الثمر واللُّباب
ُ

ورد من أربعني حديثًا
فيما َ
يف الكتاب

حممد خري رمضان يوسف

النشرة الثانية
 1441هـ
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بسم هللا الرمحن الرحيم
مقدمة
ُ ِ ِ
حممد ،وعلى
السالم على َمن أُن ِزَل عليه الكتاب ،نبيِنا َّ
احلمد هلل ُمنزل الكتاب ،والصالةُ و ُ
ِ
أصحابه أُويل األلباب ،وبعد:
آ ِله و
ِ
ِ
"الكتاب"
ظ
نت فيه ما يرمي إليه لف ُ
كتبت حبثًا بعنوان "الكتاب يف القرآن الكرمي" ،بيَّ ُ
فقد ُ
ِمن معان يف ِ
استشهدت يف ِ
أكثر من القرآن.
كتاب ربَّنا ،و
كل َّ
ُ
مرة آبية أو َ
ِ
حديث ِ
ِ
رسول هللا صلى هللا عليه
"الكتاب" يف
ورد من معىن
وهذا ٌ
يب منه ،فيما َ
حبث قر ٌ
وسلم.
بذلك على الصحيحني،
بعني حديثًا منه ،و
لذلك
اقتصرت َ
ومادتهُ وفرية ،و َ
ُ
اكتفيت أبر َ
ُ
ِ
اعتمدت على شرحيهما ،الب ِن حجر ،والنووي ،رمحةُ هللاِ عليهم
البخاري ومسلم ،و
ُ
مجيعا.
ً
ِ
البحث "الكتاب".
فاملقصود من
أوردت عليها تعليقات قليلة،
ُ
و ُ
ورد فيها بعشرةِ معان ،هي:
بعني حديثًا الصحيحة ،أن الكتاب َ
وتبني من هذه األر َ
َّ َ
اللوح احملفوظ.
ُ -1
الكتاب السماوي.
-2
ُ
عند ذك ِر ِ
"أهل الكتاب".
 -3التوراة واإلجنيلَ ،
 -4التوراة.
 -5القرآن.
جنس الكتاب.
ُ -6
ِ
املكتوب فيها.
 -7األوراق ،أو الصحيفةُ غريُ
 -8مث امل ِ
كتوب فيها ،وهي صحيفةُ األعمال.
 -9الرسالة ،أو املكاتبة.
فه ُم يف عصران.
 -10ومبعىن املرسوم ،أو الوثيقة ،كما تُ َ
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ولو َّ
كتاًب أكرب ،بل
امتد
ُ
البحث لتبيَّ ْ
قابل ألن يكو َن ً
نت معان أخرى للكتاب ،فاملوضوع ٌ
فذة .وكذا ما سبق ذكره يف ِ
رسالةً علميةً َّ
القرآن الكرمي.
َ ُ
ِ
ِ
احملافظة على ترتيبها حىت األربعني.
موضوعاته العشرة ،مع
األحاديث على
َّعت
َ
وقد وز ُ
الشروع يف املقصود ،ومن هللاِ
التوفيق والسداد.
وهذا أوا ُن
ِ
ُ
حممد خري يوسف
 27شوال 1435هـ
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() 1
األول للكتاب ،مبعىن "اللوح احملفوظ" ،مثاله:
املعىن ُ
احلديث األول
ختفيف ِ
عدد الصلو ِ
ات على ِ
ِ
ِ
أمته عليه الصالةُ والسالم ،من
عند
ما جاءَ يف
حديث اإلسراءَ ،
ِ
رضي هللا عنه:
أنس
حديث
َ

وقلوبم ،وأمساعُهم،
أجسادهمُ ،
ُ
"َ ...
فرفعهُ عن َد اخلامسة ،فقال :اي رب ،إن أميت ضعفاءُ
وأبصارهم ،وأبدا ُنمِ ،
يك وسع َديك .قال :إنه
فخفف عنا .فقال اجلبار :اي حممد ،قال :لب َ
ُ
فكل حسنة بعش ِر أمثاهلا،
القول لدي ،كما
ال يُـبَدل ُ
عليك يف ِأم الكتاب .قالُّ :
فرضت َ
ُ
فهي مخسو َن يف ِأم الكتاب ،وهي مخس عليك."...
صحيح البخاري ،كتاب التوحيد (.)7517
احلديث الثان
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:
مسعت َ
عن أيب هريرة رضي هللا عنه قالُ :

فوق
لق اخلَلق :إن رمحيت سبقت غضيب ،فهو مكتوب عن َدهُ َ
قبل أن َي َ
كتب ً
"إن هللاَ َ
كتاب َ
العرش".
صحيح البخاري ،كتاب التوحيد ( ،)7554صحيح مسلم ( .)2751واللفظ لألول.
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ِ
فوق العرش(.)1
اللوح
ابن حجر رمحهُ هللا:
الغرض منه اإلشارةُ إىل ِ
قال احلاف ُ
احملفوظ َ
ُ
ظ ُ
() 2
أنزل هللا من كتب على ِ
ِ
رسله عليهم الصالةُ والسالم.
مبعىن "
الكتاب السماوي" ،وهو ما َ
مثاله:
احلديث الثالث
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
عن عبد هللا بن مسعود قال :قال ُ
"ليس أحد أحب إليه املدح من ِ
هللا عز وجلِ ،من ِ
وليس أحد
أجل َ
ُ َ
ذلك َ
مدح نفسهَ ،
َ
أغري ِمن هللاِ ،من ِ
ذر ِمن هللاِ ،من
أجل َ
وليس أحد أحب إليه العُ ُ
َ
ذلك حرَم الفواحشَ .
ِ
الرسل".
أنزل الكتاب،
ذلك َ
أجل َ
وأرسل ُ
َ
صحيح مسلم ،كتاب التوبة (.)2760
ذر ِمن هللا" :قال القاضي عياض رمحهُ هللاُُ :ي َتم ُل أن املر َاد
وليس أحد أحب إليه العُ ُ
" َ
ِ ِ
فيغفر هلم ،كما قال
االعتذا ُر ،أي:
ُ
اعتذار العباد إليه من تقصريهم وتوبتهم من معاصيهمُ ،
تعاىل{ :وهو الَّ ِذي يـ ْقبل التـَّوبةَ عن ِعب ِ
اد ِه} [سورة الشورى.)2( ]25 :
َ َ ُ َْ َ ْ َ
َ َ َُ

