذَِلك التَّمكُّن 
وَأما الَّذي تَبدى ِلَأبِي , وكَذَِلك كَانُوا في خدمة سلَيمان علَيه السلَام علَى هيَئتهم , خُلقَ علَيها 

اهضاكه مسي ِإمف كُني فَلَم ينيمَئة الْآديلَى هع اب فَكَانيث الْبدي حة فريران هملَيس لْكاة ِلم ,
   والْعلْم عنْد اللَّه تَعالَى 
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24 -       �َ9َ�Kَح   nٍ�ِ (َ 0�ُُن  َأ ���Mا�    Eُ	َْل َرَأ Dَ    ِري�Kْ_ُ�ْا Kٍ&6ِ$َ  �ََأ   
 ?ٍ6َ�َأْن    َ�ِ�� َأِ�� hٍ&ْ6َ�ُ    ا��� ِس 3ََ=َراَد َش بُ  �ْ�ِ q	��Iَ� ِإَ�' َشْ�ٍء َ	tُ�ُ,ُMْ ِ�ْ�   3ِ� َ	0ِْم ُ-ُ

ِإ��  َ�ْ&َ�    َ     zً Mَ�َ	Kْ(َ �3ِ  Kْ7ِِرtِ 3ََ�َ@َ� ا��F بN 3ََ�ْ#   َأَ    Kٍ&6ِ$َ 0�ُ	ْKَ	3َKَ3َ �َِ�  َ	7َْ, َز َ�ْ&َ�
 �ُ6َ3َKَ3َ 6َ3َ َد ِ�َ&7َْ, َز �ِ	ْKَ	َ    Kٍ&6ِ$َ 0�ُاْ�ُ=وَ�' 3ََ� َل ِ�ْ�    َأ �ْ�ِ �Kَأَش    Kٍ&6ِ$َ ��ِ9ُ#�   َأ  '�َ�َ �َZََد  

�    َأِ�� WَFَ3َ    Kٍ&6ِ$َ  ِإَ�ْ&ِ� َ�  2ِ�ََ� ِ�ْ�    َ�ْ�َواَن  َZََوَد    Kٍ&6ِ$َ 0�َُأ    '�َ�َ �ُBَ�ْZَ    2َ3َ َل    َ�ْ�َواَن
bَ�َ  �َ   	َ bَ&Zَِوِ� ْ�ِ� َأ    Kٍ&6ِ$َ  �َا���ِ���    َأ Eُ6ْ�ِإَذا    َ	02ُُل    ا���ُ� َ�َ�ْ&ِ� َوَ$��َ#  ��'َ)   Dَ َل َ$ِ

jِ3َ �ُ6ْ3َKْ&َ�ْ3َْن  َ	tُ�ُ,ُMْ ِ�ْ� ا��� ِس 3ََ=َراَد َأَحKٌ َأْن َ	7َْ, َز َ�ْ&َ� َ	Kَْ	ِ� َ)��' َأَحKُُآْ# ِإَ�' َشْ�ٍء
 ��&n ا��_ ري.  َشْ&Tَ ٌن ُه0َ َأَ�' 3َْ�ُ&2َ ِتْ�ُ� jِ3َن�َ(  

  
   ) فََأراد شَاب من بني َأبِي معيط : ( قَوله   
 د اللَّه ببع نع هجط َأخْريعن َأبِي مة بقْبن عب ِليدالْو م َأنَّهيِلَأبِي نُع لَاةتَابِ الصي كف قَعر وامن ع

يصلِّي في الْمسجِد فََأقْبَل الْوِليد ابن عقْبة بن بينَما َأبو سعيد قَاِئم " الَْأسلَمي عن زيد بن َأسلَم قَاَل 
 هيدي نيب رمي َأن ادط فََأريعَأبِي م , هفَعفَد , هفَعفَد هيدي نيب رمي ى ِإلَّا َأنفََأب " هدرا َأور مذَا آخه

 ةصالْق هذه نير ا. مي تَفْسفذَا نَظَر وه ِليدالْو يحِ بَِأنَّهحي الصف قَعي وخََل ; لَّذد َأنَّه يهف ِلَأن
 انورلَى مع . ييلاعمالِْإس ادز " ينَةدلَى الْمع ِئذموان يورما . ا ه " ويرَأم ا كَانِإنَّم انورمو

م لَافَةي خف ينَةدلَى الْمة عاوِيع , ينَةدبِالْم ينَِئذِليد حالْو كُني لَمَل ِإلَى ; ووان تَحثْمَل عا قُتلَم ِلَأنَّه
ولَم يحضر شَيًئا من الْحروبِ الَّتي كَانَتْ بين , الْجزِيرة فَسكَنَها حتَّى ماتَ في خلَافَة معاوِية 

بْل كَان في عشْر الْخَمسين فَلَعلَّه كَان فيه , وَأيضا فَلَم يكُن الْوِليد يومِئذ شَابا . الَفَه علي ومن خَ
 : تَّجِهةَ فَيقْبن عب ِليدالْو نبَل اد . فََأقْبيز نس عن قَيد باود نابِ عيث الْبداق حزد الربى عورو
ب يهفَقَاَل ف َأبِيه نيد ععن َأبِي سن بمحد الربع نع لَمن َأس " شَاب اءا " ِإذْ جضَأي همسي لَمو .

 يهقَاَل فو لَمن َأسد بيز نرٍ عمعم نعو " انورِلم ةابذُو قَر بفَذَه . "يهلَاء فَأبِي الْع طَرِيق نمو 
 يهيد فَقَاَل فعَأبِي س نع " انوري منب نم هيدي نيٌل بجر رم . " آخَر هجو نم اِئيِللنَّسو " رفَم

 انورِلم نبى " اوسن مان بملَيس طَرِيق ناق مزد الربع اهمسان " وورن مد باولَفْظه " دو "
فَذَكَر الْحديثُ  " راد داود بن مروان َأن يمر بين يدي َأبِي سعيد ومروان يومِئذ َأمير الْمدينَة َأ

رن مد باود يحِ بَِأنَّهحي الصي فم الَّذهبة الْميمي تَسف هتَبِع نمو زِيون الْجبا مزج بِذَِلكان وو ,
 نَظَر يهفو ; يهنب نم انورم سلَيط ويعي َأبِي منب نم َأنَّه يهف اِلد , ِلَأنو من عبط ايعو مْل َأبب

لْعاصِ بن وواِلد مروان هو الْحكَم بن َأبِي ا, ِلَأنَّه َأبو معيط بن َأبِي عمرو بن ُأمية ; مروان 
فَيحتَمُل َأن يكُون داود , ولَيستْ ُأم داود ولَا ُأم مروان ولَا ُأم الْحكَم من ولَد َأبِي معيط , ُأمية 

فَّان كَانن عان بثْمع هه ِلُأمدن جِلكَو َأو ةاعضالر ةجِه نم طيعِإلَى َأبِي م بن  نُسب ِليدَأخَا ِللْو
والَْأقْرب َأن تَكُون الْواقعةُ تَعددتْ ِلَأبِي , عقْبة بن َأبِي معيط ِلُأمه فَنُسب داود ِإلَيه وفيه بعد 

" يد في هذه الْقصة فَفي مصنَّف ابن َأبِي شَيبة من وجه آخَر عن َأبِي سع, سعيد مع غَيرِ واحد 
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 هيدي نيب رمي شَام َأنن هارِث بن الْحن بمحد الربع اديث " فََأردالْح , يومخْزن ممحد الربعو
 لَمَأع اللَّهة وبسن طيعَأبِي م نم ا لَهم .   

  
   ) فَلَم يجِد مساغًا : ( قَوله  
   . َأي َأصاب من عرضه بِالشَّتْمِ , " فَنَاَل من َأبِي سعيد " وقَولُه . َأي ممرا , الْغَينِ الْمعجمة بِ 

  
   ) فَقَاَل ماِلك وِلابنِ َأخيك ؟ : ( قَوله  
ِلَأن َأباه عقْبة قُتَل كَافرا واستَدلَّ ; مار غَير الْوِليد وهذَا يَؤيد َأن الْ, َأطْلَقَ الُْأخُوة بِاعتبارِ الِْإيمانِ  

 هرغَي لَكسم نَاكه كُني لَم لَوفْع وة الديوعشْرلَى مع ةصالْق هذبِه يعافنِ , الريمرامِ الْحلَافًا ِلِإمخ
   . سنُشير ِإلَيه في الْحديث الَّذي بعده ِإن شَاء اللَّه تَعالَى  وِلابنِ الرفْعة فيه بحثٌ. 
  
   ) فَلْيدفَعه : ( قَوله  
   . َأي بِالِْإشَارة ولَطيف الْمنْع : قَاَل الْقُرطُبِي " فَلْيدفَع في نَحرِه " وِلمسلمٍ ,  

  
   )  فَلْيقَاتلْه: ( وقَوله  
, وَأجمعوا علَى َأنَّه لَا يلْزمه َأن يقَاتلَه بِالسلَاحِ : قَاَل . َأي يزِيد في دفْعه الثَّاني َأشَد من الَْأوِل  

وَأطْلَقَ جماعةٌ من . ه ِلمخَالَفَة ذَِلك ِلقَاعدة الِْإقْبال علَى الصلَاة واِلاشْتغَاِل بِها والْخُشُوعِ فيها ا 
الْمراد بِالْمقَاتَلَة : وقَاَل " الْقَبسِ " الشَّافعية َأن لَه َأن يقَاتلَه حقيقَة واستَبعد ابن الْعربِي ذَِلك في 

 ةافَعدفَقَاَل . الْم اجِيالْب بَأغْرالْ: و كُوني ُل َأنتَمحيف ينالتَّع ن َأواللَّع قَاتَلَةاد بِالْمرم . قِّبتُعو
ويمكن َأن يكُون َأراد َأنَّه . بِخلَاف الْفعِل الْيسيرِ , بَِأنَّه يستَلْزِم التَّكَلُّم في الصلَاة وهو مبطل 

وقَد رواه الِْإسماعيلي . وهو َأدرى بِالْمراد , الصحابِي يخَاِلفُه  لَكن فعَل, يلْعنُه داعيا لَا مخَاطبا 
ونَقََل الْبيهقي عن . وهو صرِيح في الدفْعِ بِالْيد " فَِإن َأبى فَلْيجعْل يده في صدرِه ويدفَعه " بِلَفْظ 

الْم َأن يعِل الشَّاففْعِ الَْأوالد نم َأشَد فْعد قَاتَلَةبِالْم ادر , ي َأنقْتَضر يمن عبا نع ما تَقَدمو
 هفْعي دنَتْ فيِإذَا تَع عا تُشْرقَاتَلَةَ ِإنَّمنَا فَقَالُوا , الْمابحَأص حرص وِهبِنَحو: وجِل الْوهبَِأس هدرهُ  ي

 ى فَبَِأشَدَأب فَِإن , هى ِإلَى قَتْلَأد لَوو . هلَيع ءقَتََل فَلَا شَي فَلَو ; قَاتَلَتَهم لَه احَأب الشَّارِع ِلَأن ,
جوبِ الدية في هذه ونَقََل عياض وغَيره َأن عنْدهم خلَافًا في و. والْمقَاتَلَةَ الْمباحةَ لَا ضمان فيها 

 الَةالْح . هفَعدكَانه ِليم نم شْيالْم لَه وزجلَا ي لَى َأنَّهره اِلاتِّفَاق عغَيطَّال ون ببنَقََل الَا , وو
 هتافَعدي مير فل الْكَثمورِ ; الْعرالْم نم لَاةي الصف َأشَد ذَِلك ذَ. ِلَأنِإذَا و ِإلَى َأنَّه ورهمالْج به

 هدري َأن ي لَهغنْبفَلَا ي هفَعدي لَمو رورِ ; مرةً ِللْمادِإع يهف ن , ِلَأنبا نة عبن َأبِي شَيبى اورو
 ذَِلك لَه ره َأنغَيود وعسم ,دا ِإذَا رلَى مع لُهمح نكميى وادتَمو تَنَعفَام ه , رقَصثُ ييلَا ح
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 دي الرلِّي فصالْم . وِيقَاَل النَّوفْعِ : وذَا الدوبِ هجقَاَل بِو اءالْفُقَه نا مدَأح لَملَا َأع , حرْل صب
فَكََأن الشَّيخَ لَم يراجِع كَلَامهم , َأهُل الظَّاهرِ  وقَد صرح بِوجوبِه. انْتَهى . َأصحابنَا بَِأنَّه منْدوب 

 لَم َأو يهف هِملَافبِخ تَدعي .   
  
   ) فَِإنَّما هو شَيطَان : ( قَوله  
اقُ الشَّيطَانِ علَى الْمارِد من وِإطْلَ. ِلَأنَّه َأبى ِإلَّا التَّشْوِيشَ علَى الْمصلِّي ; َأي فعلُه فعل الشَّيطَانِ  

: وقَاَل ابن بطَّال . شَياطين الِْإنْسِ والْجِن ( الِْإنْسِ ساِئغ شَاِئع وقَد جاء في الْقُرآنِ قَوله تَعالَى 
وَأن الْحكْم ِللْمعاني دون , في هذَا الْحديث جواز ِإطْلَاق لَفْظ الشَّيطَانِ علَى من يفْتن في الدينِ 

 اءمالَْأس , ورِهرم درجطَانًا بِمشَي ارالْم يرصي َأن الَةحتى . ِلاسنْتَهلَفْظَ . ا لَى َأنع ينبم وهو "
  , يطْلَقُ حقيقَةً علَى الْجِنِّي ومجازا علَى الِْإنْسي" الشَّيطَانِ 

  
وقَد وقَع في . فَِإنَّما الْحامُل لَه علَى ذَِلك الشَّيطَان : ويحتَمُل َأن يكُون الْمعنَى . وفيه بحث  

 ييلاعمِللِْإس ةايطَان " رِوشَي وا هر بِلَفْظ " فَِإنَّممن عبا يثدح نمٍ ملسوه ِلمنَحو " فَِإن هعم
 الْقَرِين . "  

  
 ِلهقَو نة مرمن َأبِي جبطَ اتَنْباسطَان " وشَي وا هفَِإنَّم " ِلهبِقَو ادرالْم َأن " لْهقَاتة " فَلْيافَعدالْم

اِلاستعاذَة والتَّستُّرِ عنْه بِالتَّسمية ِلَأن مقَاتَلَة الشَّيطَان ِإنَّما هي بِ: قَاَل , اللَّطيفَة لَا حقيقَةُ الْقتَال 
فَلَو قَاتَلَه حقيقَة الْمقَاتَلَة لَكَان َأشَد , وِإنَّما جاز الْفعُل الْيسير في الصلَاة ِللضرورة , ونَحوِها 

 ارالْم نم هلَاتلَى صقَاتَلَةُ : قَاَل . عْل الْمهورِ ورالْم نلِّي مصالْم لَاةي صف قَعفْعِ , ِلخَلٍَل يِلد َأو
  .انْتَهى . الِْإثْم عن الْمار ؟ الظَّاهر الثَّاني 

  
بِدفْع الِْإثْم ِلَأن ِإقْباَل الْمصلِّي علَى صلَاته َأولَى لَه من اشْتغَاِله ; بْل الَْأول َأظْهر : وقَاَل غَيره  

 رِهغَي نع.  
  وقَد روى ابن َأبِي شَيبة عن ابن مسعود 
  
  " هلَاتفَ صصن قْطَعلِّي يصالْم يدي نيب وررالْم َأن " رمع نم عيو نُعى َأبورو " لَمعي لَو

" . مرورِ بين يديه ما صلَّى ِإلَّا ِإلَى شَيء يستُره من النَّاسِ الْمصلِّي ما ينْقُص من صلَاته بِالْ
وهما وِإن , ولَا يخْتَص بِالْمار , فَهذَانِ الَْأثَرانِ مقْتَضاهما َأن الدفْع ِلخَلٍَل يتَعلَّقُ بِصلَاة الْمصلِّي 

