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The nodal chapters in non-nodal books in Sahih al-Bukhari 

collection and study - The Book of Medicine as an example 
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 :المستخلص

سار اإلمام البخاري على منهج السلف الصالح في التمسك بالكتاب والسنة، وسللك فلي  

مسللااا ذلللك مسلللك  امللة الهللو ، بللا ذللأ مللا سهابللن   امللة السلللف ممللا بلل   فللي     لل  

االعت للاو واللل و علللى المخللال خال ومللا اللام  لل اسي اإلمللام البخللاري واسللتوالال    هلل   

آراؤه و قأال ،في كتاب الطب  فغوا مصن   الصحخح سامعًا ألغلب آراا  الع و لة وال  هخلة 

وغخ ذا ما المسااال و نَّ اإلمام البخاري ب   في  بأ با   في الصحخح، و ه  فخها ف ه  

عة علم ، و نأعت  بأ با   في كتاب الطب للواللة على المسااا، فمنها ملا ذلأ وذكاؤه وس

 اذ  بخ ِّا فلي الوالللة عللى المسل لة، ومنهلا ملا ذلأ ا لي  حتلا  تللى لظل  و  ملا لظهلأر 

الملل اولو عللوم التعللارا بللخا التأكللا وال للور وبللخا بللنم األسللباب مللا الللوعا  ولحللأهل 

الف ال ور، وال  ناقض التأكلا، وتببلا  المسلااا ووسأب العما باألسباب، و ن ذلك ال  خ

الغخبخة التي سا   عا ط  ق الأحيل وتباحة الكي عنو الحاسلة، و  كل   ف لا عنلو علوم 

الحاسة تلخ ل ول ي اعت او  ذا الجاذلخة في العوو  والتشاؤملو    اإلمام البخلاري رحمل  

  مأر  ب م  هللالهللا ذم التشاؤم، و ن العوو  ال  عوي بنا ها، وتلما ذي م

Abstract: 

 Imam Al-Bukhari followed the approach of the righteous 

predecessors in adhering to the Qur’an and Sunnah, and he 

followed the path of the imams of guidance in that. Rather, he was 
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among the scholars of the predecessors who excelled in deciding 

matters of belief and responding to the violators. Through Imam 

Al-Bukhari's translations and evidences, his views and sayings 

appeared in the Book of Medicine, so his correct work became a 

compilation of most of his doctrinal and jurisprudential views and 

other issues. And that Imam Al-Bukhari excelled in his chapters in 

al-Sahih. Some of them are apparent and clear in indicating the 

issue, and some are hidden that need consideration and 

contemplation for the emergence of the desired. And there is no 

contradiction between trust and destiny and the exertion of reasons 

from supplication and the like. And the necessity to act with the 

reasons, and that this does not contradict fate, and does not 

contradict trust, and prove the unseen issues that came through 

revelation. Ironing is permitted when needed, and better left when 

it is not needed. He denied the belief of the people of ignorance in 

contagion and pessimism. Imam Al-Bukhari, may God have mercy 

on him, believes that pessimism is disparaged, and that infection 

does not infect itself, rather it is commanded by God’s command. 

 

 : مقدمة

الحمو هلل رب العالمخا، والصا  والسام على  ش ف الم سلخا، لبخنا محمو وعلى آل  

 وصحب   سمعخال

  ما بعو: 

األوم، كما قام  عالى: بح ظ كتاب  العظخي، مصور التش  ع ´ ف و  ك ا هللا  عالى 

]الحج : ﴾ يلامممرنزنمنننىنخطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.﴿

وقخَّض لح ظ السنة النبأ ة علماَ  و امة  فناذًا على م  ِّ العصأر،   و ون عنها التحام  [،9

تسماعخا  با هللا محمو المبطلخا، وز ف المبتوعخا، وما  ب زذي اإلمام الحافظ  بأ عبو

خاري، تذ صنف  صح كتب السنة: )الجامع المسنو المختص  ما  مأر رسأم هللا الب

ال أااو ال  هخة والنكت الحكمخة فاستخ   ب هم  ما المتأن »وسنن  و  ام (، و وو  كتاب  

 (ل1«)معالي كثخ   ف قها في  بأاب الكتاب بحسب  ناسبها

                                           
 (ل 1/8( م ومة فتح الباري، )1)
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 –(؛ وف  ُ البخاري 2 اسم )وقو اشته  عنو سمع ما ال  ا  قألهي: ف   البخاري في  

ال   تص  على ال    بالمعنى الش عي، واستنباط األحكام الت صخلخة ف ط،  -رحم  هللا

ا كتاب  كتبًا  وتلما كان ل  ه  معنًى  وسُع و شما، وما  ب ز معالخ  ال    الع وي، ف و ضم 

وَ ما الت    ا  واآلرا  و بأابًا ع و ة استنبط منها العلماُ  والباحثأن قو ًما وحو ثًا العو 

و   س ساٌّ منها في وراسا  و بحاث مست لة، ولكا ُوسِّ المتصلة بالع خو ، والتي قو وُرِّ

 بأابًا ع و ة في الكتب غخ  الع و ة والتي  أس   لوراستها واستنباطها مجمأعة ما 

أاب الباحثخا في سامعة الملك سعأو، ف   نا المشاركة في ذلك وسعلنا عنأان ذلك "األب

 الع و ة في الكتب غخ  الع و ة في صحخح البخاري  سمعا ووراسة كتاب الطب  لمأذسا 

 :أهمية الدراسة

 تب از ف   اإلمام البخاري رحم  هللا، ومتالت  في  بأ با   الع و ةل  -1

 اإلسهام في اومة ذنا الكتاب، باستخ ا  ال أااو والمسااا ما كتاب الطبل -2

وار باط  بالع خو ، حخث    بط بكتاب الطب مسااا ع و ة سو  المأضأ  و صالت   -3

 كثخ  ل

 :أهداف الدراسة

 سمع المسااا الع و ة في كتاب الطب ما صحخح البخاري، ووراسة مساالهال -1

الأقأف على المناسبا  الع و ة في  بأ ب البخاري للجامع الصحخح، في كتاب  -2

 الطبل

ما ذنه المسااا ب قأال  في ل س المس لة في م ارلة ع خو  البخاري المستنبطة  -3

 الصحخح وباقي كتب  األا  ، بي م ارلة  قأال  رحم  هللا، ب قأام السلف في المس لةل

 بخان مخال ا  المخال خا للع خو  الصحخحة ما الش اح في كتاب الطبل -4

 :الخطة

  تكأن البحث ما م ومة و مهخو وامسة مباحث واا مةل

  ذمخة المأضأ ، و ذواف ، واطة البحثالم ومة وفخها: 

 التمهخو وفخ :  وال التع  ف باإلمام البخاري وكتاب  الصحخحل

 بالخا التع  ف بكتاب الطب ما صحخح البخاري               

ُ وَاً  تِّالَّ  َْلَزَم لَ ُ شِّ َاً ل  المبحث األوم: بَاب: َما  َْلَزَم َّللاَّ

 فِّي بَاٍَثل المبحث الثالي: بَاب: الش ِّ َا ُ 

ل  المبحث الثالث: بَاب َمْا اْكتََأ   َْو َكَأ  َغْخَ هُ َوَفْ اِّ َمْا لَْي َ ْكتَأِّ

 المبحث ال ابع: بَاب: الَ َص ََ  َوُذَأ وَاٌ   َ ُْانُ اْلبَْطَال

ْا فَْخحِّ َسَهنََّيل ى مِّ  المبحث الخامس: بَاب: اْلُحمَّ

 الخا مةل

                                           
 (ل 7(  نظ : ش ح الت اسي واألبأاب للبخاري، الوذلأي، )ص2)
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 ال هارسل

 التمهخول

 باإلمام البخاري، وكتاب  الجامع الصحخح  وال التع  ف

 التع  ف باإلمام البخاري -

 اسم  ولسب  -1

(،ال  خ  المجتهو:  بأعبوهللا محمو با تسماعخا 3ذأشخخ اإلسام وتمام المحوبخا)

 (ل 5(، الُجْع ي البُخاري)4ب وزب ) با با تب اذخي با المغخ  

ي  مان الجع ي البخاري الني  سلي على وااتلف في لسبت  للجع ي، قخا: لسبة تلى مأالذ

ب وزب ، ولسبة البخاري تلخ  لسبة وال ، عماً  با  وه سو اإلمام البخاري؛ المغخ  

 (ل 6بمنذب ما      نَّ ما  سلي على  وه شخص كان والؤه ل )

 (ل7«)سعف ما سعو العشخ   ما منحج ما ال حطالخة»وقخا: الجع ي لسبة تلى: 

لتصار لما  نذب تلى  نَّ البخاري فارسي األصا، وفي ال أم الثالي ف ي ال أم األوم ا

 (ل8التصار لما   أم بع بخت )

المغخ   الجع ي  بأ الحسا فكان عالًِّما ورًعا  با تب اذخي با  ما والوه تسماعخا

ما  وم على  ل   - ي: البخاري-ذك  عن  ولوه »ما الصالحخا، قام الحافظ ابا حج : 

او9«)ما الصالحخا  (ل 11( ومالك، ورو  عن  الع اقخأن)10) ز و با (، رو  عا حمَّ

                                           
(ل ب اإلمام البخاري بإمام المحوبخا، باعتبار ما كان علخ  ما الأر  والزذو، والجو 3)

واالستهاو في  خ  ج الصحخح، والتص  ح ب  في كتاب ، حتى ااتي ب  في التصحخح كا ما 

 (ل27بعوهل نظ : التعخخا في ش ح األربعخا، لجي الو ا الطأفي، )ص 

ْزبَ : ب تح البا  المأحو ، و4) سكأن ال ا  المهملة، وكس  الوام المهملة، وسكأن الزاي (بَْ وِّ

المعجمة، وفتح البا  المأحو  بعوذا، ذنا ذأ المشهأر في ضبط ، وسزم ب  ابا ماكأال، 

وب وزب  ل ظة فارسخة معناذا الزرا ، وكان ب وزبه ارسخا على و ا قأم ، بي  سلي ولوه المغخ   

 (ل1/477الباري، ابا حج ، ) على  و الخمان الجع يل  نظ : م ومة فتح

( بخار :لسبة تلى بخار  بال ي، وذي ما  عظي مون ما ورا  النه  و سلها،  عب  تلخها ما 5)

الشط، وبخنها وبخا سخحأن  أمان، وقو فتحها سعخو با عثمان با ع ان في زما معاو ة با  بي 

: معجي البلوان، ، وذي الخأم تحو  مون سمهأر ة  وزبكستان اإلسامخة،  نظ س خان 

 (ل 82(، ال وا المعطار في اب  األقطار، )ص 1/353)

 (ل 1/477(  نظ : م ومة فتح الباري، )6)

 (ل3/290( األلساب، للسمعالي، )7)

(، طب ا  1/67(،  هن ب األسما  واللغا ، )2/6(  نظ    اصخا ذلك في:  ار خ بغواو، )8)

 (ل1/271الحنابلة، )

 (ل477( فتح الباري، )ص 9)
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و ط ا صغخ ، فنش  في َحْج ِّ  م ِّ ، الم    الصالحة العابو ، ولها قصة  -¬-ما   ومَحمَّ

  حخا ف وه مشهأر  ل لها ساُّ ما   سي لإلمام للبخاري في وعااها ل   ْن   وَّ بص ه تلخ

 (ل12علخ )صغخً ا، ف وَّه هللا 

 مألوه ووفا  : :-2

( على  نَّ البخاري ولو بعو صا  13ا  ق العلما ): »-رحم  هللا-قام اإلمام النأوي 

في بلو   ذ( 194الجمعة لثاث عش   لخلة الت ما شأام، سنة  ربع و سعخا ومااة )

 (ل14«)بخار 

 وفا  : 

ظه   أم  أفي لخلة السبت عنو صا  العشا  لخلة ال ط ، ووفا  أم ال ط  بعو صا  ال

(، 15، عاش ابنتخا وستخا سنة تالَّ بابة عش   أًما)ذ(256السبت لغ   شأام ما سنة )

 (ل16ووفا بخ  نك)

 :التع  ف بكتاب  الصحخح

اسي الكتاب: االسي الني سمى اإلمام البخاري ب  كتاب  الصحخح ذأ: )الجامع المسنو  -

 وسنن  و  ام (ل‘ الصحخح المختص  ما  مأر رسأم هللا 

                                                                                                       
( ذأ: حماو با ز و:  بأ تسماعخا األزرق مألى آم س   بنحازم الجه مي البص ي، كان 10)

بخا حماوبنز و ومالك سنة  و سنتان، وقو سئا  بأ زرعة ال ازي عا حماو با ز و وحماو با 

سلمة ف ام: حماوبنز و  ببت ما حماوبنسلمة بكثخ ، و صح حو ثا و   ا، ما  سنة  سع وسبعخا 

 (ل2/521(، والتعو ا والتج  ح: الباسي، )3/25نظ : التار خ الكبخ ، البخاري، )ومااةل  

 (ل8/98(، والث ا ، ابا حبان، )1/324(  نظ : التار خ الكبخ ، البخاري، )11)

(، 11/25(، والبوا ة والنها ة، ابا كثخ ، )2/11(  نظ :  ار خ بغواو، الخطخب البغواوي، )12)

 (ل24/445 هن ب الكمام، المزي، )

بسنوه تلى البخاري ذ( 446( ذناك ما االف في ذلك ف و ل ا الحافظ الخلخلي، )المتأفى: 13)

، اإلرشاو في مع فة علما  «ولو   أم الجمعة بعو الصا  لثنتي عش   لخلةللل» ل  قام: 

 (ل3/959الحو ث، )

 (ل1/477( فتح الباري، )14)

 (ل1/227( الكاما في ضع ا  ال سام، ابا عوي، )15)

( َاْ  َْنك: ب تح  ول ، و سكخا بالخ ، وفتح التا  المثنا  ما فأق، ولأن ساكنة، وكاف، ق  ة 16)

(، وال  سخ  عاوم 2/356بخنها وبخا سم قنو بابة ف اسخ: معجي البلوان،  اقأ  الحمأي، )

( مت ا عنو الشافعخة 11130( مت ا عنو الحن خة والمالكخة، و)5565بالم ا خس المعاص   )

(، وا  نك حالخا 53لمالكخة،  نظ : الم ا خس والم او   عنو الع ب، لسخبة الح   ي، )ص وا

 ابعة لمو نة سم قنو في  وزباكستانل  نظ : مأسأعة المون الع بخة واإلسامخة،  حخى الشامي، 

 (ل412)ص 
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(، وفي ذوي الساري  نَّ البخاري سماه: 17وذنا االسي ذأ الني  ببت  المت ومأن)

(، واألوم  وق لت وم 18«)وسنن  و  ام ‘ الجامع الصحخح المسنو ما حو ث رسأم هللا »

ال االخا ب ل وذنا االسي ذأ األولى  ْن  ثبت على الصحخح، وقاَّ  ْن  جو طبعة ما طبعا  

سم  كاماً، ولكا  كتب ااتصاًرا: )صحخح البخاري(،  و ذنا الس   و كتب علخها ا

ذنا عنأان صحخح  فلخُح ظ، و نبغي (: »19)الجامع الصحخح(،   أم الشخخ ال اسمي)

لكا ِّ َما  نسخ الصحخح  و  طبع   ْن  عنأل  بتسمخة المؤل ِّف محافظةً على اإلعام، 

 (ل20«)و ح ًسا ما االقت اب، فخما ال محاَّ ل  ما اإلع اب

سبب   لخ   ش   اإلمام البخاري في كتابة الصحخح في عص  كث  فخ  الت لخف في       

السنة؛ لكث   العلما  في ذلك العص ، ولكث   االبتوا ، و هأر ال  ق، كالخأار  

وال اف ة، ومنك ي ال ور، فصن ت المسالخو كمسنو اإلمام  حمو، ومسنو 

وغخ ذا، فكان البخاري قو ر    لك  (،21راذأ  ، ومسنو ابا  بي شخبة) با تسحاق

المسالخو ووسوذا بحسب الأضع سامعة بخا الصحخح والحسا والكثخ  ما ال عخف، 

فح ك ذمت  لجمع الحو ث الصحخح، وقأ   عزم  ما سمع ما  منخة شخخ  ابا راذأ   

 في سمع مختص  للصحخحل

تسماعخا البخاري:  با هللا محمو قام  بأ عبو»رو  الخطخب البغواوي بسنوه قام:       

راذأ   ف ام لنا بعض  صحابنا: لأ سمعتي كتابا مختصً ا لسنا  با كنت عنو تسحاق

 (ل22«)- عني كتاب الجامع-، فأقع ذلك في قلبي، ف ان  في سمع ذنا الكتاب‘النبي 

ي ما عز مت  كما ذك  ابا حج  بسنوه عا اإلمام  ِّ تلى سالب ما روي  ل  ر   رؤ ا   أ 

وك لني واقف بخا  و  ، وبخوي م وحة  ذب بها عن ، ‘ ر  ت النبي »ام: البخاري ق

                                           
 (ل9(  نظ :  ح خق اسمي الصحخحخا وسامع الت مني، عبو ال تاح  بأ غو ، )ص17)

 (ل1/8ة ال تح، )( م وم18)

، ذ(1283( ذأ: محمو سمام الو نبنمحمو ال اسمي الحاق، عامة الشام وتمامها، ولو سنة )19)

كان محاربا للبو  والمحوبا ، ل  كتب قخمة  ذمها: )قأاعو التحو ث(، و)تصاح المساسو ما 

 (ل2/135،  نظ : األعام، الزركلي، )ذ(1332البو  والعأااو(،  أفي سنة )

 (ل29حخا  البخاري، )ص ( 20)

عثمان العبسي الكأفي،  بأ بك  المع وف بابا  بي  با تب اذخي با محمو با ( ذأ: عبو هللا21)

، وذأ ما  ق ان:  حمو با حنبا، وتسحاق با راذأ  ، وعلي با ذ(159شخبة، ولو سنة )

 نظ :  ار خ ، ذ(235المو ني في السا والمألو والح ظ، ما مؤل ا   )المسنو(،  أفي سنة )

 (ل11/122(، سخ   عام النبا ، )10/66بغواو، )

 (ل2/8(  ار خ بغواو، )22)



 م2021أبريل (  15العدد )  - اخلامساجمللد  اجمللة العربية للدراسات االسالمية والشرعية

 

 

133 

فس لت بعض المعب  ا، ف ام لي:  لت  نب  عن  الكنب، فهأ الني حملني على تا ا  

 (ل23«)الجامع الصحخح

مأضأ  الكتاب:  صا مأضأ  الكتاب ذأ ت  او الحو ث الصحخح، وذأ مست او ما 

   ر  ل  التزم الصحة، و ل  ال »ي م ومة فتح الباري:  سمخت ،   أم الحافظ ابا حج  ف

 أرو تال حو ثًا صحخًحا، ذنا  صا مأضأع ، وذأ مست او ما  سمخت  ت اه: )الجامع 

 (ل 24«)وسنن  و  ام للل(‘ المسنو ما حو ث رسأم هللا 

ذنا ذأ  صا مأضأع  وذأ ت  او ما صح ما الحو ث، تلى سالب ما زا  ب  الكتاب 

و ال  هخة، وآ ا  األحكام والت سخ ، والبخان والمسااا الع و ة، وال أااو الحو ثخة ما ال أاا

في اإلسناو والمتا، مع  ناسب بو ع بخا  بأاب ، و  اسي  اذ   وا خة استخ سها ب هم  

 ما المتأنل

فاإلمام البخاري لي  كا م صوه االقتصار على ت  او األحاو ث؛ وتلما  راو تلى سالب ذلك 

نباط منها واالستوالم ألبأاٍب  راوذا، وذنا السبب سعل   خلي كثخً ا ما األبأاب االست

 (ل25)عا تسناو الحو ث، واقتص  فخ  على قأل : فان عا النبي 

 بالخا التع  ف بكتاب الطب كي صحخح البخاري 

 كتاب الطب ذأ الكتاب الساوس والسبعأن ما كتب صحخح اإلمام البخاري 

السابق  ن بعض لسخ الصحخح  ف و  كتاب الطب عا ساب   وقو م  في ال صا 

_الم ضى _ وسعلت  كتابا مست ا ومنها ما  جعا كتابي الم ضى والطب كتابا 

 (26واحوال)

و ع  ف الطب؛ عا  الجسي والن س،   ام رسا طب وطبخب،  ي عالي بالطبلوالطب 

 (27والطبخب: الحاذق ما ال سام، الماذ  بعلم ل)

علي  تع ف من   حأام بون اإللسان ما سهة ما  صح و زوم : »وفي االصطاح

الصحة، لخحت ظ بالصحة حاصلة، و ست وذا زاالةلللل وما الطب ما ذأ لظ ي 

 (28«)وعملي

وذأ لأعان طب سسو وذأ الم صأو في ذنا الكتاب، وطب قلب؛ ومعالجت  ااصة بما 

 ´لعا رب  ‘ سا  ب  ال سأم 

                                           
 (ل1/7( م ومة فتح الباري،ابا حج  )23)

  (ل1/8( فتح الباري، )24)

 (ل1/8(  نظ : م ومة فتح الباري، ابا حج ، )25)

(، 6/110( واألبأاب والت اسي، الكالوذلأي، )10/134(  نظ : فتح الباري، ابا حج  )26)

 (ل12/433وترشاو الساري، ال سطالي، )

 (ل1/188(، ومختار الصحاح، ال ازي، )3/407(  نظ : م ا خس اللغة، ابا فارس، )27)

 (ل1/2( ال الأن في الطب، ابا سخنا )28)
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ومن  ما سا  عا غخ ه وغالب  راسع تلى ‘ ي المن أم عن  و ما طب الجسو فمن  ما سا  ف

التج بة وذأ لأعان لأ  ال  حتا  تلى فك  ولظ  با فط  هللا على مع فت  الحخأالا  

مثا ما  وفع الجأ  والعطش ولأ   حتا  تلى ال ك  والنظ  كوفع ما  حوث في البون مما 

  خ س  عا االعتوامل

وموار الطب على بابة  شخا ، ح ظ الصحة، واالحتما  عا المؤذي، واست  اغ الماو   

 ال اسو  وقو  شخ  تلى الثابة في ال  آن فاألوم ما قأل   عالى

]الب   : ﴾ ِّّٰرئزئمئنئىئيئربزبمبنبىبيبِّّٰ)

وذلك  ن الس   مظنة النصب وذأ ما مغخ ا  الصحة فإذا وقع فخ  الصخام  [ل184

 ازواو ف بخح ال ط  تب ا  على الجسول

 :الثالي وذأ الحمخة ما قأل   عالى  

 زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي
]النسا : ﴾ زتمت رت يب ىب نب زبمب يئرب نئىئ مئ

ثالث ما قأل   عالى وال فإل  استنبط من  سأاز التخمي عنو اأف استعمام الما  البارو[ 29

]الب   : ﴾ حقمق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض)

فإل   شخ  بنلك تلى سأاز حلق ال  س الني منع من  المح م الست  اغ األذ  [ 196

 (29الحاصا ما البخار المحت ا في ال  سل)

متخ ا قطعي تلهي، صاور عا ‘ طب النبي » :وذأ طب صاور عا وحي   أم ابا ال خي 

 (30«)الأحي، ومشكا  النبأ ، وكمام الع ا

 ف ا ذوي  مكا ح ظ الصحة ب ، فإن ح ظ  الصحة  تأقف على حسا  وبخ  ‘ وذوي 

المطعي والمش ب، والملبس والمسكا، والهأا  والنأم، والخ ظة والح كة، والسكأن 

حصلت ذنه على الأس  المعتوم المأافق المااي والمنكح، واالست  اغ واالحتباس، فإذا 

للبون والبلو والسا والعاو ، كان  ق ب تلى ووام الصحة  و غلبتها تلى ال  ا  

 (31األسال)

مما  تعلق بح ظ الصحة ‘ والم صأو بالطب في ذنا الكتاب؛ ما روي عا النبي  

لحبة السأوا ، واشتما كتاب الطب على اإلشار  لألوو ة الحسخة، كا»واالستش ا ل 

والعسا، بي على األوو ة المعنأ ة، كال قى بالوعا  وال  آن، بي ذك   األووا  التي  ن ع 

                                           
 (ل10/134، وفتح الباري، ابا حج  )4(  نظ : الطب النبأي، ابا ال خي، ص 29)

 ل29( الطب النبأي، ص30)

 لبتص ف  سخ ل159: الطب النبأي، ابا ال خي، ص(  نظ 31)
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األوو ة المعنأ ة في وفعها، كالسح ، كما ذك   األووا  التي  ن ع األوو ة الحسخة في 