( )1فتح الباري .508/15
( )2أورد قوله اإلمام النووي يف شرحه على صحيح مسلم .78/17
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احلديث الرابع
ِ
يل الطويل ،الذي رواه عمر رضي هللا عنه:
يف حديث جرب َ
قال :فأخربين عن اإلميان؟
ورسله ِ
قال" :أن تؤمن ِ
واليوم اآلخر ،وتؤمن بلقد ِر ِ
ِ
ومالئكته و ِ
ِ
خريه ِ
وشره".
كتبه
بلل
َ
َ
صحيح مسلم ،كتاب اإلميان (.)8
()3
ِ
ِ
مبعىن "التوراة واإلجنيل" ،عند ذك ِر ِ
األحاديث التالية:
خاصة ،كما يف
"أهل
الكتاب" َّ

احلديث اخلامس
ـث معـاذًا رضـي
عن ابن عباس رضي هللا عنهما ،أن َ
رسول هللا صلى هللا عليـه وسـلم ملـ ـا بع َ
هللا عنه على اليمن قال:
إنك تق َد ُم على قوم ِ
أول ما تــدعوهم إليــه عبــادةُ هللا ،فــاذا عرفــوا
أهل كتاب ،فليكن َ
" َ
هللا ف ـربخمهم أن هللا قــد فــر علــيهم مخــس صــلوا يف يـ ِ
ـومهم وليلــتِهم ،فــاذا فعلــوا
َ
َ
َ
َ
الصالةَ فربخمهم أن هللاَ فر َ عليهم زكاةً تُؤ َخ ُذ من أمواهلم وتُـ َر ُّد علــى فقـرائهم ،فــاذا
أطاعوا با فخذ منهم ،وتوق كرائم ِ
أموال الناس".
َ
رواه البخاري يف صحيحه ،كتاب الزكاة ( ،)1458ومسلم يف صحيحه (.)19
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احلديث السادس
عن أيب ثعلبة اخلشين قال:
رسول هللا ،إان ِ
أبرض ِ
فنأكل يف
أهل الكتاب،
النب صلى هللا عليه وسلم فقلت :اي َ
أتيت َّ
ُ
ُ
ِ
أصيد بكلب املعلَّم ،وبكلب الذي ليس مبعلَّم.
آنيتِهم،
يد بقوسي ،و ُ
وأبرض صيد أَ ِص ُ
النب صلى هللا عليه وسلم:
فقال ي
أنك أبر ِ ِ
أهل كتاب ،فال أتكلوا يف آنيتِهم ،إال أن ال جتدوا بُدا ،فان مل
"أما ما ذكر َ َ
جتدوا بدا فاغسلوها وُكلوا فيها .وأما ما ذكر َ أنكم أبر ِ صيد ،فما صد َ ِ
ك
بقوس َ
ُ
ك املعلم ،فاذك ِر اسم ِ
فاذك ِر اسم ِ
ك
هللا وُكل .وما صد َ بكلبِ َ
هللا وُكل .وما صد َ بكلبِ َ
َ
َ
كت ذكاته ،ف ُكلهُ".
ليس مبعلم ،فربدر َ
الذي َ
رواه البخاري يف صحيحه ،كتاب الذًبئح والصيد ( ،)5496ومسلم (.)1930
احلديث السابع
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:
عن أيب موسى األشعري ،أن َ
أجرهم مرتني :رجل من ِ
وأدرك النيب صلى هللا
آمن بنبيِه،
َ
أهل الكتابَ ،
"ثالثة يُؤتَون َ
عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه ،فله أجران ،وعبد مملوك أدى حق ِ
تعال وحق
هللا َ
َُ
َ
أدبا،
فربحسن ِغذاءَها ،مث أدبا
سيِده ،فله أجران ،ورجل كانت له َأمة ،فغ َذاها
فربحسن َ
َ
َ
مث أعتقها وتزوجها ،فله أجران".

صحيح البخاري ،كتاب العلم ( ،)97ورواه مسلم يف صحيحه كذلك ،كتاب اإلميان
( .)154واللفظ لآلخر.
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ظ "الكتاب" عام ،ومعناه خاص ،أي :املنزُل ِمن ِ
عند هللا ،واملر ُاد
قال احلافظ ابن حجر :لف ُ
َ
ُ
ِ
أهل الكتاب.
نصوص
تظاهرت به
به التوراةُ واإلجنيل ،كما
الكتاب والسنَّةُ ،
ْ
ُ
حيث يُطلَ ُق ُ
خاصة ،إ ْن قلنا َّ
إن النصرانيةَ انسخةٌ لليهودية .كذا َّقررهُ مجاعة(.)3
وقيل :املر ُاد به هنا
اإلجنيل َّ
ُ
احلديث الثامن
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
عن أيب هريرة قال :قال ُ
ِ
الكتاب ِمن
يدخل اجلنة ،بي َد أنم أُوتوا
أول َمن
وحنن ُ
َ
حنن اآلخرو َن األولو َن َ
يوم القيامةُ ،
" ُ
ُ
ِ
ِ
يومهم
قبلنا ،وأُوتيناهُ من بعدهم ،فاختلفوا ،فهداان هللاُ ملا اختلفوا فيه من احلق ،فهذا ُ
فاليوم لنا ،وغ ًدا لليهود ،وبع َد غد
يوم اجلمعة)،
ُ
الذي اختلفوا فيه ،هداان هللاُ له (قالُ :
للنصارى".
َ

رواه مسلم يف صحيحه ،كتاب اجلمعة ( )855واللفظ له ،والبخاري يف صحيحه ،كتاب
اجلمعة (.)876
ابن حجر رمحه هللا :أوتوا الكتاب :الالم للجنس ،واملر ُاد التوراةُ واإلجنيل ،والضمريُ يف
قال ُ
"أوتيناه" للقرآن(.)4
احلديث التاسع
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:
عن عمرو بن العاص ،أن َ
"فصل ما بني ِ
ِ
وصيام ِ
السحر".
صيامنا
أهل الكتاب :أكلةُ َ
ُ

( )3فتح الباري .257/1
( )4فتح الباري .876/2
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احلديث العاشر
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:
عن أنس بن مالك ،أن َ
ِ
الكتاب فقولوا :وعليكم".
أهل
"إذا سل َم عليكم ُ
صحيح البخاري ،كتاب االستئذان ( ،)6258ومسلم (.)2163
السام عليكم .يعين املوت.
فقد كان ُ
اليهود يلوون ألسنتهم ويقولونُ :
احلديث احلادي عشر