   . ِلَأن مثْلَهما لَا يقَاُل بِالرْأي ; ا فَحكْمهما حكْم الرفْعِ كَانَا موقُوفَينِ لَفْظً
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  : Zَ'َل    	�� ر�e اz َ	ْ�ِ= ا���ِ� ْ�ِ� َ&ْ<AEٍُد   َ	ْ�     -25
���� ا���ُ� َ	َ�ْ ِ�   Zَ'َل َرُ�Aُل ا���ِ� َ  �َ���� ِ&ْ� َأ9ٍَ= ِإ��' َوZَْ= ُو   َوَْ6ُ�ْ&ِ '&َ�ْ&ِ �ُ�ُ��ِZَ �ِ�ِ Qَاْ�ِ%�� آ� 

� 3ََ�' َ�2ُْ&ُ�ِن� A�ُ'Zَا َوِإ��'َك َ�' َرُ�Aَل ا���ِ� Zَ'َلَ�َ�  ِإ��' ِ�َ_ْ ٍ� َوِإ��'َي ِإ��' َأن� ا���َ� َأَ	'َنِ�� َ	َ�ْ ِ� 2َ3َْ
��>& ] ^�  

  
  :قال النووي 

  لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عله صنْكُ: ( قَوا مم الْجِن نقَرِينه م كَِّل بِهو قَدد ِإلَّا وَأح نم قَالُوا , م :
   ) وِإياي ِإلَّا َأن اللَّه َأعانَني علَيه فََأسلَم فَلَا يْأمرني ِإلَّا بِخَيرٍ : وِإياك ؟ قَاَل 

َأسلَم َأنَا من : معنَاه : انِ مشْهورتَانِ فَمن رفَع قَاَل وهما رِوايتَ, بِرفْعِ الْميم وفَتْحها ) فََأسلَم (  
, من الِْإسلَام وصار مْؤمنًا لَا يْأمرني ِإلَّا بِخَيرٍ , ِإن الْقَرِين َأسلَم : ومن فَتَح قَاَل , شَره وفتْنَته 

, ورجح الْقَاضي عياض , الصحيح الْمخْتَار الرفْع : الْخَطَّابِي واخْتَلَفُوا في الَْأرجح منْهما فَقَاَل 
َأسلَم : قيَل , واخْتَلَفُوا علَى رِواية الْفَتْح , " فَلَا يْأمرني ِإلَّا بِخَيرٍ : " ِلقَوِله , الْفَتْح وهو الْمخْتَار 

 انْقَادو لَمتَسسنَى اعبِم ,م ولسيح محر صي غَيكَذَا فه اءج قَد ) لَمتَسيَل ) فَاسقو : ارص نَاهعم
واعلَم َأن الُْأمة مجتَمعة علَى عصمة النَّبِي : قَاَل الْقَاضي , وهذَا هو الظَّاهر , مسلما مْؤمنًا 

ِإشَارة ِإلَى : وفي هذَا الْحديث . يطَان في جِسمه وخَاطره وِلسانه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من الشَّ
 اِئهِإغْوته وسوسوتْنَة الْقَرِين وف نير مذكَان , التَّحبِ الِْإمسبِح نْهتَرِز منَا ِلنَحعم نَا بَِأنَّهلَمفََأع .   
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26-  
����   َ	ْ� ا���ِ���   	��  �e اz ر َأِ�� ُهَ�ْ�َ�َة   َ	ْ�    َ  �َ���ِإن� ِ���ِ� ِ&'َئَ-     :Zَ'َل   ا���ُ� َ	َ�ْ ِ� َوَ

A#ُpَ'Eَ)َ�َ 'Oَ�ِ3ََن    َواAَOَ�ْام�    َواOَ�َ�ْ'ِئِ�  َواْ�ِ]ْنLِ اْ�ِ%�� ِ&Oَ�ْ' َر9َْ?ً- َوا9َِ=ًة َ�ْ َ� َر9َْ?ٍ- َأْنNََل
َر9َْ?ً- َ�ْ�9َُ�  َوEْ$َ 'Oَ�ِِ/ُ� ا9ْAَ�ُْ~ َ	َ�� َوَ�ِ=َه' َوَأ�5َ� ا���ُ� ِ$ْ<Eً' َوِ$ْ<Eِ َ� َوOَ�ِ' َ�َ(َ�اA?ُ9ََن

  Oَ�ِ' ِ	َ�'َدAْ�َ xَُم ا8ِ�َْ 'َ&ِ-
��>& ] ^�  

  
�   'َل َرُ�Aُل ا���ِ� Zَ:   َZ'َ�ْ"   ر�e ا z	�O' َ	'ِئَ\َ-    -27َ������� ا���ُ� َ	َ�ْ ِ� َوََ:    8َ�ِْ" 5ُ

tَ�ِ5ٍُر َوAِرٍج    ِ&ْ�  اْ�َ%'ن: اْ�َ?َ�'ِئ6َُ- ِ&ْ� ُن'&َ    tَ�ِ5َُدُم    ِ&ْ� َن'ٍر َوg   �ْ6ُ�َ �َ� .  ِ&?�' ُوِ
��>& ] ^�  

  
  لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عله صنَار : ( قَو نارِج مم نم انخَلَقَ الْجو (   
  الْجِن انا. الْجالْمالنَّار و ادوط بِسخْتَلب الْمرِج اللَّه .  
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�    َأَ$� ا���ِ���   أن�اEَ�ْ'ِص  ُ	Rَْ?'َن ْ�َ� َأِ��    	�28َ���َرُ�Aَل  َ�' َ:8َ3َ'ل   َ���� ا���ُ� َ	َ�ْ ِ� َوَ
�$ِ'�َ�  Oَ' َ	َ��� 8َ3َ'َل َرُ�Aُل ا���ِ� َوZَِ�اَءِ$� َ�ْ�ِ�ُ< ا���ِ� ِإن� ا�\�ْ َ/'َن Zَْ= 9َ'َل َ�ْ ِ�� َوَ�ْ َ� َ

���� ا���ُ� َ  �َ���Nَ�ْ5ٌَب 3َِ]َذا َأ�AEَ)َ3َ �ُ)َ>ْ>َ9ْْذ ِ�'���ِ� ِ&ْ�ُ� َواْ$ِ#Qْ    ُ�8َ'ُل َ�ُ�  َشْ َ/'ٌن َذاَك   َ	َ�ْ ِ� َوَ
�.    َ�َ<'ِرَك َثَ�'ًث' Zَ'َل Eَ#َ3َْ�ُ" َذjَ�ِ 2َ3َْذَهَ�ُ� ا���ُ� َ	���  َ	َ���>& ] ^� 

     
ِإن الشَّيطَان قَد حال بيني وبين صلَاتي وقراءتي يلْبِسها علَي فَقَاَل رسول اللَّه صلَّى : ( قَوله 

 لَّمسو هلَياللَّه ع : بنْزخ قَال لَهطَان يشَي ذَاك ,نْهم ذْ بِاللَّهوته فَتَعسسلَى ,  فَِإذَا َأحاتْفُْل عو
 لْت ذَِلكارك ثَلَاثًا فَفَعسنِّي , ياللَّه ع هبفََأذْه (   

  
  
  ) خنْزب ( َأما  
ويقَال َأيضا بِفَتْحِ الْخَاء , فَبِخَاء معجمة مكْسورة ثُم نُون ساكنَة ثُم زاي مكْسورة ومفْتُوحة   

, حكَاه ابن الَْأثير في النِّهاية , ويقَال َأيضا بِضم الْخَاء وفَتْح الزاي , قَاضي حكَاه الْ, والزاي 
وفي هذَا الْحديث استحباب التَّعوذ من الشَّيطَان عن وسوسته مع التَّفْل عن . وهو غَرِيب 
   , الْيسار ثَلَاثًا 

  
   ) لْبِسها ي( ومعنَى  
   , وهو بِفَتْحِ َأوله وكَسر ثَاِلثه , َأي يخْلطها ويشَكِّكني فيها  
   ) حال بيني وبينها ( ومعنَى  
  والْفَراغ ِللْخُشُوعِ فيها , ومنَعني لَذَّتها , َأي نَكَّدني فيها  
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���� ا���ُ�   Zَ'َل َرُ�Aُل ا���ِ�  : Zَ'َل    	�O?'  ر�e اzاْ�ِ� ُ	َ?َ�    َ	ْ�  -29َ  �َ���َ�'    :َ	َ�ْ ِ� َوَ
� A�ُpَُع ا�\�ْ?Lِ َوَ�'ْ6ُ$ِ'�َrَ�ِ ْوا��َ̂ �.     َشْ َ/'ٍن hُُ�وOَ�َ' 3َِ]ن�Oَ' َ$ْ/7ُ�ُ 8َ�ِْ�َنْ� َ$�>& ] ^�  

  
  لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عله صقَو ) :ا تَطْلُع لَا تَحا فَِإنَّهوبهلَا غُرس وطُلُوع الشَّم كُملَاتا بِصور

   ) بِقَرنَي شَيطَان 
( وفي حديث عمرو بن عبسة , في حديث ابن عمر ) بِقَرنَي شَيطَان ( هكَذَا هو في الُْأصول  

  :قيَل ) . بين قَرنَي شَيطَان 
  
الْقَرنَانِ : وقيَل , قُوته وغَلَبته وانْتشَار فَساده : وقيَل , قَرنَي الشَّيطَان حزبه وَأتْباعه الْمراد بِ 

  . وهذَا هو الَْأقْوى , وَأنَّه علَى ظَاهره , نَاحيتَا الرْأس 
  

ِليكُون الساجِدون لَها من الْكُفَّار ; هذه الَْأوقَات  ومعنَاه َأنَّه يدني رْأسه ِإلَى الشَّمس في: قَالُوا 
وحينَِئذ يكُون لَه وِلبنيه تَسلُّط ظَاهر وتَمكُّن من َأن يلَبسوا علَى , كَالساجِدين لَه في الصورة 

 لَاتهمص لِّينصالْم ,يص ينَِئذلَاة حتْ الصى فَكُرِهْأوم يي هن الَّتاكي الَْأمتْ فا كُرِها كَمانَة لَه
  . الشَّيطَان 

  
  

فَِإنَّها تَطْلُع بين قَرنَي شَيطَان : ( وفي رِواية ِلَأبِي داود والنَّساِئي في حديث عمرو بن عبسة 
) بِقَرنَي الشَّيطَان ( سلم في حديث ابن عمر هنَا وفي بعض ُأصول م) فَيصلِّي لَها الْكُفَّار 

والَْأظْهر َأنَّه مشْتَقّ من , وكُّل مارِد عات شَيطَان , وسمي شَيطَانًا ِلتَمرده وعتُوه , بِالَْأِلف واللَّام 
 دعِإذَا ب شَطَن ,حالرر والْخَي نم هدعة ِلبيَل , مققَ : وتَراحو لَكشَاطَ ِإذَا ه نشْتَقّ مم.  
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�    َأن� َرُ�Aَل ا���ِ�   	��  ر�e اz  َج'ِ��   َ	ْ�     - 30َ���َرَأى اْ&َ�َأًة    :َ���� ا���ُ� َ	َ�ْ ِ� َوَ
َ̂'ِ�ِ�    �nَ8َ3َ 9َ'َجَ(ُ�    ' LُEَ?ْ$َ    -ًHَ �ِ&َ   Oَ�َ    َوِهَ�    َزْ�Dَ�َ    2َ3ََ$� اْ&َ�َأَ$ُ�  �ُث�� 5ََ�َج ِإَ�� َأْ

3َِ]َذا َأrَ�َْ� َأ9َُ=ُآْ�  َشْ َ/'ٍن �3ِ ُ�Aَرِة   َوُ$ْ=ِ�ُ�     َشْ َ/'ٍن ُ�Aَرِة ِإن� اْ�َ?ْ�َأَة Qُ�ِ8ْ$ُ �3ِ   8َ3َ'َل 
�.    ِ� 3َِ]ن� َذjَ�ِ َ�ُ�د: َ&' �3ِ َنْ#ِ<   َأْهَ�ُ�  3َْ�َ 2ِْت   اْ&َ�َأًة �>& ] ^�  

  
  لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عله صطَان : ( قَوة شَيوري صبِر فتُدطَان وة شَيوري صَأة تُقْبِل فرالْم ِإن

   ) فَِإذَا َأبصر َأحدكُم امرَأة فَلْيْأت َأهله فَِإن ذَِلك يرد ما في نَفْسه 
  
ِإذَا َأحدكُم َأعجبتْه الْمرَأة فَوقَعتْ في قَلْبه فَلْيعمد ِإلَى امرَأته فَلْيواقعها : ( الُْأخْرى وفي الرواية  

   . هذه الرواية الثَّانية مبينَة ِللُْأولَى ) . فَِإن ذَِلك يرد ما في نَفْسه 
تَحب ِلمن رَأى امرَأة فَتَحركَتْ شَهوته َأن يْأتي امرَأته َأو جارِيته ِإن َأنَّه يس: ومعنَى الْحديث  

 ته , كَانَتْ لَهوفَع شَهدا ِليعهاقوكُن نَفْسه , فَلْيتَسو , هددبِص وا هلَى مع قَلْبه عمجيو .   
  لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عله صطَان : ( قَوة شَيوري صبِر فتُدطَان وة شَيوري صَأة تُقْبِل فرالْم ِإن (

الِْإشَارة ِإلَى الْهوى والدعاء ِإلَى الْفتْنَة بِها ِلما جعلَه اللَّه تَعالَى في نُفُوس : معنَاه : قَاَل الْعلَماء 
فَهِي شَبِيهة بِالشَّيطَانِ في , وما يتَعلَّق بِهِن , واِلالْتذَاذ بِنَظَرِهن ,  الرجال من الْميل ِإلَى النِّساء

 ينه لَهيتَزو هتسوسبِو ِإلَى الشَّر اِئهعال ِإلَّا . دجن الريج با َألَّا تَخْري لَهغنْبي ذَا َأنَّهه نط متَنْبسيو
 ةوررِلض ,ا وابهيث نع ِل الْغَضجي ِللرغنْبي طْلَقًا , َأنَّها منْهاض عرالِْإعو .   
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���� ا�   َأن� َرُ�Aَل ا���ِ�    ر�e ا z	�O'َ	'ِئَ\َ-     	�-31َ �َ���  ��ُ� َ	َ�ْ ِ� َوَ
  َ	'ِئَ\ُ-    َ&' jِ�َ َ�'    َأْ�7ُ�َ 8َ3َ'َل  َأى َ&'5ََ�َج ِ&ْ� ِ	ْ�ِ=َه' َ�ْ ً�' Fِ3َ "ْ�َ'Zَْ�ُت َ	َ�ْ ِ� 3ََ%'َء 3ََ�

���� ا���ُ�   َ�Fَ'ُر ِ&َ ��ِRْ	jَ�ِRْ&ِ ��َ 8َ3َ'َل َرُ�Aُل ا���ِ�  َأhِْ�ِت 8ُ3َْ�ُ" َوَ&' ِ�� َ�' َ  �َ���  َ	َ�ْ ِ� َوَ
� Zُْ�ُ" َوَ&7َ ُآ�Q ْ َ/'ٌنَش َ&Eَِ�   َأْو  َأZَْ= َج'َءِك َشْ َ/'ُنZَ jِ'َ�ْ" َ�' َرُ�Aَل ا���ِ� ْEََل َن'Zَ  ِإْنَ<'ٍن