 (32«)وفعها كالجنام

عنو بعض الناس  وقو  تعلق بالطب واالستش ا  مسااا ع و ة   ع في احخان منها غلط 

ما   ك الووا   و  ح  م   و االعتماو بالكلخة علخ   و مخال ا  في ال قى ولحأذا مما 

 سخت ح في ذنا ال صا شي منهال 

 المبحث األوم:

 باب ما  لزم هللا وا  تال  لزم ل  ش ا 

 وفخ   سعة مطالب: 

 المطلب األوم: بخان م هأم ومعنى الباب تسماالًل

 المس لة الع و ة في البابلالمطلب الثالي: 

 المطلب الثالث: بخان مناسبة المس لة الع و ة للبابل

 المطلب ال ابع: بخان مناسبة المس لة الع و ة للكتابل

 المطلب الخامس: بخان مناسبة  حاو ث وآبار الباب للمس لة الع و ةل

الع خو  في صحخح المطلب الساوس: م ارلة المس لة الع و ة بالمسااا المشابهة لهافي كتب 

 البخاريل

 المطلب السابع: قأم البخاري في ذنه المس لةل

 المطلب الثاما:  قأام  امة السلف في المس لةل

 المطلب التاسع:  قأام المخال خا في المس لةل

 حو ث الباب:

ِّ ¢في ذنا الباب حو ثًا واحوًا َعْا  َبِّي ُذَ ْ َ  َ  ري ا   اإلمام البخا َما )َم: قَا‘،َعاِّ النَّبِّي 

ُ وَاً  تِّالَّ  َْلَزَم لَ ُ شِّ َاً ()  (ل33 َْلَزَم َّللاَّ

 المطلب األوم:

 بخان م هأم ومعنى الباب تسماالً 

  سمة الباب ما الت اسي الظاذ   في صحخح اإلمام البخاري، وذي الت سمة بحو ث 

واإلعام البابل والباب فخ  تشار  تلى تببا  الطب وتباحة التواوي ما عأارا األس ام، 

 (ل34¸) ن األوو ة  ش ي و ْنَجع بإذن هللا 

ذنا باب في بخان ما  لزم هللا وا ؛  ي: ما  صاب »  أم اإلمام العخني في معنى الباب: 

 (ل35«)هللا  حوا بوا  تال قور ل  ووا 

                                           
 (ل4/395( لب اللباب في الت اسي واألبأاب، عبو الحق الهاشمي، )32)

 (ل5678(، حو ث رقي: )7/122(  ا س  البخاري: )33)

 (ل3/2104(  نظ :  عام الحو ث، الخطابي )34)

 (ل21/229( عمو  ال اري، )35)



 Doi: 10.33850/jasis.2021.164588  د. سعد  العريفي -الغامدي صاحلة 

 

 

136 

 ش ح الغ  ب: 

 (ل36قأل : )ما  لزم هللا(  ي: ما  صاب  حوًا بوا  تال قور هللا ل  ووا )

(، ف و سا  ب وا ا   ا   فخها استثنا  اله م 37الحو ث لخس على عمأم )وقخا: 

والمأ  كما سخت حل و جأز  ن  كأن على عمأم  حتى  تناوم األووا  ال ا لة واألووا  

قو سعا لها  وو ة  ب اها ولكا طأ  علمها ¸ التي ال  مكا طبخبا  ن  ب اها، و كأن هللا 

 (ل38ألل  ال علي للخلق تال ما علمهي هللا)عا البش ، ولي  جعا تلخ  سبخا؛ 

 المطلب الثالي:

 المس لة الع و ة في الباب

المس لة الع و ة في الباب  تعلق بإببا  ال  ا  وال ور، وتببا  المسببا ، و نَّ ذلك ال  

 نافي التأكا لما اعت و  لها بإذن هللا و  و  هل فما  مام التأكا على هللا  عالى مباش   

وون ال كأن تلخها، و ح خق التأكا ال  نافي السعي في األسباب التي قور هللا  األسباب

الم وورا  بها، وس   سنت  في ال   بنلك؛ فإن هللا  عالى  م  بتعاطي األسباب مع  م ه 

 (ل39بالتأكا، فالسعي في األسباب بالجأارح طاعة ل ، والتأكا بال لب علخ  ت مان ب )

 (ل40باب بنم األسباب، وما وفع ال ور بال ور)فالتوواي وطلب الووا  ما 

و ما اإللزام الأارو في الحو ث؛ فهأ ما الت و  ، ف و قور هللا  عالى  ن كا وا   لزل  

 لزم ل  ش ا ، فإذا  صخب اإللسان بوا  ما األووا  الحسخة  و المعنأ ة فعلخ   ْن ال 

ف و سعا هللا »لمش وعة،  ستسلي للم ا، و ْن  سعى بكا سهوه لمعالجت  باألسباب ا

لكا وا  ووا ، و س  الأصام تلى ذلك الووا  ش عا وقورا، فما  راو التواوي بما ش ع  ´

هللا ل  واستعان علخ  بال ور و  ى األم  ما باب ؛ صاوف الش ا ، وما طلب الووا  بما 

ما وا  منع  من  ش عا وتن امتحن  ب  قورا؛ ف و  اط  ط  ق المواوا ، وكان كالمتواوي 

 (ل41«)بوا   عظي من 

والتواوي ال  نافي التأكا لما اعت و  ن األوو ة  ب ئ بإذن هللا  عالى وبت و  ه ال بنا ها، 

 (ل42و نَّ الووا  قو  ن لب وا  تذا  راو هللا ذلك)

 المطلب الثالث:

                                           
 (ل20/204)( الكأاكب الوراري، الك مالي، 36)

 (ل27/335( التأضخح ش ح الجامع الصحخح، ابا المل ا، )37)

 (ل9(  نظ : الطب النبأي، ابا ال خي، )ص: 38)

 (ل2/498(  نظ : سامع العلأم والحكي، ابا رسب، )39)

(، وط  ق 3/232(، ومنها  السنة، )2/458(  نظ : مجمأ  ال تاو ، ابا  خمخة )40)

 (ل68الهج  خا، ابا ال خي، )ص

 (ل212( روضة المحبخا، ابا ال خي،)ص41)

 (ل8/360(  نظ : ترشاو الساري، ال سطالي، )42)
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 بخان مناسبة المس لة الع و ة للباب

م ل ظ الباب الني   ى بالن ي التناسب بخا المس لة الع و ة والباب  ت ح ما اا

واالستثنا ، فخ شو تلى الح كة والعما وبنم األسباب؛ ألل  ما وام  ل  ما ما وا  تال وقو 

قور هللا ل  ووا ، فهنا ما  كب  األمأر المعخنة على التأكا وبنم األسباب وعوم 

 االستسام والعجزل

تار  ْن  كأن   سمة الباب بن س  ورك ذنا في ل ظ الحو ث، فاا¬ ولعاَّ اإلمام البخاري 

 ‘لل ظ الحو ث؛   كخوا ومأاف ة لهو   

ما  صاب  حوا بوا  تال قور ل  ووا ، والم او بإلزال : تلزام »  أم اإلمام البِّْ ماوي: 

المااكة المأكلخا بمباش   مخلأقا  األرا ما الووا  والوا ، وما  شاذو ما كأن كثخ  

فنلك للجها بح خ ة المواوا   و  شخخص الوا ، ال ل  و ما الم ضى  تواو  وال  ش ى، 

 (ل43«)الووا للل

 المطلب ال ابع:

 بخان مناسبة المس لة الع و ة لكتاب الطب

المس لة الع و ة  ت ما اإل مان بال  ا  وال ور،والتأكا على هللا، وبنم األسباب، وطلب 

بب ما  سباب الش ا  التي الووا ، ومناسبتها مع كتاب الطب  ت ح ما حخث تن الووا  س

وكان الطب  كأن بالووا  ف ام: باب: ما  لزم هللا ما » علي بالطب،   أم اإلمام البل خني: 

 (ل44«)وا  تال  لزم ل  ش ا 

لكا وا  ووا ، و س  الأصام تلى ذلك الووا  ش عا وقورا، فما  راو ´ف و سعا هللا  

و  ى األم  ما باب ؛ صاوف الش ا ، وما  التواوي بما ش ع  هللا ل  واستعان علخ  بال ور

طلب الووا  بما منع  من  ش عا وتن امتحن  ب  قورا؛ ف و  اط  ط  ق المواوا ، وكان 

 (ل45كالمتواوي ما وا  بوا   عظي من )

وتذا علي الم  ض والطبخب  ن لكا وا  ووا  قأ ت ل ساذما، وسعتا في طلب ، وزاو 

)لكا وا  ووا (   أ ة لن س ‘: َوفِّي قَْألِّ ِّ »ابا ال خي:  رساؤذما في العافخة،   أم اإلمام

الم  ض والطبخب، وحث على طلب ذلك الووا  والت تخش علخ ، فإن الم  ض تذا 

استشع   ل س   ن لواا  ووا   ز ل ؛  علق قلب  ب وح ال سا ، وب و  عنوه ح ار  

 سالخة والطبخعخة، ومتى قأ ت الخ س، وال تح، وكان ذلك سببا ل أ  األرواح الحخأالخة والن

ذنه األرواح قأ ت ال أ  التي ذي حاملة لها؛ قه   الم ا ووفعت ل وكنلك الطبخب تذا 

 (ل46«)علي  ن لهنا الوا  ووا   مكن  طلب  والت تخش علخ 

                                           
 (ل14/283( الامع الصبخح، )43)

 (ل61( مناسبا   بأاب البخاري، )ص: 44)

 (ل212(  نظ : روضة المحبخا، ابا ال خي، )ص: 45)

 (ل15( والطب النبأي، )ص4/15( زاو المعاو، )46)
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 المطلب الخامس:

 بخان مناسبة  حاو ث وآبار الباب للمس لة الع و ة

ِّ ¢ بي ذ    في الباب حو ث واحو كما م  وذأ حو ث  ُ وَاً  تِّالَّ ‘َعاِّ النَّبِّي  قَاَم: َما  َْلَزَم َّللاَّ

 (ل47 َْلَزَم لَ ُ شِّ َاً (()

ومناسبة الحو ث للمس لة الع و ة  اذ  ، ف ي الحو ث تببا  األسباب، و ن ذلك ال  نافي 

قوره هللا التأكا على هللا لما اعت و  لها بإذن هللا وبت و  ه، و لها ال  ن ع بنوا ها با بما 

 (ل48 عالى فخها، و ن الووا  قو  ن لب وا  تذا قور هللا ذلك)

وفخ    ً ا:  ل  لخس وا  ما األووا  »( في ش ح ذنا الحو ث: 49  أم اإلمام ابا ذبخ  )

تال وقو  لزم هللا ل  ش ا  ما األش خة، فخكأن ذنا مح ًضا على  طلب األوو ة 

 (ل50«)لألم اا

فخ  تببا  الطب وتباحة التواوي في عأارا »ش ح الحو ث:  و  أم اإلمام الخطابي عنو

 (ل51¸«)األس ام، وفخ  اإلعام  ن  لك األوو ة  ش ي و ْنَجع بإذن هللا

ووقع في روا ة  بي عبو ال حما السلمي، عا ابا مسعأو »و  أم الحافظ ابا حج : 

النسااي  لحأ حو ث الباب، وزاو في آا ه: علم  ما علم ، وسهل  ما سهل ،  ا س 

 (ل 52وابا ماس ، وصحح  ابا حبان والحاكي)

ولمسلي عا ساب ، رفع : لكا وا  ووا ، فإذا  صخب ووا  الوا  ب   بإذن هللا 

(للل وفخ  اإلشار  تلى  نَّ الش ا  متأقف على اإلصابة بإذن هللا، وذلك  نَّ 53 عالى(()

الووا  قو  حصا مع  مجاوز  الحو في الكخ خة،  و الكمخة فا  نجع، با ربما  حوث وا  

آا ، وفي حو ث ابا مسعأو اإلشار  تلى  نَّ بعض األوو ة ال  علمها كا  حوللل و واا 

                                           
 ( سبق  خ  ج ل47)

 (لل10/135 نظ : فتح الباري، ابا حج ،)( 48)

ذبخ   النذلي الشخبالي  بأ المظ  ، عأن الو ا، ما  با محمو با ذبخ   با ( ذأ:  حخى49)

كبار الأزرا  في الوولة العباسخة، عالي بال    واألوب، ل  كتاب: اإل  اح والتبخخا في ااتاف 

فصاح عا معالي الصحاح،  أفي سنة األامة المجتهو ا، اإلش اف على مناذب األش اف،و اإل

(لوفخا  األعخان،ابا الكان 21/179ه(،  نظ :  ار خ بغواو، الخطخب البغواوي )560)

(6/230 ) 

 (ل318( اإلفصاح عا معالي الصحاح، )ص 50)

 (ل27/2104(  عام الحو ث )ش ح صحخح البخاري(، )51)

وا  تال و لزم ل  ش ا ( حو ث ( )كتاب الطب، تن هللا لي  نزم 4/441(  ا س  الحاكي )52)

( حو ث 2/1660(ل وفي  لخس الساري )3578( حو ث رقي: )6/50( و حمو )8205رقي: )

 (: صحخحل1200رقي: )

( )كتاب السام، باب لكا وا  2204( حو ث رقي: )4/1729(  ا س  مسلي في صحخح  )53)

 ووا  واستحباب التواوي(ل
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ل ا ا الني اعت ف حناق األطبا  ب ن ال ووا  ل ، و ق وا بالعجز في عمأمها   ً ا: الوا  ا

ب أل : )وسهل  ما سهل ( تلى ذلك، ¢ عا مواوا  ، ولعا اإلشار  في حو ث ابا مسعأو 

 فتكأن باقخة على عمأمهال 

و حتما  ْن  كأن في الخب  حنف   و  ه: لي  نزم وا    با الووا  تال  لزم ل  ش ا ، 

 واألوم  ولىل

ما  واا في قأل : )سهل  ما سهل ( ما   ع لبعض الم ضى  ل   تواو  ما وا  بووا  وم

فخب  ، بي  عت    ذلك الوا  بعخن ، فختواو  بنلك الووا  بعخن  فا  نجع، والسبب في ذلك 

الجها بص ة ما ص ا  الووا ، ف ب م ضخا  شابها و كأن  حوذما م كبًا ال  نجع فخ  

 كبًا، فخ ع الخط  ما ذنا، وقو  كأن متحوًا لكا    و هللا  ْن ال ما  نجع في الني لخس م

 (ل54«) نجع، فا  نجع، وما ذنا  خ ع رقاب األطبا 

وضح في ش ح   ن األم  في لها ت  بت و   هللا، ولكا المسلي م مأر ¬ فالحافظ ابا حج  

 ب عا وطلب األسباب، وذنا ما  مام اإل مان وكمال ل

 ن ذنه األحاو ث الصحخحة فخها  -بعو ذك ه لألحاو ث الساب ة-¬ا ال خي وقو ذك  اإلمام اب 

األم  بالتواوي، و ل  ال  نافي التأكا، كما ال  نافخ  وفع وا  الجأ  والعطش والح  

والب و ب ضواوذا، وال  تي ح خ ة التأحخو تال بمباش   األسباب التي لصبها هللا م ت خا  

طخلها   وح في ل س التأكا، كما   وح في األم  والحكمة لمسببا ها قورا وش عا، و ن  ع

و  ع   ما حخث  ظا معطلها  ن   كها  قأ  في التأكا؛ فإن   كها عجز  نافي 

التأكا الني ح خ ت  اعتماو ال لب على هللا في حصأم ما  ن ع العبو في و ن  وولخاه، ووفع 

مباش   األسباب، وتال كان معطا ما    ه في و ن  وولخاه، وال بو مع ذنا االعتماو ما 

 (ل55للحكمة والش  ، فا  جعا العبو عجزه  أكا وال  أكل  عجزا)

ف ي ذنا الحو ث: تببا  ال  ا  وال ور »و  أم الشخخ السعوي عنو ش ح حو ث الباب: 

وتببا  األسبابللل فالمنافع الو نخة والولخأ ة والم ار كلها ب  ا  هللا و  و  ه، قو  حاط 

علًما، وس   بها قلم ، ول ن  بها مشخئت ، وَ سَّ  العباوَ ل عا األسباب التي  أصلهي  بها

 تلى المنافع والم ار، فكاٌّ ُمَخسٌَّ  لما الق ل  ما مصالح الو ا والولخا وم ارذمال 

والسعخو ما  َسَّ ه هللا أل س  األمأر، و ق بها تلى رضأان هللا، و صلحها لو ن  وولخاهل 

 ا العكس علخ  األم لوالش ي م

وعمأم ذنا الحو ث   ت ي  نَّ سمخع األم اا الباطنة والظاذ   لها  وو ة   اومها،  وفع 

 (ل56«)ما لي  نزم، و  فع ما لزم بالكلخة،  و  خ   

 المطلب الساوس:

                                           
 (ل136-10/135( فتح الباري، )54)

 (ل10طب النبأي، )ص ( ال55)

 (ل147( بهجة قلأب األب ار وق   عخأن األاخار في ش ح سأامع األابار، )ص 56)
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 م ارلة المس لة الع و ة بالمسااا المشابهة لها في كتب الع خو  في صحخح البخاري

اري في الكتب الع و ة ما صحخح  مسااَا مشابهة لمس لة الباب التي فخها ذك  اإلمام البخ

ب لها  الحث على التواوي و عاطي األسباب والتأكا على هللا، وما ذنه المسااا التي بأَّ

 مئ خئ حئ جئ }في كتاب ال قاق باب قأل   عالى: في الكتب الع و ة ما صحخح :

الت سمة؛ لت منها الت غخب في واستخوم ل ظ اآل ة في [ 3]الطاق:  {جب هئ

(، والتأكا   أ ض األم  تلى هللا وقطع النظ  عا األسباب، ولخس التأكا 57التأكا)

  ك السبب واالعتماو على ما  جي  ما المخلأقخا؛ ألن ذلك قو  ج  تلى ضو ما   او 

 (ل58) ما التأكا

باب: الصب  عا -  ذنا  شار تلى   خخو ما  طلق في حو ث الباب قبل¬ فاإلمام البخاري 

، و ن كاا ما االستغنا  والتصب  والتع ف تذا كان م  ولًا بالتأكا على هللا -محارم هللا

فهأ الني  ن ع و نجعل ولخس الم او ب    ك التسبب واالعتماو على ما    ي ما 

 (ل59المخلأقخا؛ ألن ذلك قو  ج  تلى ضو ما   اه ما التأكا)

لتأكا الني في ح خ ت    أ ض األم  تلى هللا  عالى، ولخس والم او ذنا ذأ الت غخب في ا

  ك السبب واالعتماو على غخ  هللا، وفي حو ث الباب الم او بنم السبب الني ال   او 

 التأكا والعما ب ل

 و  سي في كتاب ال قاق   ً ا: باب:  واا الجنة سبعأن  ل ا با حسابل 

َضْت َعلَيَّ األَُمُي، فَ ََانَ النَّبِّيُّ  َُم ُّ ‘:النَّبِّيُّ  ، قَاَم: قَامَ ¢و ا   فخ  حو ث ابا عباس  ُع ِّ

ةُ، َوالنَّبِّيُّ  َُم ُّ َمعَ ُ النَّ َُ ، َوالنَّبِّيُّ  َُم ُّ َمعَ ُ العََشَ  ُ، َوالنَّبِّيُّ  َُم ُّ َمعَ ُ  الَخْمَسةُ، َمعَ ُ األُمَّ

اِّ َوالنَّبِّيُّ  َُم ُّ َوْحوَهُ، فَنََظْ ُ  فَإِّذَا سَ  تِّي؟ قَاَم: الَ، َولَكِّ ْب ِّ ُا، َذُؤالَ ِّ  ُمَّ َأاوٌ َكثِّخٌ ، قُْلُت:  َا سِّ

تَُك، َوَذُؤالَ ِّ َسْبعُأَن  َْل ًا قُوَّامَ  ، فَنََظْ ُ  فَإِّذَا َسَأاوٌ َكثِّخٌ ، قَاَم: َذُؤالَ ِّ  ُمَّ ُهْي اْلُظْ  تِّلَى األُفُقِّ

ْي َوالَ َعنَاَب، قُْلُت: َساَب َعَلْخهِّ َولَِّي؟ قَاَم: َكالُأا الَ َ ْكتَُأوَن، َوالَ  َْستَْ قُأَن، َوالَ  الَ حِّ

ْي  َتََأكَّلُأَن فَ َاَم تَِّلْخ ِّ ُعكَّاَشةُ  َ  َْن  َْجَعلَنِّي  با  َتََطخَُّ وَن، َوَعلَى َرب ِّهِّ ْحَصٍا، فَ َاَم: اْوُ  َّللاَّ مِّ

ْنُهْي، بُيَّ قَامَ  ْنُهْي، قَاَم: اللَُّهيَّ اْسعَْل ُ مِّ ْنُهْي، قَاَم:  مِّ َ  َْن َ ْجعَلَنِّي مِّ تِّلَْخ ِّ َرُسٌا آَاُ  قَاَم: اْوُ  َّللاَّ

 (ل60َسَب ََك بَِّها ُعكَّاَشةُ(()»

)وعلى رب   تأكلأن(  حتما  ن  كأن ذنه ‘: وذك  الحافظ ابا حج  في ش ح  قأل  

ن ما العام الجملة م س   لما   وم ما   ك االست قا  واالكتأا  والطخ  ، و حتما  ن  كأ

                                           
 (ل11/305( فتح الباري، البا حج ، )57)

 ( 23/68( عمو  ال اري، العخني، )58)

 (ل11/305(  نظ : فتح الباري، ابا حج ، )59)

 (ل6542(  ا س  البخاري: حو ث رقي: )60)
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بعو الخاص؛ ألن ص ة كا واحو  منها ص ة ااصة ما التأكا وذأ  عي ما ذلكللل 

وقام: الجمهأر   ون  ن التأكا  حصا؛ ب ن  ثق بأعو هللا، و أقا ب ن ق ا ه واقع، وال 

 ت ك ا با  السنة في ابتغا  ال زق مما ال بو ل  من  ما مطعي ومش ب و ح ز ما عوو 

ق الباب ولحأ ذلك، ومع ذلك فا  طمئا تلى األسباب ب لب ، با بإعواو الساح وتغا

 عت و  لها ال  جلب بنا ها ل عا، وال  وفع ض ا، با السبب والمسبب فعا هللا  عالى، والكا 

 (ل61بمشخئت ، فإذا وقع ما الم   ركأن تلى السبب قوح في  أكل للل)

ن ص ة الن ا  والأن الجنة با فاإلمام البخاري ذك  التأكا ذنا في كتاب ال قاق لبخا

حساب، وذك  ما ص ا هي التأكا على هللا، و  كهي لاست قا  واالكتأا  والتطخ  ما 

باب   ك  عمام الجاذلخة ما ال قى بغخ  ال  آن والتطخ  وسخ  ي مز و بخان لهنا في 

 مأضع  ما ذنا ال صال

ِّ »وفي كتاب االعتصام بالكتاب والسنة بأب:   ين ىن   َعَالَى: }بَاُب قَْأمِّ َّللاَّ
َو َنَّ الُمَشاَوَر َ قَْبَا [ 159]آم عم ان: {ٍّ ٌّ ٰى) [،38]الشأر : {ٰى

 : ُسأُم [ 159]آم عم ان:  ٍّ ٌّ ٰىُِّّّٰالعَْزمِّ َوالتََّبخُّاِّ لِّ َْألِّ ِّ َلْي  َُكْا ‘ فَإِّذَا َعَزَم ال َّ

ِّ َوَرُسألِّ ِّ   (ل62«)لِّبََشٍ  التََّ وُُّم َعلَى َّللاَّ

قام قتاو :  م  هللا لبخ  تذا عزم [ 159]آم عم ان:  ٍّ ٌّ ٰىُِّّّٰو ما قأل   عالى: 

ال  نبغي »ف ام: ‘ على  م   ن  م ي فخ  و تأكا على هللال قام المهلب: وامتثا ذنا النبي

(  ي: لخس  نبغي ل  تذا عزم  ن 64«)(  ن   عها حتى  حكي هللا63لنبي لبس ألمت )

ني ش ط هللا مع العز مة، فلبس  ألمت  وام على  نص ف؛ ألل  ل ض التأكا ال

 (ل65العز مة)

(  (ل66وَوس  الو اَللَة  َل   َم   َوال بالمشاور ، بيَّ ر ب التََّأكُّا على اْلعَْزم وع ب  َعَلْخ ِّ

 ‘لفهنا كل  ما باب بنم األسباب التي ال  ن ك عا التأكا الني  م  هللا ب  ورسأل  

 المطلب السابع:

                                           
 (ل11/410( فتح الباري، )61)

 (ل9/112( الجامع الصحخح، )62)

( ألمت : الألمة الورو ، وقخا: الساح كل ل نظ : غ  ب الحو ث، ال اسي با سام، 63)

 (ل15/286(،  هن ب اللغة، األزذ ي، )5/359)

 (ل9/112(  ا س  البخاري: معل ا،كتاب، االعتصام )64)

 (ل10/399(  نظ : ش ح ابا بطام، )65)

 (ل25/78اري، العخني، )(  نظ : عمو  ال 66)
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 البخاري في ذنه المس لةقأم 

بأب اإلمام البخاري في صحخح   بأابا  وم على ر    ما وسأب بنم األسباب 

 وتعمالها، وقو  ك ر ذنا في عوو كبخ  ما   اسي  بأاب الصحخح وغخ هل

[ 197]الب   : {ٌّىيييٰذٰرٰى ف ي كتاب الحج بأب ب أل   عالى:}

وُوَن، َو َ ُألُأَن: َلْحُا ¢فخ   ب : اْبا َعبَّاس و أَن َوال  َتََزوَّ ، قَاَم: َكاَن  َْذُا اْلخََماِّ َ ُحجُّ

 :ُ ُمأا َمكَّةَ َس َلُأا النَّاَس، فَ َْلَزَم َّللاَّ لُأَن، فَإِّذَا َقوِّ  (ل67)[197]الب   : {ٌّييٰذٰرٰىىياْلُمتََأك ِّ

وال  كأن التأكا ش عخا تال تذا  ان باألسباب الماو ة ¸ )المتأكلأن(: المعتموون على هللا  

 (ل68الم لأفة وتال فهأ  أاكا)

 (ل69وع و في كتاب البخأ  باب: كسب ال سا وعمل  بخوه)

( عو   بأاب  وم على قأل  في المس لة، منها: باب ح   70وع و في كتاب الجهاو)

 في الغزو في سبخا هللا، وباب المجا وما  ت س بت س صاحب ل  الخنوق، وباب الح اسة

وفي كتاب الطب ل س  ع و  بأابا  شخ  فخها تلى وسأب بنم األسباب، فع و بابا بعنأان: 

(، وذنا   ً ا ما بنم السبب، وباب: الحجامة ما 71باب: الووا  بالعجأ  للسح )

 ما اكتأ ، وغخ ذا كما سخ  يل (، وباب73(، وباب: اإلبمو والكحا ما ال مو)72الوا )

، وذأ تمام المتأكلخا لألسباب كما في ‘و وضح ما  بأ با   ذك ه ما  وم على فعا النبي 

 األحاو ث التي ذك ذا اإلمام في الجامع الصحخح  حت الت اسي الساب ةل

 المطلب الثاما:

  قأام  امة السلف في المس لة

وما سا  بعوذي ما التابعخا والسلف گ ل ا عا  امة السلف الصالح ما الصحابة 

 ، وون ال كأن تلخهال ´الصالح  لهي كالأا  باش ون األسباب مع التأكا على هللا

م ا ف خا ل : لأوعألا لك طبخبا، ف ام: قو لظ  تلي ¢ تن  بأ بك  الصو ق »قخا: 

الطبخب، ف ام: تلي فعام لما  ر و، وقخا ألبي الوروا  في م ض : ما  شتكي؟ قام: 

ذلأبي، قخا: فما  شتهي؟ قام: مغ    ربي، قخا:  فا لوعأ لك طبخبا؟ قام: الطبخب 

                                           
 (ل2/133(  ا س  البخاري: )67)

 (ل2/133(  نظ : الجامع الصحخح بتعلخق مصط ى البغا، )68)

 (ل 3/57( الجامع الصحخح، )69)

 ( 38، 34، 4/25( الجامع الصحخح )70)

 (ل7/138باب الووا  بالعجأ  للسح  ) -كتاب الطب  -( الجامع الصحخح 71)

 (ل7/125باب الحجامة ما الوا  ) -الطب كتاب  -( الجامع الصحخح 72)

 (ل7/126باب اإلبمو والكحا ما ال مو ) -كتاب الطب  -( الجامع الصحخح 73)
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 م ضني، وقخا ألبي ذر وقو رمو  عخناه: لأ واو تهما، ف ام: تلي عنهما لمشغأم، قخا: 

 (ل74«)فلأ س لت هللا  ن  عافخك، ف ام:  س ل  فخما ذأ  ذي تلي منهما

ه في كتب المتصأفة، و ك ر ق  با ما ل ظ  وتن كان ذنا الن ا ال  جزم بصحت  لأروو

ق  با ما ذنا ¢ ( كما ل ا عا ابا مسعأو 75لعوو ما الصحابة في مأاضع ما الكتب)

الل ظ فا  جزم بصحتها، لما ع ف عا الصحابة ٪ما التأكا ومباش   األسباب و لهي 

 اخار المتأكلخال

  ِّ قو س ل  رسا   خ   تلى مكة متأكا ال  - حمواإلمام -ساق الخام بسنوه:  َنَّ  َبَا َعْبوِّ َّللاَّ

 حما مع  شخئا؟ قام: ال  عجبني، فما   ا   كا؟ قام:  تأكا فخعطخ  الناس، قام: فإذا لي 

 عطأه  لخس  ستش ف لهي حتى  عطأه؟! ال  عجبني ذنا، لي  بلغني  ن  حوا ما  صحاب 

 ل والتابعخا فعا ذنا، ولكا  عما و طلب و تح  ((‘ رسأم هللا 

و قام  بأ بك  الم وذي في ذنه المس لة: )تن  با عبو هللا سا ه رسا ما  صحاب ابا  

 سلي، ف ام: ما   أم في رسا    و س  ا،   ما  حب تلخك  حما مع  زاوا  و  تأكا؟ قام 

 (ل76ل   بأ عبو هللا:  حما زاوا و تأكا()

المهاس ون واأللصار، و بأ واخار األولخا  المتأكلخا: »  أم شخخ اإلسام ابا  خمخة: 

 ف ا األولخا  المتأكلخا بعو األلبخا ، وكان عامتهي   زقهي هللا ب سباب ¢ بك  الصو ق 

  علألها، كان الصو ق  اس ا، وكان   ان ما  حصا ل  ما المغني، ولما ولي الخافة 

 (ل77«)سعا ل  ما بخت المام كا  أم ورذمان

ا قأم   ألأن: لتكا على هللا وال لكتسب، قام  حمو: س لت  بي ع با وقام عبو هللا

 (ل78 بي: نبغي للناس كلهي  ن  تأكلأا على هللا ولكا  عأوون على  ل سهي بالكسب(()

و ا   البخه ي بسنوه قام: س م رسا الحسا ف ام:  ا  با سعخو،  فتح مصح ي ف ق  ه 

  لهارك في صنعتك حتى  مسي، قام الحسا: " اق  ه بالغوا ، واق  ه بالعشي، وكا ساا

 (ل79وما  صلحك(()

 ل   واو  و م  بالتواوي، ولي  خ   ‘ صح عا النبي ¬: »وقام اإلمام ابا الجأزي 

 (ل80«)بنلك ما التأكا، وال  ا   ما  م ه  ن  تواو  بالتأكا

                                           
 (ل2/36( قأ  ال لأب، ابأ طالب المكي، )74)

(،   سخ  الثعلبي، 1/140( و  سخ  ال ازي، )10/139(  نظ :   سخ  ال  طبي، )75)

 (ل1/33)(،  حخا  علأم الو ا، الغزالي، 25/401)

 (ل9/37(، و نظ : الجامع لعلأم اإلمام  حمو، )140( الحث على التجار  والصناعة، )ص 76)

 (ل8/537( مجمأ  ال تاو ، )77)

 (ل448( مسااا اإلمام  حمو روا ة ابن  عبو هللا )ص 78)

 (ل2/451( شعب اإل مان )79)

 (ل288-287(  لبخس تبلخس، )ص 80)
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ول ا تسما  المسلمخا على  ن العما األسباب سنة  جب العما ب ،   أم اإلمام ال  طبي: 

ألسباب والأسااط سنة هللا وسنة رسأل ، وذأ الحق المبخا والط  ق با ال أم با»

 (ل81«)المست خي الني الع و علخ  تسما  المسلمخا

وقو  ا بعض الناس  ن التأكا  نافي االكتساب و عاطي »وقام شارح الطحاو ة: 

: األسباب، و ن األمأر تذا كالت م ور  فا حاسة تلى األسباب! وذنا فاسو، فإن االكتساب

من  ف ا، ومن  مستحب، ومن  مباح، ومن  مك وه، ومن  ح ام، كما قو ع ف في 

 ف ا المتأكلخا،  لبس ألمة الح ب، و مشي في األسأاق ‘ مأضع ل وقو كان النبي 

 مم ام يل ىل مل يك ىك مك لاكتساب، حتى قام الكاف ون:
ولهنا  جو كثخ ا مما  [ل7]ال  قان:  رنزنمنننىنينٰىريزي

 (ل82«)ا   زقأن على  و ما  عطخهي    االكتساب  نافي التأك

فالمأحو المتأكا ال  لت ت تلى األسباب، بمعنى  ل  ال  طمئا »وقام اإلمام ابا ال خي: 

بمعنى  ل  ال  س طها وال -تلخها، وال   سأذا وال  خافها، فا   كا تلخها، وال  لت ت تلخها 

ى مسببها سبحال  ومج  ها، فا با  كأن قااما بها، ملت تا تلخها، لا  ا تل - هملها و لغخها

 (ل83«)تال علخ  سبحال  وحوهللل -ش عا وع ا- صح التأكا 

ولخس في فعا األسباب ما  نافي التأكا مع اعتماو ال لب »وقام الشخخ حافظ الحكمي:  

على االق السبب، ولخس التأكا بت ك األسباب، با التأكا ما األسباب، وذأ  عظمها 

 (ل84«)و ل عها و لجحها و رسحها

 المطلب التاسع:

  قأام المخال خا في المس لة

  قأام المخال خا ما الش اح:

و ما ش اح الحو ث ما االف في ذلك، ولكا ش اح الحو ث ذك وا  ن ذناك ما لي  س

 االف، ولعلهي   صوون بنلك الصأفخة كما سخ  يل

 بالخا:  قأام المخال خا ما غخ  الش اح:

 (   ه ذا: 85ااتلف العلما  في مس لة التواوي على  قأام)

                                           
 (ل13/15( الجامع ألحكام ال  آن )81)

 (ل2/352( ش ح الطحاو ة، )82)

 (ل3/463( موار  السالكخا، )83)

 (ل3/988( معار  ال بأم، )84)

( والمسالك في ش ح مأط مالك، ابا 14/191(  نظ : ش ح صخح مسلي، النأوي، )85)

(، البح  المحخط الثجا ، ش ح مسلي، 8/184(، ط ح التث  ب، الع اقي، )7/445الع بي، )

 (ل36/144)
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 (ل86) الحنابلةال أم األوم:  ن   ك   ف ا، وذأ المنصأص علخ  في منذب 

 ال أم الثالي: ال  جأز التواوي، وقام ب  غا  الصأفخةل

التأكا   ك  وبخ  الن س وااللخا  ما الحأم (: »87) قام ذو النأن المص ي

 (ل88«)وال أ 

 (ل89«)التأكا الع األرباب وقطع األسباب»و  أم: 

وي و  ك  وع و  بأ طالب المكي في كتاب  )قأ  ال لأب( عنأالا سماه: ذك  التوا

 (ل90للمتأكا)

فإن   ك التواوي  ف ا لألقأ ا ، وذأ ما عزااي الو ا، وط   ة  ولي العزم »و  أم: 

 (ل91«)ما الصو  خا

ال أم الثالث:  ل  مش و ، لما ورو في ش ل  في ال  آن الك  ي والسنة ال ألخة والعملخة، 

التش  ع، وذنا قأم سماذخ  ولما فخ  ما ح ظ الن س الني ذأ  حو الم اصو الكلخة ما 

علما  السلف والخلف، وااتل أا في مش وعخت  على قااا بالأسأب وقااا بعوم 

 (ل92الأسأب)

وتلما كان »سامعا لألقأام ورسحها عنو كثخ  ما السلف: ¬   أم شخخ اإلسام ابا  خمخة 

ي ب  كثخ  ما  ذا ال  ا والمع فة    ا   ك     ا وااتخارا؛ لما ااتار هللا ورض

و سلخما ل ، وذنا المنصأص عا  حمو، وتن كان ما  صحاب  ما  أسب ، ومنهي ما 

 ستحب  و  سح ؛ كط   ة كثخ  ما السلف استمساكا لما ال   هللا ما األسباب وسعل  ما 

 (ل93«)سنت  في عباوه

 التواوي على  قسام: »وقو فصا م ا ب التواوي الشخخ ابا عثخمخا ف ام: 

 فالتواوي واسبل -مع احتمام الهاك بت ك -ا ل ع الووا  فإذا غلب على الظ

                                           
 (ل2/76اف ال نا  )(  نظ : كش86)

 بأ ال خض، و  ام: بأبالبنإب اذخي، كان واعظا زاذوا،  ( ذأ: ذو النألبنإب اذخي المص ي87)

ه(،  نظ : الحلخة 245رو  عا مالك واللخث وطاا ة، وبعض  حاو ث  فخها لظ ،  أفي سنة )

 ( 11/532(، سخ   عام النبا ، )9/331ألبي لعخي )

 (ل1/300)( ال سالة ال شخ  ة 88)

 (ل1/301( ال سالة ال شخ  ة )89)

 (ل2/33( قأ  ال لأب )90)

 (ل2/35( قأ  ال لأب )91)

(، كشاف 2/96، روضة الطالبخا،النأوي )5/215(  نظ  حاشخة ابا عابو ا، )92)

(، 3/182(،  ح ة المحتا ، الهختمي)2/463(، اإللصاف، الم واوي)2/76ال نا ،البهأ ي )

 ل(21/564مجمأ  ال تاو ، )

 (ل21/564( مجمأ  ال تاو ، )93)
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فالتواوي  -ولكا لخس ذناك احتمام للهاك بت ك الووا -وتن غلب على الظا ل ع الووا  

 (ل 94«) ف ا، وتن  ساو  األم ان؛ فت ك التواوي  ف ا

وما  لك  التواوي ما غا  الصأفخة ولحأذي ف و رو العلما  علخهي، وكان روذي ما 

اام األحاو ث التي  باحت التواوي، وقو فهي  ذا الحو ث  ن ذنه األحاو ث   و على 

ما  لك  وقوح في تباحة التواوي، و ل    وح في التأكا،   أم اإلمام النأوي في ش ح  

فخ  استحباب الووا ، وذأ منذب »لحو ث باب لكا وا  ووا  واستحباب التواوي: 

خلفل   أم ال اضي عخاا: وفخها رو على ما  لك   صحابنا وسمهأر السلف وعامة ال

التواوي ما غا  الصأفخة وقام: كا شي  ب  ا  وقور فا حاسة تلى التواويل وحجة 

العلما  ذنه األحاو ث، و عت وون  ن هللا  عالى ذأ ال اعا، و ن التواوي ذأ   ً ا ما قور 

صا ومجالبة اإلل ا  بالخو تلى هللا، وذنا كاألم  بالوعا  وكاألم  ب تام الك ار وبالتح

التهلكة، مع  ن األسا ال  تغخ  والم او   ال  ت ا  وال  ت وم عا  وقا ها، والبو ما وقأ  

 (ل95«)الم ورا  وهللا  علي

وفخ  تباحة التواوي وسأاز الطب، وذأ رو على الصأفخة الن ا »و  أم ابا بطام: 

ا لزم ما البا ، وال  جأز ل   زعمأن  ن الأال ة ال  تي تال تذا رضي بجمخع م

 (ل96«)مواوا  

فخ  تباحة التواوي وسأاز الطب، وذأ رو على الصأفخة  ن الأال ة ال »وقام ابا المل ا: 

 تي تال تذا رضي بجمخع ما لزم ب  ما البا  وال  جأز ل  مواوا  ل وقو  باح الشار  

 (ل97«)التواوي

لطب، وذأ رو على الصأفخة  ن الأال ة ال وفخ  تباحة التواوي وسأاز ا»و  أم العخني: 

 تي تال تذا رضي بجمخع ما لزم ب  ما البا ، وال  جأز ل  مواوا  ، وذأ ااف ما  باح  

 (ل98«)الشار 

فالش اح فهمأا  ن الباب  ت ما ال و على ما   ك التواوي بنر عة ال ضا وصوق 

 المبحث الثالي:التأكا، وذأ ااف ما سا  ب  الش  ل

 الش ا  في باثباب: 

 وفخ  ستة مطالب: 

 المطلب األوم: بخان م هأم ومعنى الباب تسماالل

 المطلب الثالي: المس لة الع و ة في البابل

                                           
 (ل17/13(  نظ : مجمأ  فتاوي ابا عثخمخا، )94)

 (ل14/191( ش ح صحخح مسلي، )95)

 (ل9/394( ش ح صحخح البخاري، )96)

 (ل27/339( التأضخح لش ح الجامع الصحخح، )97)

 (ل21/230( عمو  ال اري ش ح صحخح البخاري )98)
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 المطلب الثالث: بخان مناسبة المس لة الع و ة للبابل

 المطلب ال ابع: بخان مناسبة المس لة الع و ة للكتابل

 ار الباب للمس لة الع و ةلالمطلب الخامس: بخان مناسبة  حاو ث وآب

 المطلب الساوس: قأم البخاري في ذنه المس لةل

  حاو ث الباب 

قام الش ِّ َاُ  فِّي بَاَبٍَة: َشْ بَةِّ  ا   اإلمام البخاري في الباب حو ثخا عا ابا عباس  

 " ِّ تِّي َعاِّ الَكي  ْحَجٍي، َوَكخَّةِّ لَاٍر، َو َْلَهى  ُمَّ َرفََع الَحوِّ َث َوَرَواهُ َعَسٍا، َوَشْ َطةِّ مِّ

( يُّ ِّ 99ال ُم ِّ ٍو، َعْا اْباِّ َعبَّاٍس، َعاِّ النَّبِّي  : فِّي العََساِّ (َعْا لَْخٍث، َعْا ُمَجاذِّ

))  (ل100)َوالَحْجيِّ

ِّ ،¢وعن  ْحَجٍي،  َْو َشْ بَةِّ َعَسٍا،  َْو َكخٍَّة َعاِّ النَّبِّي  َ اُ  فِّي بَاَبٍَة: فِّي َشْ َطةِّ مِّ قَاَم: الش ِّ

))ِّ تِّي َعاِّ الَكي   (ل101)بِّنَاٍر، َو َلَا  َْلَهى  ُمَّ

 المطلب األوم:

 بخان م هأم ومعنى الباب تسماال

  سي اإلمام البخاري للباب بجز  ما الحو ث الني سا  في  حاو ث الباب) الش ا  في 

 باث(ل

 (  ي: ذنا باب  نك  فخ  الش ا  في باث قأل : )الش ا»  أم العخني في ش ح الباب: 

مبتو  و)في باث( اب ه  ي: الش ا  كااا في بابة  شخا لل قأل : )الش ا  في باث( لي 

الحص  في الثابة؛ فإن الش ا  قو  كأن في غخ ذا، وتلما لب  بهنه الثابة ‘   و النبي 

على  صأم العا ؛ ألن الم ا تما ومأي  و ص  اوي  و سأواوي  و 

 (ل102«)بلغميللل

 ش ح الغ  ب: 

حجٍي بكس  المخي: الحو و  التي  ش ط بها ذلك المأضع، فخسمى كا ما  صنع وش ط ة مِّ

ب  ذلك محجما، وذي اآللة التي  جمع فخها وم الحجامة عنو المص، والمحجي مش ط 

 (ل103الحجام)

                                           
 با ذالئ با مالك با سعو با عبوهللا با  ع أبال وافض،ذأ:  المعتب في (غخ ال مي99)

 ولزالم ل ي  ه ما وذأ  بأالحسا  ع أب وكنخة عام صحبة  بي  عام األشع  لجوه  ب عام با

الباري،  المأضعل فتح ذنا  سأ  البخار في ال  بال أ أم النسااي،وقااللوارقطني: لخس ر  أاه

 (ل10/137)

 (ل5680) ( حو ث رقي7/122(  ا س  البخاري: )100)

 (ل5681( حو ث رقي )7/123(  ا س  البخاري: )101)

 (ل231-21/230( عمو  ال اري ش ح صحخح البخاري، )102)

 (ل12/117(، لسان الع ب، )1/182(  نظ : مشارق األلأار على صحاح اآلبار، )103)
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 المطلب الثالي:

 المس لة الع و ة في الباب

ر هللا ما حخث ا خاذ  تعلق المس لة الع و ة في الباب بإببا  التواوي و ل  سااز وب و

األسباب وعوم االستسام لألم اا و  ك معالجتها، و  ً ا ل   علق باإلعجاز، ألن ذنه 

 جنحنخنمنىن الأحيل} عا ط  ق‘ العاسا  الطبخة النبأ ة سا   تلى ال سأم 

 [ل4-3]النجي: { ينجهمهىهيهجي

متخ ا قطعي، تلهي صاور عا ‘ كطب األطبا ، فإن طب النبي ‘ ولخس طب ال سأم 

 وحي، وتلما  نت ع ب  ما  ل اه بال بأم، واعت او الش ا  ما هللا وحوهل

متخ ا قطعي تلهي، صاور ‘ كطب األطبا ، فإن طب النبي ‘ ولخس طب  »  أم ابا ال خي: 

عا الأحي، ومشكا  النبأ ، وكمام الع ا، وطب غخ ه  كث ه حوس و نأن و جارب، 

لنبأ ، فإل  تلما  نت ع ب  ما  ل اه بال بأم، وال  نك  عوم الت ا  كثخ  ما الم ضى بطب ا

واعت او الش ا  ب ، وكمام التل ي ل  باإل مان واإلذعان، فهنا ال  آن الني ذأ ش ا  لما في 

لي  حصا ب  ش ا  الصوور ما  ووااها، با ال  ز و  -تن لي  تلق ذنا التل ي-الصوور

ا   ع طب األبوان من ؟! المناف خا تال رسسا تلى رسسهي، وم ضا تلى م ضهي، و  

فطب النبأ  ال  ناسب تال األبوان الطخبة، كما  ن ش ا  ال  آن ال  ناسب تال األرواح 

الطخبة وال لأب الحخة، فإع اا الناس عا طب النبأ  كإع اضهي عا االستش ا  

بال  آن الني ذأ الش ا  النافع، ولخس ذلك ل صأر في الووا ، ولكا لخبث الطبخعة، 

 (ل104«)لمحا، وعوم قبأل وفساو ا

 المطلب الثالث:

 بخان مناسبة المس لة الع و ة للباب

المس لة الع و ة  تناسب مع باب الش ا  في باث حخث تنَّ ذنه الثاث التي  شار تلخها 

اإلمام البخاري في   سمة الباب، وذي سز  ما حو ث الباب؛ما سملة ما  تواو  ب ، با 

ما التواوي الني  سازه الش   اافا لما  نك هل فالباب  ما  كث ذا ل عا وفااو ، وذي

والتواوي   ً ا ب ور هللا، وذأ كاألم  بالوعا  »للل سا  في تببا  ذلك   أم الك مالي: 

والنهي عا اإلل ا  في التهلكة مع  ن األسا ال  تغخ ، والم وورا  ال  ت وم وال 

 (ل105«) ت ا 

  ما قور هللا كغخ ه ما سملة األسبابلفالتواوي وحصأم الش ا  ب  ال  كأن تال

 

                                           
 (ل29( الطب النبأي البا ال خي، )ص104)

 (ل20/205( الكأاكب الورراي، )105)
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 المطلب ال ابع:

 بخان مناسبة المس لة الع و ة للكتاب

 تناسب المس لة الع و ة مع كتاب الطب ما حخث تنَّ األوو ة ما سملة صناعة الطب 

(؛ والووا  قو  ع ف بالتج بة وال  ع ف بالأحي تال ما 106والطب ال  كأن تال بالووا )

ذنه » كأن الش ا  الحاصا بها ب ور  هللا  عالى،   أم اإلمام الخطابي: ، و‘سهة ال سأم 

ال سمة في التواوي منتظمة سملة ما  تواو  ب  الناس؛ وذلك  ن الَحْجي  ستَْ  غ الوم وذأ 

 عظي األااط و لجحها ش ا  عنو الحاسة تلخ ، والعسا ُمسها، وقو  واا   ً ا في 

 لك األوو ة قأاذا، فخسها األااط التي في البونلالمعجألا  الُمسهلة لخح ظ على  

لُط الباغي الني ال  ُ وَر على َحْسي ماوَّ   تال ب ، وقو  و ما الكيُّ فإلما ذأ الوا  الع ام الخِّ