عن عبد هللا بن عمرو قال:
ِ
ات رجل ِ
ني اختلفا يف آية،
يوما ،قال:
َّ
فسمع أصو َ
هج ُ
رت إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ً
َ
ف يف ِ
وجهه الغضب ،فقال:
فخر َج علينا ُ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يُعَر ُ
هلك َمن كان قبلَكم بختالفِهم يف الكتاب".
"إمنا َ
صحيح مسلم ،كتاب العلم (.)2666
ي يف كالم نفيس:
اإلمام النوو ي
قال ُ
هبالك من قبلنا هنا هال ُكهم يف ِ
املراد ِ
الدين ،بكفرهم وابتداعهمَّ ،
رسول هللا صلى هللا
فحذ َر ُ
ُ
َ
عليه وسلم ِمن مث ِل فعلهم.
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ِ
ِ
االختالف يف الق ِ
ِ
العلماء على اختالف ال جيوز ،أو
حممول عند
رآن
ًبلقيام عند
األمر
ٌ
و ُ
اختالف يوقِ ُع فيما ال جيوز ،كاختالف يف ِ
معىن منه ال يسوغُ فيه
نفس القرآن ،أو يف ً
االجتهاد ،أو اختالف يوقِ ُع يف شك أو شبهة ،أو فتنة وخصومة ،أو شجار وحن ِو ذلك.
سبيل الفائدةِ
االختالف يف است ِ
ذلك على ِ
فروع الدي ِن منه ،ومناظرةُ ِ
وأما
نباط ِ
ُ
أهل العل ِم يف َ
ِ
مأمور به ،وفضيلةٌ ظاهرة ،وقد
فليس منهيًّا عنه ،بل هو ٌ
وإظهار احلق ،واختالفُهم يف ذلكَ ،
أمجع املسلمون على هذا ِمن ِ
ِ
الصحابة إىل اآلن .وهللا أعلم (.)5
عهد
َ
احلديث الثان عشر
عن أيب هريرة قال:
ويفسروهنا ًبلعر ِ
الكتاب يقرؤون التوراةَ ًبلعربانيةِ ،
ِ
بية ِ
رسول هللا
أهل
ألهل اإلسالم ،فقال ُ
كان ُ
صلى هللا عليه وسلم:
الكتاب وال ت ِ
ِ
ِ
كذبوهم ،وقولوا{ :آ ََمنا ِبل ِذي أُن ِز َل إِلَيـنَا َوأُن ِز َل إِلَي ُكم}"
أهل
"ال تصدقوا َ
[سورة العنكبوت.]46 :
صحيح البخاري ،كتاب االعتصام (.)7362
ف صدقهُ ِمن قِ ِبل غريهم ،ي
ِ
تصديق ِ
فيدل
النهي عن
عر ُ
ُ
أهل الكتاب فيما ال يُ َ
الغرض منه هناُ :
على ِرد شهادهتم ِ
يقول اجلمهور(.)6
وعدم قبوهلا ،كما ُ
احلديث الثالث عشر
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:
مسع َ
عن عبدهللا بن عمر ،أنه َ
( )5شرح النووي على صحيح مسلم .218/16
( )6فتح الباري .292/5
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ِ
ِ
ِ
أهل
"إمنا بقاؤكم فيما َ
سلف قبلَكم من األمم ،كما بني صالة العص ِر إل غروب الشمس ،أُوتَ ُ
النهار عجزوا ،فربُعطُوا قرياطًا قرياطًا.
التور ِاة التورا َة فعملوا ،حىت إذا
َ
انتصف ُ
اإلجنيل اإلجنيل ،فعملوا إل ِ
ِ
صالة العصر ،مث عجزوا ،فربُعطُوا قرياطًا قرياطًا.
أهل
َ
مث أُوتَ ُ
ِ
غروب الشمس ،فربُعطينا قرياطَني قرياطَني.
مث أُوتينا القرآن ،فعملنا إل
ِ
هؤالء قرياطَني قرياطَني ،وأعطيتنا قرياطًا قرياطًا ،وحنن
عطيت
َ
أهل الكتابَني :أي ربنا ،أَ َ
فقال ُ
عمال.
أكثر ً
كنا َ
قال هللاُ عز وجل :هل ظلمتُكم ِمن أج ِركم ِمن شيء؟
قالَ :
قالوا :ال.
قال :فهو فضلي ،أُ ِ
وتيه َمن أشاء".
صحيح البخاري ،كتاب مواقيت الصالة (.)557

() 4
يرد مبعىن "التوراة" ،مثاله:
وقد ُ
احلديث الرابع عشر
عن الرباء بن عازب قال:
جملودا ،فدعاهم صلى هللا عليه وسلم ،فقال:
ُمَّر على ِ
النب صلى هللا عليه وسلم بيهودي َّ
حمم ًما ً

"هكذا جتدو َن حد الزان يف كتابكم"؟
قالوا :نعم.
ش ُد َك ِ
أنزل التورا َة على موسى ،أهكذا
بلل الذي َ
فدعا ً
رجال ِمن علمائهم ،فقال" :أَن ُ
جتدونَ حد الزان يف كتابِكم"؟
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ِ
ِ
أخ ْذان
خربك ،جندهُ َّ
قال :ال ،ولوال َ
كثر يف أشرافنا ،فكنا إذا َ
أنك نَ َش َدتين هبذا مل أُ ْ
الرجم ،ولكنهُ َ
الضعيف أقمنا عليه َّ
فلنجتمع على شيء نُقيمهُ على
احلد ،قلنا :تعالَوا
أخ ْذان
َ
الشر َ
يف تركناه ،وإذا َ
ْ
الشر ِ
اجللد مكا َن الرجم.
يف والوضيع ،فجعلنا
التحميم و َ
َ
أمرك إذ أماتوه".
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :اللهم إن ُ
أول َمن أحيا َ
فقال ُ
مر به ُفرجم.
فأَ َ