� َو6ِ�َْ�ْEََل َن'Zَ �َِل ا���A�� Zُْ�ُ" َوَ&jَEَ َ�' َرُْEََل َن'Zَ �َ�َ��^ [ .  َر��� َأَ	'َنِ�� َ	َ�ْ ِ� 9َ(�� َأْ
��>&  

  
  

���� ا���ُ�   Aُل ا���ِ� Zَ'َل َرُ�  :Zَ'َل   	�� ر�e اz َأِ�� َ�Eِ ٍ= اْ�ُ_ْ=ِري�    َ	ْ�     - 32َ  �ِ ْ�َ	َ
�َ���  اAَEَ�ْاِ&ِ�    َأْ�َ�ُ?Aا 3ََ?ْ� َرَأى َشْ Hً' ِ&ْ� َهxِ4ِ  ِ&ْ� اْ�ِ%�� Zَْ=   َنَ#ً�ا    ِ�'ْ�َ?ِ=�َ�ِ-    ِإن�     :َوَ

�&�M� n#. 'ٌنَشْ َ/ َثَ�'ًث' 3َِ]ْن َ�َ=ا َ�ُ� Eْ�َُ= 3َْ�َ 8ُْ(ْ�ُ� 3َِ]ن�ُ�   3َْ�ُ ْ�ِذْنُ�  (  
  

33 - �	  Dِا�<�'ِئ    ��َAْ&َ    َة�ِهَ\'ِم ْ�ِ� ُزْهَ   ��َ	َ Qَ5َاْ�ُ_ْ=ِري�    َأن�ُ� َد =ٍ Eِ�َ�ْ ِ(ِ�  �3ِ   َأِ�� َ
ِْ̂�����rَ�ُ  �3ِ '6ً 3ََ%َ�ْ<ُ" َأْنَ(ِ>ُ�Aَ3َ   �َnِ8ْ�َ ��)9َ xَُجْ=ُ$ُ�  :Zَ'َل $َ "ُEْ?ِ>َ3َ �ُ$َ'�َ� َ� َ	َ�اِج   َ

اْجLْ�ِ 3ََ%َ�ْ<ُ" 3ََ�?�'  3َ'ْ�َ(َ#": 3َِ]َذا Aَ3َ -ٌ� 9ََثْ�ُ" Oَ�َ)ُZْ2َ�ِ' 2َ3ََش'َر ِإَ��� َأْن �3ِ َن'9َِ ِ- اْ�َ�ْ ِ"   
� Zَ'َل َآ'َن 3ِ ِ� 3ًَ(� ِ&: اْنrََ�َف َأَش'َر ِإَ�� َ�ْ ٍ" �3ِ ا�=�اِر 8َ3َ'َلْEَى َه4َا اْ�َ�ْ َ" 8ُ3َْ�ُ" َن�َأَ$َ '��

wُ�=ِ9َ  �ِِل ا���A����� ا���ُ�   َ	Eُ�ِ =ٍOْْ�ٍس Zَ'َل 3ََ_َ�ْجَ�' َ&7َ َرَُ  �َ���  اْ�َ_ْ�َ=ِق    ِإَ��    َ	َ�ْ ِ� َوَ
�    َ�ْ<َ(2ِْذُن َرُ�Aَل ا���ِ�  6َ3َ'َن َذjَ�ِ اْ�َ#َ(� َ���7ُ ِإَ�� ا���Oَ'ِر 3ََ ْ�ِج 2َ�ِْنrَ'ِف   َ���� ا���ُ� َ	َ�ْ ِ� َوَ

�   َرُ�Aُل ا���ِ�  َأْهِ�ِ� 3َ'ْ�َ(2َْذَنُ� َ�Aًْ&' 8َ3َ'َل َ�ُ�َ������� ا���ُ� َ	َ�ْ ِ� َوََ:    jَ9َ'�َ�ِ jَ ْ�َ	َ 4ْ5ُ  3َِ]ن��  
  jَ ْ�َ	َ �\َ5َْأ    -َ<َ�ْ�َZُ   ���َ�'9َُ� ُثِ Qُُج��َأُ$ُ� َ�ْ َ� اْ�َ� 4َ5َ2َ3َ ا��ِئَ?ً- َرَج7َ 3َِ]َذا اْ&َ'Zَ �ِ ْ�َ'  
ĵََ َواْدQْ5ُ    اْآُ#ْ�    ِإَ�ْ Oَ' ا��:ْ&َ[ ِ�َ ْ/Oَ�َEُ' ِ�ِ� َوَأَ�'َ�ْ(ُ� hَْ َ�ٌة 8َ3َ'َ�ْ" َ�ُ�    2َ3َْهAَى   َ	َ�ْ jَ ُرْ&

َ̂ �ٍ- َ	ِ> َ?ٍ- ُ&ْ�َ/Aَِ�ٍ- اْ�َ�ْ َ" 9َ(�� َ$ْ�ُ>َ� َ&' ا��4ِي   � اْ�ِ#َ�اِش َ	َ� َأ5َْ�َجِ�� Qَ5َ=َ3َ 3َِ]َذا ِ�
3ََ�َآxُNَ �3ِ ا�=�اِر eْ'3ََ/َ�َ�ْ" َ	َ�ْ ِ� 3ََ?'  ِ�ِ� ُث�� 5ََ�َج   3َ'ْنَ(َ>َ?Oَ'    ِإَ�ْ Oَ' ِ�'��:ْ&ِ[    2َ3َْهAَى  

َ̂ �ُ- َأْم اْ�َ#َ(� Zَ'َل Hْ%ِ3ََ�' ِإَ�� َرُ�Aِل ا���ِ� ُ�ْ=َرى َأ�:Oَُ?' َآ'َن � ا���ُ� َ	َ�ْ ِ� َ���    َأْ�َ�َع َ&Aًْ$' اْ�
 �َ���ِْ̂  ِ� َ�َ�' 8َ3َ'َل 4َ3ََآْ�َن' َذjَ�ِ َ�ُ� َوZُْ�َ�' اْدُع   َوَ � ُث�� Zَ'َل :ا���َ� ُ�ْ6ُ�ِ9ِ'rَ�ِ وا�ُ#ِFْ)َ�   ِإن�    :اْ

  -ِ�َ�=ِ?َ�ْ'�ِ   'Hً َْش �ْOُ�ْ&ِ � 'َثَ- َأ��'ٍم 3َِ]ْن َ�َ=ا 6ُ�َْ� Eْ�ََ= َذjَ�َِثَ�   v3َِذُنxُA     ِج��' Zَْ= َأْ�َ�ُ?Aا 3َِ]َذا َرَأْ�ُ(ْ
  xُA�ُ)ُZْ'3َ 3َِ]ن�َ?' ُهAَ َشْ َ/'ٌن 

َ̂?�ُ=   و 9َ=�َثِ��     Zَ'َل َ�ِ?Eُْ"    َأِ��    9َ=�َثَ�'    َوْهDُ ْ�ُ� َجِ��ِ� ْ�ِ� 9َ'ِزٍم    9َ=�َثَ�'    ْ�ُ� َرا7ٍ3ِ  ُ&
َ̂   َأْ�َ?'َء ْ�َ� ُ	َ�ْ ٍ=     Zَ'َل    َأA�ُ ا�<�'ِئDِ    َوُهAَ ِ	ْ�َ=َن'    ا�<�'ِئDُ    ُ�8َ'ُل َ�ُ�  َرُجQٍ   =�ُث َ	ْ� ُ�
ُْ̂� ُجA�ٌُس   َأِ�� َ�Eِ ٍ= اْ�ُ_ْ=ِري�    َد5َْ�َ�' َ	َ��   �ِ��ِ�xِ 9ََ�َآً-  3ََ�ْ َ�َ?' َنَ "َْ̂ $َ '�َEْ?ِ�ِإْذ َ

�r8ِ�ِ wَ�=َِ̂    wِ�=ِ9َ Âَِْ(ِ� اْ� 3ََ�َ>ْ�َن' 3َِ]َذا 9َ �ٌ- َوَ�'َق َوZَ'َل 3ِ ِ� 8َ3َ'َل    َ�ْ ِ#�َ    J	jٍ�ِ'&َ    �ْ    َن
�    َرُ�Aُل ا���ِ� َ���  3َِ]َذا َرَأْ�ُ(ْ� َشْ َ    'Oَ�ْ&ِ 'Hً	Aَاِ&َ�    ِإن� xِ4ِOَ�ِ اْ�ُ�ُ Aِت    َ���� ا���ُ� َ	َ�ْ ِ� َوَ

َ̂��ُجAا   3َ    'Oَ ْ�َ	َ�ُ3َِ]ن� xُA�ُ)ُZْ'3َ 'َوِإ�� Dََثَ�'ًث' 3َِ]ْن َذَه �ْ6ُ�َ9ِ'�� اْذَهA�ُا 3َ'ْدA�ُ3ِا َْOُ�َ َل'Zََو �َآ'3ٌِ. 
��>& ] ^�  
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فَكَان ذَِلك الْفَتَى يستَْأذن رسول اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بَِأنْصاف النَّهار فَيرجِع : ( قَوله  
   ) لَى َأهله ِإ
وِإذَا كَانُوا معه علَى َأمرٍ جامعٍ لَم يذْهبوا { : هذَا اِلاستْئذَان امتثَال ِلقَوِله تَعالَى : قَاَل الْعلَماء  

 نُوهتَْأذستَّى يح { ار ( واف النَّهفه ) َأنْصنْتَصم ة َأيزمقْ, بِفَتْحِ الْهو كََأنَّهف ورِ النِّصت ِلآخ
وَأما رجوعه ِإلَى َأهله . ظُهور التُّرسينِ : فَجمعه كَما قَالُوا , الَْأول وَأول النِّصف الثَّاني 

 الهمطَاِلع حيفَل , تهماجي حقْضيَأته , ورمس اْؤنيو ,ي الْحف ا ذَكَرا كَموسرا كَانَتْ عيث فَِإنَّهد .   
  
  لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عله صام : ( قَوثَلَاثَة َأي فَْأذَنُوه , فَاقْتُلُوه د ذَِلكعب ا لَكُمدب فَِإن , وا هفَِإنَّم

   ) شَيطَان 
ولَا ممن َأسلَم , من عوامر الْبيوت معنَاه وِإذَا لَم يذْهب بِالِْإنْذَارِ علمتُم َأنَّه لَيس : قَاَل الْعلَماء  

 الْجِن نطَان , مشَي وْل هب , فَاقْتُلُوه كُملَية عمرفَلَا ح , كُملَيارِ عصانْتبِيلًا ِللس ل اللَّه لَهعجي لَنو
 بِثَْأرِه , لَمَأس نمر واموالْع لَافلَم . بِخاللَّه َأع.    
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�    َأن� َرُ�Aَل ا���ِ�   ر�e اz  َأِ�� ُهَ�ْ�َ�َة   َ	ْ�     -34َ���َ�' A8ُ$َُم     :Zَ'َل   َ���� ا���ُ� َ	َ�ْ ِ� َوَ
� َجْ ٌ~ ِ&ْ�    ِ�َ=اtٍ�ِ    َأْو    ِ�'2َ�ْْ	َ?'ِق    ا��:وُم    ا�<�'َ	ُ- Nِ�ْ�َ ��)9ََل ْOِ ْ�َُج ِإ�اْ�َ?ِ=   3ََ ْ_ُ -ِ�َ�   �ْ&ِ 

 "ْ�َ'Zَ اA:3'rَ$َ 4ٍ 3َِ]َذاHِ&َAْ�َ ا2َ�ْْرِض Qِ:وُم    5َِ 'ِر َأْه�ا َ�ْ َ�َ�' َوَ�ْ َ� ا��4ِ�َ�    ا�A:�5َ    اAْ�َ�َ    '��&ِ
�ْOُ�ْ$ِ'8ََن َ�' َوا���ِ� َ�'  ُنA?ُ�ِ>ْ?ُ�ُْل اA8ُ َ3َ   �َ ْ�ََو �� NِOَ�ْ َ3َُم ُثwٌ�ُ َ�' ِإAَ5ْاِنَ�' 3َُ  ُنَ_��� َ�ْ 6ُ�َْْOَُنA�ُ$ِ'8َ

� َأQُnَ3ْ ا�\:Oََ=اِء ِ	ْ�َ= ا���ِ� َ�ُ(Aُب ا���ُ�ْOُRُ�ُُث Qُ)َ8ْ�َُأَ�ً=ا َو �ْOِ ْ�َ	َ  َن َأَ�ً=اA�ُ)َ#ْ�ُ '�َ wُ�ُ:Rَوَ�ْ#َ(ِ(ُ[ ا�
Âَُن  )ِ)َ#ْ َ3َ    -َ� �ِ /ِ�ْ/َ>ْZُ   �َْن اA?ُ>ِ)َ8ْ�َ �� ِ�'�A)ُ�ْ�Nِن ِإْذ َ�'َح  Fََ�'ِئَ� Zَْ=3ََ�ْ َ�َ?' ُهْْOُ3َA ُ�َ	��A8ُا ُ

�ْOِ 3ِ �3ِ   اْ�َ?ِ< َ[    ِإن�  ا�\�ْ َ/'ُن �ْ6ُ#َ�َ5َ =ْZَ  3َِ]َذا َج'ُءوا Qٌpِ'�َ jَ�َِن َوَذAُج�3ََ ْ_ُ �  َأْهِ� 6ُْ
ِ	 َ<�    ُأZِ َ?ْ" ا��rَ�'ُة Nِ�ْ َ3َُل  وَن ا�A#ُ:rَف ِإْذ5ََ�َج 3ََ�ْ َ�َ?' ُهْ� ُ�Eِ=:وَن 8ِ�ْ�َِ('ِل ُ�َ<A:   ا�\�2َْم  

 ����� ا���ُ�   اْ�ُ� َ&ْ�َ�ََ  �َ���� 3َِ]َذا َرxُg َ	ُ=و: ا���ِ� َذاَب َآَ?'   َ	َ�ْ ِ� َوَْOُ�&2َ3َ  �3ِ ]ُ�ْ?ِ�ْ4ُوُب ا�َ
� َدَ&ُ� �3ِ 9َْ�َ�ِ(ِ�   ْ� َ�8ُْ(ُ�ُ� ا���ُ� ِ�َ ِ=xِ َوjَ�ِOْ�َ ��)9َ 6ِ�َ   َ�'ْن4َاَب    اْ�َ?'ِء Aْ�َ3َ َ$َ�َآُ� ْOِ��ِ ُ3َ .

��>& ] ^�  
  
  لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عله صقَو ) : ابِقبِد َأو اقموم بِالَْأعتَّى تَنْزِل الرة حاعلَا تَقُوم الس (   
 نِ الْميبِالْعة وزماق بِفَتْحِ الْهملَة الَْأعما , هفَتْحهة ودحواء الْمرِ الْبابِق بِكَسديح , وحالص ور هالْكَسو

وهو , ولَم يذْكُر غَيره , وحكَى الْقَاضي في الْمشَارِق الْفَتْح , ولَم يذْكُر الْجمهور غَيره , الْمشْهور 
. الَْأغْلَب علَيه التَّذْكير والصرف ِلَأنَّه في الَْأصل اسم نَهر : ي قَاَل الْجوهرِ. اسم موضع معروف 

   . موضعانِ بِالشَّامِ بِقُربِ حلَب ) الَْأعماق ودابِق ( و . ولَا يصرف , وقَد يَؤنَّث : قَاَل 
  
  لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عله صقَو ) :نَّا قَالَتْ الروا مبس ينن الَّذيبننَا ويوم خَلُّوا ب (   
  وِيوا ( ربنِ ) سيهجلَى واء : عالْبين وا , فَتْح السهممضو .   
   . وهو الصواب : قَاَل . الضم رِواية الَْأكْثَرِين : قَاَل الْقَاضي في الْمشَارِق  
بْل معظَم , وهذَا موجود في زماننَا , ثُم سبوا الْكُفَّار , ِلَأنَّهم سبوا َأولًا , واب كلَاهما ص: قُلْت  

وقَد سبوهم في , ثُم هم الْيوم بِحمد اللَّه يسبون الْكُفَّار , عساكر الِْإسلَام في بِلَاد الشَّام ومصر سبوا 
وِللَّه الْحمد علَى ِإظْهار الِْإسلَام , يسبون في الْمرة الْواحدة من الْكُفَّار ُألُوفًا , ا مرارا كَثيرة زماننَ

   . وِإعزازه 
  

  لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عله صقَو ) : هِملَيتُوب اللَّه عزِم ثُلُث لَا ينْهفَي (   
 لَا ي ة َأيبالتَّو ملْهِمه .   