بي لهى عن  لهي ك اذة لما فخ  ما األلي الشو و والخَط  العظخي، ولنلك ‘ وص   النبي 

معاذ على  بَجلِّ ِّ واكتأ   با سعو‘ كي، وقو كأ  قالت الع ب في  مثالها: آا  الوا  ال

 (ل107«)غخ  واحو ما الصحابة بعوه

 المطلب الخامس:

 بخان مناسبة  حاو ث وآبار الباب للمس لة الع و ة

 ساق اإلمام البخاري في الباب حو ثخا بسنوه: 

، قام: الش ا  في بابة: ش بة عسا، وش طة محجي، ƒالحو ث األوم: عا ابا عباس 

وكخة لار، و لهى  متي عا الكي رفع الحو ث ورواه ال مي، عا لخث، عا مجاذو، عا 

 (ل108«)في العسا والحجي‘: »ابا عباس، عا النبي 

قام: الش ا  في بابة: في ش طة ‘ الحو ث الثالي: حو ث ابا عباس   ً ا: عا النبي 

 (ل109محجي،  و ش بة عسا،  و كخة بنار، و لا  لهى  متي عا الكي)

ظه  التناسب بخا  حاو ث وآبار الباب والمس لة الع و ة في ل ظ: الش ا  في باث؛ ألن و 

ذنه العبار   حتأي على مبتو  واب ، وذنا اإلابار لخس ك ي تابار، وتلما ذأ تابار 

 صاوق مصوق، ال  نطق عا الهأ  تن ذأ تال وحي  أحىل

بة ال  خو الحص  وتلما ذي ما سملة وكلها  مأر بت و   هللا وما قور هللا، وذك  ذنه الثا

ذك  في غخ  واحو ما األحاو ث  وو ة ‘ األوو ة التي قو  حصا بها وبغخ ذا، والولخا  ل  

‘ لي   و النبي » ا    ن ع كال قى والما  والحبة السأوا  وغخ ذال   أم العخني: 

ابة على  صأم الحص  في الثابة؛ فإن الش ا  قو  كأن في غخ ذا، وتلما لب  بهنه الث

العا ؛ ألن الم ا تما ومأي  و ص  اوي  و سأواوي  و بلغمي، فالومأي بإا ا  الوم 

                                           
 (ل61 بأاب البخاري، البل خني، )ص(  نظ  مناسبا  106)

 (ل3/2105(  عام الحو ث، )107)

 ( سبق  خ  ج ل108)

 ( سبق  خ  ج ل109)
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وذلك بالحجامة، وتلما اصت بالنك  لكث   استعمام الع ب وتل هي لها، بخاف ال صوللل 

ب خة األم اا بالووا  المسها الااق بكا الط منها، ولب  علخ  بنك  العسا، و ما الكي 

  ع آا ا إلا ا  ما  تعس  تا اس  ما ال  ا ل فإن قلت: كخف لهى عن  مع فإل  

تببا   الش ا  فخ ؟ قلت: ذنا لكألهي كالأا   ون  ل   حسي الوا  بطبع ، فك ذ  لنلك، و ما 

تببا  الش ا  فخ  عنو  عخخن  بالط  ق المأصا تلخ  فمع االعت او ب ن هللا  عالى ذأ 

 (ل110«)الشافي

عا الكي بعو  ن ذك   ل  ما األوو ة فهأ ألسا ما نتج عن  ما األلي ‘  و ما عا لهخ 

األشو ما الوا  ل س ، واألعظي ما ذلك ذأ ما كان  عت وه الناس ما  ن الكي  ب ئ الوا ، 

 ما ذنا الأس ل‘ فكان لهخ  

الكي وااا في سملة العا  والتواوي الم ذون فخ ، والنهي عا »  أم اإلمام الخطابي: 

ي  حتما  ن  كأن ما  سا  لهي كالأا  عظمأن  م ه، و  ون  ل   حسي الوا  و ب ا ، الك

عا ذلك على  -‘ -وتذا لي   عا ذلك صاحب ، و  ألأن: آا  الووا  الكي، فنهاذي النبي 

ذنا الأس ، و باح استعمال  على معنى طلب الش ا  والت سي للب   بما  حوث هللا ما 

 (ل111«)ووا  سببا ال علةصنع  فخ ، فخكأن الكي وال

 وسخ  ي مز و بخان للكي وما  تعلق ب  في المبحث التاليل

 المطلب الساوس:

 قأم البخاري في المس لة

    اإلمام البخاري وسأب العما باألسباب، و ن ذلك ال  خالف ال ور وال  ناقض 

  عا ط  ق التأكا، كما   وم معنا في المبحث السابق، و ثبت المسااا الغخبخة التي سا 

 الأحي، و  أم ما قال   امة السلف في حكي األوو ة:

ف ي الكي مثا     سأازه تذا ا خن سببا للش ا ، وذنا ما سعل   ت سي للباب ب أل : باب 

 الش ا  في باثل

كما  ا   حو ث:)والنا على اباب لعأوه، وقو اكتأ  سبع كخا (، وقو   وم في كتب 

 (ل112الم ضى)

  ك  تذا لي  و  الحاسة تلخ ؛ ولهنا بأب في صحخح : باب ما اكتأ  و     ن األولى 

 (ل113 و كأ  غخ ه، وف ا ما لي  كتأ)

                                           
 (ل21/231( عمو  ال اري، )110)

 (ل7/2862( م قا  الم ا خح ش ح مشكا  المصابخح )111)

 (ل5672( حو ث رقي )7/121( باب  مني الم  ض المأ ، )112)

ما اكتأ   و كأ  غخ ه وف ا ما لي  كتأ باب  -كتاب الطب  -( الجامع الصحخح 113)

 (ل7/126)
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كما     عوم سأازه تذا استخوم بط   ة غخ  صحخحة؛ ولهنا بأب في صحخح  ب أل : 

 ل  ك ه  ن  ُْعَلي  ƒ(، و ورو في ذلك حو ث ابا عم  114باب الأسي والعلي في الصأر )

 الصأر ل

أل : ) ن  ُْعلَي الصأر ( ذأ:  ن  جعا في الأس  عامة بأاسطة الكي  و وق

 (لالمبحث الثالث 115لحأه)

 باب ما اكتأ   و كأ  غخ ه وف ا ما لي  كتأ

 وفخ   سعة مطالب: 

 المطلب األوم: بخان م هأم ومعنى الباب تسماالل

 المطلب الثالي: المس لة الع و ة في البابل

 ناسبة المس لة الع و ة للبابلالمطلب الثالث: بخان م

 المطلب ال ابع: بخان مناسبة المس لة الع و ة للكتابل

 المطلب الخامس: بخان مناسبة  حاو ث وآبار الباب للمس لة الع و ةل

المطلب الساوس: م ارلة المس لة الع و ة بالمسااا المشابهة لها في كتب الع خو  في 

 صحخح البخاريل

 البخاري في ذنه المس لةلالمطلب السابع: قأم 

 المطلب الثاما:  قأام  امة السلف في المس لةل

 المطلب التاسع:  قأام المخال خا في المس لةل

  حاو ث الباب:

 ¬لفي الباب بابة  حاو ث  ا سها اإلمام البخاري 

َ تُِّكْي شِّ َاٌ ، فَ ِّي قام‘، عا النبي¢عبوهللا با األوم: حو ث ساب  ْا  َْووِّ : تِّْن َكاَن فِّي َشْيٍ  مِّ

َي(() بُّ  َْن  َْكتَأِّ ْحَجٍي،  َْو لَْنَعٍة بِّنَاٍر، َوَما  ُحِّ  (ل116َشْ َطةِّ مِّ

خوِّ  ƒحصخا،  با والثالي: حو ث عم ان ْا َعْخٍا  َْو ُحَمٍة، فَنََكْ  ُ ُ لَِّسعِّ قام: الَ ُرْقخَةَ تِّالَّ مِّ

ِّ ْباِّ ُسَبْخٍ ،  َضتْ )فَ َاَم: َحوَّبَنَا اْبُا َعبَّاٍس: قَاَم َرُسأُم َّللاَّ َعلَيَّ األَُمُي، َفَجعََا النَّبِّيُّ  ُع ِّ

خٌي، قُْلُت:  ْذُط، َوالنَّبِّيُّ لَْخَس َمعَ ُ  ََحوٌ، َحتَّى ُرفَِّع لِّي َسَأاوٌ َعظِّ وَن َمعَُهُي ال َّ َما َوالنَّبِّخَّانِّ  َُم ُّ

هِّ  تِّي َذنِّ ، فَإِّذَا َسَأاوٌ  َْمأَلُ األُفَُق، َذنَا؟  ُمَّ ؟ قِّخَا: بَْا َذنَا ُمأَسى َوقَْأُم ُ، قِّخَا: اْلُظْ  تِّلَى األُفُقِّ

هِّ  ُمَّ  ، فَإِّذَا َسَأاوٌ َقْو َمأَلَ األُفَُق، قِّخَا: َذنِّ تَُك، بُيَّ قِّخَا لِّي: اْلُظْ  َذا ُذنَا َوَذا ُذَنا فِّي آفَاقِّ السََّما ِّ

َساٍب(( بُيَّ وََاَا َولَْي  ُبَخ ِّْا لَُهْي، فَ َفَاَا ال َْأُم، َو َْوُاُا الَجنَّ  ْا َذُؤالَ ِّ َسْبعُأَن  َْل ًا بِّغَْخ ِّ حِّ ةَ مِّ

ِّ َوا َّبَْعنَا َرُسألَ ُ، َفنَْحُا ُذْي،  َْو  َْوالَوُلَا الَّنِّ َا ُولِّوُوا فِّ  ، َوقَالُأا: َلْحُا الَّنِّ َا آَمنَّا بِّاَّللَّ ْساَمِّ ي اإلِّ

                                           
 (ل7/97باب الأسي والعلي في الصأر  ) -كتاب النبااح والصخو  -( الجامع الصحخح 114)

(، مطالع األلأار، ابا ق قأم، 4/213(  نظ :اإلفصاح عا معالي الصحاح، ابا ذبخ  ، )115)

 (ل4/311)

 (ل5704( حو ث رقي )7/126(  ا س  البخاري: )116)
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، فَبَلََغ النَّبِّيَّ فَ  خَّةِّ لِّ ُذُي الَّنِّ َا الَ  َْستَْ قُأَن، َوالَ  َتََطخَُّ وَن، »فََخَ َ ، فَ َاَم: ‘ إِّلَّا ُولِّْولَا فِّي الَجاذِّ

ْي  َتََأكَّلُأنَ  ِّ « َوالَ  َْكتَُأوَن، َوَعلَى َرب ِّهِّ ْنُهْي  َلَا  َا َرُسأَم َّللاَّ ْحَصٍا:  َمِّ ؟ فَ َاَم ُعَكاَشةُ ْبُا مِّ

ْنُهْي  َلَا؟ قَاَم: َسبَ ََك بَِّها ُعكَّاَشةُ(()« لَعَيْ »قَاَم:   (ل117َف َاَم آَاُ  فَ َاَم:  َمِّ

 المطلب األوم:

 بخان م هأم ومعنى الباب تسماال

و ما الكي فهأ لأ  ما »الكي بالنار ما العاسا  المع وفة،   أم اإلمام ابا الع بي: 

 (ل118«)ألوو ة، فا  لج  تلخ  تال عنو ال  ور  لأا  الطب، ولكن  ل ذبت  ذأ آا  ا

¬ وذنا الباب  نبئ عا فهي عمخق واستوراك وقخق لتصأر المسااا عنو اإلمام البخاري 

 وشمألخة فهم  لنصأص الش  عة بولخا ذنه التسمخة للباب التي شملت  حكام الكي ف أل : 

 ما اكتأ : فخ  تشار  تلى  ل  اكتأ  بوون طلب للكيل

غخ ه   ً ا فخ  واللة على  ل  قام بالكي ما ذا  ل س ، ولخس بطلب ما  وما كأ 

 الم  ضل

 وف ا ما لي  كتأ وذنه  على صأر التأكا التي سا  في حو ث وال  كتأونل

 ي: ذنا باب في بخان ما اكتأ  لن س ،  و كأ  غخ هل وقام »  أم اإلمام العخني: 

ثالي  عي من ، لحأ اكتسب لن س  وكسب ل  الك مالي: ال  ق بخنهما  ن األوم لن س  وال

 (ل119«)ولغخ ه، ولحأ اشتأ  تذا ا خن الشأا  لن س ، وشأ  ل  ولغخ هللل

 ش ح الغ  ب: 

) و حمة(: الحمة: السي، سي الحخة والع  ب والزلبأر، ومعناه: ال رقخة  ش ى و لجح 

 (ل120منها)

 (ل121)ع ضت علي(: الع ا بال ي: الجالب والناحخة ما كا شي )

 (ل122)لنعة لار(: اللن : الخ خف ما تح اق النار،    و الكي)

 المطلب الثالي:

 المس لة الع و ة في الباب

 تعلق المس لة الع و ة في الباب بالتأكا وبنم األسباب، وذا الكي   وح في التأكا؟ الكي 

 ك ذ  ولي  ح م ل‘ما العاسا  التي  لج  تلخها عنو الحاسة، والنبي

                                           
 (ل5705( حو ث رقي )7/126(  ا س  البخاري: )117)

 (ل458( المسالك، )118)

 (ل21/243( عمو  ال اري، )119)

(، مشارق األلأار على صحاح اآلبار، 2/73(  نظ : الزاذ  في معالي كلما  الناس، )120)

 (ل1/366)

 (ل3/210(، النها ة في غ  ب الحو ث واألب ، )7/177(  نظ : لسان الع ب، )121)

 (ل8/317ن الع ب، )( لسا122)
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كثخ ا ما ‘ وقخا: تن معنى )ال  حب  ن  كتأي( ألن الكي تح اق بالنار، وكان النبي  

 تعأذ ما فتنة النار وعناب النار، فلأ اكتأ  بها لكان قو عجا لن س   لَي ما قو استعاذ 

 باهلل من ل

وفي حو ث السبعخا  ل ا الن ا  والأن الجنة ما الواللة الع و ة  لهي ال  تطخ ون، وال 

 قأن ب قى الش ك والجاذلخة التي لخست ما كتاب هللا وال سنة رسأل ، وتلما ذي  ست

ض ب ما السح ، و ما االست قا  بكتاب هللا وسنة رسأل ، والتعأذ ب سماا  وكلما  ، ف و 

فعل  ال سأم و م  ب ، وال  خ   عا التأكا الني ذأ الث ة باهلل واالعتماو علخ ، 

 اغ الأسع في السعي فخما بالعبو الحاسة تلخ ، ما  م  و ن  و  أ ض األم  تلخ  بعو است 

 وولخاه، اافا لما سعل  االستسام و  ك االحت از، ورفض السعي لاكتسابل

وال  كتأون(:  عت وون  ن الش ا  ما الكي كما كان  عت و  ذا »)  أم ال سطالي: 

 خب المسببا  على الجاذلخة،)وعلى ربهي  تأكلأن(  ي:   أضأن تلخ   عالى في   

األسباب  و  ت كأن االست قا  والطخ   واالكتأا ، فخكأن ما باب العام بعو الخاص؛ ألن 

كا واحو منها ص ة ااصة ما التأكا وذأ  عي ما ذلك، وقأم بع هي: ال  ستحق اسي 

التأكا تال ما لي  خالط قلب  اأف غخ  هللا حتى لأ ذجي علخ  األسو ال  نزعج، وحتى ال 

في طلب ال زق لكأن هللا ضمن  ل  روه الجمهأر، وقالأا:  حصا التأكا ب ن  ثق   سعى

بأعو هللا و أقا ب ن ق ا ه واقع، وال  ت ك ا با  السنة في ا با  ال زق مما ال بو ل  من  

ما مطعي ومش ب و ح ز ما عوو بإعواو الساح وتغاق الباب، لكن  مع ذلك ال 

 عت و  لها ال  جلب ل عا وال  وفع ض را، با السبب  طمئا تلى األسباب ب لب ، با 

والمسبب فعل ، والكا بمشخئت  ال تل  تال ذأ، فإذا وقع ما الم   ركأن تلى السبب قوح 

 (ل123«)في  أكل 

والكي الني   وح في التأكا ذأ ماكان على اعت او  ذا الجاذلخة، وذأ الكي المستبق قبا 

لل ورل ما ماكان فخ  الكي  م  متحتي  و السبخا للعا  العلة لئا  صاب، وذنا فخ  موافعة 

 تال ب  فهأ ساازل

والكي لأعان: كي »( في  لأا  الكي: 124  أم الحافظ ابا حج  لاقا عا ابا قتخبة) 

الصحخح لئا  عتا، فهنا الني قخا فخ : لي  تأكا ما اكتأ ؛ ألل     و  ن  وفع ال ور 

 وال ور ال  وافعل

 والع أ تذا قطع، فهأ الني  ش   التواوي ب ل - ي: فسو- ح تذا لغا والثالي: كي الج

فإن كان الكي ألم  محتما فهأ ااف األولى؛ لما فخ  ما  عجخا التعن ب بالنار ألم   

 غخ  مح قل 

                                           
 (ل8/372( ترشاو الساري، )123)

 (ل 332-329( في كتاب    و ا مختلف الحو ث، )ص 124)
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وحاصا الجمع  ن ال عا  وم على الجأاز وعوم ال عا، ال  وم على المنع، با  وم على 

الثنا  على  ارك ، و ما النهي عن  فإما على سبخا االاتخار   ن   ك   رسح ما فعل ، وكنا

 (ل125«)والتنز  ، وتما عما ال  تعخا ط   ا تلى الش ا ، وهللا  علي

 المطلب الثالث:

 بخان مناسبة المس لة الع و ة للباب

المناسبة الع و ة  تناسب مع  سمخة اإلمام البخاري للباب حخث لي   طع في التسمخة بحكي 

خص الكي، وتلما قسي  حكام الكي بحسب م ت اذا الع وي، فجعا ما  أكا على واحو  

هللا و جنب الكي ولي  طلب   ف ا ما غخ ه، وما كأي بوون طلب  و كأ  غخ ه ما 

 ل ا  ل س  فجااز وال ب س ب ، ولي  نك  في التسمخة ما استكأ   ي: ما طلب الكي تذ ال 

 ف ا ل  وال  ستحب ذلكل

قأل :)باب ما اكتأ   و كأ  غخ ه وف ا ما لي  كتأ( ك ل  »با حج :   أم الحافظ ا

 راو  ن الكي سااز للحاسة، و ن األولى   ك  تذا لي  تعخا، و ل  تذا ساز كان  عي ما  ن 

 باش  الشخص ذلك بن س   و بغخ ه لن س   و لغخ ه، وعمأم الجأاز م اأذ ما لسبة 

 (ل126«) ك  ما قأل :)وما  حب  ن  كتأي(الش ا  تلخ  في  وم حو ثي الباب وف ا  

فإن قلت:   سي الباب على  ن ما اكتأ   و كأ  غخ ه، ولخس في »و  أم الكأرالي: 

الباب ذك  شي  منهما! قلت:  ما االكتأا  ف و وم على سأازه حو ث المتأكلخا، وتذا ساز 

 (ل 127«) ن  كتأي لن س  ساز  ن  كأي غخ ه

 المطلب ال ابع:

 المس لة الع و ة للكتاببخان مناسبة 

(ل وقو 128الطب ال  كأن تال بالووا ؛ لنا سا  ذنا الباب وما  مابل  في كتاب الطب)

الكي في األوو ة ألل   ستعما عنو غلبة الطبا  ل أ  األوو ة، وحخث ال  ن ع الووا  ‘ ذك 

ما فخ  المش وبل و ؤا  العا  ب  حتى  وفع ال  ور  تلخ ، وال  أسو الش ا  تال فخ ؛ ل

 (ل129ما استعجام األلي الشو و في وفع  لي قو  كأن  ضعف ما  لي الكي)

 المطلب الخامس:

 بخان مناسبة  حاو ث وآبار الباب للمس لة الع و ة

 في الباب حو ثخال

                                           
 (ل10/155( فتح الباري، )125)

 (ل10/155( فتح الباري، )126)

 (ل 9/265( الكأب  الجاري تلى ر اا  حاو ث البخاري، )127)

 (ل61(  نظ : مناسبا   بأاب صحخح البخاري، البل خني، )ص128)

 (ل7/113 نظ : تكمام المعلي، ال اضي عخاا، )( 129)
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ْا  َْووِّ َتُِّكْي شِّ َاٌ ، فَ ِّي قام: )‘، عا النبي¢عبوهللا با  األوم: حو ث ساب تِّْن َكاَن فِّي َشْيٍ  مِّ

َي(() بُّ  َْن  َْكتَأِّ ْحَجٍي،  َْو لَْنَعٍة بِّنَاٍر، َوَما  ُحِّ  (ل130َشْ َطةِّ مِّ

سعا ما األش خة اللنعة بالنار مع ‘مناسبة ذنا الحو ث للباب  اذ  ، ما سهة  ن النبي

أم الجأاز م اأذ ما لسبة الش ا  للكي، لهالفالكي سبب ما  سباب الش ا ، فعم‘ك اذخت 

 )وما احب  ن  كتأي(ل ‘: وف ا   ك  م اأذ ما قأل 

للكي ‘و ألل  ال  وم األمة على ما فخ  الش ا ، وال  بخح لهي االستش ا  بهالووس  ك اذخت 

 تعأذ كثخً ا ما فتنة النار وعناب النار، فلأ ’ ن الكي تح اق بالنار و عن ب، وقو كان

 (ل131ها لكان قو عجا لن س   لي ما قو استعاذ باهلل من )اكتأ  ب

حصخا، قام: ال رقخة تال ما عخا  و حمة، فنك     با والثالي: حو ث عم ان

ع ضت علي األمي، فجعا ‘: سبخ ، ف ام: حوبنا ابا عباس: قام رسأم هللا با لسعخو

ي سأاو عظخي، النبي والنبخان  م ون معهي ال ذط، والنبي لخس مع   حو، حتى رفع ل

قلت: ما ذنا؟  متي ذنه؟ قخا: با ذنا مأسى وقأم ، قخا: الظ  تلى األفق، فإذا سأاو  مأل 

األفق، بي قخا لي: الظ  ذا ذنا وذا ذنا في آفاق السما ، فإذا سأاو قو مأل األفق، قخا: 

ا ذنه  متك، و واا الجنة ما ذؤال  سبعأن  ل ا بغخ  حساب بي واا ولي  بخا لهي، ف فا

ال أم، وقالأا: لحا الن ا آمنا باهلل وا بعنا رسأل ، فنحا ذي،  و  والولا الن ا ولووا في 

ذي الن ا ال  ست قأن، وال »فخ  ، ف ام: ‘اإلسام، فإلا ولولا في الجاذلخة، فبلغ النبي

محصا:  منهي  لا  ا  با ف ام عكاشة«  تطخ ون، وال  كتأون، وعلى ربهي  تأكلأن

 (ل132«)سب ك بها عكاشة»، ف ام آا  ف ام:  منهي  لا؟ قام: «لعي»م: رسأم هللا؟ قا

في الحو ث ص ة ‘ومناسبة ذنا الحو ث للمس لة الع و ة   ً ا  اذ   ف و ذك  ال سأم

ذي الن ا ال  ست قأن، وال  تطخ ون، وال  كتأون، »الن ا  والأن الجنة با حساب قام: 

الكي و ف لخة الت كل فالكي المنهي عن  في  ، فإل    هي من  سأاز«وعلى ربهي  تأكلأن

ذنا الحو ث ذأ ما كان على اعت او الجاذلخة الن ا كالأا  عت وون  ن الش ا  الحاصا لهي 

 ب أل  وعلى ربهي  تأكلأنل‘كان بسبب الكي، لنا ع ب

غ ض : ال  عت وون  ن الش ا  ما الكي على ما كان اعت او الك ار، »  أم الك مالي: 

ذأ   أ ض األم  تلى هللا  عالى في    خب المسببا  على األسباب، وقخا: ذأ والتأكا 

  ك السعي فخماال  سع  قور  البش ، فالشخص    ي بالسبب وال      ن المسبب من ، 

 (ل133«)با  عت و  ن    ب المسبب علخ  بخلق هللا  عالى وت جاوه

                                           
 (ل5704( حو ث رقي )7/126(  ا س  البخاري: )130)

 (ل4/360( ولب اللباب، الهاشمي، )9/403(  نظ : ش ح ابا بطام، )131)

 (ل5705( حو ث رقي: )7/126(  ا س  البخاري: )132)