صحيح مسلم ،كتاب احلدود (.)1700
تسويد الوجه.
التحميم:
ُ

() 5
وورود ِ
ِ
الكتاب مبعىن " ِ
ِ
األحاديث التالية:
القرآن" كثري ،كما يف
لفظ
ُ
احلديث اخلامس عشر
ِ
عطيت أهلَـ ِ
ك ويكـو ُن
عن عائشةَ قالت :أتتها بريرةُ تسأ ُهلا يف كتابتها ،فقالت :إ ْن شئت أَ ُ
الوالءُ يل.
وقال أهلُها :إ ْن ِ
شئت أَعطيتِها ما بقي.
وقال سفيا ُن مرة :إ ْن ِ
شئت أعتقتِها ويكو ُن الوالءُ لنا.
النب صلى هللا عليه وسلم:
فلما جاءَ ُ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذكرتهُ ذلك ،فقال ي
"ابتاعيها فربعتقيها ،فان الوالءَ ملن أعتق".
ـول هللا
ـعد رسـ ُ
ـام رسـ ُ
ـول هللا صــلى هللا عليــه وســلم علــى املنــرب ،وقــال ســفيا ُن مــرة :فصـ َ
مث قـ َ
صلى هللا عليه وسلم على املنرب ،فقال:
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ـاب هللا؟ مــن اشــرت َ شــرطًا لــيس يف كتـ ِ
بل أقوام يشرتطون شــروطًا لــيس يف كتـ ِ
ـاب
"ما ُ
َ
َ
فليس له ،وإن اشرت َ مائةَ مرة".
هللا َ
رواه البخاري يف صحيحه ،كتاب الصالة ( ،)456ومسلم يف صحيحه (.)1504
احلديث السادس عشر
أنسا حدَّثهم:
عن ُمحيد ،أن ً
ت ثنيَّةَ جارية ،فطلبوا األَرش ،وطلبوا العفو ،فأبَوا.
أن اليربـَيِ َع  -وهي ابنةُ النَّ ْ
سر ْ
ضرَ -ك َ
فأمرهم ًبلقصاص.
فأتَوا َّ
النب صلى هللا عليه وسلمَ ،
رسول هللا؟ ال والذي َ ِ
كسُر
كسُر ثنيَّةُ اليربـَيِ ِع اي َ
فقال أنس ُ
بعثك ًبحلق ال تُ َ
بن النضر :أتُ َ
ثنيَّـتُها.
فقال" :اي أنس ،كتاب ِ
هللا ِ
القصاص".
ُ
القوم وع َفوا.
فرضي ُ
َ
ِ
هللا من لو أقسم على ِ
ِ ِ
هللا ألبرهُ".
فقال ي
النب صلى هللا عليه وسلم" :إن من عباد َ
َ
فرضي القوم ،وقبلوا األَرش.
ز َاد الفزار ي
ي عن ُمحيد ،عن أنسَ :
رواه البخاري يف صحيحه ،كتاب الصلح ( ،)2703ومسلم (.)1675
كتاب هللاِ
كتاب هللا القصاص :أي :حكم ِ
ِ
القصاص يف السن.
وجوب
ُ
ُ
ُ ُ
أفاده اإلمام النووي(.)7

( )7شرح النووي على صحيح مسلم .163/11
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احلديث السابع عشر
عن ابن عباس:
ِ
ض هلم
نفرا من
أصحاب ِ
فعر َ
النب صلى هللا عليه وسلم ميروا مباء فيهم لديغ ،أو سليمَ ،
أن ً
إن يف ِ
أهل ِ
رجل ِمن ِ
املاء فقال :هل فيكم ِمن راق؟ َّ
سليما.
املاء ً
رجال لديغًا ،أو ً
ٌ
ِ
فانطلق رجل منهم ،فقرأَ ِ
ِ
الكتاب على شاء ،فربأ .فجاءَ ًبلشاء إىل أصحابه ،فكرهوا
بفاحتة
َ ٌ
ِ ِ
أجرا.
ذلك ،وقالوا:
َ
أخذت على كتاب هللا ً
ِ ِ
أجرا.
حىت قدموا املدينة ،فقالوا :اي َ
رسول هللا ،أخ َذ على كتاب هللا ً
كتاب هللا".
فقال ُ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :إن أحق ما ُ
أجرا ُ
أخذت عليه ً
رواه البخاري يف صحيحه ،كتاب الطب (.)5737
ميروا مباء :أي :بقوم نزول على ماء.
تفاؤال من السالمة(.)8
بذلك ً
السليم هو اللديغِ ،مسي َ
فيهم لديغ ،أو سليم :شك من الراوي .و ُ
استدل به للجمهوِر يف جوا ِز ِ
أخذ األجرةِ
َّ
ظ ابن حجر رمحهُ هللا يف موضع آخر:
قال احلاف ُ
على تعلي ِم القرآن(.)9
احلديث الثامن عشر
عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال:
رجل فقال:
كنت عند ِ
ُ
النب صلى هللا عليه وسلم ،فجاءَهُ ٌ
أصبت ًّ
حدا فأقمهُ علي.
رسول هللا ،إين
اي َ
ُ
قال :ومل يسألهُ عنه.
( )8فتح الباري .356/11
( )9فتح الباري .453/4
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ِ
النب صلى هللا عليه
قال:
وحضرت الصالة ،فصلَّى مع ِ
النب صلى هللا عليه وسلم ،فلما َ
قضى ي
أصبت ًّ
كتاب هللا.
رسول هللا ،إين
الرجل فقال :اي َ
فأقم َّ
ُ
وسلم الصالةَ ،
يف َ
حدا ْ
قام إليه ُ
يت معنا"؟
أليس قد صل َ
قالَ " :
قال :نعم.