  
  لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عله صة : ( قَويينطَنْطقُس ونحفْتَتفَي (   
هكَذَا , هي بِضم الْقَاف وِإسكَان السين وضم الطَّاء الُْأولَى وكَسر الثَّانية وبعدها ياء ساكنَة ثُم نُون  

 طْنَاهبض ,ور وشْهالْم وه , الَْأكْثَرِينو يننتْقالْم نشَارِق عي الْمي فالْقَاض نَقَلَهو , ضهمعب نعو
   . وهي مدينَة مشْهورة من َأعظَم مداِئن الروم , زِيادة ياء مشَددة بعد النُّون 
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����   ���ِ��� َأن� ا  َأِ�� ُهَ�ْ�َ�َة    َ	ْ�     -35َ  �َ��� ِإَذا اْ�َ(ْ 8ََ| َأ9َُ=ُآْ� ِ&ْ�   :Zَ'َل    ا���ُ� َ	َ�ْ ِ� َوَ
�. 5ََ 'ِش ِ?ِ�   َ�ِ� ُ" َ	َ��  ا�\�ْ َ/'َن َ&َ�'ِ&ِ� Rِ�ْ)َ>ْ َ�ْ3َْ� َثَ�'َث َ&��اٍت 3َِ]ن��>& ] ^�  

  
  لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عله صتَنْ( قَوسيمه فَلْياشلَى خَيبِيت عطَان يالشَّي فَِإن رث (   
هي عظَام رِقَاق لَينَة في : هو الَْأنْف كُلّه وقيَل : وقيَل , الْخَيشُوم َأعلَى الَْأنْف : قَاَل الْعلَماء  

قَاَل الْقَاضي . اف متَقَارِب الْمعنَى وقيَل غَير ذَِلك وهو اخْتلَ, َأقْصى الَْأنْف بينه وبين الدماغ 
فَِإن الشَّيطَان : " يحتَمل َأن يكُون قَوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم :  - رحمه اللَّه تَعالَى  - عياض 

ي يتَوصل ِإلَى الْقَلْب منْها لَا علَى حقيقَته فَِإن الَْأنْف َأحد منَافذ الْجِسم الَّت" يبِيت علَى خَياشيمه 
ِإن : " وفي الْحديث , سيما ولَيس من منَافذ الْجِسم ما لَيس علَيه غَلْق سواه وسوى الُْأذُنَينِ 

دخُول الشَّيطَان حينَِئذ في الْفَم  وجاء في التَّثَاُؤب الَْأمر بِكَظْمه من َأجِل" . الشَّيطَان لَا يفْتَح غَلَقًا 
ويحتَمل َأن يكُون علَى اِلاستعارة فَِإن ما ينْعقد من الْغُبار ورطُوبة الْخَياشيم قَذَارة : قَاَل , 

   . واَللَّه َأعلَم . تُوافق الشَّيطَان 
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36-  
    �ْ	َ   Lَِأَن jٍ�ِ'&َ �ِ�ْ zا �eر  ��	َل ا���ِ�  A����� ا���ُ�   َأن� َرَُ  �َ���  ِجْ�ِ��Qُ    َأَ$'xُ    َ	َ�ْ ِ� َوَ
 �َ������� ا���ُ� َ	َ�ْ ِ� َوََ     xُ4َ5َ2َ3َ ِن'?َ�ْFِ�ْ7َ ا&َ DُEَ�ْ�َ Aََوُه    �ُ	َ�َrَ3َ   �ْ	َ �t\َ3َ  َج�َ_ْ)َ�ْ'3َ �ِ�ِ�ْZَ

�َ(ْ_َ�َج ِ&ْ�ْ'3َ Dَ�ْ8َ�ْ8َ�ًَ-    ُ� ا	ا�\�ْ َ/'ِن َه4َا 9َ|: 8َ3َ'َل   َ "ٍ>ْpَ �3ِ �ُ�َ>َhَ ��ِ&ْ� َذَهjَ�ْ&ِ  Dٍ ُث
  َHْcِ�Eْ�َ    xُِ��    َ&6َ'ِنِ� َوَج'َء اFِ�ْْ�َ?'ُن َ�ْ<AْEََن ِإَ�� ُأ&�ِ�  ُث�� َأَ	'َدxُ �3ِ   2َ�ََ&ُ�    ُث��    َزْ&Nََم    ِ�َ?'ِء 

َ̂?�ً=ا     A�ُ'8َ3َا ِإن�  &ُ    Aََوُه xُA�ُ�َ8ْ)َ�ْ'3َ Qَ)ِZُ =ْZَ    7ُ8ِ)َ�ْ&ُ    َل'Zَ ِنAْا���    Lٌَأَن    �ُآْ�ُ" َأْرِئ� َأَثَ =ْZََو
jَ�َِذ  xِِر=ْ�   اْ�ِ?ْ_َ ِ� �3ِ َ

  َوُهAَ اْ�ُ� ِ�َ�'ٍل  ُ�َ�ْ َ?'ُن   َ�َ�ِن� Zَ'َل َأ5ْ   اْ�ُ� َوْهDٍ    9َ=�َثَ�'    ا2َ�ْْ�ِ��:  َه'ُروُن ْ�ُ� َ�Eِ ٍ=   9َ=�َثَ�' 
َ̂=�ُثَ�' َ	ْ�   َأَنZَ    jٍ�ِ'&َ �َ�ْ Lَ'َل َ�ِ?Eُْ"    َأِ�� َنِ?ٍ�  َشِ��jُ ْ�ُ� َ	ْ�ِ= ا���ِ� ْ�ِ�   Zَ'َل 9َ=�َثِ��   �ُ 

�    َ�ْ َ�َ- ُأْ�ِ�َي ِ�َ�ُ�Aِل ا���ِ� َ������� ا���ُ� َ	َ�ْ ِ� َوََ   �ْ&ِ     -ِ�َEْ6َ�َْ&ْ<ِ%ِ= ا    �َثَ�'َثُ- َنَ#ٍ xَُأن�ُ� َج'َء  
ََ̂�اِم    َوُهAَ َن'ِئٌ� �9َA�ُ    �3ِ ِإَ�ْ ِ�    Qَ�ْZَ َأْن   wِ�=ِ9َ Âَْ  َوَ�'َق   اْ�َ?ْ<ِ%ِ= اْ� َِ̂=��r8ِ�ِ wَِ(ِ� َن   اْ�
�. َزاَد َوَن8ََ{3ِ ِ� َشْ Hً' َوَأ�5َ� َو َوZَ=�َم   َث'ِ�ٍ" اْ�ُ�َ�'ِن��  �>& ] ^�   

  
  

  لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عله صقَو ) : هلََأم م ثُمزمز اءب بِمذَه نت مي طَسف لَهغَس ثُم (   
: ي مَؤنَّثَة قَاَل فَبِفَتْحِ الطَّاء لُغَة وِإسكَان السين الْمهملَتَينِ وهي ِإنَاء معروف وه) الطَّست ( َأما  

) طَس : ( وحكَى الْقَاضي عياض كَسر الطَّاء لُغَة والْمشْهور الْفَتْح كَما ذَكَرنَا ويقَال فيها 
( وَأما . َأيضا وجمعها طساس وطُسوس وطسات ) طَسة ( و , بِتَشْديد السين وحذْف التَّاء 

 هلََأم (َى فلُغَة ُأخْر يهفو هبرن ضزلَى وة عزما ههدعببِفَتْحِ اللَّام و ) هملَاء ( نزلَى وع دبِالْم )
 ب ) آذَنَهال ِإنَاء الذَّهمعتساز اوم جوها يذَا مي هف سلَيض وعضه ِإلَى بعب مضو هعمج نَاهعمو

كْمنَا  لَنَا فَِإنح كْمهمكُون حي بِلَازِمٍ َأن سلَيو الهممعتاسلَاِئكَة ول الْمعذَا فر , هل الَْأمَأو كَان ِلَأنَّهو
   . قَبَل تَحرِيم النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم َأواني الذَّهب والْفضة 

  
   ) يعني ظْئره : ( قَوله  
 هي بِكَسرِ الظَّاء الْمعجمة بعدها همزة ساكنَة وهي الْمرضعة ويقَال َأيضا ِلزوجِ الْمرضعة ظْئر 

 .   
  
   ) فَاستَقْبلُوه وهو منْتَقَع اللَّون : ( قَوله  
 ن قَاَل َأهر اللَّوتَغَيم ة َأيفْتُوحالْم بِالْقَاف وع : ل اللُّغَة هنْتَقم وفَه انْتَقَعع وتَقمم ونه فَهلَو تَقَعما

 يهِنة ففْتُوحالْقَاف مثَلَاث لُغَات و يهع فتَقبم وفَه اءبِالْب تَقَعبره . اغَيو رِيهويم : قَاَل الْجالْمو
 نهحاللُّغَا. َأفْص رِيهونَقََل الْجقَاَل و اِئيسالْك نع : ت الثَّلَاث عفَز ن َأوزح نم رتَغَي نَاهعمو .

انْتَقَع لَونه وابتَقَع وامتَقَع واستَقَع : يقَال : وقَاَل الْمازِني في الْغَرِيبينِ في تَفْسير هذَا الْحديث 
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انْتَشَفَ بِالسفَ وانْتَسى والْتَمو مالْتَهو رتَسابن والْغَينِ ويغَ بِالْعالْتَمو عالْتَمالشِّين وينِ و .   
  
   ) كُنْت َأرى َأثَر الْمخْيط في صدره : ( قَوله  

  
نَظَر الرجل ِإلَى  هو بِكَسرِ الْميم وِإسكَان الْخَاء وفَتْح الْياء وهي الِْإبرة وفي هذَا دِليل علَى جواز 

 ته ِإلَّا َأنكْبت رتَحته ورقَ سا فَونْظُر ِإلَى مي وز َأنجكَذَا يازه ووي جلَاف فلَا خل وجر الردص
وكَته وكَذَا هما ِإلَيه ينْظُر بِشَهوة فَِإنَّه يحرم النَّظَر بِشَهوة ِإلَى كُّل آدمي ِإلَّا الزوج ِلزوجته ومملُ

 ,اِئر بسهه وجِإلَى و هم النَّظَر ِإلَيرحي ة فَِإنَّهورن الصسد حرَأم هنْظُور ِإلَيكُون الْمي ِإلَّا َأننه ود
اء والشِّرع ويالْب ةاجكُون ِلحي ا ِإلَّا َأنرِهبِغَي َأو ةوبِشَه اء كَانوا سوهنَحيم ولالتَّعب والتَّطَب .

   . واَللَّه َأعلَم 
  
بينَا َأنَا عنْد الْبيت بين : ( وفي الرواية الُْأخْرى , ) وهو نَاِئم : ( وَأما قَوله في رِواية شَرِيك  

ْؤيا نَوم ولَا حجة فيه ِإذْ قَد يكُون ذَِلك حالَة َأول فَقَد يحتَج بِه من يجعلها ر, ) النَّاِئم والْيقْظَان 
 هلَك ِإلَيول الْمصا , وة كُلّهصي الْقا فنه نَاِئملَى كَوّل عدا ييث مدي الْحف سلَيذَا كَلَام . وه
. وَأن َأهل الْعلْم َأنْكَروها قَد قَالَه غَيره . رِيك وهذَا الَّذي قَالَه في رِواية شَ. الْقَاضي رحمه اللَّه 

وَأتَى , وقَد ذَكَر الْبخَارِي رحمه اللَّه رِواية شَرِيك هذه عن َأنَس في كتَاب التَّوحيد من صحيحه 
ه في كتَابه الْجمع بين الصحيحينِ بعد ذكْر قَاَل الْحافظ عبد الْحقّ رحمه اللَّ. بِالْحديث مطَولًا 

وقَد زاد فيه , هذَا الْحديث بِهذَا اللَّفْظ من رِواية شَرِيك بن َأبِي نَمر عن َأنَس : هذه الرواية 
ى حديث الِْإسراء جماعة من الْحفَّاظ وقَد رو. زِيادة مجهولَة وَأتَى فيه بَِألْفَاظ غَير معروفَة 

ْأتي َأنَس فَلَم ني عنعةَ يقَتَادو ينَانثَابِت الْباب وهنِ شكَاب ورِينشْهة الْمالَْأِئمو يننتْقالْم منْهد مَأح 
والَْأحاديث الَّتي تَقَدمتْ قَبل : قَاَل . الْحديث وشَرِيك لَيس بِالْحافظ عنْد َأهل . بِما َأتَى بِه شَرِيك 

  .هذَا كَلَام الْحافظ عبد الْحقّ رحمه اللَّه . هذَا هي الْمعول علَيها 
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37 -   �ْ	َ   �ِ ْ�َ:Nْ�     َأِ�� ا�	َ    �7َ ا���ِ���   َأن�ُ�    َج'ِ�ٍ?ِ����� ا���ُ� َ	َ�   ََ �َ��� َ�A8ُ�َ:    wُEَ�ُْل   ْ ِ� َوَ
�  ا���'َس   A�ُ)ِ#ْ َ3ََن    َ�َ�اَ�'xُ     ا�\�ْ َ/'ُنْOُ?ُ<َ	َْأ -ً�َNِ�ْ&َ xُ=َ�ْ	ِ �ْOُ?ُ<َ	ْ2َ3َ   -ً�َ)ْ3ِ .��>& ] ^�  

 
38 - �	     ]ٍ�ِ'��ِ?Zَ: "ُEْ'َل    ُ�Qُ ْOَ ْ�ُ� َأِ�� ََ   =ٍ Eِ�َ̂=�ُث َأِ��    ْ=ِري� اْ�ُ_ اْ�ً�' 2َ�ِِ�� َ �ُ    �ْ	َ

�    Zَ'َل َرُ�Aُل ا���ِ�   Zَ'َل    َأِ� ِ�    َ������� ا���ُ� َ	َ�ْ ِ� َوََ:    ��َ	َ xِ=ِ َ�ِ jْ>ِ?ْ ُ�ْ3َ �  ِإَذا َ$Rَ'َوَب َأ9َُ=ُآْ
�. َ�ْ=Qُ5ُ  ا�\�ْ َ/'َن 3َِ]ن�   3ِ ِ�  �>& ] ^�  

  
�    ا���ِ���  َأن� ر�e اz 	��  َ�َة َأِ�� ُهَ�ْ�   َ	ْ�     - 39َ��� ِإَذا ُنAِدَي    :Zَ'َل   َ���� ا���ُ� َ	َ�ْ ِ� َوَ

َ�ْ<َ?7َ ا�(�2ِْذ�َ� 3َِ]َذا nِZَُ� ا�(�2ِْذ�ُ� َأQَ�َZْ 9َ(�� ِإَذا  َ�ُ� eَُ�اٌط 9َ(�� َ�' ا�\�ْ َ/'ُن �r��َِ�'ِة َأْدَ�َ�
َ�ْ َ� اْ�َ?ْ�ِء َوَنْ#ِ<ِ� َ�A8ُُل    َ�ْ_ُ/َ�    َ�َ� 9َ(�� ِإَذا nِZَُ� ا�(�Dُ�AِRْ َأ�r�'�ِ ��)9َ Qَ�َZَْ�'ِة َأْد ُث�Aَب