 (ل20/219( الكأاكب الوراري في ش ح صحخح البخاري، )133)
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غخ ه ما األحاو ث ولها فاألحاو ث التي سا   في الكي  لأا  كما في ذنا الباب و

ف و   منت  حاو ث الكي  ربعة ¬: »والال  ولخس فخها  عارال   أم اإلمام ابا ال خي 

 لأا ،  حوذا: فعل ، والثالي: عوم محبت  ل ، والثالث: الثنا  على ما   ك ، وال ابع: 

حبت  النهي عن ، وال  عارا بخنهما بحمو هللا  عالى، فإن فعل   وم على سأازه، وعوم م

ل  ال  وم على المنع من ل و ما الثنا  على  ارك ، فخوم على  ن   ك   ولى و ف ال و ما 

النهي عن ، فعلى سبخا االاتخار والك اذة،  و عا النأ  الني ال  حتا  تلخ ، با   عا 

 (ل134«)اأفا ما حووث الوا 

 المطلب الساوس:

 ب الع خو  في صحخح البخاريم ارلة المس لة الع و ة بالمسااا المشابهة لها في كت

ما المسااا المشابهة لمس لة الباب في الكتب الع و ة ما الجامع الصحخح ماسا  في كتاب 

َساٍبل)  (135ال قاق: بَاٌب: َ ْوُاُا الَجنَّةَ َسْبعُأَن  َْل ًا بِّغَْخ ِّ حِّ

الني م  في مس لة الباب، وبالم ارلة بخا ذنا ¢ حصخا  با وذك  فخ  حو ث عم ان

 ورو ¬ اب وبخا مس لة الكي وعاقتها بالتأكا وبنم األسباب، لجو  ن اإلمام البخاري الب

 ذنا الباب وذك  فخ  حو ث السبعأن  ل ا الن ا  والأن الجنة با حساب، لبخان ص تهيل

 (ل136«) واا الجنة سبعأن  ل اللل‘  ي: ذنا باب في بخان قأل  »  أم اإلمام العخني: 

فاإلمام البخاري     سأاز الكي، و ل  ال  نافي التأكا، با  ن بنم بخنما في مس لة الكي 

السبب  عو ما التأكا على هللا، مع قأل  ب  ا ما لي  كتأ، و ن األف لخة التي لالها لخس 

لكأن الكي غخ  سااز في ذا  ، ولكا لكأل    ك  اعتماوا على هللا ومخال ة لما كان 

 ل جعل  سببا في قطع الوا  ما غخ  هللا

 المطلب السابع:

 قأم البخاري في المس لة

المت حص لت سمة الباب )باب ما اكتأ ،  و كأ  غخ ه، وف ا ما لي  كتأ(  تبخا ل  

 ¬لر ي اإلمام البخاري 

فللت سمة بابة  سزا : األوم والثالي فخ  تشار  تلى تباحة الكي عنو الحاسة، و شار 

بالجز  الثالث تلى  ن الت ك  ف ا عنو عوم الحاسة تلخ ل بي  ا   في الباب 

 (ل137ما ؤ وه)

 المطلب الثاما:

  قأام  امة السلف في المس لة

                                           
 (ل4/58(، وزاو المعاو، )49ي، الطب النبأي، )ص ( ابا ال خ134)

 (ل8/112( الجامع الصحخح، )135)

 (ل23/115( عمو  ال اري، )136)

 (ل21/243(  نظ : عمو  ال اري، العخني، )137)
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ك ذ  ولهى عن ، ولكا  ما راص في الكي وفعل   و وم علخ ، ومنهي ماگ ما السلف 

وسهت  في ال اصة والك اذة على مام ى ما   صخا، وقو بأب اإلمام ابا  بي شخبة 

 َبِّي  با (، وا    حتها آبارا منها: َعْا قَْخسِّ 138في مصن  : باب الكي وما راص فخ )

ٍم قَاَم:   (ل139«)نِّ ِّ وََاْلنَا َعلَى َابَّاٍب لَعُأوُهُ َوَقوِّ اْكتََأ  َسْبعًا فِّي بَطْ »َحازِّ

 (ل140«) ل  اكتأ  ما الل أ ، واست قى ما الع  ب¢: »وعا ابا عم 

 (ل141«)كأالي  بأ طلحة، واكتأ  ما الل أ »، قام: ¢وعا  لس

 (ل142«)كأ  ابنا ل  وذأ مح م¢: »وعا مجاذو،  ن ابا عم 

(، وا   فخ  حو ث 143وبأب اإلمام ابا  بي شخبة بعوذا بباب ك اذخة الكي وال قى)

عم و، عا  بخ ، عا سوه، قام:  ان ني ذا   با السبعخا  ل ا وآبارا منها؛ عا محمو

، فوعا رسا ما الع ب  ن  كأ ني، ف بى تال  ن   ذن ل  عم ، ¢الجنب في زما عم 

فنذب لي تلى عم ، ف اب ه ال صة، ف ام عم : ال    با النار، فإن ل   سا لا  عووه، 

 (ل144ن (()ولا   ص  ع

لهى عا الكي قام: فابتلخنا فاكتأ نا فما  فلحنا ‘ حصخا،  ن رسأم هللا  با وعا عم ان 

 (ل145وال  لجحنا(()

 ن  تواووا، والكي فخما  -‘ -ف باح لهي رسأم هللا »و  أم اإلمام  بأ سع   الطحاوي: 

 (ل146«)ما بعوه -‘ -كالأا  تواوون ب ، وقو اكتأ   صحاب النبي 

الكي بالنار ما العا  المع وف في كثخ  ما »ألبخ  في الكي وعلة النهي: و  أم ابا ا

األم اال وقو سا  في  حاو ث كثخ   النهي عا الكي، ف خا: تلما لهى عن  ما  سا  لهي 

كالأا  عظمأن  م ه، و  ون  ل   حسي الوا ، وتذا لي  كأ الع أ عطب وبطا، فنهاذي تذا 

سعا سببا للش ا  ال علة ل ، فإن هللا ذأ الني  ب ا   كان على ذنا الأس ، و باح  تذا

 (ل147«)و ش خ ، ال الكي والووا 

                                           
 (ل5/51( مصنف ابا  بي شخبة، )138)

 (ل5/52( السابق، )139)

 (ل5/52( السابق، )140)

 (ل5/53( السابق، )141)

 (ل5/53( السابق، )142)

 (ل5/53السابق، )( 143)

 (ل5/53( مصنف ابا  بي شخبة، )144)

(،  بأاب الطب، باب: ما سا  في ك اذخة التواوي بالكي، 3/475(  ا س  الت مني، )145)

 (ل وقام: حو ث حسا صحخحل20/49حو ث رقي: )

 (ل4/323( ش ح معالي اآلبار،  بأ سع   الطحاوي، )146)

 (ل4/212( النها ة، )147)
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 المطلب التاسع:

  قأام المخال خا في المس لة

  وال:  قأام المخال خا ما الش اح:

ا  ق الش اح فخما وسو  على تببا  التواوي باألوو ة المش وعة التي سا   في 

عوم منافا ها للتأكا، و ن ما نهى عن  ما الكي ذأ ما األحاو ث الصحخحة، وا   أا على 

كان علخ   ذا الجاذلخة وما شابههي ما اعت او  ن الكي   طع الم ا بنا  ، و ن   ك 

الكي  ولى و ف ا و كما في  ح خق التأحخول وفصا اإلمام ابا الجأزي في  لأا  الكي 

الكي فعلى » أكا، ف ام:  و حسا في بخان علة النهي عا الكي، ومتى  كأن   ك   كما

امسة  ض ب:  حوذا: كي الصحخح لئا  س ي، كما   عا كثخ  ما العجيل والثالي:  ن 

كثخ ا ما الع ب  عظمأن  م  الكي على اإلطاق و  ألأن: تل   حسي الوا  وتذا لي   عا 

عطب صاحب ، فخكأن النهي عا الكي على ذن ا الأسهخا، و كأن اإلباحة لما طلب 

 عنو الكي، فخكأن الكي سببا ال علةل¸   ورسا الب   ما ف ا هللا الش ا

والأس  الثالث:  ن  كأن لهى عا الكي في علة علي  ل  ال  نجع فخها، وقو كان عم ان ب  

 علة الناصأر، فخحتما  ن  كأن لهاه عا الكي في مأضع ما البون ال  ؤما فخ  الخط ل

أ تذا قطع، فهنا ووا  م مأر ب  كما  ؤم  والأس  ال ابع: كي الج ح تذا لغا والع 

 با  ا  الح  والب ول

والأس  الخامس: استعمام الكي على وس  استعمام الووا  في  م   جأز  ن  نجح فخ  

و جأز  ال  نجح، كما  ستعما  كث  األوو ة، وربما لي   و، فهنا  خ   المتأكا عا 

 (ل 148«)الحام  ف ا التأكا، وعنولا  ن   ك التواوي بالكي في مثا ذنا

وفي األحاو ث الصحخحة األم  بالتواوي، و ل  ال  نافي »و  أم اإلمام ابا ال خي:  

التأكا، كما ال  نافخ  وفع وا  الجأ  والعطش والح  والب و ب ضواوذا، با ال  تي ح خ ة 

التأحخو تال بمباش   األسباب التي لصبها هللا م ت خا  لمسببا ها قورا وش عا، و ن 

عطخلها   وح في ل س التأكا، كما   وح في األم  والحكمة، و  ع   ما حخث  ظا  

معطلها  ن   كها  قأ  في التأكا، فإن   كها عجزا  نافي التأكا الني ح خ ت  اعتماو 

ال لب على هللا في حصأم ما  ن ع العبو في و ن  وولخاه، ووفع ما    ه في و ن  وولخاه، 

ما مباش   األسباب، وتال كان معطا للحكمة والش  ، فا  جعا وال بو مع ذنا االعتماو 

 (ل149«)العبو عجزه  أكا، وال  أكل  عجزا

 بالخا:  قأام المخال خا ما غخ  الش اح:

                                           
 (ل1/481حو ث الصحخحخا، )( كشف المشكا ما 148)

 (ل41( الطب النبأي، )ص/149)
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حما المتصأفة ذنه األحاو ث على النهي المطلق وون الت صخا الني سار علخ  اإلمام 

والمك وه ما العاسا ، وبخا الصأر التي البخاري و امة السلف في      هي بخا المباح 

  نافي التأكا والصأر التي ال  نافي التأكا في باب األوو ةل

قأما وموحهي  لهي ال  ست قأن، وال ‘ وقو ف ا رسأم هللا »  أم  بأ طالب المكي: 

 كتأون، وعلى ربهي  تأكلأن، وذك   لهي  والأن الجنة بغخ  حساب، فعلا بالتأكا 

 (ل150«) كأا ذلك  أكاو اب   لهي  

(: ما التأكا؟ ف ام لي: ما   أم  لت؟ قام: قلت: تن  صحابنا 151وقخا ألبي  ز و)» 

  ألأن: لأ  ن السبا  واألفاعي عا  مخنك و سارك ما  ح ك لنلك س ك، ف ام  بأ  ز و: 

لعي ذنا ق  ب ولكا لأ  ن  ذا الجنة في الجنة  تنعمأن و ذا النار في النار  عنبأن، بي 

 (ل152«)وقع لك  مخخز علخهما، ا ست ما سملة التأكا

قام  بأ الحسا »وقو رو علخهي علما  الحو ث وغخ ذي،   أم اإلمام ابا المل ا: 

(: معنى ال  ست قأن    و ب  الني كالأا  ست قأن ب  في الجاذلخة مما لخس 153ال ابسي)

و م  ب ،  -‘ -بكتاب هللا ف و فعل   في كتاب هللا، وذأ ض ب ما السح ، ف ما االست قا 

ولخس بمخ   عا التأكا؛ ألن الث ة باهلل، واالعتماو في األمأر علخ ، و  أ ض كا ذلك 

بعو است  اغ الأسع في السعي فخما بالعبو الحاسة تلخ  في  م  و ن  وولخاه، على ما  م  ب  

 ك االحت از ما األعوا  ال كما قال  بعض الصأفخة  ن التأكا حوه االستسام للسبا  و 

ورفض السعي للمعا ش والمكاسب واإلع اا عا عا  العلا  مسكا ب أل : وال 

 كتأونلل الحو ثل ومعناه: معت و ا  ن الش ا  والب   في الكي وغخ ه وون تذن هللا 

بالش ا ، و ما ما اكتأ  معت وا تذا ش ي  ن هللا ذأ الني ش اه فهأ المتأكا على 

 (ل154«)رب 

وفخ :  ن التأكا ال  كأن مع السؤام؛ وتلما التأكا على هللا  عالى وون استعالة : »وقام

ب حو في شي ؛ و بخا ذلك قأل :  واا الجنة سبعأن  ل ا بغخ  حساب، وذي الن ا ال 

                                           
 (ل2/35( قأ  ال لأب، )150)

ه(، صأفي مشهأر 188( ذأ:  بأ  ز و طخ أربنعخسى البسطامي، و  ام با ز و، ولو سنة )151)

ه(،  نظ : طب ا  261ل  شطحا  كثخ  ، و ع ف   باع  بالطخ أر ة  و البسطامخة،  أفي سنة )

 (ل13/88(، سخ   عام النبا ، للنذبي، )67)ص:الصأفخ ، السلمي، 

 (ل299-1/298( ال سالة ال شخ  ة، )152)

الف المعاف ي ال خ والي،  بأ الحسا ابا ال ابسي، ما علما   با محمو با ( ذأ: علي153)

المالكخة بإف   خة في عص ه، كان حافظا للحو ث وعلل  ورسال ، ف خها  صألخا ما  ذا ال خ وان، 

(لشج   النأر الزكخة في   اسي 3/167ه(،  نظ : شنرا  النذب، ابا العماو، )403 أفي سنة )

 (ل1/145المالكخة،با مخلأف، )

 (ل1/239( التأضخح لش ح الجامع الصحخح، )154)
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 ست قأن وال  كتأون وال  تطخ ون وعلى ربهي  تأكلأن، فهنه  سباب التأكا 

 (ل155«)وص ا  

و ما اعتالهي بحو ث:  واا »خة وما على كان على فهمهي: و  أم في ال و على الصأف

ما  متي الجنة سبعأن  ل ا بغخ  حسابلل تلى قأل : وعلى ربهي  تأكلأن؛ فنلك تغ ام 

منهي، فمعنى ذلك: الن ا ال  كتأون معت و ا  ن الش ا  والب   بالكي وون تذن هللا بالش ا  

بعاس   ن هللا ذأ الني ش اه ب  فهأ المتأكا  ل  ب ، ف ما ما اكتأ  معت وا تذا ش اه هللا

على رب  التأكا الصحخح، وال  حو  ت وم سخو ذنه األمة في واأم الجنة وال  سب   تلخها، 

وقام:  لا  وم ما      باب الجنة، فخ ام لي: ما  لت؟ ف قأم: محمو، فخ أم الخازن: ما 

 (ل156 م    ن  فتح ألحو قبلك)

لتواوي بالكي ذي ما قور هللا وما باب وفع ال ور بال ور وال بو، و جاب علخهي  ن تباحة ا

و  ً ا فإن الم ا حصا ب ور هللا، وقور »للل   أم اإلمام ابا ال خي بعو ذك ه التواوي: 

، و ما ‘هللا ال  وفع وال   و، وذنا السؤام ذأ الني  وروه األع اب على رسأم هللا 

‘  ا   ما  ن  أرووا مثا ذنا، وقو  سابهي النبي  فاضا الصحابة ف علي باهلل وحكمت  وص

بما ش ى وك ى، ف ام: ذنه األوو ة وال قى والت ى ذي ما قور هللا، فما ا   شي  عا 

قوره، با   و قوره ب وره وذنا ال و ما قوره، فا سبخا تلى الخ و  عا قوره بأس  ما، 

قور العوو بالجهاو وكا  وذنا ك و قور الجأ  والعطش والح  والب و ب ضواوذا، وك و

 (ل157«)ما قور هللا الوافع والموفأ  والوفع

 المبحث ال ابع 

 باب ال ص   وذأ وا    ان البطا

 وفخ   سعة مطالب: 

 المطلب األوم: بخان م هأم ومعنى الباب تسماالل

 المطلب الثالي: المس لة الع و ة في البابل

 لبابلالمطلب الثالث: بخان مناسبة المس لة الع و ة ل

 المطلب ال ابع: بخان مناسبة المس لة الع و ة للكتابل

 المطلب الخامس: بخان مناسبة  حاو ث وآبار الباب للمس لة الع و ةل

المطلب الساوس: م ارلة المس لة الع و ة بالمسااا المشابهة لها في كتب الع خو  في 

 صحخح البخاريل

 المطلب السابع: قأم البخاري في ذنه المس لةل

                                           
 (ل11/46( التأضخح لش ح الجامع الصحخح، )155)

م ( )كتاب اإل مان، باب في قأ196( حو ث رقي: )1/130(  ا س  مسلي في صحخح ، )156)

  لا  وم الناس  ش ع في الجنة(ل‘: النبي 

 (ل4/15(، وزاو المعاو، )41( الطب النبأي، )ص 157)
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 لمطلب الثاما:  قأام  امة السلف في المس لةلا

 المطلب التاسع:  قأام المخال خا في المس لةل

 حو ث الباب:

الَ َعْوَو  َوالَ  قام‘ ، قام: تن رسأم هللا ¢في الباب حو ث واحو، ذأ حو ث  بي ذ     

ِّ، فََما بَامُ  :  َا َرُسأَم َّللاَّ بَاُ ،  َص ََ  َوالَ َذاَمةَ، فَ َاَم  َْعَ ابِّيٌّ ْماِّ َك َلََّها الظ ِّ تِّبِّلِّي،  َُكأُن فِّي ال َّ

َم؟؟(() بَُها؟ فَ َاَم: فََمْا  َْعوَ  األَوَّ خُ  األَْسَ ُب َفخَْوُاُا بَْخنََها فَخُْج ِّ  (ل158فَخَا ِّي البَعِّ

 المطلب األوم:

 بخان م هأم ومعنى الباب تسماال

 تمخز بالت سخ  والأضأح، ف ام: باب ال ذنا الباب بتسمخة بو عة ¬ سمى اإلمام البخاري 

في ¬ ص  ، وذي   سمة بجز  ما حو ث الباب، وذي ما عاوا  اإلمام البخاري 

 الت اسي الظاذ   ما حو ث البابل

بي فس  الكلمة ووضح معناذا حتى ال  تأذي ال ارئ  ل     و بالل ظ شه  ص   المع وف 

 وا    ان البطال و غخ ه ما المعالخالتي فس  بها؛ ف ام: وذأ 

 ش ح الغ  ب: 

)باب: ال ص   وذأ وا    ان البطا( ذنا ااتخار البخاري لمعنى ص  ، وقخا ذأ  

النسي ل  ي   اخ  المح م تلى ص  ، وقخا ذأ حخة في البطا  عو  ما الج ب، وقخا: 

 (ل159ذأ الشؤم الني كالأا  تشا مأن بواأم شه  ص  )

ارس( ذأ اإلصابة بو وان الص  ، ما الو وان وفي الطب الحو ث: وا  الص   )اإلسك

 (ل160الحبلخة، وذي و وان  نت ا تلى سسي اإللسان عب  الت بة الملأبة وغخ ذا)

)ال عوو (: العوو   ن  كأن ببعخ  س ب  و بإلسان م ا  و ب ص  و سنام، فتُتَّ َى 

اإلسام ما مخالطت  ومؤاكلت ؛ مخافة  ن  عوو ما ب  تلخك و تعلق بك من   ذ ، ف بطا 

 (ل161كالت الجاذلخة  تأذم )

)وال ذامة(: كالت الع ب   أم في الجاذلخة:  جتمع عظام المخت فتصخ  ذامة  طخ ، 

 (ل162و  ام للطاا  الني  خ   ما ذامة المخت تذا بلي: صو ، وسمع :  صوا )

                                           
 (ل5717(، حو ث رقي: )7/128(  ا س  البخاري: البخاري، )158)

 (ل10/170(، فتح الباري، ابا حج ، )21/9(  نظ : الكأاكب الوراري، الك مالي، )159)

(، ومأقع منظمة الصحة العلمخة على 673(  نظ : ال امأس الطبي الع بي، )ص 160)

 الشبكة:

https://www.who.int/ar (161 ل و نظ :  هن ب اللغة، 176(   سخ  غ  ب ما في الصحخحخا البخاري ومسلي، )ص)

 (ل3/114األزذ ي، )

(لوغ  ب الحو ث، اله وي، 5/283(  نظ : النها ة في غ  ب الحو ث، ابا األبخ ، )162)

 (ل1/150)
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 (ل163)فخج بها(: الج ب مع وف، بث   علأ  بوان الناس واإلبا)

 المطلب الثالي:

 المس لة الع و ة في الباب

  خو قأم اإلمام البخاري:)باب ال ص  (  ي: ال  شاؤم ما ذنا الوا ، وفخ  ل ي العت او 

 ذا الجاذلخة في العوو  والتشاؤم، كما وم حو ث الباب، وذي ما األمأر التي  نافي 

(:ش ك في 164كمام التأحخو، وربما  أصا صاحبها تلى الش كل والش ك ش كان)

 ن ا عا الملة، وش ك في العما ال  ن ا عا الملة، وذأ ال  ا ، قام  عالى:  التأحخو

   و [ 110]الكهف:  مئهئمبهبمتهتمثهثمسهسمشهشلكمك

خَ  ُ ش ٌك، بابًا، وما منَّا  خَ  ُ ش ٌك، الط ِّ بنلك الم ا ا  باألعمام الصالحةل وقام النبي الط ِّ

()) َ  نذبُ ُ بالتََّأكُّاِّ اَّ َّللاَّ   لأ  ما  لأا  الش ك في ال بأبخة لما فخ  (، فالطخ 165تالَّ ولَكِّ

وقو  عت ي اإللسان في  مأره شي  ما ذلك، وقو فهي الصحابة ´ ما تلكار ل ور  هللا 

(ل  بُ  بالتأكُّاِّ ؛ ولكاَّ هللاَ  ُنذِّ  ذلك؛ لنا قام راوي الحو ث ابا مسعأو:)وما منَّا تالَّ

ُ والخ خا  ن ما صخب اإللسان ما ل ع  و ض ر بإذن هللا  ، َكَما قَاَم َّللاَّ

والطخ  : ذي التشاؤم بالشي ،  [،102]الب   : يبرتزتمتنتىتيترثزث

التطخ  بالسأالح والبأارح  -فخما   ام-وذي مصور  طخ  طخ  ، و خخ  اخ  ، و صل  

ما الطخ  والظبا  وغخ ذما؛ وكان ذلك  صوذي عا م اصوذي، فن اه الش   و بطل  

 (ل166ولهى عن ، و اب   ل  لخس ل    بخ  في سلب ل ع  و وفع ض )

خ   ب ن  كأن قو فعا  مً ا متأكاً على هللا،  و  عزم علخ ، الط»وقام شخخ اإلسام: 

فخسمع كلمة مك وذة مثا: ما  تي،  و ما   لح، ولحأ ذلك، فختطخ ، و ت ك األم ، فهنا 

 (ل167«)منهي عن 

فالم او ب أل :)ال ص  (: ذأ  صا المس لة الع و ة، وذأ ل ي  ن ذنا الم ا سبب بنا  ، 

الى، و ن الم ا ال  عوي بنا   وتلما بت و   هللا  عالى، وعلى وتلما ذأ ما   و   هللا  ع

ذنا  كأن معنى )ال ص  (: لخس معناه ل ي السببخة، ولكا  ن ي ما كان المش كأن  ثبتأل  

                                           
 (ل 1/259( لسان الع ب، )163)

 (ل7/329( مجمأ  ال تاو ، ابا  خمخة، )164)

( الحو ث رقي: 6/54(  ا س :  بأ واوو في سنن  كتب، الطب، باب في الطخ  ، )165)

(ل وقام: 1706( والت مني الحو ث رقي )3538( والل ظ ل ، وابا ماسة الحو ث رقي )3915)

 (ل1/791سلة الصحخحة، )وذنا حو ث حسا صحخحل وصحح  األلبالي، السل

 (ل3/152(  نظ : النها ة في غ  ب الحو ث، ابا األبخ ، )166)

 (ل1/49( مجمأ  ال تاو ، )167)
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ما سببخة مستم   على ط   ة واحو  ال  مكا تبطالها، وال ص فها عا محلها، وال 

 (ل168معارضتها بما ذأ  قأ  منها)

ن كان الت ال  بابتًا بالمشاذو  بخا الناس ما الس خي تلى الصحخح تال  ن وذنا الم ا وت

ال ‘:)ف أل  »لللذنا االلت ام لخس است اال وتلما بمشخئة هللا  عالى،   أم اإلمام البغأي: 