لك ذنبك" أو قال" :حدك".
غفر َ
قال" :فان هللاَ قد َ
رواه البخاري يف الصحيح ،كتاب احلدود ( ،)6823ومسلم يف صحيحه (.)2764
ِ
الرسول صلى هللا عليه وسلم مل يُِق ْم عليه َّ
احلد ألنه مل
شرحه يف "فتح الباري" أن
فه ُم من
َ
ويُ َ
ِ
ِ
قول
أورد َ
أصاب صغريةً ظنَّها كبريةً
توجب احلد .و َ
يُفص ْح أبمر يلزمهُ به إقامةُ احلد عليه ،فلعلَّهُ
َ
ُ
اخلط ِ
ف عن احلدود ،بل يُدفَ ُع مهما أمكن(.)10
ايب أنه ال يُ َ
كش ُ
احلديث التاسع عشر
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
عن ابن عمر قال :قال ُ
العشاء ،فانا يف كتاب ِ
هللا ِ
اسم صالتِكم ِ
اب على ِ
العشاء ،وإنا تُعتِ ُم
"ال تَغلبنكم األعر ُ
ِحب ِ
الب اإلبل".
رواه مسلم يف صحيحه ،كتاب املساجد (.)644
اب يس يموهنا العتمةَ لكوهنم يعتمو َن ِحبالب اإلبل،
قال اإلمام النووي رمحهُ هللا :معناهُ أن األعر َ
أيِ :
كتاب هللاِ العشاء ،يف ِ
يؤخرونَهُ إىل شدَّةِ الظالم ،وإمنا امسُها يف ِ
قول هللاِ تعاىلَ :وِم ْن بَـ ْع ِد
ص َال ِة الْعِ َش ِاء} [سورة النور .]58 :فينبغي لكم أن تس يموها العشاء(.)11
َ
( )10فتح الباري .97/14
( )11شرح النووي على صحيح مسلم .143/5
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ِ
ِ
ِ
ظ العتمة ،بعد
األحاديث
ورد يف
النهي عن
الصحيحة لف ُ
العتمة للتنزيهُ ،
حيث َ
مث ِ َ
بني أن َ
تفصيل.
احلديث العشرون
رسول هللا:
عن أُ ِيب بن كعب قال :قال ُ
كتاب ِ
أي آية ِمن ِ
معك أعظم"؟
"اي أب املنذر ،أتدري ُّ
هللا َ

قال :قلت :هللاُ ورسولهُ أعلم.

كتاب ِ
أي آية ِمن ِ
معك أعظم"؟
قال" :اي أب املنذر ،أتدري ُّ
هللا َ
وم}(.)12
قال :قلتَّ { :
اَّللُ َال إِلَهَ إَِّال ُه َو ا ْحلَ يي الْ َقي ُ
قال :فضرب يف صدري وقالِ " :
العلم أب املنذر".
وهللا لِيَـهنِ َ
َ
ك ُ
رواه مسلم يف صحيحه ،كتاب صالة املسافرين (.)810
احلديث احلادي والعشرون
عن جابر بن عبد هللا قال:
ت عيناه ،وعال صوته ،و َّ
اشتد غضبه،
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا
كان ُ
خطب َّ
امحر ْ
َ
حىت كأنه م ِ
ثت أان والساعةُ كهاتني"
نذ ُر جيش ،يقول" :صب َحكم ومساكم" ،ويقول" :بُِع ُ
ُُ
ِ
ِ
ِ
وخري
خري
احلديث ُ
قر ُن بني َ
كتاب هللاُ ،
إصبعيه السبَّابة والوسطَى .ويقول" :أما بع ُد ،فان َ
ويَ ُ
ول ِ
بكل
كل بدعة ضاللة" .مث يقول" :أان أَ َ
اهلَُدى ُه َدى حممدُّ ،
وشر األموِر ُحم َداث ُتا ،و ُّ
ياعا فال وعلي".
ومن َ
مؤمن ِمن نفسهَ ،من َ
ترك َدينًا أو َ
ض ً
ترك ماالً فألهلهَ ،

( )12يعين آية الكرسي ،يف اآلية ( )255من سورة البقرة.
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رواه مسلم يف صحيحه ،كتاب اجلمعة (.)867
احلديث الثان والعشرون
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
عن ابن عباس قال :قال ُ
" ِ
كتاب هللا ،فما ترَك ِ
ائض على ِ
أهل الفر ِ
املال بني ِ
ول رجل ذ َكر".
اقسموا َ
ائض فألَ َ
ت الفر ُ
َ
رواه مسلم يف صحيحه ،كتاب الفرائض (.)1615
احلديث الثالث والعشرون
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
عن أيب هريرة ،قال ُ
كتاب ِ
الناس بملؤمنني يف ِ
ول ِ
ضيعة فادعون،
هللا عز وجل ،فربيُّكم ما َ
"أان أَ َ
ترك َدينًا أو َ
ماال فليؤثَـر ِ
مباله َعصبتهَُ ،من كان".
فربان وليُّه ،وأيُّكم ما َ
ترك ً
رواه مسلم يف صحيحه ،كتاب الفرائض (.)1619
احلديث الرابع والعشرون
ومن حديث زيد بن أرقم الطويل ،عن ِ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

بكتاب ِ
ِ
هللا
كتاب هللا ،فيه اهلَُدى والنور ،فخذوا
"وأان اترك فيكم ثَـ َقلَني :أوهلما:
ُ
واستمسكوا به".
فحث على ِ
كتاب هللاِ َّ
وأهل بييت ،أُذَكِ ُركم هللاَ يف ِ
أهل بييت ،أُذَكِ ُركم
َّ
ب فيه ،مث قالُ " :
ورغ َ
هل بييت ،أُذَكِ ُركم هللاَ يف ِ
هللاَ يف أ ِ
أهل بييت".
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رواه مسلم يف صحيحه ،كتاب فضائل الصحابة رضي هللا عنهم (.)2408
احلديث اخلامس والعشرون
ِ
حديث أيب هريرة رضي هللا عنه ،عن ِ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
ومن
ِ
ِ
كتاب هللا ،ويتدارسونَهُ بينهم ،إال نزلت
"ما
اجتمع قوم يف بيت من بيو هللا ،يتلو َن َ
َ
وذكرهم هللاُ فيمن عنده".
عليهم السكينة ،وغشيتُهم الرمحة ،وحفتهم املالئكةَ ،
احلديث السادس والعشرون
النب صلى هللا عليه وسلم:
عن عُبادةَ ب ِن الصامت ،يَبلُ ُغ به َّ
" ال صالةَ ملَن مل يقرأ ِ
بفاحتة الكتاب"
صحيح مسلم ،كتاب الصالة (.)394
احلديث السابع والعشرون
النب صلى هللا عليه وسلم قال:
عن ابن عمر رضي هللا عنهما ،عن ِ

فقام به آانءَ ِ
الليل وآانءَ النهار،
"ال حس َد إال على اثنتني :رجل آاتهُ هللاُ هذا الكتابَ ،
ماال ،فتصد َق به آانءَ ِ
الليل وآانءَ النهار".
ورجل آاتهُ هللاُ ً
رواه البخاري ،كتاب فضائل القرآن ( ،)5025ومسلم ،كتاب صالة املسافرين (.)815
واللفظ له.