����  َآ4َا ِ�َ?' َ�ْ� َ�6ُْ� َ�4ُْآُ� ِ&ْ� �Q<َ�َ ��)9َ Qُ�ْZَ ا���ُجQُ َ&' َ�ُ� اْذُآْ� َآ4َا َواْذُآْ�َ �   َ�ْ=ِري َآْ
َ̂?�ُ=    9َ=�َثَ�'  َأِ��    َ	ْ�    ْ�ِ� ُ&َ���ٍ�  َه?�'ِم   َ	ْ�    َ&Eَْ?ٌ�    9َ=�َثَ�'    َ	ْ�ُ= ا���ز�اِق    9َ=�َثَ�'    ْ�ُ� َرا7ٍ3ِ ُ&

���� ا���ُ�   َ	ْ� ا���ِ���    ُهَ�ْ�َ�َة َ  �َ���ْن ِإ ِ�ِ?hَ �ِ�ِRْْ َ� َأن�ُ� Zَ'َل �Q<َ�َ ��)9َ ا���ُجQُ   َ	َ�ْ ِ� َوَ
�����. َ�ْ=ِري َآْ َ� َ�>& ] ^�  

  
40 -     �ْ	َ    Qٍ ْOَ�َأْو    hَُ�'ٌم َ�َ�'  َوَ&Zَ: �Eِ'َل   َ�ِ�� 9َ'ِرَثَ-    ِإَ��    َأِ��    َأْرَ�َ�ِ��   :Zَ'َل   ُ

 '�َ�َ Dٌ9ِ'�َ   �ِ?ِ�َ̂'ِئِ� 3ََ�ْ� َ�َ� Zَ'َل َوَأْشَ�َف ا��4ِي َ&�Eِ َ	َ� 3ََ�'َداxُ ُ&َ�'ٍد ِ&ْ� 9َ'ِئٍ� ِ�'ْ � اْ�
�Aًْ$'  َذjَ�ِ 2َ�ِِ�� 8َ3َ'َل Aْ�َ َشEَْ�ُت َأن�tَ�ْ$َ jَ َه4َا َ�ْ� ُأْرِ�jَ�ْ َشْ Hً' 4َ3ََآْ�ُتَ "َEْ?ِ�َو6ِ�َْ� ِإَذا َ

 "ُEْ?ِ�َ̂=�ُث َ	ْ� َرُ�Aِل ا���ِ� َأن�ُ� Zَ'َل   ُهَ�ْ�َ�َة  َأَ�'   3ََ�'ِد ِ�'��rَ�'ِة 3َِ]ن�� َ ِإَذا  ِإن� ا�\�ْ َ/'َن    ُ�
  rَ9ُ'ٌص   ُنAِدَي ِ�'��rَ�'ِة َو��� َوَ�ُ� 

��>& ] ^�  
   

�    ا���ِ���  َ�ِ?Zَ :"ُEْ'َل 	��   ر�e اz     َج'ِ�ٍ�    َ	ْ�     - 41َ���   :َ�A8ُُل   َ���� ا���ُ� َ	َ�ْ ِ� َوَ
   ا���ْو9َ'ِء    ��rَ�'ِة َذَهA6ُ�َ ��)9َ Dََن َ&6َ'َن ِإَذا َ�ِ?7َ ا���َ=اَء ِ�' ِإن� ا�\�ْ َ/'َن 
و    ِ& ً�'  ِ�(�ٌ- َوَثَ�'ُثAَن   اْ�َ?ِ=�َ�ِ-    ِهَ� ِ&ْ�     :8َ3َ'َل   ا���ْو9َ'ِء    3ََ<2َْ�ُ(ُ� َ	ْ�     :ُ�َ�ْ َ?'ُن   Zَ'َل  

 x'�َْ�ُ� َأِ�� َشْ َ�َ-    9َ=�َث �6ْ�َِ A�ُُآ   َأ A�َُوَأDٍ�ْ�َ     '�َ9َ=�َث '�َ'Zَ    -َ�َِو'Eَ&ُ A�ُْ�    َأ	َ?ِ~    َ	4َا   ا2َ�ْْOَ�ِ 
  اْ�ِ]ْ�َ�'ِد

  
 لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عله صقَوكَان : ( وكُون متَّى يح بذَه لَاةاء بِالصالنِّد عمطَان ِإذَا سالشَّي ِإن

ِإن الشَّيطَان ِإذَا سمع : ( هي من الْمدينَة ستَّة وثَلَاثُون ميلًا وفي رِواية قَاَل الراوِي ) الروحاء 
مة النِّداء بِالصلَاة َأحاَل لَه ضراط حتَّى لَا يسمع صوته فَِإذَا سكَتَ رجع فَوسوس فَِإذَا سمع الِْإقَا

ع صمستَّى لَا يح بذَه سوسفَو عجكَتَ رته فَِإذَا سو ( ةايي رِوفو ) : ربَؤذِّن َأدالْم ِإذَا َأذَّن
   ) الشَّيطَان ولَه حصاص 

ِإذَا نُودي ِللصلَاة َأدبر الشَّيطَان لَه ضراط حتَّى لَا يسمع التَّْأذين فَِإذَا قُضي : ( وفي رِواية  
ء ذين َأقْبَل حتَّى ِإذَا ثَوب بِالصلَاة َأدبر حتَّى ِإذَا قَضى التَّثْوِيب َأقْبَل حتَّى يخْطر بين الْمرالتَّْأ
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حتَّى يظَّل الرجل ما يدرِي كَم , اُذْكُر كَذَا واذْكُر كَذَا ِلما لَم يكُن يذْكَر من قَبل : ونَفْسه يقُول 
لَّى ص . (   
  

هو بِحاء مهملَة مضمومة وصادينِ مهملَتَينِ َأي ضراط كَما في ) ولَه حصاص : ( قَوله 
  .قَالَهما َأبو عبيد والَْأِئمة من بعده , شدة الْعدو ) الْحصاص : ( وقيَل . الرواية الُْأخْرى 

  
 اء قَاَل الْعم : لَموي بِذَِلك د لَهشْهي ِإلَى َأن طَرضفَي عهمسنْد الَْأذَان ِلَئلَّا يطَان عالشَّي ربا َأدِإنَّمو

 لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص ِل النَّبِية ِلقَواميء ِإلَّ: " الْقلَا شَيلَا ِإنْس وو َؤذِّن جِنت الْموع صمسا لَا ي
  "شَهِد لَه يوم الْقيامة 

  
فََأما الْكَافر فَلَا شَهادة , ِإنَّما يشْهد لَه الْمْؤمنُون من الْجِن والِْإنْس : وقيَل : قَاَل الْقَاضي عياض  

 لَافه : قَاَل . لَهخ ني الْآثَار مف اءا جقَاِئله ِلم نذَا مل هقْبلَا ييَل : قَاَل وقو : حصي نيمذَا فه ِإن
وَأن اللَّه تَعالَى يخْلُق لَها , بْل هو عام في الْحيوان والْجماد : وقيَل , منْه الشَّهادة ممن يسمع 

  ,ة وِلما لَا يعقل من الْحيوان ِإدراكًا ِللَْأذَانِ وعقْلًا ومعرِفَ
  
وِإظْهار , ِإنَّما يدبِر الشَّيطَان ِلعظْمِ َأمر الَْأذَان ِلما اشْتَمَل علَيه من قَواعد التَّوحيد : وقيَل  

قَوله و. ِليْأسه من وسوسة الِْإنْسان عنْد الِْإعلَان بِالتَّوحيد : وقيَل . وِإعلَانه , شَعاِئر الِْإسلَام 
 لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص ) : لَاةبِالص بتَّى ِإذَا ثَوة ) حاد بِالتَّثْوِيبِ الِْإقَامرِإذَا , الْم ثَاب نله مَأصو

 عجا , رهاء ِإلَيعاجِع ِإلَى الدلَاة ريم الصقملَاة , واء ِإلَى الصعالَْأذَان د الْ, فَِإنا وهاء ِإلَيعة دِإقَام
هو بِضم الطَّاء وكَسرها حكَاهما الْقَاضي عياض ) حتَّى يخْطُر بين الْمرء ونَفْسه : ( قَوله . 

  ,في الْمشَارِق 
  
والْكَسر هو : قَاَل , ضم وسمعنَاه من َأكْثَر الرواة بِال, ضبطْنَاه عن الْمتْقنين بِالْكَسرِ : قَاَل  

وَأما , وهو من قَولهم خَطَر الْفَحل بِذَنَبِه ِإذَا حركَه فَضرب بِه فَخذَيه , ومعنَاه يوسوِس , الْوجه 
  , به فَيشْغله عما هو فيه بِالضم فَمن السلُوك والْمرور رْأي يدنُو منْه فَيمر بينه وبين قَلْ

حتَّى يظَّل الرجل ِإن يدرِي : ( قَوله . وبِالَْأوِل فَسره الْخَليل , وبِهذَا فَسره الشَّارِحون ِللْموطَِّأ 
ِإن يدرِي ( مشْهور في قَوله ما كَما في الرواية الُْأولَى هذَا هو الْ( بِمعنَى ) ِإن ) ( كَيف صلَّى 

وهي رِواية ابن عبد الْبر : قَاَل , قَاَل الْقَاضي عياض وروِي بِفَتْحها ) ِإن ( ِإنَّه بِكَسرِ همزة ) 
 , ة َأكْثَرهمايا رِوى َأنَّهعادخَارِ, وتَاب الْبي كف ييلالَْأص طَهبكَذَا ضو ر , ييح الْكَسحالصو .   
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�   Zَ'َل َرُ�Aُل ا���ِ� : Zَ'َل    َأِ�� ُهَ�ْ�َ�َة    َ	ْ�     -42َ���  gَدَم    ِإَذا Zََ�َأ اْ�ُ�    : َ���� ا���ُ� َ	َ�ْ ِ� َوَ
  َ�' َوْ�ِ��    َأِ�� ُآَ�ْ�Dٍ    ِ- َو�3ِ ِرَواَ�   َ�A8ُ�َ �6ِ�ُْل َ�' َوْ�َ�ُ�  ا�\�ْ َ/'ُن ا�<�ْ%َ=َة 3ََ<َ%َ= اْ	َ(Nََل 
   3ََ�ُ� اْ�َ%��ُ- َوُأِ&ْ�ُت ِ�'�<:ُ%Aِد 2َ3ََ�ْ ُ" 3َِ�� ا���'ُر  ِ�'�<:ُ%Aِد g   =َ%َ>َ3ََدَم    ُأِ&َ� اْ�ُ�  

 ا اْ�ِ]ْ�َ�'ِد ِ&hَ �ُ�َRْْ َ� َأن�ُ� Zَ'َل4َOَ�ِ   ا2َ�ْْ	َ?ُ~    9َ=�َثَ�'    َوِآ 7ٌ    9َ=�َثَ�'    ُزَهْ ُ� ْ�ُ� 9َْ�ٍب    9َ=�َثِ�� 
�.  rَEَ3َْ ُ" 3َِ�� ا���'ُر�>& ] ^�  

  
  لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عله صة : ( قَودجم السن آدبَأ اِإذَا قَر (   
   . فَمعنَاه آية السجدة  

  
   ) وقَوله يا ويله (  
وهو َأنَّه ِإذَا عرض في الْحكَاية عن الْغَير ما فيه سوء واقْتَضتْ الْحكَاية , هو من آداب الْكَلَام  

صرفَ الْحاكي الضمير عن نَفْسه تَصاونًا عن صورة ِإضافَة , رجوع الضمير ِإلَى الْمتَكَلِّم 
   . السوء ِإلَى نَفْسه 

 وي الرله فقَوى وة الُْأخْراي :   
   ) يا ويلي (  
   . يجوز فيه فَتْح اللَّام وكَسرها  
  ِلهبِقَو ماهِإياللَّه و همحيفَة رناب َأبِي ححَأص تَجحا قَدو ) : ودجم بِالسآد نبا رُأم ( لَى َأنع

 اجِبة وود التِّلَاوجا. سب مذْهمنَّة وس َأنَّه يرِينالْكَثو يعالشَّافِلك و , ةوِبذَا بَِأجه نوا عابَأجو :   
ى َأن تَسمية هذَا َأمرا ِإنَّما هو من كَلَام ِإبليس فَلَا حجة فيها فَِإن قَالُوا حكَاها النَّبِي صلَّ: َأحدها  

لَّمسو هلَيا قُلْنَا  اللَّه عرهنْكي لَمة : وكَايال الْحا حلهطبي لَمال الْكُفَّار وَأقْو نا مرهكَى غَيح قَد
   . وهي باطلَةٌ 

   . َأن الْمراد َأمر نَدب لَا ِإيجاب : الْوجه الثَّاني  
   . واَللَّه َأعلَم . الْوجوب الْمراد الْمشَاركَة في السجود لَا في : الثَّاِلث  
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�    ا���ِ�  َأِ�� ُهَ�ْ�َ�َة َأن� َرُ�Aَل  	�  -43َ���ُ�Aَ�ُ= ِإ��'  َ&' ِ&ْ� َ&A�ُAٍْد    :Zَ'َل   َ���� ا���ُ� َ	َ�ْ ِ� َوَ
   َوُأ&�ُ�    َ&ْ�َ�َ�  اْ�َ�   ِإ��'  ا�\�ْ َ/'ِن َ�'ِر5ً' ِ&ْ� َنْ_َ<ِ- QOِ)َ>ْ َ3َ: ا�\�ْ َ/'ُن َنَ_َ<ُ�

�  وإن� أ	 4ه' �j وذر�(O' &� ا�\ /'ن ا��ج � اZَْ�ُءوا   َأA�ُ ُهَ�ْ�َ�َة    ُث�� Zَ'َل ْ)ُHِْإْن ِش.  
��>& ] ^�  

  
ما من مولود يولد إال نخسه الشيطان فيستهل صارخا من : ( قوله صلى اهللا عليه وسلم  

   ) نخسة الشيطان إال ابن مريم وأمه 
واختار القاضي عياض أن , وظاهر الحديث اختصاصها بعيسى وأمه , ه فضيلة ظاهرة هذ 

  .جميع األنبياء يشاركون فيها 
  
���� ا���ُ� َ	َ�ْ ِ�   َأن� َرُ�Aَل ا���ِ�    َرeَِ� ا���ُ� َ	ْ�ُ�   َأِ�� ُهَ�ْ�َ�َة    َ	ْ�     -44َ  �َ���   :Zَ'َل   َوَ

َْ̂" َأAَ�ْاُب اْ�َ%��ِ-ِإَذا َج'َء َرَ&nَ'ُن   .  ا�\�َ 'pِ ُ�   َوُ�#�َ=ْت    َو8َ��hُْ" َأAَ�ْاُب ا���'ِر  3ُ(�
��>& ] ^�  

  
إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار : ( قوله صلى اهللا عليه وسلم 

   ) . وصفدت الشياطين 
رحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت إذا كان رمضان فتحت أبواب ال: ( وفي الرواية األخرى  

   ) . الشياطين 
فيه دليل للمذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه البخاري ) إذ دخل رمضان : ( وفي رواية  

وفي هذه المسألة , من غير ذكر الشهر بال كراهة ) رمضان : ( والمحققون أنه يجوز أن يقال 
   : ثالثة مذاهب 

هذا قول , شهر رمضان : وإنما يقال , على انفراده بحال  رمضان: ال يقال : قالت طائفة  
وزعم هؤالء أن رمضان اسم من أسماء اهللا تعالى فال يطلق على غيره إال , أصحاب مالك 