عوو (    و:  ن شخئا ال  عوي شخئا بطبع ، تلما ذأ بت و   هللا  عالى، وسابق ق اا ، 

ي:)فما  عو  األوم؟!(    و:  ن  وم بعخ  س ب منها كان س ب  لألع اب‘ بولخا قأل  

 (ل169«)ب  ا  هللا وقوره، ال بالعوو ، فكنلك ما  ه  بساا  اإلبا ما بعوه

 حئ جئ يي ىي ني والعبو م مأر با  ا   سباب الهلكة،   أم  عالى:
ب ن ال  فكما  م   ن ال  ل ي ل س  في النار  و  حت الهوم، فهأ كنلك م مأر [195]الب   :

 ع ا ل س  تذا كان في عافخة لما    ذا ما م اربة الم ضى م ضا ببت الت ال  

بالطب والمشاذو ، فإن ذنه كلها  سباب للم ا والتلف، وهللا  عالى ذأ االق األسباب 

 (ل170ومسببا ها، ال االق غخ ه وال م ور غخ ه)

 المطلب الثالث:

 بخان مناسبة المس لة الع و ة للباب

بخا المس لة الع و ة والباب  اذ  ، ولهنا  ورو اإلمام البخاري  سمخة الباب  المناسبة

 ف ام »، و بطا اعت اوا هي فخ ، بالن ي؛ لخن ي التشاؤم الحاصا عنو الناس ما ذنا الوا 

راوا علخ  ما  عت وه ما العوو :)فما  عو  األوم؟!( وذنا سأاب في غا ة الباغة 

ج ب للني  عو  بزعمهي؟! فإن  سابأا: ما بعخ  آا  لزم وال شاقة  ي: ما   ا سا  ال

التسلسا،  و بسبب آا  فلخ صحأا ب ، فإن  سابأا ب ن الني فعل  في األوم ذأ الني فعل  

في الثالي ببت الموعى، وذأ  ن الني فعا سمخع ذلك ذأ ال اور الخالق ال تل  غخ ه وال 

 (ل171«)مؤب  سأاه

ال »على ما  لك  األسباب وال ور مستوال بالحو ث:  في مع ا روه¬ و  أم ابا ال خي 

حجة في ذنا لما  لك  األسباب، با فخ  تببا  ال ور، ورو األسباب كلها تلى ال اعا 

األوم؛ تذ لأ كان كا سبب مستنوا تلى سبب قبل  ال تلى غا ة لزم التسلسا في األسباب، 

األوم؟!( تذ لأ كان األوم قو  التسلسا ب أل : )فما  عو  -‘ -وذأ ممتنع؛ ف طع النبي 

 (ل172«)س ب بالعوو  والني قبل  كنلك ال تلى غا ة لزم التسلسا الممتنع

                                           
 (ل2/212(  نظ : تعام المأقعخا، ابا ال خي، )168)

 (ل169( ش ح السنة، )169)

 (ل67(  نظ : لطااف المعارف، )ص170)

 (ل 8/379( ترشاو الساري لش ح صحخح البخاري، )171)

 (ل1/301ام المأقعخا، )( تع172)
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 المطلب ال ابع:

 بخان مناسبة المس لة الع و ة للكتاب

المناسبة الع و ة  كما في ل ي التشاؤم والعوو ، وذما م ضان م  بطان ار باطا مباش ا 

مام البخاري في   سمة الباب: وذأ وا    ان البطا بكتاب الطب، وذأ وا ؛ لنا قام اإل

والوا  كما ذأ معلأم ما متعل ا  الطبلوقو   ع ما اإللسان حام م ض   شاؤم واأف 

ما العوو ، ف و كان  ذا الجاذلخة  عت وون  ن الص ار الني في الجأف   تا صاحب ، 

فلعا اإلمام البخاري (، 173ف و الشار  ذلك و ن اإللسان ال  مأ  تال تذا اكتما  سل )

 ورك حاسة الم  ض بهنا الوا   و غخ ه لمع فة ما  راو وق ر الشار   ن األم  كل  ل  

و ن اآلسام وما  صخب اإللسان م ور  مسب ا لخ أ  ت مان المؤما، و  با على رب ، وال 

،  عت    شؤم ما األم اا  و  خاف ما العوو ، فهنا األم  مما ال  جأز للمسلي اعت اوه

مع عوم اإلذمام والت   ط في سالب رعا ة الصحة، با ذنا حث علخ  الشار  ما حما ة 

 الن س ورعا ة ح هال 

 المطلب الخامس:

 بخان مناسبة  حاو ث وآبار الباب للمس لة الع و ة

 ِّ  قَاَم: الَ َعْوَو  َوالَ ‘ في الباب حو ث واحو وذأ حو ث  بي ُذَ ْ َ  َ قَاَم: تِّنَّ َرُسأَم َّللاَّ

بَ  ْماِّ َك َلََّها الظ ِّ ِّ، فََما بَاُم تِّبِّلِّي،  َُكأُن فِّي ال َّ :  َا َرُسأَم َّللاَّ اُ ، َص ََ  َوالَ َذاَمةَ، فَ َاَم  َْعَ ابِّيٌّ

َم؟(() بَُها؟ فَ َاَم: فََمْا  َْعوَ  األَوَّ خُ  األَْسَ ُب َفخَْوُاُا بَْخنََها فَخُْج ِّ  (ل174فَخَا ِّي البَعِّ

ة الع و ة:  ن حو ث الباب ص  ح الواللة في  ح  ي ما  ؤوي تلى الش ك ومناسبت  للمس ل

ال عوو  ‘: »باهلل  عالى، ما اعت او  و قأم  و فعا، ف ي الحو ث الن ي الص  ح في قأل  

فالم اومن  ل ي ماكان  عت وه الجاذلخة في  ن ذنه األم اا ذي ما « وال ص   وال ذامة

ان  ن لكا ٍ  سًا م وًرا ما اال  ،   أم الحافظ ابا حج :   تا اإللسان، فجا  اإلسام ببخ

فالم او بن ي الص   ما كالأا  عت وول  فخ  ما العوو ، ورسح عنو البخاري ذنا ال أم »

لكأل  ق ن في الحو ث بالعوو لللوقخا: والص   ووو  كأن في الجأف ف بما عض 

خة لكا الم او بالن ي ل ي ما كالأا ال لع  و الكبو ف تا صاحب ، وقخا: الم او بالص   الح

 عت وون  ن ما  صاب  قتل ، ف و ذلك الشار  ب ن المأ  ال  كأن تال تذا ف غ األسا، وقو 

سا  ذنا الت سخ  عا ساب  وذأ  حو روا  حو ث:)ال ص  (، قال  الطب يل وقخا في 

  الص   قأم آا  وذأ:  ن الم او ب  شه  ص  ، وذلك  ن الع ب كالت  ح م ص 

و ستحا المح م كما   وم في كتاب الحج، فجا  اإلسام ب و ما كالأا   علأل  ما ذلك؛ 

                                           
(، وفتح الباري، 27/444( والتأضخح، ابا المل ا، )9/417(  نظ : ش ح ابا بطام، )173)

 (ل10/171ابا حج  )

 ( سبق  خ  ج ل174)



 م2021أبريل (  15العدد )  - اخلامساجمللد  اجمللة العربية للدراسات االسالمية والشرعية

 

 

165 

بطام: وذنا ال أم م وي عا مالك، والص     ً ا وسع  ابا ال ص  ( قام‘:)فلنلك قام 

 (ل175«)في البطا   ان ما الجأ  وما استما  الما  الني  كأن من  االستس ا 

معنى )ال ص  ( في الحو ث؛  كأن ما باب عطف فعلى ااتخار اإلمام البخاري ل 

 الخاص على العام، فخكأن ص   لأ  ما  لأا  العوو ل

 المطلب الساوس:

 قأم البخاري في المس لة

    اإلمام البخاري ذم التشاؤم، و ن العوو  ال  عوي بنا ها وتلما ذي م مأر  

الجامع بابا  سماه: )باب ب م  هللا، و وم على ذنا  ل  بأب في كتاب البخأ  ما صحخح 

( و ا   فخ  176ش ا  اإلبا الهخي،  و األس ب الهااي: المخالف لل صو في كا شي ()

، كالت عنوه تبا ذخي، فنذب ابا عم حو ث عم و: قام كان ذاذنا رسا اسم  لأاس، و

فاشت    لك اإلبا ما ش  ك ل ، فجا  تلخ  ش  ك ، ف ام: بعنا  لك اإلبا، ف ام: مما 

قام: ما شخخ كنا وكنا، ف ام: و حك، ذاك وهللا ابا عم ، فجا ه ف ام: تن ش  كي  بعتها؟

(، ولي  ع فك، قام: فاست ها، قام: فلما ذذب  ستاقها، ف ام: وعها، 177باعك تبا ذخما)

 (ل178«)ال عوو ‘: »رضخنا ب  ا  رسأم هللا 

و ث  بي ( و ا   فخ  ح179وبأب في كتاب الطب   ً ا بابا  سماه: )باب الجنام()

ذ       أم: قام رسأم هللا ال عوو  وال طخ  ، وال ذامة وال ص  ، وف  ما المجنوم 

 (ل180كما     ما األسو(()

وذنا ولخا على  ل  ال  ن ي العوو  مطل ا، وتلما  ن ي االعت او الجاذلي الني واالها، 

األحاو ث التي  ن ي (ل وذك  فخها عووًا ما 181وبأب   ً ا بابا  سماه: )باب ال عوو ()

 العوو  بالمعنى الجاذلي ومنها حو ث البابل

                                           
 (ل10/171( فتح الباري، ابا حج ، )175)

 (ل3/62( الجامع الصحخح، )176)

( ذخي: سمع  ذخي وذأ العطشان الني ال   و  والمؤلث ذخما ل وقخا: الهخي ما الهخام وذأ 177)

وا   صخب اإلبا فخسخا سلوذا و نحا سسمها و صخبها ش ه للما ، وقخا: ذأ وا   كأن مع  

(، )ال عوو ( ذي الت ام 5/289الج بل  نظ : النها ة في غ  ب الحو ث، ابا األبخ ، )

ب  تلى غخ ه والمعنى: ال   بخ  لها في ح خ ة األم ؛ ألن األم  ب  ا  هللا الم ا ما المصاب 

وقأل  لسمأ ¢ وقوره، وتن كنا م مأر ا با خاذ األسباب، وال  تعارا ذنا مع فعا ابا عم  

 (ل3/62وعلأ ش ل  في التأكا على هللا  نظ : الجامع الصحخح، بتعلخق، مصط ى البغا، )¢ حال  

 (ل2099( حو ث رقي: )3/62: )(  ا س  البخاري178)

 (ل7/126( الجامع الصحخح، )179)

 (ل5707( حو ث رقي: )7/126(  ا س  البخاري: )180)

 (ل7/138( الجامع الصحخح، )181)
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 لها ال  -¬ -ولعا م او اإلمام البخاري في حو ث )باب الجنام( تببا  األسباب، وبخا 

  ست ا بنا ها با بمشخئة هللا بـ)باب: ال عوو (ل

 المطلب الثاما:

  قأام  امة السلف في المس لة

السلف الصالح المنهج الحق في اعت اوذي  جاه ما  لهج الصحابة وما سا  بعوذي ما

 ط   لإللسان ما شؤم في م ا  و غخ ه، و ن ذنا االعت او ما فعا  و قأم   وح في 

 كمام  أحخو المؤما، وقو  ب  عنهي ما  ؤ و ذلك، منها:

في س  ، ف قبلت الظبا  لحأه، حتى تذا ولت من  رسعت، ¢ بي وقاص ا   با  ن سعو

 اب لي ما   ها  طخ  ؟  ما ق ولها »:   ها األمخ ، ارسع، ف ام ل  سعو: ف ام ل  رسا

تن الطخ   لشعبة ما »بي قام سعو عنو ذلك: « حخا  قبلت،  م ما  ذلابها حخا  وب  ؟

 (ل182«)الش ك

باث ما كا فخ  فهأ منافق: ما  كها  و است سي  و زح ت  » قام: وعا  بي الوروا 

 (ل183«)طخ   ما س  

اللهي ال »ذا  طخ ؟ قام: لعي، قام: فما   أم؟ قام:  قأم:  :عم و با لعبو هللاقام كعب 

 (ل184قام:  لت  ف   الع ب(()« طخ  تال طخ ك، وال اخ  تال اخ ك، وال رب لنا غخ ك

 (ل185تن م خت فمتأكا، وتن لكصت فمتطخ (() :وقام ابا عباس 

 (ل186ألسنم(()كان   كا مع ا وساق اإلمام عبوال زاق بسنوه:  ن  با بك 

الخطاب قام لمعخ خب الووسي: اوُن، فلأ كان غخ ك ما قعو  با وساق   ً ا بسنوه  ن عم 

 (ل187مني تال ك خو رمح، وكان  سنم(()

 وفعا الشخخان  با بك  وعم  مع األسنم ما  عظي التأكا ولخس كا  طخ  ل

وال  عوي س خي ال عوو  فمعناه:  ل  ال  عوي شي  شخئا »  أم اإلمام ابا عبو الب : 

 (ل188«)صحخحا، وهللا   عا ما  شا  ال شي  تال ما شا 

وال عوو  وال ص   وال ذامة  وم على  ن الم او الن ي »لللو  أم ابا ال خي في الحو ث: 

وتبطام ذنه األمأر التي كالت الجاذلخة  عالخها، والن ي في ذنا  بلغ ما النهي؛ ألن الن ي 

 (ل189«) ه، والنهى تلما  وم على المنع من  وم على بطان ذلك وعوم   بخ

                                           
 (ل5/311( مصنف ابا  بي شخبة، )182)

 (ل5/311( الم سع السابق، )183)

 (ل5/312( الم سع السابق، )184)

 (ل12/170( ش ح السنة، البغأي، )185)

 (ل8/407المصنف، )( 186)

 ( الم سع السابقل187)

 (ل8/422( االستنكار، )188)
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الحق  ن الن ي لهنه األمأر لخس ل خا لأسأوذا، ولكا الن ي الست الها بنا ها، فا  مكا  

  ببتها وكنلك الأاقع والطب قو ما وحو ثا  ثبتهال‘ل ي العوو  مطل ا؛ ألن ال سأم

لخس ل خا للأسأو؛ أللها  ذنا الن ي في ذنه األمأر األربعة¬: »  أم الشخخ ابا عثخمخا 

مأسأو  ولكن  ل ي للت بخ ؛ فالمؤب  ذأ هللا، فما كان منها سببا معلأما؛ فهأ سبب 

صحخح، وما كان منها سببا مأذأما؛ فهأ سبب باطا، و كأن ل خا لت بخ ه بن س  تن كان 

 (ل190«)صحخحا، ولكأل  سببا تن كان باطا

 المطلب التاسع:

 ة قأام المخال خا في المس ل

اعت او الشؤم في ص   اعت او ساذلي سلك   ذا الجاذلخة بعو اإلسام و بعهي ما قا 

سئا مالك عا قأل : )ال ص  ( قام: »وضعف  أكل  ما بعوذي، قام  بأ واوو في سنن : 

ال ‘)تن  ذا الجاذلخة كالأا  حلأن ص  ،  حلأل  عاما و ح مأل  عاما، ف ام النبي 

 (ل191«)ص  (

وبنا ب خة، قام: قلت لمحمو  عني ابا راشو: قأل :)ذام( قام: كالت ح»وقام في سنن : 

الجاذلخة   أم: لخس  حو  مأ  فخوفا تال ا   ما قب ه ذامة، قلت: ف أل :)ص  (؟ قام: 

)ال ص  (، قام محمو: وقو ‘: سمعت  ن  ذا الجاذلخة  ستشئمأن بص  ، ف ام النبي 

أا   ألأن: ذأ  عوي، ف ام: )ال سمعنا ما   أم: ذأ وسع   ان في البطا، فكال

 (ل192«)ص  (

ولي  ختلف الش اح في ل ي الشؤم الحاصا ما الوا  والحث على استناب  مخال ة ألم  

الجاذلخة؛ ولكا ااتل أا في العوو  المن خة، وذا  تعارا ذنا الحو ث مع األحاو ث التي 

لمجنوم (؛ كحو ث: )ف  ما ا193سا   في الصحخحخا وغخ ذما في ببأ  العوو )

(، و حاو ث 195(، وحو ث: )ال  أرو مم ا على مصح()194ف ارك ما األسو()

 الطاعأنل

                                                                                                       
 (ل2/234( م تاح وار السعاو ، )189)

 (ل1/564( ال أم الم خو، )190)

 (ل 3914(، حو ث رقي: )4/18( سنا  بي واوو، )191)

 (ل 3915(، حو ث رقي: )4/18( سنا  بي واوو، )192)

(، لطااف المعارف، 173-12/167(  نظ  في مس لة العوو : ش ح السنة، البغأي، )193)

(، فتح الباري، ابا حج ، 4/302(،تعام المأقعخا، ابا ال خي )120-119ابا رسب، )ص 

(، ال أم الم خو، ابا 1160-3/1154(، معار  ال بأم، حافظ الحكمي، )10/160-162)

 (ل1/564عثخمخا، )

 (ل5707)(، حو ث رقي: 7/126(  ا س  البخاري: كتاب الطب، باب الجنام، )194)

 (ل5770(، حو ث رقي: )7/138(  ا س  البخاري: كتاب الطب، باب ال ذامة، )195)
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فالعلما  سلكأامسالك في ذنه األحاو ث ا وسا ما ال أم بتعارضها:مسلك 

 (ل196النسخ،ومسلك الت سخح، ومسلك الجمع)

األقأ ؛ والجمع بخا األحاو ث التي  ثبت العوو  وبخا األحاو ث التي  ن خها ذأ المسلك 

ألن فخ  تعمااًل لألولة الأارو  الصحخحة، وذأ  رسحها   ً ا؛ ألن ال أم بالنسخ مستبعو 

حخث تن النسخ ل  ش وط ب ن  علي وقت الحو ث المنسأخ و  وم  على الناسخ، وذنا غخ  

معلأم، وال  صار تلى النسخ مع تمكان الجمع ألن في النسخ تا ا   حو الحو ثخا عا 

 (ل197ب ) كأل  مما  عما

وكنلك مسلك الت سخح، فهناك ما رسح  حاو ث تببا  العوو ، وذناك ما رسح  حاو ث 

ل ي العوو ، وذنا المنذب   ً ا م سأح؛ ألن الت سخح ال  صار تلخ  تال مع  عنر 

 (ل198الجمع، والجمع ذنا ممكا)

لني علخ  والجمع بخنهما ذأ الصأاب ا»با ل ا تسما  العلما  علخ ،   أم اإلمام النأوي: 

 (ل199«)سمهأر العلما  و تعخا المصخ  تلخ 

والصحخح الني علخ  األكث  »ول ا الحافظ ابا حج  عا ال اضي عخاا لحأه قام: 

 (ل200«)و تعخا المصخ  تلخ   ن ال لسخ، با  جب الجمع بخا الحو ثخا

 وقو ا  ق في مس لة الجمع عوو ما الش احل

 الك الجمع عنوذي فما ذنه المسالك:ومع ا  اقهي على الجمع تال ل  ااتل ت مس

 ن الم او بن ي العوو  ل خها سملة وحما ال  ار ما المجنوم على م اعا  ااط  

 (ل201المجنوم؛ ألل  تذا ر   الصحخح البون  عظي مصخبت )

ولعا ذنا المسلك بعخو ألل  قو  كأن األذ  ما ال  ار من   عظي، وذأ ما  ؤوي تلى 

  حس ه وحزل ل

                                           
( و حاو ث الع خو  التي  أذي  اذ ذا 161-10/159(  نظ : فتح الباري، ابا حج ، )196)

(، واألحاو ث المشكلة في الطب 104-1/84التعارا في الصحخحخا، سلخمان الوبخخي، )

 (ل74-57النبأي، لأر الغماس، )ص

(، و      ذلك   سع فخ  تلى  صأم ال  ة وعلي 1/35(  نظ : ش ح صحخح مسلي، )197)

(، وم ومة ابا الصاح، )ص 2/457مصطلح الحو ثلو نظ : روضة النا  ، ابا قوامة، )

 (ل172

(، التأضخح، ابا 418/(9(، و ش ح ابا بطام)3/2139(  نظ :  عام الحو ث)198)

 (ل 21/247(، وعمو  ال اري، العخني، )10/170ابا حج ،)(، فتح الباري، 27/446المل ا)

 ( الم سع السابقل199)

 (ل10/159( فتح الباري، )200)

 (ل10/160(  نظ : فتح الباري، ابا حج ، )201)



 م2021أبريل (  15العدد )  - اخلامساجمللد  اجمللة العربية للدراسات االسالمية والشرعية

 

 

169 

ل  ار ما المجنوم لخس ما باب العوو  في شي ، با ألم  طبخعي وذأ  ن األم  با

الت ام الوا  ما سسو لجسو بالمامسة والمخالطة وشي ال ااحة؛ لنا  جو كثخ ا ما 

 األم اا  نت ا بكث   المخالطة والمجالسة للم  ضل

الم ا فإل     و ب  النهي عا الخ و  ما البلو الني وقع ب  « ال عوو ‘: »و ما قأل  

 (ل202اأفا ما العوو  و نا  ن ال  ار ما قور هللا  نجخ )

وذنا المسلك لخس فخ  ل ي العوو ، با ذأ العوو  بعخنها؛ ألن المخالطة والمامسة ما 

 ط ق الت ام العوو ل

بما ورو ما تببا  العوو  فخ  ما األحاو ث كالجنام « ال عوو » خصخص عمأم حو ث 

 (ل203تال ما الجنام والج ب ولحأذما)« ال عوو »وغخ ه، فخكأن معنى 

وذنا التخصخص ال  ن بط، با ذناك  م اا  ا   كثخ    نت ا بالعوو ؛ كاإلل لألزا  

واألم اا ال خ وسخة التي الزام الطب والحس  ثبت الت الهابالمخالطة والمامسة 

 وال ااحة وغخ ذا ما ط ق العوو ل

ال »حما الخطاب بالن ي واإلببا  على حالتخا مختل تخا، بحسب المخاطب، فحو ث 

المخاطب ب  ما قأي   خن  وصح  أكل  بحخث  ستطخع  ن  وفع عا ل سه  « عوو 

اعت او العوو  والتطخ  الني   ع في ل س كا  حو، لكا ال أي الخ خا ال  ت ب  ب ،  ما 

ضعف   خن  ولي  تمكا ما  مام التأكا، فا المخاطب ب  ما « ف  ما المجنوم»حو ث 

 كأن ل  قور  على وفع اعت او العوو  ف ر و بنلك سو باب اعت او العوو  عن  ب ن ال 

 (ل204 باش  ما كأن سببا إلببا ها)

وذنا  جاب عن    ً ا ب ل  ل ي للعوو ، وذنا ال  ست خي وال  صح،   أم الشخخ 

 (ل205«)ذك ه بعض  صحابنا وفخ  لظ »عبوهللا بعو ذك ه للمسلك:  با سلخمان

للعوو  باٍق على  -‘ -تن األولى ي الجمع  ْن  ُ ام: تنَّ لَْ خَ  »ما ااتاره الحافظ ابا حج : 

ي شيٌ  َشخئًا()-‘ -ُعمأم ، وقو صح قألُ ُ  لما عارض  ب ن  -‘ -( وقألُ ُ 206: )ال  ُْعوِّ

ْج ُب، حخث َروَّ علخ  ب أل : )فََمْا البعخَ  األس َب  كأن في اإلبا الصحخحة فخخالِّطها فتَ 

                                           
(،  عام الحو ث، الخطابي، 96(  نظ :   و ا مختلف الحو ث، ابا قتخبة، )ص 202)

 (ل10/160( وفتح الباري، )3/2139)

 (ل3/1125الحو ث، الخطابي، ) (  نظ :  عام203)

 (ل10/160(  نظ : فتح الباري، ابا حج ، )204)

 (ل425(  خسخ  العز ز الحمخو، )ص 205)

(  ا س  الت مني، في سنن ،  بأاب ال ور، باب: ما سا  ال عوو  وال ذامةوالص  ، 206)

(، وصحح  4198( حو ث رقي: )7/252(  حمو في مسنوه، )2143( حو ث رقي: )4/450)

 (ل1152( حو ث رقي: )3/142األلبالي في السلسلة الصحخحة، )
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ابتو  بنلك في الثالي كما ابتو ه في األوم؛ و ما ´ (ل  عني  ن هللا 207 َْعوَ  األوم؟ !()

ا بابِّ سو ِّ النرااع، لئا   ت ق للشخص الني  خالِّط  شي   األم  بال  ار ما المجنوم فمِّ