18

احلديث الثامن والعشرون
قال عمرَ :أما َّ
إن نبيَّكم صلى هللا عليه وسلم قد قال:
ِ
ويضع به آخرين".
أقواما
يرفع بذا
ُ
الكتاب ً
"إن هللاَ ُ
رواه مسلم ،كتاب صالة املسافرين (.)817
احلديث التاسع والعشرون
عن عبد هللا بن أيب أوىف قال:
رسول هللاِ صلى هللا عليه وسلم على األحز ِ
اب فقال:
دعا ُ
سريع احلساب ،اه ِزِم األحزاب ،اللهم اه ِزمهم وزل ِزهلم".
"اللهم ُمن ِز َل الكتابَ ،
رواه مسلم يف صحيحه ،كتاب اجلهاد والسري ( ،)1742والبخاري ،كتاب اجلهاد والسري
(.)2933
ِ
ابن حجر رمحهُ هللا:
و
ُ
املقصود ًبلكتاب هنا القرآن .قال ُ
ِ
الدعاء إىل وجوهِ النص ِر عليهم.
أشار هبذا
َّ
"اللهم ُمن ِزَل الكتاب ...إخل" َ
قال :فبالكتاب :إىل قو ِله تعاىل{ :قَاتِلُوهم يـع ِذ ْهبم َّ ِ ِ
كم} [سورة التوبة.)13( ...]14 :
اَّللُ أبَيْدي ُ ْ
ُ ْ ُ َ ُُ
احلديث الثالثون
عن ابن عباس قال:
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال:
ضمين ُ
َّ
( )13فتح الباري .157/6
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ِ
الكتاب".
"اللهم علمهُ
َ
صحيح البخاري ،كتاب العلم (.)75
واملر ُاد به القرآن ،كما أفادهُ ابن حجر(.)14
احلديث احلادي والثالثون
عن عبد هللا بن أيب قتادة ،عن أبيه:
ِ
ني ِ
النب صلى هللا عليه وسلم كان يقرأُ يف الظه ِر يف األُولَيَ ِ
الكتاب وسورتَني ،ويف
أبم
أن َّ
يطو ُل يف الر ِ
ويطو ُل يف الر ِ
أبم الكتاب ،وي ِ
ني األُخريني ِ
كعة األوىل ما ال ِ
سمعُنا اآليةِ ،
كعة
ُ
الركعت ِ ََ
الثانية .وهكذا يف العصر .وهكذا يف الصبح.
صحيح البخاري ،كتاب األذان (.)776
"أم القرآن" ألهنا أصل القرآن ،وقيل :ألهنا ِ
ِ
ومس ِ
متقدمةٌ كأهنا
يت الفاحتةُ َّ
ُ

تؤيمه(.)15

احلديث الثان والثالثون
عن املنذر بن جرير ،عن أبيه قال:
احلديث
قوم جمتايب النِمار .وساقوا
كنت
جالسا عند ِ
َ
ُ
النب صلى هللا عليه وسلم ،فأاتهُ ٌ
ً
بقصته ،وفيه:
َّ
أثىن عليه ،مث قال:
صغريا،
َ
فصلَّى الظهر ،مث َ
فحمد هللاَ و َ
منربا ً
صعد ً
( )14فتح الباري .229/1
( )15فتح الباري .381/3
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اس اتـ ُقوا َرب ُك ُم ال ِذي َخلَ َق ُكم ِمن نَـفس
"أما بعد ،فان هللاَ َ
أنزل يف كتابهَ { :اي أَيـُّ َها الن ُ
وِ
اح َدة}" .اآلية [سورة النساء.]14 :
َ

صحيح مسلم ،كتاب الزكاة (.)1017
كل مشلة خمطَّطة ِمن مآزِر األعر ِ
اب فهي َمنِرة ،ومجعهاِ :منار ،كأهنا
قوم جمتايب النِمار :ي
فجاءَهُ ٌ
ِ
ِ
ِ
أِ
ُخ َذ ْ ِ ِ ِ
ت من لون النَّمر; ملا فيها من السواد والبياض .وهي من الصفات الغالبة .أر َاد أنه جاءَهُ
ُزر خمطَّطة من صوف(.)16
قوم البسي أ ُ
ٌ
احلديث الثالث والثالثون
عن عروة:
َّ
فقال له أبو بكر :إمنا أان أخوك.
النب صلى هللا عليه وسلم
خطب عائشةَ إىل أيب بكرَ ،
أن َّ
َ
أنت أخي يف دي ِن ِ
هللا وكتابه ،وهي ل حالل".
فقالَ " :
صحيح البخاري ،كتاب النكاح (.)5081
احلديث الرابع والثالثون
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
عن الرباء بن عازب رضي هللا عنهما قال :قال يل ُ
ِ
ك األمين ،وقل :اللهم
وضوء َك للصالة ،مث
عك فتوضرب
اضطجع على ِش ِق َ
ضج َ
"إذا َ
أتيت َم َ
َ
ضت أمري إليك ،وأجلرب ُ ظهري إليك ،رهبةً ورغبةً إليك ،ال ملجربَ
أسلمت نفسي إليك ،وفو ُ
ُ
ك الذي أرسلت .فان ُمت ُمت
ك الذي أنزلت ،وبنبيِ َ
آمنت بكتابِ َ
منجى َ
منك إال إليكُ ،
وال َ
آخر ما تقول".
على الفطرة .فاجعلهن َ

( )16أفاده العالمة ابن األثري يف النهاية يف غريب احلديث واألثر .117/5
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ك الذي أرسلت".
فقلت:
أستذكرهن :وبرسولِك الذي أرسلت .قال" :ال ،وبنبيِ َ
ُ
صحيح البخاري ،كتاب الدعوات ( ،)6311واللفظ له ،صحيح مسلم ،كتاب الذكر والدعاء
(.)2710
ِ
ِ
يد به
بن حجر:
لكن قال احلاف ُ
ُيتمل أ ْن ير َ
الظاهر يف املقصود ًبلكتاب هنا القرآ ُن الكرميْ ،
ظا ُ
و ُ
ُ
القرآن ،وُيتمل أن يريد اسم اجلنس ،فيشمل كل كتاب أُنزل()17
ُ َّ
ُ ْ َ َ