   . بقيد 
وإال , إن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر فال كراهة : وقال أكثر أصحابنا وابن الباقالني  

ويندب , ورمضان أفضل األشهر , قمنا رمضان , رمضان  صمنا: فيقال : قالوا , فيكره 
وإنما يكره أن , وال كراهة في هذا كله ; وأشباه ذلك , طلب ليلة القدر في أواخر رمضان 

   . ونحو ذلك ; وحضر رمضان وأحب رمضان , جاء رمضان ودخل رمضان : يقال 
طالق رمضان بقرينة وبغير أنه ال كراهة في إ: والمذهب الثالث مذهب البخاري والمحققين  

ألن الكراهة إنما تثبت بنهي ; والمذهبان األوالن فاسدان ; وهذا المذهب هو الصواب , قرينة 
ولم يصح فيه ; إنه اسم من أسماء اهللا تعالى ليس بصحيح : وقولهم ; الشرع ولم يثبت فيه نهي 
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ة ال تطلق إال بدليل صحيح وأسماء اهللا تعالى توقيفي, وإن كان قد جاء فيه أثر ضعيف ; شيء 
   . ولو ثبت أنه اسم لم يلزم منه كراهة , 
ولهذا الحديث نظائر كثيرة ; وهذا الحديث المذكور في الباب صريح في الرد على المذهبين  

   . واهللا أعلم . في الصحيح في إطالق رمضان على الشهر من غير ذكر الشهر 
  
أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وصفدت  فتحت: ( وأما قوله صلى اهللا عليه وسلم  

   ) الشياطين 
وأن تفتيح , يحتمل أنه على ظاهره وحقيقته :  - رحمه اهللا تعالى  - فقال القاضي عياض  

, وتعظيم لحرمته , أبواب الجنة وتغليق أبواب جهنم وتصفيد الشياطين عالمة لدخول الشهر 
ويحتمل أن يكون المراد : قال , لتهويش عليهم ويكون التصفيد ليمتنعوا من إيذاء المؤمنين وا

وأن الشياطين يقل إغواؤهم وإيذاؤهم , ويكون إشارة إلى كثرة الثواب والعفو , المجاز 
ويؤيد هذه , ولناس دون ناس , ويكون تصفيدهم عن أشياء دون أشياء , فيصيرون كالمصفدين 

) صفدت مردة الشياطين : ( آخر  وجاء في حديث) فتحت أبواب الرحمة : ( الرواية الثانية 
ويحتمل أن يكون فتح أبواب الجنة عبارة عما يفتحه اهللا تعالى لعباده من : قال القاضي 

الطاعات في هذا الشهر التي ال تقع في غيره عموما كالصيام والقيام وفعل الخيرات واالنكفاف 
وكذلك تغليق أبواب النار , وهذه أسباب لدخول الجنة وأبواب لها , عن كثير من المخالفات 

والصفد , غللت : ومعنى صفدت , وتصفيد الشياطين عبارة عما ينكفون عنه من المخالفات 
, هذا كالم القاضي . وهو معنى سلسلت في الرواية األخرى , بضم الغين ) الغل ( بفتح الفاء 

   . أو فيه أحرف بمعنى كالمه 
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�   َرُ�Aُل ا���ِ�  Zَ'َل:  Zَ'َل  	��  ر�e اz   َج'ِ�ٍ�    َ	ْ�   -45َ������� ا���ُ� َ	َ�ْ ِ� َوََ:     '�َ
�A�ُا ِ�ْ$ُ    �َْ̂?ُ- اEِ�َْ\'ِء    َوِ�ْ�َ 'َن6ُْ� ِإَذا hَ'َ�ْ" ا�\�ْ?Lُ 9َ(�� َ$4َْهAَ3َ    Dَاِشَ 6ُْ  3َِ]ن�   3َ

�َ pِ' َ�\ا� wُEِ�َ�ْ$َ 4ْ$َ ��)9َ Lُ?ْ�\ا� "ْ�َ'hَ ِإَذا Dَِء    َه'\َEِ�ْا -ُ?َْ̂ 3َ   
َ̂?�ُ= ْ�ُ� اْ�ُ?���Rَ    9َ=�َثِ��  و �ْ#َ 'ُن    9َ=�َثَ�'    َ	ْ�ُ= ا���9َْ?ِ�    9َ=�َثَ�'    ُ&ُ    �ْ	َ    �ِ ْ�َ:Nَأِ�� ا�    �ْ	َ  
�    ا���ِ���  َ	ْ�   َج'ِ�ٍ�  َ������� ا���ُ� َ	َ�ْ ِ� َوََ   9َ Âِْ �َ�ِ wِ�=ِ   �ٍ ُْزَه   .��>& ] ^�  

  
ال ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب : ( قوله صلى اهللا عليه وسلم  

   ) فحمة العشاء 
وهي , كل منتشر من المال كاإلبل والغنم وسائر البهائم وغيرها ) الفواشي : ( قال أهل اللغة  

وفسرها , وفحمة العشاء ظلمتها وسوادها , ألرض تنتشر في ا: أي , ألنها تفشو ; جمع فاشية 
ويقال للظلمة التي : قال , وكذا ذكره صاحب نهاية الغريب , بعضهم هنا بإقباله وأول ظالمه 
   . وللتي بين العشاء والفجر العسعسة , الفحمة : بين صالتي المغرب والعشاء 
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�    ا���ِ� َرُ�Aِل  أن  	�O?'  ر�e اz َج'ِ�ٍ�    َ	ْ�       -46َ���   :Zَ'َل  َ���� ا���ُ� َ	َ�ْ ِ� َوَ
Qُ̂:  ا�<�8َ'َء َوَأA8ُ�ِhْا اْ�َ�'َب َوَأAHُ#ِpْا ا�<�َ�اَج 3َِ]ن�   َوَأْوُآAا    A:/hَا اْ�ِ]َن'َء     ا�\�ْ َ/'َن َ�' َ�
ُ	Aًدا  َ	َ�� ِإَن'ِئِ�   َ�Eُْ�َض    ِ%ْ= َأ9َُ=ُآْ� ِإ��' َأْن ِإَن'ًء 3َِ]ْن َ�ْ� َ� َوَ�' َ�ْ#َ(ُ[ َ�'ً�' َوَ�' َ�6ِْ\ُ�   ِ�8َ'ًء  

� ا���ِ� QْEَ#ْ َ�ْ3َ 3َِ]ن� َ��   ُ$nِْ�ُم    اْ�ُ#Aَْ�ِ<8ََ-    َوَ�4ُْآَ� اْْOُ)َ ْ�َ "ِ ْ�َ�ْا Qَِأْه ��َ	َ .��>& ] ^�  
  
  
  لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عله صقَو ) :سيالْفُو فَِإن تهميت بيل الْبلَى َأهرِم عقَة تُض (   
  قَةسياد بِالْفُورة : الْمالْفَْأر , اد َأيكَان الضِإسو رِم بِالتَّاءتُضا : ورِيعرِق سل اللُّغَة , تُحقَاَل َأه :

   . وَأضرمتها َأنَا وضرمتها , همتْ الْتَ: َأي , ضرِمتْ النَّار بِكَسرِ الراء وتَضرمتْ وَأضرمتْ 
  
   ) ولَم يذْكُر تَعرِيض الْعود علَى الِْإنَاء : (  - قَول مسلم رحمه اللَّه  
 فَفيه) تَعرض ( وَأما , فََأما هذه فَظَاهرة ) تَعرض ( وفي بعضها , هكَذَا هو في َأكْثَر الُْأصول  

ِلَأنَّه الْمصدر الْجارِي علَى ; ولَم يذْكُر عرض الْعود : والْوجه َأن يقُول , تَسمح في الْعبارة 
   . واللَّه َأعلَم . تَعرض 
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ُ    tَُ̂	Rَْ?'ُن ْ�ُ� َأِ�� َشْ َ�َ-    9َ=�َثَ�'  -47 �  َ&Arُ�ٍْر    َ	ْ�    َجِ��ٌ�    9َ=�َثَ�'    ُ	Rَْ?'ُن    Zَ'َل    َوِإْ
  �ْ	َ    Qٍْ�    َأِ�� َواِئ	ْ�ِ= ا���ِ�    َ	َل    َ'Zَ  : �ِِل ا���A��   ُذِآَ� ِ	ْ�َ= َرَُ������� ا���ُ� َ	َ�ْ ِ� َوََ     Qٌَرُج

�^ [ . َأْو Zَ'َل �3ِ ُأُذِنِ�    �3ِ ُأُذَنْ ِ� ا�\�ْ َ/'ُن َذاَك َرُجQٌ َ�'َل   :َن'َم َ�ْ َ�ً- 9َ(�� َأْ�َ�َ[ Zَ'َل 
��>&  

  
حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد : ( قوله  

   ) اهللا 
   . هذا اإلسناد كله كوفيون إال إسحاق , يعني ابن مسعود  
رجل بال  ذاك: ذكر عند النبي صلى اهللا عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح قال : ( قوله  

   ) في أذنيه : الشيطان في أذنه أو قال 
وقال المهلب , بال في كذا إذا أفسده : يقال , أفسده : معناه : اختلفوا في معناه فقال ابن قتيبة  

هو استعارة وإشارة إلى انقياده للشيطان وتحكمه فيه وعقده على قافية : والطحاوي وآخرون 
يقال لمن , معناه استخف به واحتقره واستعلى عليه : يل وق, عليك ليل طويل وإذالله : رأسه 

وقال , وأصل ذلك في دابة تفعل ذلك باألسد إذالال له , بال في أذنه : استخف بإنسان وخدعه 
وال يبعد أن يكون على : قال القاضي عياض , وسخر منه , معناه ظهر عليه : الحربي 

   .  ألنها حاسة االنتباه; وخص األذن : ظاهره قال 
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�   Zَ'َل َرُ�Aُل ا���ِ�     	��  ر�e اz   ُهَ�ْ�َ�َة  َأ�� َ	ْ�      -48َ������� ا���ُ� َ	َ�ْ ِ� َوََ:     '�َ
Nِ�ْ�َ   xِ=ِ�َ �3ِ 8َ َ3َ 7ُُع     ا�\�ْ َ/'َن َأ9َُ=ُآْ� �QEَ�َ ُ�ِ\ ُ� َأ9َُ=ُآْ� ِإَ�� َأ5ِ ِ� ِ�'�<�َ�'ِح 3َِ]ن�ُ� َ�' َ�ْ=ِري

�. �3ِ 9ُْ#َ�ٍة ِ&ْ� ا���'ِر�>& ] ^�  
  
ال يشير أحدكم إلى أخيه بالسالح فإنه ال يدري أحدكم لعل : ( قوله صلى اهللا عليه وسلم  

   ) الشيطان ينزع في يده 
وهو نهي بلفظ الخبر , وهو صحيح , بالياء بعد السين ) ال يشير ( كذا هو في جميع النسخ  

لعل ( و . وقد قدمنا مرات أن هذا أبلغ من لفظ النهي } والدة ال تضار { : كقوله تعالى 
وكذا , وكذا نقله القاضي عن جميع روايات مسلم , ضبطناه بالعين المهملة ) الشيطان ينزع 

وروي في غير مسلم . ويحقق ضربته ورميته , ومعناه يرمي في يده , هو في نسخ بالدنا 
   . ويزين ذلك , يحمل على تحقيق الضرب به  وهو بمعنى اإلغراء أي, بالغين المعجمة 
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�    ا���ِ�  َأن� َرُ�Aَل  َأِ�� ُهَ�ْ�َ�َة    َ	ْ� 49َ���َ$ِ�ُ=xُ ُأ&:ُ�  ُآQ: ِإْنَ<'ٍن  : Zَ'َل    َ���� ا���ُ� َ	َ�ْ ِ� َوَ
 'ِنِ� 3َِ]ْن َآ'َن' ُ&ْ<ِ�َ?ْ ِ� 3َُ?ْ<ِ�ٌ� ُآQ:َوُ��r�ََ�اِنِ� َوُ�َ?%�َ< َ	َ�� اْ�ِ#ْ/َ�ِة َوَأAَ�َا�AOَ�ُ =ُEْ�َ xَُداِنِ�

�    ِإ��'    nْ9َِ�ْ ِ�    �3ِ  ا�\�ْ َ/'ُن    َ�xُNُ6ُ�ْ    ِإْنَ<'ٍن َ$ِ�ُ=xُ ُأ&:ُ� َ�َ�ْ&َ   'Oَ�َ�َْوا .��>& ] ^�  
  
بنها كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان في حضنيه إال مريم وا: ( قوله صلى اهللا عليه وسلم  

 (   
بحاء مهمله مكسورة ثم ضاد معجمة ثم نون ثم ياء ) في حضنيه ( هكذا هو في جميع النسخ  

) خصييه ( ورواه ابن ماهان : قال القاضي . الخاصرة : وقيل , وهو الجنب , تثنية حضن 
 (وأظن هذا وهما بدليل قوله : قال القاضي . وهو األنثيان , بالخاء المعجمة والصاد المهملة 

  )إال مريم وابنها 
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  :Dَ َل    َ)��' ا���ُ� َ�َ�ْ&ِ� َوَ$��َ#    َن� َرُ$0َل ا���ِ�  ��5= ر�� اQ   َأِ�� ُهَ�ْ	َ�َة    َ�ْ�     -50
�&�M� n#. َ�  اْ$َ,Tَ َع   jِ3َ    #ْ@ِWْ&َ�ْ3ََذا َتuَ َءَب َأَحKُُآْ#  ا�Tَ&ْ�F ِن ا�,�uَ ُؤُب ِ�ْ� (  

  
   ) التثاؤب من الشيطان : ( ى اهللا عليه وسلم قوله صل 
وفي البخاري أن النبي صلى اهللا . أضيف إليه ألنه يرضيه : وقيل , أي من كسله وتسببه  

ألن العطاس يدل : قالوا " ويكره التثاؤب , إن اهللا تعالى يحب العطاس : " عليه وسلم قال 
, ون غالبا مع ثقل البدن وامتالئه والتثاؤب بخالفه ألنه يك, على النشاط وخفة البدن 

والمراد . وإضافته إلى الشيطان ألنه الذي يدعو إلى الشهوات . واسترخائه وميله إلى الكسل 
واعلم أن . وهو التوسع في المأكل وإكثار األكل , التحذير من السبب الذي يتولد منه ذلك 

   . التثاؤب ممدود 
  
   ) وب أحدكم فليكظم ما استطاع إذا تثا: ( قوله صلى اهللا عليه وسلم  

  
كذا وقع , بالواو ) تثاوب ( وفي أكثرها , بالمد مخففا ) تثاءب ( ووقع هاهنا في بعض النسخ  

) تثاءب ( وال يقال : قال ثابت : قال القاضي . بالواو ) تثاوب ( في الروايات الثالث بعد هذه 
, أصله من تثأب الرجل بالتشديد : دريد  قال ابن. بتشديد الهمزة ) تثأب ( بل , بالمد مخففا 

, تثاءبت بالمد مخففا على تفاعلت : يقال : وقال الجوهري , فهو مثوب إذا استرخى وكسل 
أمر بكظم التثاوب ورده ووضع : قال العلماء . وأما الكظم فهو اإلمساك . تثاوبت : وال يقال 