وَ ما ذلك بت و   هللا  عالى ابتواً ، ال بالعوو  المن خة ؛ فَخَُظا   ن  ذلك بسببِّ مخالطت ؛ فَخَْعتَ ِّ

 (ل208«)صحةَ العْوو ؛ فخ َع في الح  ِّ؛ ف َم  بتجنب  َحْسًما للماو 

في ل ي العوو  معتموه الحس، وذأ غخ  مسلي ب  كما سبق، ¬ قأم الحافظ ابا حج  

لاقا  و مكا  علخا قأم الحافظ ابا حج  وغخ ه ما  ذا العلي في الكار العوو  ذأ  ن 

الم ا ما البكتخ  ا وال خ وسا  وغخ ذا مما ال    بالعخا المج و ، ولي  ع فها ولي 

  كتش ها العلما  في  لك العصأر، وتلما ع فت مع   وم العلي و طأرهل

و ن « ال عوو ‘}»فخجاب عن   ل  ك أل  « ال  عوي شي  شخئا‘ »ب أل  ¬ واستوالل  

كان  عت وه  ذا الجاذلخة ما  ن الم ا  عوي بطبع   الم او بالن ي في الحو ثخا ل ي ما

 وون   و   هللا  عالىل

 راو من  ل ي ما كان  عت وه  ذا الجاذلخة ما  ن ذنه األم اا « ال عوو ‘ » ن قأل  

وقأل  « وف  ما المجنوم ف ارك ما األسو‘: » عوي بطبعها وون   و   هللا  عالى؛ وقأل  

ما في معناذما؛  راو من  اإلرشاو تلى استناب ما و« ال  أرو مم ا على مصح‘: »

 حصا ال  ر عنوه غالبا بت و   هللا  عالى وبخان  ن العوو  سبب ما األسباب التي 

ال ها هللا  عالى وقور    ب حصأم الم ا علخها لما  ع ا لها، وذنا ال أم ما 

  قأ  األولة و رسحها وقام ب  سمع ما العلما ل

الم او ب  ل ي ما كالت « ال عوو »وط  ق الجمع  ن حو ث » قام اإلمام النأوي:

الجاذلخة  زعم  و عت وه  ن الم ا والعاذة  عوي بطبعها ال ب عا هللا  عالى، و ما حو ث 

ف رشو فخ  تلى مجالبة ما  حصا ال  ر عنوه في العاو  « ال  أرو مم ا على مصح»

وو  بطبعها ولي  نف حصأم ال  ر ب عا هللا  عالى وقوره، فن ى في الحو ث األوم الع

عنو ذلك ب ور هللا  عالى وفعل ، و رشو في الثالي تلى االحت از مما  حصا عنوه ال  ر 

 (ل209«)ب عا هللا وتراو   وقوره

 ي: ال س ا ة للم ا عا صاحب  تلى « ال عوو ‘: »قأل  »وقام الحافظ ال سطالي: 

األووا   لها  عوي بطبعها وذأ اب   ر و  غخ ه؛ ل خًا لما كالت الجاذلخة  عت وه في بعض

 (ل210«)ب  النهي

وسعا اإلمام ابا ال خي تببا  العوو  ما باب تببا  اإلسباب و ن العوو  سبب كساا  

األسباب التي ربط هللا بها مسببا ها وسعا لها  سبابا  ا    عارضها، و لها ال   ت ي 

                                           
 ( سبق  خ  ج ل207)

 (ل10/161(لو نظ : فتح الباري، )92( لزذة النظ ، )208)

 (ل14/214( ش ح صحخح مسلي، )209)

 (ل8/373( ترشاو الساري، )210)
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 ها ض  وال ل ع وال   بخ  البتة، با ذي مسببا ها تال بمشخئة هللا  عالى، ولخس لها في ذا

الق مسخ  م بأب ال  تح ك تال بإذن هللا ومشخئت ، فكألها سببا كسببخة وط  الأالو في 

 (ل211حصأم الألو، فلأ  لهي  ببتأا العوو  على ذنا الأس  ما  لك  علخهي)

 ا  و ت سح ذنا المسلك على المسالك التي سب ت؛ ألن العوو  ببتت بالنص وباالست 

 والطبل

وف  ‘: »وقأل « ال  أرو مم ا على مصح» ما النصأص ف و م   معنا،ومنها قأل : 

، و حاو ث النهي عا الواأم في البلو التي بها الطاعأن «ما المجنوم ف ارك ما األسو

 كما سخ  يل

و ما االست  ا  فما زام الناس  شاذوون الصحخح  نتاب  الم ا تذا االط الم  ض، وال 

 (ل212عض األم اا كالج ب والجنام وبعض الحمخا )سخما ب

و ما الطب فالطب الحو ث  ببت  ن بمة عوو ، و لها  نت ا بالمخالطة والمامسة، ولها 

عو  ط ق ووسااا  تنأ  و تجوو، فا  مكا تلكارذا  و  جاذلها، با األصأب  ن 

قبا ‘ سا  ب   ل أم:تن ذنه األحاو ث التي  ثبت العوو  ذي ما اإلعجاز العلمي الني

 (ل213«) ربعة عش  ق لا وصوق  العلي الحو ث

 المبحث الخامس:

 باب الحمى ما فخح سهني

 وفخ   سعة مطالب: 

 المطلب األوم: بخان م هأم ومعنى الباب تسماالل

 المطلب الثالي: المس لة الع و ة في البابل

 المطلب الثالث: بخان مناسبة المس لة الع و ة للبابل

 ال ابع: بخان مناسبة المس لة الع و ة للكتابلالمطلب 

 المطلب الخامس: بخان مناسبة  حاو ث وآبار الباب للمس لة الع و ةل

المطلب الساوس: م ارلة المس لة الع و ة بالمسااا المشابهة لها في كتب الع خو  في 

 صحخح البخاريل

 المطلب السابع: قأم البخاري في ذنه المس لةل

  قأام  امة السلف في المس لةل المطلب الثاما:

 المطلب التاسع:  قأام المخال خا في المس لةل

  

                                           
 (ل3/376( م تاح وار السعاو ، )211)

 (ل62وي، )ص:(  نظ : مشكا  األحاو ث النبأ ة، عبوهللا النج212)

( 104-1/84(  حاو ث الع خو  التي  أذي  اذ ذا التعارا، سلخمان الوبخخي، )213)

 بااتصارل



 Doi: 10.33850/jasis.2021.164588  د. سعد  العريفي -الغامدي صاحلة 

 

 

172 

  حاو ث الباب:

  ا   اإلمام البخاري في ذنا الباب  ربعة  حاو ث وذي: 

  ِّ قَامَ ‘ األوم: َعاِّ اْباِّ ُعَمَ  ، َعاِّ النَّبِّي  ْا فَْخحِّ َسَهنََّي، فَ َْط ِّئُأَذا بِّاْلَما ِّ ى مِّ لَافٌِّع:  قَاَم: الُحمَّ

ْسَز(() ْف َعنَّا ال  ِّ ِّ، َ  ُأُم: اْكشِّ  (ل214َوَكاَن َعْبوُ َّللاَّ

،  َنَّ  َْسَماَ  بِّْنَت  َبِّي بَْكٍ    رِّ َمةَ بِّْنتِّ الُمْننِّ : َكالَْت تِّذَا  ُ ِّخَْت بِّاْلَمْ  َ ِّ َقْو ƒوالثالي: َعْا فَاطِّ

ْت  َْوُعأ لََها،  ََانَ ِّ الَماَ ، فََصبَّتْ ُ بَخْ  ِّ ُحمَّ  َاُمُ لَا ‘ نََها َوبَْخَا َسْخبَِّها، قَاَلْت: َوَكاَن َرُسأُم َّللاَّ

())  (ل215 َْن لَْبُ وََذا بِّاْلَما ِّ

 ِّ (()‘ والثالث: حو ث َعااَِّشةَ، َعاِّ النَّبِّي  ْا فَْخحِّ َسَهنََّي، فَاْبُ وُوَذا بِّاْلَما ِّ ى مِّ  (ل216قَاَم: الُحمَّ

ْعُت النَّبِّيَّ قَ  ،َاوِّ جٍ  با ال ابع: حو ث َرافِّعِّ   ْا فَْأحِّ َسَهنََّي، ‘ اَم: َسمِّ ى مِّ  َ ُأُم: الُحمَّ

())  (ل217فَاْبُ وُوَذا بِّاْلَما ِّ

 ش ح الغ  ب: 

)فخح سهني(:  ي غلخالها والتهابها، وال خح: سطأ  الح  وفأرال ، وفاحت ال ور   خح 

 ل(218و  أح تذا غلت، وقو  ا س  مخ   التشبخ   ي: ك ل  لار سهني في ح ذا)

سخبها: الجخب،   ام: سخب مجأب ومجأب، وكا مجأف وسط  فهأ مجأب، وسخبت 

 (ل219ال مخص  جخخبا: عملت ل  سخبا)

 المطلب األوم:

 بخان م هأم ومعنى الباب تسماال

 (ل220الحمى: لغة شو  الح ار ،   ام: حمخت النار تذا اشتو ح ذا)

ْسي، ما الحمخي؛  ل ة  ستح  بَها اْلجِّ وسمخت بنلك لما فخها ما الح ار  والحمى والحمة: عِّ

 (ل221الم  طة)

ح ار  غ  بة  شتعا في ال لب، و نبثُّ من  بتأسط ال وح والوم »وع فها ابا سخنا ب أل : 

في الش ا خا والع وق في سمخع البونللل و ن سي تلى قسمخا  ولخا: تلى حمى م ا 

 (ل222«)وتلى حمى ع ا

                                           
 (ل5723( حو ث رقي: )7/129(  ا س  البخاري: )214)

 (ل5724( حو ث رقي: )7/129(  ا س  البخاري: )215)

 (ل5725( حو ث رقي: )7/129(  ا س  البخاري: )216)

 (ل5726و ث رقي: )( ح7/129(  ا س  البخاري: )217)

(، وم ا خس اللغة، ابا 73(  نظ :   سخ  غ  ب ما في الصحخحخا البخاري ومسلي، )ص 218)

 (ل2/550( لسان الع ب، ابا منظأر، )4/463فارس )

 (ل1/288(، لسان الع ب، )2/201(  نظ :  ا  الع وس، )219)

 (ل32/17( و ا  الع وس، الزبخوي، )2/23(  نظ : م ا خس اللغة، ابا فارس، )220)

 (ل12/155(، ولسان الع ب، ابا منظأر، )2/553(  نظ : المحكي، ابا سخوه، )221)
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وفي الطب الحو ث: الحمى: ار  ا  ورسة ح ار  الجسي عا المعوم الطبخعي، و ت واح 

، وطب ا للمصاور الطبخة ال  أسو ا  اق على ° 38.3و 37.5ورسة الح ار  الطبخعخة ما 

ورسة مئأ ة  42 - 41الحو األعلى لورسة الح ار  الطبخعخة، وعاو  ال  ز و الحمى عا 

األم اا، كاألم اا المعو ة وااللتهابا  ال خ وسخة وذي ع ا ما  ع اا كثخ  ما 

 (ل223وغخ ذا ما األم اا)

لهنا الباب بجز  ما لصأص  حاو ث الباب، وذنا ما الت اسي وقو   سي اإلمام البخاري 

الظاذ   التي   خو اإلعام المجما للباب، و ستنبط ال ارئ المعنى الم صأو ما اام 

  حاو ث البابل

 (ل224) سا   في بخان  ن الحمى ما فخح سهني فت سمة الباب ذنا

ا( الأارو  في قأل   ف خا ح خ ة واللهب »)الحمى ما فخح سهني(، ‘: وااتلف في )مِّ

لخعتب   الحاصا في سسي المحمأم قطعة ما سهني، وقور هللا  هأرذا ب سباب   ت خها

العباو بنلك كما  ن  لأا  ال  ح واللن  ما لعخي الجنة   ه ذا في ذنه الوار عب   

وواللةلللوقخا: با الخب  ورو مأرو التشبخ ، والمعنى  ن ح  الحمى شبخ  بح  سهني 

 نبخها للن أس على شو  ح  النار، و ن ذنه الح ار  الشو و  شبخهة ب خحها، وذأ ما 

 (ل225«)ا ح ذا واألوم  ولى صخب ما ق ب منها م

قام الطخبي: )ما( لخست بخالخة حتى  كأن  شبخها، وذي تما ابتوااخة  ي: »وقام العخني:  

الحمى لش   وحصلت ما فخح سهني،  و  بعخ خة  ي: بعض منها، و وم على ذنا ما 

ورو في )الصحخح(: اشتكت النار تلى ربها، ف الت: رب  كا بع ي بع ا، ف ذن لها 

(، فكما  ن ح ار  الصخف 226: ل س في الشتا ، ول س في الصخفللل الحو ث)بن سخا

 (ل227«) ب  ما فخحها كنلك الحمى

 المطلب الثالي:

 المس لة الع و ة في الباب

                                                                                                       
 (ل3/5( ال الأن في الطب، )222)

 (، و نظ  ال ابط: 405(  نظ : ال امأس الطبي الع بي )ص 223)

                                                                     https://ar.wikipedia.org/wiki 

 (ل21/254(  نظ : عمو  ال اري، العخني، )224)

 ( 10/174( فتح الباري، ابا حج ، )225)

( حو ث 4/120(  ا س  البخاري: كتاب، بو  الخلق، باب، ص ة النار و لها مخلأقة، )226)

 (ل3260رقي: )

 (ل21/254) (عمو  ال اري،227)

https://ar.wikipedia.org/wiki
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 شخ  المس لة الع و ة في الباب تلى  ن النار مخلأقة اآلن، وذنا بخان مت ما ال و على 

اس و ؤب  علخهي ما فخح سهني عنو ما ما  لك  ذلك؛ بولخا  ن الحمى التي  صخب الن

      ن )ما( ذنا بخالخة، فختبخا ما ذلك  ن النار مخلأقة مأسأو  اآلنل

وفي ذنا الحو ث ولخا ألذا السنة  ن سهني »  أم اإلمام النأوي في ش ح الحو ث: 

 (ل228«)مخلأقة اآلن مأسأو 

لجنة والنار مخلأقتان وذنا ما األصأم التي  سمع علخها  ذا السنة والجماعة ما  ن ا

وقو ا  ق سلف األمة و امتها وساا   ذا »لاقا اإلسما : ¬ اآلن،   أم شخخ اإلسام 

السنة والجماعة على  ن ما المخلأقا  ما ال  عوم وال   نى بالكلخة؛ كالجنة والنار 

 (ل229«)والع ش وغخ  ذلك

 المطلب الثالث:

 بخان مناسبة المس لة الع و ة للباب

الع و ة للباب في قأل : )الحمى ما فخح سهني(؛ ألن آبار فخح الحمى  اذ   المناسبة 

 (ل230ومحسأسة، وذنا  وم على  ن سهني مأسأو  مخلأقة)

والحمى  لأا ، وااتلف في لسبتها تلى سهني، ف خا: ح خ ة، واللهب الحاصا في سسي 

 (ل231باو بنلك)المحمأم قطعة ما سهني، وقور هللا  هأرذا ب سباب   ت خها لخعتب  الع

 عني شب  اشتعام ح ار  الطبخعة في كألها من بة للبون معنبة »وقخا:)ما( ذنا للتشبخ ، 

 (ل232«)ل  بنار سهني، وكما  ن النار  ط ي بالما  كنلك ح ار  الحمى  زام بالما 

وقخا: با الخب  ورو مأرو التشبخ ، والمعنى  ن ح  الحمى شبخ  بح  »وقام الحافظ: 

للن أس على شو  ح  النار، و ن ذنه الح ار  الشو و  شبخهة ب خحها وذأ ما  سهني؛  نبخها

 (ل233«) صخب ما ق ب منها ما ح ذا

وذنه األحاو ث ما  قأ  األولة على ما ذذب تلخ  الجمهأر ما  ن سهني مأسأو  

 (ل234اآلن)

                                           
 (ل14/198( ش ح صحخح مسلي، )228)

( و نظ  في معت و  ذا 18/307( ومجمأ  ال تاو ، )3/126( بخان  لبخس الجهمخة، )229)

السنة والجماعة في الجنة والنار ش ح  صأم اعت او  ذا السنة والجماعة، الالكااي، 

الش  عة، اآلس ي،  (،2/875(، التأحخو، ابا از مة، )208(، اإلبالة، ابا بطة، )1/199)

 (ل264(، ع خو  السلف و صحاب الحو ث، الصابألي، )ص 1371، 3/1343)

 (ل6/146( التأضخح ش ح الجامع الصحخح، )230)

 (ل10/175(  نظ : فتح الباري، )231)

 (ل21/12( الكأاكب الوراري، الك مالي، )232)

 (ل21/254(، وعمو  ال اري، العخني، )10/174( فتح الباري، )233)

 (ل6/333 نظ : فتح الباري، )( 234)
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 المطلب ال ابع:

 بخان مناسبة المس لة الع و ة للكتاب

   لار سهني حخا وصف الحمى ب لها ما فخح سهنيللألذذان شو  ح‘ ق ب ال سأم 

فالحمى كما ذأ معلأم: شو  الح ار  مع ما  صاحبها ما  لي ومعالا  للم  ض، ف خ   نبخ  

للن أس على شو  ح  سهني؛ لنا لاسب ت  او ذنا الباب في كتاب الطب،   أم اإلمام ابا 

شو  »لتشارذا ولظخ ه قأل : ذأ شو  لهبها، وا« الحمى ما فخح سهني‘: »ال خي: وقأل  

 ، وفخ  وسهان: «الح  ما فخح سهني

 حوذما:  ن ذلك  لمأذ  ورقخ ة اشت ت ما سهني لخستوم بها العباو علخها، و عتب وا بها، 

بي تن هللا سبحال  قور  هأرذا ب سباب   ت خها، كما  ن ال وح وال  ح والس ور واللن  

 وار عب   وواللة، وقور  هأرذا ب سباب  أسبهالما لعخي الجنة،   ه ذا هللا في ذنه ال

والثالي:  ن  كأن الم او التشبخ ، فشب  شو  الحمى ولهبها ب خح سهني، وشب  شو  الح  ب  

  ً ا  نبخها للن أس على شو  عناب النار، و ن ذنه الح ار  العظخمة مشبهة ب خحها، وذأ 

 (ل235«)ما  صخب ما ق ب منها ما ح ذا

خب اإللسان في الولخا  نك ه باآلا   ومافي النار ما شو  الح ار  فالحمى التي  ص

 واإل ام،   أم  عالى في وصف  ذا النار وسؤالهي الما  لشو  الح  والعطش

مسحصخصمصجضحضخضمضحطمظجعمعجغمغجفحفخفمفحق
 [ 50]األع اف: { مقجكحك

 [ 30]ق:  خكلكمكجلحلخلملهلجمحمو  أم  عالى: 

ولحأه، ولكا في ذلك الخأم ف ي الولخا  ملك اإللسان تب او الح ار  والحمى بالما  

 العصخب،  تعنر و ح م منها ما ح م، لس م هللا السامةل

ومع مافي الحمى ما ت ام في الولخا، فإلها  ك   السخئا  و  فع الورسا  للمؤما 

، وََاَا َعلَى  ُم ِّ ‘ف ي صحخح مسلي،  َنَّ َرُسأَم هللاِّ ‘ الصاب ؛ وذنا ما ذك ه ال سأم 

ااِّبِّ  َْو  ُ  فِّخَا؟)السَّ ؟  َا  ُمَّ السَّااِّبِّ  َْو  َا  ُمَّ اْلُمَسخ ِّبِّ  َُزْفزِّ قَاَلْت: (« 236م ِّ اْلُمَسخ ِّبِّ فَ َالََما َلكِّ

ُب َاَطا َا بَنِّي آوََم، َكَما  ُْنذِّبُ  ى، فَإِّلََّها  ُْنذِّ ى، اَل بَاَرَك هللاُ فِّخَها، فَ َاَم: اَل  َُسب ِّي اْلُحمَّ  اْلُحمَّ

خُ  َابََث ا (()اْلكِّ  (ل237ْلَحوِّ وِّ

                                           
 (ل4/26(، وزاو المعاو، )51( الطب النبأي، )ص 235)

(  زفزفخا:  تح كخا ح كة شو و ،  ي؛    عو ما الب و،  نظ : غ  ب الحو ث، ابا 236)

 (ل2/305(،النها ة في غ  ب الحو ث، ابا اإلبخ ، )1/438الجأزي، )

بأاب المؤما فخما  صخب  ما م ا،  (  ا س  مسلي، كتاب، الب  والصلة واآلواب، باب237)

 (ل2575(، حو ث رقي: )4/1993 و حزن،  و لحأ ذلك حتى الشأكة  شاكها، )
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َعاوَ ‘ با قو  كأن الحمى وسخلة للنجا  ما النار، مصواقا لحو ثعَْا  َبِّي ُذَ ْ َ  َ،  َنَّ النَّبِّيَّ 

ي الُمْنلِّبِّ  ي  َُسل ُِّطَها َعلَى َعْبوِّ َي لَارِّ َ  َ ُأُم: ذِّ ْ ، فَإِّنَّ َّللاَّ ْا َوَعٍك َكاَن بِّ ِّ َف َاَم:  َْبشِّ َرُساً مِّ

(()لِّتَُكأَن َحظَّ  َا النَّارِّ  (ل238 ُ مِّ

 المطلب الخامس:

 بخان مناسبة  حاو ث وآبار الباب للمس لة الع و ة

 ِّ ْا فَْخحِّ َسَهنََّي، فَ َْط ِّئُأَذا بِّاْلَما ِّ ‘ الحو ث األوم: َعاِّ اْباِّ ُعَمَ  ، َعاِّ النَّبِّي  ى مِّ قَاَم: الُحمَّ

فْ  ِّ  َ ُأُم: اْكشِّ ْسَز(() قَاَم لَافٌِّع: َوَكاَن َعْبوُ َّللاَّ  (ل239َعنَّا ال  ِّ

)الحمى ما فخح سهنيللل( ‘: ومناسبة ذنا الحو ث للمس لة الع و ة  اذ   ف ي قأل  

وااتلف معناه عنو الش اح وغخ ذي فمنهي ما قام ب ن )ما( بخالخة،  ي: ح ار  سهني 

من بة ح خ ة  رسلت تلى الولخا،  و ذأ  شبخ ،  عني شب  اشتعام ح ار  الطبخعة في كألها 

للبون معنبة ل  بنار سهني، وكما  ن النار  ط ي بالما  كنلك ح ار  الحمى  زام 

 (ل240بالما )

في آا  ¢عم   ابا  ن األولى  لها على ح خ تها و ؤ وه قأم¬ و    الحافظ ابا حج  

ْن ُل ْسَز(  ي: العناب َواَل شك   َن اْلحمى لأ  مِّ ْف َعنَّا ال  ِّ  الحو ث: )اْكشِّ

فهي ما كأن  صا الحمى ما سهني  ن ما  صابت  عنب بها، وذنا ¢ م  ع ابا وك ن

التعن ب  ختلف بااتاف محل ، فخكأن للمؤما  ك خ ا لنلأب  وز او  في  سأره، وللكاف  

كش   مع ما فخ  ما الثأاب لمش وعخة طلب ¢ عم   ابا ع أبة والت اما، وتلما طلب

 ك   سخئا  عبوه و عظي بأاب  ما غخ   ن  العافخة ما هللا سبحال ؛ تذ ذأ قاور على  ن

 (ل241 صخب  شي   شق علخ )

( رِّ َمةَ بِّْنتِّ الُمْننِّ (، )) َنَّ  َْسَماَ  بِّْنَت  َبِّي بَْكٍ : َكالَْت تِّذَا  ُ ِّخَْت بِّاْلَمْ  َ ِّ 242الثالي: َعْا فَاطِّ

ْت  َْوُعأ لََها،  ََانَ ِّ الَماَ ، فََصبَّتْ ُ َبْخنََها َوبَخْ  ِّ قَْو ُحمَّ  َاُمُ لَا ‘ َا َسْخبَِّها، قَالَْت: َكاَن َرُسأُم َّللاَّ

())  (ل243 َْن لَْبُ وََذا بِّاْلَما ِّ

                                           
( والل ظ ل ، 2088( حو ث رقي: )4/412( )35(  ا س  الت مني، كتاب الطب، باب )238)

(،وتسناو صحخح رسال  مأب أن، مصباح الزساسة في زوااو 2/1149وابا ماسة باب الحمى )

 (ل557( ب قي: )2/98( وصحح  األلبالي في السلسلة الصحخحة، )4/61اس ، )ابا م

 ( سبق  خ  ج ل239)

 (ل21/12(  نظ : الكأاكب الوراري، الك مالي، )240)