() 6
ِ
تاب العادي ،ومبعىن املكتوب ،كما
معىن
و ُ
للكتاب هو جنسهُ الذي يُر ُاد له ،ويعين الك َ
أول ً
يف احلديث التايل:
احلديث اخلامس والثالثون
ـاب هللا ،أو فهـ ٌـم
عــن أيب ُجحيفــة قــال :قلــت لعلــي :هــل عنــدكم كتــاب؟ قــال :ال ،إال كتـ َ
رجل مسلم ،أو ما يف هذه الصحيفة.
أُعطيَهُ ٌ
قال :قلت :فما يف هذه الصحيفة؟
مسلم بكافر.
الع ْقل ،وفِ ُ
قالَ :
كاك األسري ،وال يُقتَ ُل ٌ
رواه البخاري يف صحيحه ،كتاب العلم (.)111
قال احلافظ ابن حجر:
ِ
وحي إليه.
كتاب :أي:
ٌ
مكتوب أخذمتوهُ عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما أ َ
( )17فتح الباري .392/12

22

ـك ألن مجاعـةً مـن الش ِ
ـيعة كـانوا يزعمـون أن عن َـد أه ِـل
قال :وإمنا سأله أبو ُجحيفـة عـن ذل َ
ا ِ
النب صلى هللا عليه وسلم هبـا مل يطَّل ْـع
لبيت  -ال سيَّما عليًّا  -أشياءَ من الوحي َّ
خصهم ي
غريهم عليها.
الصحيفة :أي الورقةُ املكتوبة.
العقلِ :
الديَة(.)18
َ
ِ
الرتمذي أوضح ،وهو عن إبراهيم التيمي ،عن أبيه قال:
قلت :وهو عند
ـاب هللاِ وه ــذه
خطبَن ــا عل ـ يـي ب ــن أيب طال ــب فق ــالَ :مـ ـن زع ـ َـم أن عن ــدان ش ــيئًا نق ــرؤهُ إال كت ـ َ
الصحيفة (قال :وصحيفةٌ معلَّقةٌ يف قِر ِ
اب سيفه) فقد كذب.
فيها أسنا ُن اإلبل ،وأشياءُ من اجلِراحات.
ـني َع ـري إل ثَـور .ف َم ـن
ب صــلى هللا تعــاىل عليــه وس ـلَّم" :املدين ـةُ حـ َـرم مــا بـ َ
وفيــه :قــال النـ ي
آوى ُحمـ ِد ًاث ،فعليــه لعنـةُ هللا واملالئكـ ِـة والنـ ِ
ـاس أَعــني ،ال يقبَـ ُل
َ
أحدث فيها ح َد ًاث ،أو َ
ِ
ـلمني واحــدة ،يسـ َـعى بــا أدانهــم .وَمـن
صرفًا وال َعـدالً .وذمـةُ املسـ َ
يوم القيامة َ
هللاُ منه َ
ِ
ِ
والناس أَعــني،
واملالئكة
انتمى إل غ ِري َمواليه ،فعليه لعنةُ هللا
اد َعى إل غ ِري أبيه ،أو َ
ِ
صرفًا وال َعدالً".
يوم القيامة َ
قبل هللا منه َ
ال يَ ُ
رواه الرتمذي يف سننه ،كتاب الوالء واهلبة ( )2127وقال :حديث حسن صحيح.
() 7
ِ
الكتاب اليت أُطلقت عليـه :الدفرت ،واألوراق ،ويعــا الصــحيفة ،بــدون كتابــة
ومن معاين
ِ
ِ
املكتوب فيها.
طلق على
ب فيه من ورق وحنوه ،كما تُ ُ
فيها .فالصحيفةُ تُطلَ ُق على ما يُكتَ ُ
ي
ـول ابـ ِن حجـر يف
ـمن (احلـديث التاسـع والثالثـ ني) ،وأدانهُ ق ُ
واملعىن الدال على هـذا أييت ض َ
ِ
ِ
الكتاب مرتني ،مبعنيَني.
ظ
رد يف
احلديث لف ُ
معىن الكتاب .حيث و َ
( )18فتح الباري .276/1
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ومل ِ
احلديث هنا جتنبًا للتكرار.
أورد
َ
() 8
ِ
ِ
صحف األعمال ،اليت فيها
خاصةٌ ًبآلخرة ،فهي
الصحيفة
ومبعىن
املكتوب فيها .وهي هنا َّ
ُ
سجل ِ
أعمال الناس .مثاله:
ي
احلديث السادس والثالثون
عن صفوان بن ُحمرز املازين قال:
ِ
رجل فقال:
عر َ
ض ٌ
بينما أان أمشي مع اب ِن عمر رضي هللا عنهما آخ ٌذ بيده ،إ ْذ َ
النجوى؟
مسعت َ
كيف َ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف َ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:
مسعت َ
فقالُ :

ـب كــذا؟ أتعــر ُ
"إن هللاَ يُـدن املـ َ
ـؤمن ،فيضـ ُـع عليــه كنَـ َف ـهُ ويَســرته ،فيقــول :أتعــر ُ ذنـ َ
ـب كــذا؟ فيقــول :نعــم ،أي رب .حــىت إذا قــرَرهُ بذنوبــه ،ورأى يف نفسـ ِـه أنــه هلــك،
ذن ـ َ
ـاب حســناته .وأم ـا
أغفرهــا لـ َ
قــال :ســرتُتا عليـ َ
ـك اليــوم .فيُعطَـى كتـ َ
ـك يف الــدنيا ،وأان ُ
فيقول األشهاد{ :ه ُؤَال ِء ال ِذين َكـ َذبوا َعلَـى ربِِـم أ ََال لَعنَـةُ ِ
اى َعلَـى
الكافر واملنافقونُ ،
َ
َ ُ
َ
ُ
ِ
ني}" [سورة هود.]18 :
الظال ِم َ
رواه البخاري يف صحيحه ،كتاب املظامل (.)2441
() 9

قال له املكاتبة ،مبعىن املراسلة .كما يف
وأييت
الكتاب مبعىن الرسالة ،أو اخلطاب ،ويُ ُ
ُ
احلديثني التاليني:
24

احلديث السابع والثالثون
رضي هللا عنه قال:
عن علي َ
بن األسود ،وقال:
بعثين ُ
بري و َ
املقداد َ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أان والز َ
" ِ
انطلقوا حىت أتتوا روضةَ خاخ ،فان با ظعينةً ومعها كتاب ،فخذوهُ منها".