واهللا . وضحكه منه , ودخوله فمه , ه اليد على الفم لئال يبلغ الشيطان مراده من تشويه صورت
  .أعلم 
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51 -   �ْ�َ    �َ�5� اْ�ِ� ُ�َ�� Qَل   َ)��' ا���ُ� َ�َ�ْ&ِ� َوَ$��َ#    َأن� َرُ$0َل ا���ِ�   ر�� ا Dَ:     ِإَذا
�&ِ�ِ� َوِإَذا َشِ�َبِ&َ�ِ �� ِ�ِ�  َ	ْ=ُآُ� �Tَ&ْ�F َنا Fْ&َ�ْ3ََ�ْب ِ�َ&ِ�&ِ�ِ� jِ3َن� َأَآَ� َأَحKُُآْ# 3َْ�َ&ْ=ُآَْFِ�ِ

�ِ�ِ �َFِ�ِ َ�ُبFْ	ََو .#�M� n&�(  
  
وإذا شرب , إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه : (  -رضي اهللا عنه  - في رواية ابن عمر  

   ) ويشرب بشماله , فإن الشيطان يأكل بشماله , فليشرب بيمينه 
استحباب األكل والشرب باليمين : فيه ) ا وال يأخذ بها وال يعطي به: ( وكان نافع يزيد فيها ,  

وهذا إذا لم يكن عذر فإن كان عذر , وقد زاد نافع األخذ واإلعطاء , وكراهتهما بالشمال , 
يمنع األكل والشرب باليمين من مرض أو جراحة أو غير ذلك فال كراهة اجتناب األفعال التي 

  .وأن للشياطين يدين , تشبه أفعال الشياطين 
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52- ��    Kٍ	َْز �ِ�ْ �ِ��&Kِ�ْ�َ �ُ�ْ Kِ ا���ْحَِ���Kِ6ْ$َ �َ�ْ Kَ ْ�ِ� َأِ�� َو�D ٍص    َأن�    Kُ�ْ�َ اْ�َ�َ�ُ  
   :Dَ َل    Kً6ْ$َا    َأَ� tُ    َأtُ�َ�َZْ َأن�  

  Dَُ�ْ	ٍ}    ِ�ْ�    ِنMَ ٌء    tُKَ�ْ�ِ َو   َ)��' ا���ُ� َ�َ�ْ&ِ� َوَ$��َ#    َرُ$0ِل ا���ِ�  َ�َ�'   ُ�َ�ُ�    اْ$َ,ْ=َذَن 
�َ�ُ� َوَ	uِWْ,َMْْ�َنُ� َ� ِ�َ&ً? َأْ)0َاُت��5ُ ْ��Wَ	ُ  اْ$َ,ْ=َذَن  ���َ3َ    �ُ�َ�ُ    �َ�ْDُ    ْرَنKِ,َ�ْ	َ   7َ َب 3ََ=ِذَن� اْ�ِ

�bُ    َ)��' ا���ُ� َ�َ�ْ&ِ� َوَ$��َ#    ِ� َوَرُ$0ُل ا���   َ)��' ا���ُ� َ�َ�ْ&ِ� َوَ$��َ#    َ�ُ� َرُ$0ُل ا���ِ� َ]ْ	َ
�ُ�    2َ3َ َل َ�ُ   bَ�  َ�َ�ْ&ِ� َوَ$��َ#  َ)��' ا���ُ�   ا���ُ� ِ$��bَ َ	  َرُ$0َل ا���ِ� 2َ3َ َل َرُ$0ُل ا���ِ�  َأْ�َ

  ���ُ�    اْ�ِ�7َ َب Dَ َل    اْ�َ,Kَْرَن     َ$ِ�6َْ� َ)0َْتEُ�ْ7ِ�َ bَ ِ�ْ� َهُ|َ� ِء ا��� ِت� ُآ�� Kِ�ْ�ِي 3ََ�َ�ُ  
  	َ Eََل  3ََ=ْن Dَ �#9ُ �َ�ْ5َ	َ َأْن NSَرُ$0َل ا���ِ� َأَح    �ُ�َأْن��5ِMِBُ َأَت5َْ�َ�ِ�� َوَ�   َأْي Kُ�َو�اِت   ُ�َ

  ا���ِ�  ِ�ْ� َرُ$0ِل   َأzَْ�ُ{ َوَأN}3َ    ْنDُ Eَْ�َ� َن6َْ# َأ   َ�َ�ْ&ِ� َوَ$��َ#  َ)��' ا���ُ�   َت5َْ�َ� َرُ$0َل ا���ِ� 
َ�     َوا��4ِي َنtِKِ&َ�ِ �MِBْ    ا���ُ� َ�َ�ْ&ِ� َوَ$��َ#  َ)��'   Dَ َل َرُ$0ُل ا���ِ�    َ)��' ا���ُ� َ�َ�ْ&ِ� َوَ$��َ#  

bَ&َ2ِ�َ ُن Tَ&ْ�Fا�   Wً�ِ $َ NhDَ     r73َ    bَ�َ$َ  3َ   ِإ��  r7    �َ&ْzَ   bَ�73َ .#�M� n&�(  
  
    
   ) وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن : ( قوله  
وقوله . يطلبن كثيرا من كالمه وجوابه بحوائجهن وفتاويهن ) يستكثرنه ( معنى : قال العلماء  

الصوت فوق صوته يحتمل أن هذا قبل النهي عن رفع : قال القاضي ) عالية أصواتهن : ( 
ويحتمل أن علو أصواتهن إنما كان باجتماعها ال أن كالم كل واحدة , صلى اهللا عليه وسلم 

   . بانفرادها أعلى من صوته صلى اهللا عليه وسلم 
  
   ) أغلظ وأفظ من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قلن : ( قوله  
وليست لفظة : قال العلماء . الجانب  وهو عبارة عن شدة الخلق وخشونة, الفظ الغليظ بمعنى  

وقد يصح حملها على المفاضلة : قال القاضي . بل هي بمعنى فظ غليظ , أفعل هنا للمفاضلة 
وأن القدر الذي منها في النبي صلى اهللا عليه وسلم هو ما كان من إغالظه على الكافرين , 

وكان يغضب ويغلظ عند } عليهم جاهد الكفار والمنافقين واغلظ { والمنافقين كما قال تعالى 
   . واهللا أعلم . انتهاك حرمات اهللا تعالى 

قال اهللا تعالى . وفي هذا الحديث فضل لين الجانب والحلم والرفق ما لم يفوت مقصودا شرعيا  
ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك { : وقال تعالى } واخفض جناحك للمؤمنين { : 
   . } منين رءوف رحيم بالمؤ{ وقال تعالى } 
  
والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إال سلك فجا : ( قوله صلى اهللا عليه وسلم  

   ) غير فجك 
وهذا الحديث محمول , ويطلق أيضا على المكان المنخرق بين الجبلين , الفج الطريق الواسع  
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, وفارق ذلك الفج , من عمر على ظاهره أن الشيطان متى رأى عمر سالكا فجا هرب هيبة 
ويحتمل أنه : قال القاضي . وذهب في فج آخر لشدة خوفه من بأس عمر أن يفعل فيه شيئا 

وأن عمر في جميع أموره سالك طريق السداد خالف , ضرب مثال لبعد الشيطان وإغوائه منه 
   . والصحيح األول , ما يأمر به الشيطان 
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   :Dَ َل  َوَ$��َ#  َ)��' ا���ُ� َ�َ�ْ&ِ�   َرُ$0ِل ا���ِ�  ��� أن ر�� اQ   َأِ�� Dََ, َدَة    َ�ْ�     53
�ُ? ِ�ْ� ا���ِ� َوا��Nْؤَ	  َ�ِ �Iا�  	ْؤَN0ُْء ِ�ْ� ا���Mِن ا� Tَ&ْ�Fا� tَ�ِWَ3َ  	ََرَأى ُرْؤ �ْ�5َ�ْ�ِ  َشْ&ً~   3ََ
    vْBُ�ْ&َ�ْ3َ   َوْ�َ&َ,�06َْذ tِِر Mَ	َ �ْ�َ �ْ�ِ �ِ��� �ِ ِن Tَ&ْ�Fا ا�Kًْ_ِ�ْ� 5َ�ِ  َأَح	َوَ�  ُ tُN�]ُْن َرَأى  َ�  َتjِ3َ

NX��&�M� n#. ُرْؤَ	  َحFِ�ْ&ُ�ْ3َ ?ً�َMَْ� َوَ�  ُ	ْ_ِ�ْ� ِإ��  َ�ْ� ُ	ِ(  
  
   ) الرؤيا الصالحة ورؤيا السوء : ( قوله صلى اهللا عليه وسلم  
ويحتمل أن المراد , الصالحة والحسنة حسن ظاهرها يحتمل أن يكون معنى : قال القاضي  

   . وسوء التأويل , سوء الظاهر : ورؤيا السوء يحتمل الوجهين أيضا : قال . صحتها 
  
   ) وال يخبر بها إال من يحب , فإن رأى رؤيا حسنة فليبشره : ( قوله صلى اهللا عليه وسلم  
. عدها باء ساكنة من اإلبشار والبشرى بضم الياء وب) فليبشر ( هكذا هو في معظم األصول  

قال القاضي في المشارق وفي . وهو اإلشاعة , وفي بعضها بفتح الياء وبالنون من النشر 
   . بسين مهملة من الستر واهللا أعلم ) فليستر : ( وفي بعضها . هو تصحيف : الشرح 
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ِإَذا    :َ	02ُُل   َوَ$��َ#  َ)��' ا���ُ� َ�َ�ْ&ِ�   َ$ِ�َ� ا���ِ���   ن�ُ� َأ    ��� ر�� اKِ�ْ�َ �ِ�ْ �ِ�ِ -َ  Q ا���ِ�   َ�ْ�     -54
Kَ�ْ�ِ �َ4َ3ََآَ� ا��� �ُ,َ&ْ�َ �� ا���ُ-َُZََل َد Dَ �ِ�ِ 6َ;َ Kَ�ْ�ِ0ِ�ِ� َوZُُن ُد Tَ&ْ�Fَء َوِإَذا  َ�  ا� Fَ�َ  �ََو #ْWُ�َ Eَ&�ِ�َ

� 3ََ�ْ# َ	4ُْآْ� ا���َ� ِ�َZََدKَ�ْ َل Dَ �ِ�ِ0Zُُن ُد Tَ&ْ�Fا� Eَ&�ِ�َوِإَذا َ�ْ# َ	4ُْآْ� ا���َ� Dَ �ِ�ِ 6َ;َ Kَ�ْ�ِ َل  َأْدَرْآُ,ْ# اْ�َ
Eَ&�ِ��&�M� n#.   َواFَ6َ�ْ َء  َأْدَرْآُ,ْ# اْ�َ(  

  
إذا دخل الرجل بيته فذكر اهللا تعالى عند دخوله وعند طعامه : ( قوله صلى اهللا عليه وسلم  

وإذا دخل فلم يذكر اهللا تعالى عند دخوله قال , ال مبيت لكم وال عشاء : طان قال الشي
أدركتم المبيت والعشاء : وإذا لم يذكر اهللا تعالى عند طعامه قال . أدركتم المبيت : الشيطان 

 (   
الى عند دخول وفي هذا استحباب ذكر اهللا تع. قال الشيطان إلخوانه وأعوانه ورفقته : معناه  

  وعند الطعام البيت 
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  :ا���ُ� َ�َ�ْ&ِ� َوَ$��َ# َ)��'   Dَ َل َرُ$0ُل ا���ِ�  :Dَ َل    ��� ر�� اQ  َ��� ٍس اْ�ِ�   َ�ْ�   -55
 َ-��Xَْو ا�Tَ&ْ�F َن Dَ َل ِ� ْ$ِ# ا���ِ� ا���5ُ#� َ-��ْ�َ�    َ	ْ=ِتَ� َأْهَ�ُ�    0ْ�َ َأن� َأَحKَُهْ# ِإَذا َأَراَد َأْن     

�&َ . n	tُ��]ُ َشْ&Tَ ٌن َأKً�َا َرَزjِ3َ  �َ,َDْن�ُ� ِإْن ُ	�K2َْر َ�ْ&5ُ�ََ�  َوKٌ�َ 3ِ� َذbَ�ِ َ�ْ# َ�  ا�Tَ&ْ�F َن(
#�M�  

  
  
لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم اهللا اللهم جنبنا : ( قوله صلى اهللا عليه وسلم  

   ) فإنه إن يقدر بينهما في ذلك ولد لم يضره شيطان أبدا  الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا
قال القاضي قيل المراد بأنه ال يضره أنه ال يصرعه شيطان وقيل ال يطعن فيه الشيطان عند  

والدته بخالف غيره قال ولم يحمله أحد على العموم في جميع الضرر والوسوسة واإلغواء 
  .هذا كالم القاضي 
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  : Eِ�ْ�ِ ?َ�&Bِ(َ    Eْ�َ Dَ ُحَ&��    َ�ْ�    َ�ِ��� ْ�ِ� ُحMَْ&ٍ�    َ�ْ�    ا�NLْهِ�ي�    َ�ْ�    ٌ  -56
 N��ِا���ُ� َ�َ�ْ&ِ� َوَ$��َ#    َآ َن ا��� '��(َ     BًWِ,َ6ْ�ُ    Eُ�ْDُ �#9ُ �ُ,ُ9ْ�K�َ3َ  �ً&ْ�َ tُ3ََ=َتْ&ُ,ُ� َأُزوُر    Xَ�ِ2َْن=َ�ِ  

  اْ�َ=ْنIَ ِر    3ََ��� َرُ-َ� ِن ِ�ْ�    ُأَ$ َ�َ? ْ�ِ� َزْ	Kٍ    َداِر  َوَآ َن 5َ�ُWَMْ�َ  3ِ�   ِ�َ&2ِْ�َ�ِ��    6ِ�ََ�    2َ3َ َم  
  ��َ# َ)��' ا���ُ� َ�َ�ْ&ِ� َوَ$   2َ3َ َل ا���ِ��N  َأْ$َ�َ�    َ)��' ا���ُ� َ�َ�ْ&ِ� َوَ$��َ#    3ََ���  َرَأَ	  ا���ِ���  
  '�َ�َ    �َWُ�ِ$ِْإن�5َ      ِر    Eُ�ْ�ِ ?ُ�&Bِ(َ J� َ9ُ   '�َ �َِن ا���'َ̂ �ْ� ا�\�ْ َ/'َن ِإن�   َرُ�Aَل ا���ِ� Zَ'َل  8َ3َ'َ�' ُ

   'َل َشْ Hً' َأْو Zَ   َش��ا  اْ�ِ]ْنَ<'ِن َ&ْ%َ�ى ا�=�ِم َوِإن�� 5َِ\ ُ" َأْن َ�4ِ8َْف 6ُ�ِA�ُZُ �3َِ?' َ�ْ%ِ�ي ِ&ْ�
  َ	ْ�    ُشDٌ ْEَ    َأ5َْ�َ�َن'    َأA�ُ اْ�َ َ?'ِن    َأ5َْ�َ�َن'    َ	ْ�ِ= ا���9َْ?ِ� ا�=�اِرِ&�:  َ	ْ�ُ= ا���ِ� ْ�ُ�   و 9َ=�َثِ� ِ� 

�ِ# �َ- َزْوَج ا���ِ���    َأن�    9َُ<ْ ٍ�  َ	ِ��: ْ�ُ�   َأ5َْ�َ�َن'    ا�N:ْهِ�ي�  َ   ��  ��� ا���ُ� َ	َ�ْ ِ�ََ���  َوَ
����   َج'َءْت ِإَ�� ا���ِ���    َأن�Oَ'    َأ5َْ�َ�ْ$ُ�  َ  �َ��� �3ِ اْ�َ?ْ<ِ%ِ=   اْ	ِ(Nُ$َ    �ِ3ِ'6َوُرxُ �3ِ    ا���ُ� َ	َ�ْ ِ� َوَ