انتهينا إىل الروضة ،فإذا حنن ًبلظعينة ،فقلنا :أَخ ِرجي
فانطلَقنا تَ َ
عادى بنا خيلُنا ،حىت َ
الكتاب.
فقالت :ما معي ِمن كتاب.
لقني الثياب.
فقلنا :لتُخ ِرِج َّن
الكتاب أو لنُ َّ
َ
فأخرجْتهُ ِمن ِعقاصها.
َ
ِ
حاطب ب ِن أيب بَلتعةَ إىل أانس من
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فإذا فيهِ :من
فأتينا به َ
ببعض أم ِر ِ
أهل مكةُ ،يربهم ِ
املشركني ِمن ِ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :اي حاطب ،ما هذا"؟
فقال ُ
أكن ِمن أَن ُف ِسها،
رسول هللا ،ال
قال :اي َ
تعجل َّ
علي ،إين ُ
كنت امرءًا ُم ْل َ
ص ًقا يف قريش ،ومل ْ
ْ
فأحببت إذ فاتين
اًبت مبكةَ َُيمون هبا أهليهم وأموا َهلم،
وكان َمن َ
معك ِمن املهاجرين هلم قر ٌ
ُ
تدادا ،وال
النسب فيهم أ ْن َّأخت َذ عندهم ً
َ
كفرا وال ار ً
يدا َُيمون هبا قرابيت ،وما ُ
فعلت ً
ذلك من َ
بعد اإلسالم.
رضا ًبلكف ِر َ
ً
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :قد ص َدقكم".
فقال ُ
عنق هذا املنافق.
رسول هللاَ ،دعين
فقال عمر :اي َ
ْ
أضرب َ

لع على ِ
أهل بدر فقال:
بدرا ،وما يُدريك ،لعل هللاَ أن يكو َن قد اط َ
قال" :إنه قد شه َد ً
اعملوا ما شئتُم فقد غفر ُ لكم".
رواه البخاري يف صحيحه ،كتاب اجلهاد والسري ( ،)3007ومسلم (.)2494
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ي رمحه هللا :الظعينةُ هنا :اجلارية ،وأصلها اهلودجُِ ،
ومسيت هبا اجلارية ألهنا
قال
اإلمام النوو ي ُ
ُ
تكو ُن فيه(.)19
احلديث الثامن والثالثون
يكتب إىل الروم ،قال:
رسول هللاِ صلى هللا عليه وسلم أ ْن
عن أنس بن مالك قال :ملـا أر َاد ُ
َ
خمتوما.
كتاًب إال ً
قالوا :إهنم ال يقرؤون ً
بياضه يف ِ
فضة ،كأين أنظر إىل ِ
يد ِ
قالَّ :
رسول
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خامتًا ِمن َّ
فاخت َذ ُ
ُ
رسول هللا.
حمم ٌد ُ
هللا صلى هللا عليه وسلم ،نقشهَّ :
صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ( ،)2938صحيح مسلم ،كتاب اللباس (.)2092
ِ
احلديث يف هذا
ف ِمن هذا فائدةُ إيرادهِ هذا
عر ُ
َ
قال ابن حجر يف تعليقه على احلديث :يُ َ
أن شر َط ِ
الباب ،لينبِهَ على َّ
األمن ِمن
الكتاب خمتوماً،
العمل ًبملكاتبة ،أ ْن يكو َن
ُ
ليحصل ُ
َ
تويه ِم تغيريه ،لكن قد يستغىن عن ِ
احلامل عدالً مؤمتناً(.)20
ختمه إذا كان
ْ ُ َ
ُ
()10
فه ُم من احلديثني التاليني:
وأييت
الكتاب مبعىن "املرسوم" أو "الوثيقة" ،كما يُ َ
ُ
احلديث التاسع والثالثون
عن ابن عباس قال :ملا َّ
ًبلنب صلى هللا عليه وسلم وجعهُ قال:
اشتد ِ
( )19شرح النووي على صحيح مسلم .55/16
( )20فتح الباري .156/1

26

"ائتون بكتاب أكتب لكم كتاب ال تَ ِ
ضلُّوا بعده".
ً
قال عمرَّ :
كتاب هللاِ حسبُنا.
إن َّ
النب صلى هللا عليه وسلم غلبَهُ الوجع ،وعندان ُ
كثر اللغط.
فاختلفوا ،و َ

قال" :قوموا عا ،وال ينبغي عندي التنازع".
حال بـني رس ِ
ـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم
كل الرزيَّة ،ما َ
ابن عباس يقول :إن الرزيَّةَ َّ
فخر َج ُ
وبني كتابه.
رواه البخاري يف صحيحه ،كتاب العلم ( ،)114ومسلم (.)1637
ِ
ـذلك يف روايــة ملســلم،
ـاز احلــذف .وقــد صـ َّـر َح بـ َ
"بكتــاب" :أي أبدوات الكتــاب ،ففيــه جمـ ُ
قــال ":ائتــون بلكتـ ِ
ـف والـ ُّـدواة" .واملـر ُاد ًبلكتــف :عظـ ُـم الكتــف؛ ألهنــم كــانوا يكتبــون
فيها(.)21

ِ
ِ
ـوم" أو
و " كت ـ ً
ـاب" :مبعـىن الصــحيفة املكتــوب فيهــا ،كمـا أييت .كمــا تعــين يف مفهومنــا "املرسـ َ
"الوثيقة".
ِ
الكتاب هنا مرتني ،مبعنيَنب.
ظ
فورد لف ُ
َ
أيضا موضوع الرقم ( )7من هذا الكتاب.
وهذا ي ي
ص ً
احلديث التايل ِ
موضوع هذا احلديث:
يوض ُح
قلت :و ُ
َ
احلديث األربعون
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف مرضه:
قال يل ُ
عن عائشةَ قالتَ :
" ِ
ِ
كتاب ،فان أخا ُ أن يتمىن متمن ويقو َل قائل :أان
وأخاك حىت
ادعي ل أب بكر
أكتب ً
َ
وأيب هللاُ واملؤمنون إال أب بكر".
أَ َ
ولَ .
( )21فتح الباري .282/1
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صحيح مسلم ،كتاب فضائل الصحابة رضي هللا عنهم (.)2387

واحلم ُد لل ِ
رب العاملني
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