���'َ	ً- ُثَ xُ=َ�ْ	ِ "َْث�=َ̂   َوZَ'َم ا���ِ��:    Zَ    Dُ�ِ8َ�ْ$َ'َ&ْ"  �3ِ اEَ�ْْ\ِ� ا2َ�َْوا5ِِ� ِ&ْ� َرَ&nَ'َن 3ََ(
 �َ������� ا���ُ� َ	َ�ْ ِ� َوََ     'Oَ�ُ�ِ8ْ�َ    wِ�=ِ9َ ��َEْ?َ�ِ �ََذَآ ��  Zَ'َل 8َ3َ'َل ا���ِ��:  hَْ َ� َأن�ُ�   َ&Eَْ?ٍ�    ُث
  �َ���  .َ�Qْ8ُ َ�ْ%ِ�ي ْ� اْ�ِ]ْنَ<'ِن َ&ْ�َ�َ� ا�=�ِم َوَ�ْ�َ�ْ�ُ�ُ� ِ& ا�\�ْ َ/'َن ِإن�   َ���� ا���ُ� َ	َ�ْ ِ� َوَ

��>& ] ^�  
  
قوله في حديث صفية رضي اهللا عنها وزيارتها للنبي صلى اهللا عليه وسلم في اعتكافه  

إن الشيطان يجري : فقال , سبحان اهللا : إنها صفية فقاال : ( فقال , فرأى الرجلين , عشاء 
   ) من اإلنسان مجرى الدم 

ومراعاته لمصالحهم , الحديث فيه فوائد منها بيان كمال شفقته صلى اهللا عليه وسلم على أمته  
وكان بالمؤمنين رحيما فخاف صلى اهللا عليه وسلم أن يلقي , وصيانة قلوبهم وجوارحهم , 

والكبائر غير جائزة , فإن ظن السوء باألنبياء كفر باإلجماع , الشيطان في قلوبهما فيهلكا 
وفيه جواز , وفيه أن من ظن شيئا من نحو هذا بالنبي صلى اهللا عليه وسلم كفر .  عليهم

لكن يكره اإلكثار من , وأنه ال يضر اعتكافه , زيارة المرأة لزوجها المعتكف في ليل أو نهار 
مجالستها واالستلذاذ بحديثها لئال يكون ذريعة إلى الوقاع أو إلى القبلة أو نحوها مما يفسد 

وطلب السالمة , ف وفيه استحباب التحرز من التعرض لسوء ظن الناس في اإلنسان االعتكا
أن , وقد يخفى , وأنه متى فعل ما قد ينكر ظاهره مما هو حق , واالعتذار باألعذار الصحيحة 

وفيه االستعداد للتحفظ من مكايد الشيطان فإنه يجري من اإلنسان . يبين حاله ليدفع ظن السوء 
   . فيتأهب اإلنسان لالحتراز من وساوسه وشره واهللا أعلم , مجرى الدم 

  
   ) إن الشيطان يجري من اإلنسان مجرى الدم ( قوله صلى اهللا عليه وسلم  
وأن اهللا تعالى جعل له قوة وقدرة على الجري , هو على ظاهره : قيل : قال القاضي وغيره  

فكأنه ال , ة لكثرة إغوائه ووسوسته هو على االستعار: وقيل . في باطن اإلنسان مجاري دمه 
فتصل , يلقي وسوسته في مسام لطيفة من البدن : وقيل . يفارق اإلنسان كما ال يفارقه دمه 
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   . واهللا أعلم . الوسوسة إلى القلب 
  
   ) فقام معي ليقلبني : ( قولها  
خرج من المسجد فيه جواز تمشي المعتكف معها ما لم ي. هو بفتح الياء أي ليردني إلى منزلي  

   . وليس في الحديث أنه خرج من المسجد 
  
   ) على رسلكما : ( قوله صلى اهللا عليه وسلم  
فما هنا , أي على هيئتكما في المشي , والكسر أفصح وأشهر , لغتان , هو بكسر الراء وفتحها  

   . شيء تكرهانه 
  
   ) فقال سبحان اهللا : ( قوله  
وجاء به القرآن في , وقد كثر في األحاديث , شيء وتعجبا منه فيه جواز التسبيح تعظيما لل 

   . } لوال إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك { : قوله تعالى 
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  : ا���ُ� َ�َ�ْ&ِ� َوَ$��َ# َ)��'   Dَ َل َرُ$0ُل ا���ِ�   :Dَ َل     ر�� اQ ��� ُهَ�ْ	َ�َة َأِ��   َ�ْ�     -57
 (ِ�ْ�ِ ?ٌzَLْ2َُ� َن	0�ُ0ِْد ِح&َ� َ��&�M� n#. ا�Tَ&ْ�F ِن َ& ُح اْ�َ(  

  
  
   ) صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان : ( قوله صلى اهللا عليه وسلم  
نزغه بكلمة سوء أي : منه قوله , ومعنى نزغة نخسة وطعنة , أي حين يسقط من بطن أمه  

   . رماه بها 
  
58-   �ْ�َ    �ٍ�ِ -َ   Qَل���  ر�� ا Dَ:  #�$و �&�� Q2َ3َ َل - ء ا��ا�&  ����� )�' ا: 

 َ�     :َوDَ َل   َ)��' ا���ُ� َ�َ�ْ&ِ� َوَ$��َ#    tُ�َ-َLَ3َ ا���ِ��N  ِإن�� َحَ�ْ�Eُ َأن� َرْأِ$� TِDَُ� 3ََ=َن  َأت�6ُ�ُِ�
XِN6�َ,َ�ِ �ْ�ِ_ِْن ُت Tَ&ْ�Fا�  �َ��&�M� n#. ِم bَ�ِ 3ِ� اْ�َ(  

  
, إني حلمت أن رأسي قطع : أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال : ( قوله  

ال تخبر بتلعب الشيطان بك في : وقال , فزجره النبي صلى اهللا عليه وسلم , فأنا أتبعه 
   ) المنام 

, ا من األضغاث بوحي يحتمل أن النبي صلى اهللا عليه وسلم علم أن منامه هذ: قال المازري  
   . أو على أنه من المكروه الذي هو من تحزين الشياطين , أو بداللة من المنام دلته على ذلك 

ويجعلونه داللة على مفارقة الرائي ما , وأما العابرون فيتكلمون في كتبهم على قطع الرأس  
إال , في جميع أموره  ويتغير حاله, ويزول سلطانه , أو مفارقة من فوقه , هو فيه من النعم 

أو من , أو مديونا فعلى قضاء دينه , أو مريضا فعلى شفائه , أن يكون عبدا فيدل على عتقه 
   . واهللا أعلم . أو خائفا فعلى أمنه , أو مغموما فعلى فرحه , لم يحج فعلى أنه يحج 
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َ)��' ا���ُ�    َ$ِ�Eُ6ْ ا���ِ��� :   َل Dَ   ���  ر�� اQ  َ- ِ�ٍ�   َ�ْ�    َأِ�� ُ$Bَْ& َن    َ�ْ�     -59
�ُ[ُ� ا�Tَ&ْ�F َن ِإن�   : َ	02ُُل   َوَ$��َ#  َ�َ�ْ&ِ�ْ	َ  tُ�َ]ُ�َأَحKَُآْ# Kَ�ْ�ِ ُآ�� َشْ�ٍء ِ�ْ� َشْ=ِنِ� َح,�' َ	ْ

�ِ�ِ 6َ;َ Kَ�ْ�ِ  ?ُ�َ2ْNُآْ# ا��Kَِأَح �ْ�ِ EْTَ2َ$َ َذاjِ3َ    hْ�ِ�ْ� َأًذى 9ُ#� ِ�َ&ْ=ُآ5َ�ْ  َوَ�    َن 5َ�ِ َ�  َآ   3َْ�ُ&ِ
.   اْ�َ�َ�َآُ?  Sْ6َ�ْ&َ�ْ3َ َأَ) jِ3َ �ُ6َ�ِن�ُ� َ�  َ	Kِْري 3ِ� َأي� َ;6َ ِ�ِ� َت0Wُُن َ	Tَ&ْ�F��ِ  5َ�ْKَ ِن jِ3ََذا 3ََ�َغ

#�M� n&�(  
  
   )  إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه( وقوله صلى اهللا عليه وسلم  
, فينبغي أن يتأهب ويحترز منه , فيه التحذير منه والتنبيه على مالزمته لإلنسان في تصرفاته  

  .وال يغتر مما يزينه له 
  
  
����   Zَ'َل َرُ�Aُل ا���ِ�   :Zَ'َل    	��  ر�e اz َج'ِ�ٍ�    َ	ْ�     -60َ �َ���ِإَذا     :ا���ُ� َ	َ�ْ ِ� َوَ

ِ��\�ْ َ/'ِن  َ&' َآ'َن Oَ�ِ' ِ&ْ� َأًذى َوْ�َ 2ُْآOَ�ْ' َوَ�' َ�َ=ْ	Oَ'   3َْ�ُ ِ?ْ�     9َِ=ُآْ� 3َْ�َ 4ْ5ُ2َْه'َوEَZَْ" 8ْ�َُ?ُ- َأ
�ُEَ�ِ'�  3َِ]ن�ُ� َ�' َ�ْ=ِري �3ِ َأي� Eَpَ'ِ&ِ� اْ�َ�َ�َآُ-  َوَ�' َ�ْ?َ<ْ[ َ�َ=tَEَ�ْ�َ ��)9َ Qِ�=ِ�ْ?ِ�ْ'�ِ xُ َأَ

 x'�َِإ    و 9َ=�َث �tَُ̂ ْ�ُ� ِإْ�َ�اِه َ �ََ̂#ِ�ي:    َأ5َْ�َ�َن'    ْ َ̂?�ُ= ْ�ُ� َرا7ٍ3ِ    و 9َ=�َثِ� ِ�     ح   َأA�ُ َداُوَد اْ� &ُ  
َ<ْ[ َ�َ=OِRِ�=ِ9َ xَُ?' َوَ�' َ�ْ? ِ&Rَْ�ُ� َو4َOَ�ِ   �3ِا اْ�ِ]ْ�َ�'ِد    ُ�ْ#َ 'َن    َ	ْ�    ِآَ�'ُهَ?'     َ	ْ�ُ= ا���ز�اِق   9َ=�َثَ�'  

 'Oَ8َEَ�ْ�َ ��)9َ Qِ�=ِ�ْ?ِ�ْ'�ِ   َأْو  'Oَ8َEِ�ْ�ُ   xُ=َEْ�َ '&ََو .��>& ] ^�  
  
فليمط ما كان بها من أذى وال يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها : ( قوله صلى اهللا عليه وسلم  

 (   
بيد ماطه حكى أبو ع: وقال الجوهري , يزيل وينحي : فبضم الياء ومعناه ) يمط ( أما  

ومنه إماطة األذى ومطت أنا عنه أي تنحيت , أماطه ال غير : وقال األصمعي , وأماطه نحاه 
فإن كانت نجاسة فقد ذكرنا , والمراد باألذى هنا المستقذر من غبار وتراب وقذى ونحو ذلك , 

خوذ لعله مأ: قال ابن فارس في المجمل , وهو بكسر الميم , وأما المنديل فمعروف , حكمها 
قال أهل , ألنه يندل به ; هو مأخوذ من الندل وهو الوسخ : وقال غيره , من الندل وهو النقل 

وأنكر الكسائي : قال , تمندلت : ويقال أيضا : قال الجوهري , تندلت بالمنديل : يقال : اللغة 
   . تمندلت : 
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61-  ��ِ9َ�K0ٍر    و َحIُ�ْ�َ �ُ�ْ Sُ�  َأZَْ�َ�ِن�    اْ�ُ� ُ-َ�ْ	ٍ�    َح9َ�Kَ�     َرْوُح ْ�ُ� ُ�َ� َدَة    َأZَْ�َ�َن     ِإْ$َ
   َ	Kِ�ْ�َ �َ�ْ �َ�ِ -َ     �ُ02ُ ا���ِ�    َأن�ُ� َ$ِ�َ�     Tَ�َ ٌء 

 jِ3َن� ِ)ْ�َ& َن0NBWُ3َ   #ْWُا َأْو َأMَ�ْْ&ُ,ْ#    ِإَذا َآ َن ُ-nُ�ْ ا���ْ&ِ�    َ)��' ا���ُ� َ�َ�ْ&ِ� َوَ$��َ#    Dَ َل َرُ$0ُل ا���ِ� 
 َ$ َ�ٌ? ِ�ْ� ا���ْ&ِ� 0N�_َ3َُهْ# َوَأ02ُ�ِzْا اْ�َ=0َ�ْاَب َواْذُآُ�وا اْ$َ# َ	ْ�َ,Fُِ� ِح&َ�ِ~jِ3َ 4ٍَذا َذَهXَ ا�Tَ&ْ�F َن
��ُ�وا    ُآُ�وا اْ$َ# ا���ِ� Wُ�َ�َDِْ# َواْذ   َوَأْوُآ0ا    َ  �َ   2ً�َ8ْ�ُ	nُ,َBْ َ� ً�  ا�Tَ&ْ�F َن ا���ِ� jِ3َن�Zََو    #ْWُ,َ&َِنa

�Wُْ# َواْذُآُ�وا اْ$َ# ا���ِ� َو0ْ�َ َأْن َت0�ُ�ُ6ْا َ�َ�ْ&5َ  َشْ&ً~ َ&�ِ Iَ�َ 0ا~ُBِ;َْوَأ     .#�M� n&�(  
  

فإذا , إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ ( قوله صلى اهللا عليه وسلم 
وأوكوا , فإن الشيطان ال يفتح بابا مغلقا , وأغلقوا الباب واذكروا اسم اهللا , ذهب ساعة من الليل فخلوهم 

هذا الحديث فيه ) ولو أن تعرضوا عليها شيئا , واذكروا اسم اهللا , وخمروا آنيتكم , قربكم واذكروا اسم اهللا 
فأمر صلى اهللا عليه وسلم بهذه اآلداب التي , الدنيا جمل من أنواع الخير واألدب الجامعة لمصالح اآلخرة و

وجعل اهللا عز وجل هذه األسباب أسبابا للسالمة من إيذائه فال يقدر , هي سبب للسالمة من إيذاء الشيطان 
وهذا كما . إذا وجدت هذه األسباب , وال إيذاء صبي وغيره , وال فتح باب , على كشف إناء وال حل سقاء 

ال سلطان لنا : أي " ال مبيت : إن العبد إذا سمى عند دخول بيته قال الشيطان : : الصحيح جاء في الحديث 
اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما : " وكذلك إذا قال الرجل عند جماع أهله , على المبيت عند هؤالء 

في األحاديث وكذلك شبه هذا مما هو مشهور , كان سبب سالمة المولود من ضرر الشيطان " رزقتنا 
قال . ويلحق بها ما في معناها , الحث على ذكر اهللا تعالى في هذه المواضع : وفي هذا الحديث . الصحيحة 
وكذلك يحمد اهللا تعالى في أول كل أمر ذي , يستحب أن يذكر اسم اهللا تعالى على كل أمر ذي بال : أصحابنا 

   . بال للحديث الحسن المشهور فيه 
  

   ) لليل جنح ا: ( قوله  
وأصل , أقبل ظالمه : أجنح الليل أي : ويقال , وهو ظالمه , هو بضم الجيم وكسرها لغتان مشهورتان  

   . الجنوح الميل 
  

   ) فكفوا صبيانكم : ( قوله صلى اهللا عليه وسلم  
   . امنعوهم من الخروج ذلك الوقت : أي  

  
   ) فإن الشيطان ينتشر : ( قوله صلى اهللا عليه وسلم  
واهللا . ومعناه أنه يخاف على الصبيان ذلك الوقت من إيذاء الشياطين لكثرتهم حينئذ , جنس الشيطان : أي  

  .أعلم 
  

  .هذا وصلى اهللا وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
  
  