 (ل21/254( وعمو  ال اري، العخني، )10/174(  نظ : فتح الباري، )241)

عا  سما  بنت  بي  ( فاطمة بنت المننر با الزبخ  با العأام ام    ذشام با ع و    وي242)

( و نظ : رسام صحخح البخاري، الكاباذي، 5/301بك  وذي سو هال الث ا ، ابا حبان، )

 (ل2/356)

 (ل5724( حو ث رقي: )7/129(  ا س  البخاري: )243)
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مناسبة الحو ث للمس لة الع و ة: لخس في ذنا األب  الني ل ا عا  سما  بنت  بي بك  ~  

ي ما  وم ص احة على المس لة الع و ة، وتلما  ورو لبخان الكخ خة التي  ستعما بها الما  ف

تب او الحمى؛ وذنا ما بو ع صنع اإلمام البخاري، ف و  ورو حو ث  سما  ~ بعو حو ث 

)ف ب ووذا بالما (؛ لبخان  ن االغتسام بالما  للمحمأم بط   ة مخصأصة  ناسب حالت ، 

و ولى ما  حما علخ  كخ خة  ب  و الحمى ما صنعت   سما  بنت » :  أم الحافظ ابا حج  

  ش على بون المحمأم شخئا ما الما  بخا  و   وبأب ، فخكأن ذلك الصو ق، فإلها كالت 

ما باب النش   الم ذون فخها، والصحابي وال سخما مثا  سما  التي ذي مما كان  ازم 

 علي بالم او ما غخ ذا، ولعا ذنا ذأ الس  في ت  او البخاري لحو ثها ع ب ‘ بخت النبي 

(ل وفي الحو ث: رو وبخان لما 244«)خب عم  المنكأر وذنا ما بو ع     ابا حو ث

 اعت ا على تب او الحمى بالما  و لها ال  ن ع وقو  هلك اإللسانل

ذنا مما قو غلِّط فخ  بعض ما  نتسب تلى العلي، »وفي ذلك   أم اإلمام الخطابي:  

فالغمس في الما  لما  صابت  الحمى، فاحت نت الح ار  في باطا سسوه، ف صابت  عل ة 

 هلك فخها، فلما ا   ما عل ت  قام قأالً فاحًشا ال  ُحسا ذك ه وذلك لجهل  صعبة كاو 

خا  الص  او ة بس ي الما  الصاوق الب و  بمعنى الحو ث، وذذاب  عن  بتب  وه الُحم ِّ

ووضع  ط اف المحمأم فخ   ل ع العا  و س ع  تلى تط ا  لارذا، وكس  لهخبها، وتلما 

 (ل245«)ما  على الأس  وون االلغماس وغط ال  س فخ  م  بإط ا  الحمى و ب  وذا بال

 ِّ (()‘ والثالث: حو ث َعااَِّشةَ، َعاِّ النَّبِّي  ْا فَْخحِّ َسَهنََّي، فَاْبُ وُوَذا بِّاْلَما ِّ ى مِّ  (ل246قَاَم: الُحمَّ

ْعُت النَّبِّيَّ  ،َاوِّ جٍ  با ال ابع: حو ث َرافِّعِّ   ْا فَْأحِّ سَ » َ ُأُم: ‘ قَاَم: َسمِّ ى مِّ َهنََّي، الُحمَّ

 (ل247«)فَاْبُ وُوَذا بِّاْلَما ِّ 

مناسبة الحو ث الثالث وال ابع: في المتا ااتاف في قأل : فأح،  و فخح، وذما بمعنى 

واحو، وقخا:تلها  ستخوم في اللغة بمعنى ال خح  ي: التشار الح  وسطأع ، وقو  ختلف 

ما ، وقخا:  حأام المحمأمخا، فمنهي ما  صلح بصب الما  علخ ، ومنهي بش ب ال

 (ل248والم او ما الحمى التي  كأن  صلها ما الح  فالحو ث   او ب  الخصأص)

ولخس ذناك وس  للتخصخص، با الما  ما اصااص  اإلب او سأا  كان ذنا اإلب او ما 

شو  الح ،  و ما شو  الحمى وار  ا  ح ار  الجسي في بعض األم اا، وتلما ذنا ما 

   وتب اوه للحمى قبا تببا  الطب ذلكل ف و علي ل ع الما‘باب تعجازه 

                                           
 (ل10/174( فتح الباري، )244)

 (ل3/2123(  عام الحو ث، )245)

 (ل5725( حو ث رقي: )7/129(  ا س  البخاري: )246)

 (ل5726( حو ث رقي: )7/129س  البخاري: )(  ا 247)

 (ل21/255(، وعمو  ال اري، العخني، )9/420(  نظ : ش ح ابا بطام، )248)
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ى ما فخح سهني( سطأعها وفأرالها ‘: في معنى قأل  »وقام الحافظ ال سطالي:  )الحم 

ما سهني ح خ ة،  و  ا س  مخ   التمثخا والتشبخ ،  ي: ك لها لار سهني في ح ذا، 

 (ل249«))ف ب ووذا(

 المطلب الساوس:

 ابهة لها في كتب الع خو  في صحخح البخاريم ارلة المس لة الع و ة بالمسااا المش

ذك  اإلمام البخاري في الكتب الع و ة ما صحخح  مسااا مشابهة للمس لة الع و ة:  ن 

النار مخلأقة مأسأو  اآلن، وق ر اإلمام البخاري ذنه المس لة في )كتاب بو  الخلق( 

اآلبار التي  ثبت (ل وا   في الباب األحاو ث و250قام: باب ص ة النار و لها مخلأقة)

او ج،  با ذلك، وبلغت عش    حاو ث ذك  فخها ما  تعلق بالباب وذي: حو ث رافع

عم ، التي م   معنا )الحمى ما فخح سهني  ابا وحو ث عااشة في ذلك وحو ث

 ف ب ووذا بالما (ل

 (ِّ ي  بَعِّ ى، (، قَاَم: ُكْنُت  َُسالُِّس اْبَا َعبَّاٍس بِّمَ 251وحو ث:  َبِّي َسْمَ  َ ال ُّ كَّةَ فَ ََانَ ْنِّي الُحمَّ

 ِّ ْوَذا َعْنَك بَِّما ِّ َزْمَزَم، فَإِّنَّ َرُسأَم َّللاَّ وُوَذا ‘فَ َاَم:  َْب ِّ ْا فَْخحِّ َسَهنََّي فَ َْب ِّ ى مِّ ، قَاَم: الُحمَّ

اٌم  -بِّاْلَما ِّ  َْو قَاَم بَِّما ِّ َزْمَزَم   (ل252(()-َشكَّ َذمَّ

وفخح َسَهنَّي سطأ  ح َذا، « ما فخح َسَهنَّي‘: »قأل  مطاب ة ذنا الحو ث لت سمة الباب في 

وذنا ما الطب النبأي الني ال  شك في حصأم الش ا  ب ، وكام »  أم اإلمام العخني: 

 (ل253«)الحكخي الني  خالف ذنا و مثال  لغأ فا  لت ت تلخ 

بخاري لجو: وبم ارلة المس لة الع و ة بالمسااا المشابهة لها في كتب الع خو  في صحخح ال

 ن اإلمام البخاري قو  ورو ذنا الباب في كتاب بو  الخلق لت     منذب السلف في  ن 

النار مخلأقة مأسأو  اآلن، ولل و على ما  لك  ذلك، بولخا ص احة   سمة الباب في 

      ذلك قام: )باب: ص ة النار و لها مخلأقة(ل ذك  الحافظ ابا حج  في ش ح   سمة 

م في النار كال أم في الجنة  ي:  لها مأسأو  اآلن، و شار اإلمام البخاري الباب  ن ال أ

 (ل254بنلك تلى ال و على ما زعي ما المعتزلة  لها ال  أسو تال  أم ال خامة)

                                           
 (ل8/380( ترشاو الساري، )249)

 (ل4/120( الجامع الصحخح، )250)

،  أفي في ( ذأ:  بأ سم   ال بعي اسم : لص  با عم ان البص ي سمع ابا عباس251)

(، وطب ا  ابا سعو، 9/91وال ة  أسف با عم  على الع اق، التار خ الكبخ ، البخاري، )

 (ل9/234)

 (ل3261( حو ث رقي: )4/120(  ا س  البخاري: )252)

 (ل15/160( عمو  ال اري، )253)

 (ل331و 6/320( فتح الباري، )254)
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و ما ت  او المس لة في كتاب الطب فهأ لبخان  ن الحمى  شب  في ح ذا و لمها النار، و ن 

 صأصةلعاسها اإلب او بالما  على كخ خة مخ

 المطلب السابع:

 قأم البخاري في المس لة

 ن الجنة والنار مخلأقتان مأسأو ان كما     ذلك  ذا السنة ¬     اإلمام البخاري 

 والجماعةل

 وقو ع و في صحخح  بابخا: 

¬  –(، )وذنا       من  255الباب األوم: )باب ما سا  في ص ة الجنة و لها مخلأقة()

(، 256مأسأو  اآلن، وساق في ذنا الباب سبعة عش  حو ثا()لكأن الجنة مخلأقة  –

وساق في الباب  حاو ث  وم على وسأو الجنة اآلن مثا حو ثاطلعت في الجنة ف   ت 

( وحو ث: بخنا  لا 257 كث   ذلها ال   ا ، واطلعت في النار ف   ت  كث   ذلها النسا (()

 (ل258لااي ر  تني في الجنةلل(()

كألها مخلأقة ع و اإلمام البخاري بابا قام فخ : باب ص ة النار وإلببا  وسأو النار و 

(، وساق فخ  عش    حاو ث بع ها  وم على وسأو النار، وبع ها 259و لها مخلأقة)

 (ل260اآلا  في وصف النار)

(ل 261ومما  ؤ و ر     ل  ع و في كتاب الصا باب: اإلب او بالظه  في شو  الح ) 

 وذك  فخ   ربعة  حاو ثل

عم   َلَُّهَما َحوَّبَاهُ  با عم  َعا عبو هللا با م: َعا  بي ُذَ ْ َ   َولَافِّع مألى عبو هللااألو 

َا ِّ فَإِّن شوَّ  اْلح  ما فخح  -‘ -َعا َرُسأم هللا   َل  قَاَم تِّذا اْشتَوَّ اْلح  ف ب ووا بِّالصَّ

 (ل262َسَهنَّي(()

                                           
باب ما سا  في ص ة الجنة و لها مخلأقة،  -كتاب بو  الخلق  -الصحخح ( الجامع 255)

 (ل4/116)

 (ل 305( منهج اإلمام البخاري في       الع خو  والوفا  عنها، )ص 256)

( )كتاب بو  الخلق، باب 3241( حو ث رقي: )4/117(  ا س  البخاري: في صحخح  )257)

 ما سا  في ص ة الجنة و لها مخلأقة(ل

( )كتاب بو  الخلق، باب 3242( حو ث رقي: )4/117البخاري: في صحخح  ) (  ا س 258)

 ما سا  في ص ة الجنة و لها مخلأقة(ل

 (ل4/120باب ص ة النار و لها مخلأقة، ) -كتاب بو  الخلق  -( الجامع الصحخح 259)

 (ل 306( منهج اإلمام البخاري في       الع خو  والوفا  عنها، )ص 260)

 (ل1/113، )( الجامع الصحخح261)

 (ل533( حو ث رقي: )1/113( الجامع الصحخح، )262)
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نُ   ِّ  الثالي: َعْا  َبِّي ذَر ٍ قَاَم:  َذََّن ُمَؤذ ِّ ْو،  َْو قَاَم: اْلتَظِّ ِّ ‘ النَّبِّي  ْو  َْب ِّ الظُّْهَ ، فَ َاَم:  َْب ِّ

اَ ِّ، َحتَّى َر َ ْ  وُوا َعاِّ الصَّ ْا فَْخحِّ َسَهنََّي، فَإِّذَا اْشتَوَّ الَح ُّ فَ َْب ِّ وَّ ُ الَح  ِّ مِّ ْ  َوقَاَم: شِّ نَا اْلتَظِّ

())  (ل263فَْيَ  التُّلُأمِّ

 َ ْا فَْخحِّ َسَهنََّي(()تِّذَا اْشتَوَّ الَح ُّ فَ  وَّ َ الَح  ِّ مِّ اَ ِّ، فَإِّنَّ شِّ وُوا بِّالصَّ  (ل264ْب ِّ

:َل ٍَس فِّي   َن لََها بَِّن ََسْخاِّ ي بَْعً ا، فَ َذِّ ِّ  ََكَا بَْع ِّ َواْشتََكتِّ النَّاُر تِّلَى َرب َِّها، فَ َاَلْت:  َا َرب 

وُ  ، فَُهَأ  ََشوُّ َما  َجِّ ْخفِّ تَا ِّ َولَ ٍَس فِّي الصَّ َا الش ِّ وُوَن مِّ ، َو ََشوُّ َما  َجِّ َا الَح  ِّ وَن مِّ

()) ْمَه ِّ  ِّ  (ل265الزَّ

 وقو ااتلف في ذنه الشكأ  على قألخا: 

  لها على الح خ ةل

  لها على وس  االستعار ل 

قام ال  طبي: ال تحالة في حما الل ظ على ح خ ت ، قام: وتذا  اب  »واألوم  رسح:  

الصاوق ب م  سااز لي  حتج تلى   و ل ، فحمل  على ح خ ت   ولىل وقام النأوي لحأ ذلك 

 (ل266«)بي قام: حمل  على ح خ ت  ذأ الصأاب

  ِّ خٍو قَاَم: قَاَم َرُسأُم َّللاَّ ْا فَْخحِّ  َ ‘:ال ابع: َعْا  َبِّي َسعِّ وَّ َ الَح  ِّ مِّ ، فَإِّنَّ شِّ ْه ِّ وُوا بِّالظُّ ْب ِّ

 (ل267َسَهنََّي(()

وقو ر ب المصنف  حاو ث ذنا الباب    خبا حسنا، فبو  بالحو ث المطلق، وبنى » 

بالحو ث الني فخ  اإلرشاو تلى غا ة الأقت التي  نتهي تلخها اإلب او وذأ  هأر في  

بخان العلة في كأن ذلك المطلق محمأال على الم خو التلأم، وبلث بالحو ث الني فخ  

 (ل268«)وربع بالحو ث الم صح بالت خخو

 المطلب الثاما:

  قأام  امة السلف في المس لة

  سمع السلف ما  ذا السنة على ال أم بخلق الجنة والنار و لهما ال   نخانل

 وما ذنه األقأام: 

                                           
 (ل535( حو ث رقي: )1/113( الجامع الصحخح، )263)

 (ل536( حو ث رقي: )1/113( الجامع الصحخح، )264)

 (ل537( حو ث رقي: )1/113( الجامع الصحخح، )265)

 (ل5/19(، وعمو  ال اري، العخني، )2/15( فتح الباري، )266)

 (ل538( حو ث رقي: )1/113خح، )( الجامع الصح267)

 (ل2/20( فتح الباري، ابا حج ، )268)
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والجنة حق » بي زرعة و بي حا ي قاال: ما ل ل  اإلمام الالكااي في اعت او ال از خا 

والنار حق، وذما مخلأقان ال   نخان  بوا، والجنة بأاب ألولخاا ، والنار ع اب ألذا 

 (ل269¸«)معصخت ، تال ما رحي هللا

و شهو  ذا السنة  ن الجنة والنار »وذك  تسما  السلف على ذلك اإلمام الصابألي قام: 

ان  بوا، و ن  ذا الجنة ال  خ سأن منها  بوا، وكنلك  ذا مخلأقتان، و لهما باقختان ال   نخ

النار الن ا ذي  ذلها ال أا لها، ال  خ سأن  بوا، و ن المناوي  ناوي  أمئن:  ا  ذا الجنة 

(، على ما ورو ب  الخب  الصحخح 270الأو وال مأ ، و ا  ذا النار الأو وال مأ )

 (ل271‘«)عا رسأم هللا

و عت وون  ن الجنة والنار ال تا للب ا ، وال   نخان »ي قام: و   ا عنو اإلمام األصبهال

 (ل272«) بوا

 (ل273«)والجنة والنار مخلأقتان، ال   نخان  بوا، وال  بخوان»وقام اإلمام الطحاوي: 

قام  ذا السنة: تن الجنة والنار مخلأقتان، وتلهما ال »وقام الحافظ ابا عبو الب : 

 (ل274«) بخوان

والجنة والنار مأسأو ان اآلن، فالجنة معو  للمت خا، والنار معو  : »وقام الحافظ ابا كثخ 

للكاف  ا؛ كما لطق بنلك ال  آن العظخي، و أا    بنلك األابار عا رسأم رب 

 سمعخا، المتمسكخا بالع و  الأب ى، وذي † العالمخا، وذنا اعت او  ذا السنة والجماعة، 

هما لي  خل ا بعو وتلما  خل ان  أم ال خامة، وذنا السنة تلى قخام الساعة، اافا لما زعي  ل

ال أم قال  ما لي  طلع على األحاو ث المت ق على صحتها، وتا اسها في الصحخحخا 

وغخ ذما ما كتب اإلسام المعتمو  المشهأر  باألسالخو الصحخحة والحسنة مما ال  مكا 

 (ل275«)وفع  وال روه، لتأا  ه واشتهاره

                                           
 (ل1/199( ش ح  صأم اعت او  ذا السنة والجماعة، )269)

: رقي حو ث( 6/93) ،(ىل مل خل(  ا س  البخاري: كتاب الت سخ ، باب قأل   عالى: )270)

وباب الجنة  والها (، ومسلي، كتاب الجنة وص تها ولعخمها، باب النار  والها الجبارون 4730)

 (ل2849( حو ث رقي: )4/2188ال ع ا ، )

 (ل264( ع خو  السلف و صحاب الحو ث، )ص 271)

 (ل2/434( الحجة في بخان المحجة، )272)

 (ل73( متا الطحاو ة بتعلخق األلبالي، )ص273)

 (ل5/10( التمهخو، )274)

 (ل20/421( البوا ة والنها ة، )275)
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وقو ا  ق سلف األمة و امتها وساا   ذا السنة والجماعة »ا  خمخة: وقام شخخ اإلسام اب

على  ن ما المخلأقا  ما ال  عوم وال   نى بالكلخة كالجنة والنار والع ش وغخ  

 (ل276«)ذلك

ال  قة الناسخة   لي  عت و ما اعت و  »لللعبو الأذاب في ع خو    با وقام اإلمام محمو 

 (ل277«) ذا السنة والجماعة بي قام: و وما ب ن الجنة والنار مخلأقتان

 المطلب التاسع:

  قأام المخال خا في المس لة

  وال:  قأام المخال خا ما الش اح:

لي  قف على  حو ما ش اح الحو ث ما قام ب ن الجنة  و النار غخ  مأسأو خا بعو، وهللا 

  عليل

 المخال خا ما غخ  الش اح:بالخا:  قأام 

اال ت بعض ال  ق منذب  ذا السنة والجماعة كالمعتزلة وال ور ة والخأار  

: با هللا  نشئها  أم -المعتزلة والخأرا -وقالت ¬: »وال اف ة،   أم اإلمام ابا ال خي 

ي المعاو، وحملهي على ذلك  صلهي ال اسو الني وضعأا ب  ش  عة لما   عل  هللا، و ل   نبغ

ل   ن   عا كنا، وال  نبغي ل   ن   عا كنا، وقاسأه على ْال   في  فعالهي، فهي مشبهة في 

 (ل278«)األفعام، وواا التجهي فخهي فصاروا مع ذلك معطلة في الص ا 

فا  ق  ذا السنة على  ن الجنة والنار مخلأقتان مأسأو ان »  أم شارح الطحاو ة: 

تى لبغت لابغة ما المعتزلة وال ور ة، ف لك   اآلن، ولي  زم على ذلك  ذا السنة، ح

 (ل279«)ذلك، وقالت: با  نشئهما

سمهأر المسلمخا على  ن الجنة والنار مخلأقتان اآلن؛ اافا (: »280وقام الت تازالي)

ألبي ذاشي وال اضي عبو الجبار، وما  ج ي مج اذما ما المعتزلة، حخث زعمأا  لهما 

 (ل281«)تلما  خل ان  أم الجزا 

 (ل283«)والصحخح  لهما  خل ان بعو(: »282م ال ضي الشخعي)و  أ

                                           
 (ل18/307( مجمأ  ال تاو ، )276)

 (ل1/32الورر السنخة في األسأبة النجو ة، )( 277)

 (ل1/11( حاوي األرواح، )278)

 (ل2/614( ش ح الطحاو ة، )279)

( ذأ: سعو الو ا مسعأوبنعم بنعبو هللا الت تازالي، ما  امة المتكلمخا، ل  مؤل ا  عو و  280)

(، 6/112) ه(،  نظ : الورر الكامنة793منها: ش ح الع ااو النس خة، ش ح الم اصو،  أفي سنة )

 (ل6/391شنرا  النذب )

 (ل2/218( ش ح الم اصو في علي الكام، )281)
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 و مكا تسمام ال و على ما  لك  ذلكل

 وال:  سمع  ذا السنة والجماعة كما سبق على  ن الجنة والنار مخلأقتان مأسأو ان ال 

  نخان؛ لثبأ  ذلك بالكتاب والسنة اافا لما  لك  ذلك ما ال ور ة والمعتزلة وما 

ألولة ما الكتاب على  ن الجنة والنار مخلأقتان قأل   عالى: (ل وما ا284واف هي)

]آم  ملىليلجمحمخمممىميمجنحن

 خلملهلجمحم خكلكمكجلحل عالى:  وقأل [ 133عم ان: 

 [ 24]الب   :  ممجنحنخن خم

 ملىليلجمحمخمو  أم اإلمام ابا كثخ  في   سخ  قأل   عالى: 

وقو استوم كثخ  ما  امة السنة [: »24]الب   : ممىميمجنحن

{ ي:  رصو  وذخئت، وقو جنمأسأو  اآلن ل أل   عالى: }بهنه اآل ة على  ن النار 

 (ل285«)ورو   حاو ث كثخ   في ذلك

 ، ي ُمناٍو:  ا  ْذَا الَجنَّةِّ وما السنة: حو ث: )) ْؤ َى بالَمْأ ِّ َكَهْخئَةِّ َكْبٍش  ْملََح، فخُناوِّ

فُأَن ذنا؟ فخَ ألأَن: لََعيْ  ، ذنا الَمْأُ ، وُكلُُّهْي قْو َرآهُ، فَخَْشَ اِّبُّأَن وَ ْنُظُ وَن، فَخ أُم: ذْا  َْع ِّ

فُأَن ذنا؟ فَخ ألأَن: لَعَْي،  ، فََخْشَ اِّبُّأَن و َْنُظُ وَن، فخَ أُم: وذْا  َْع ِّ ي:  ا  ْذَا النَّارِّ بُيَّ  ُناوِّ

 ْذَا النَّارِّ ذنا الَمْأُ ، وُكلُُّهْي قْو َرآهُ، فخُْنبَُح بُيَّ   أُم:  ا  ْذَا الَجنَّةِّ ُالُأوٌ فا َمْأَ ، و ا 

{، وَذُؤال ِّ في َغْ لٍَة  ْذُا ملىليلجمحمُالُأوٌ فا َمْأَ ، بُيَّ قََ  َ: }

 [ 24الب   : الوُّْلخا  ]

ف ي ذنا الحو ث التص  ح ب ن الأو  ذا النار فخها ال تلى غا ة  مو، وتقامتهي فخها على 

 ييجئالووام با مأ  وال حخا  لافعة وال راحة، كما قام  عالى: 

                                                                                                       
،  بأ الحسا، ال ضي العلأي الحسخني المأسأي، شاع  ( ذأ: محموبنالحسخنبنمأسى282)

، ح ااق ’المؤمنخا الطالبخا في عص ه، ما مؤل ا  : لهج الباغة، المختار ما كام  مخ  

(، 4/420ه(،  نظ : وفخا  األعخان، ابا الكان، )406الت و ا في متشاب  التنز ا،  أفي سنة )

 (ل15/566البوا ة والنها ة، ابا كثخ ، )

 (ل45( ح ااق الت و ا في متشاب  التنز ا،، الش  ف ال ضي، )ص 283)

(، 81-76، 51-38)ص  (  نظ  في ال و على المنك  ا، حاوي األرواح، ابا ال خي،284)

 (ل2/615ش ح الطحاو ة، ابا  بي العز، )

 (ل1/111(   سخ  ابا كثخ ، )285)
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 حئخئمئهئجبحبخبمبهبجتحتختمتهتمثحجمججح

 حقمق خفمف مضحطمظجعمعجغمغجفحفوقام [ 36]فاط : 

فما زعي  لهي [ 20]السجو :  جكحكخكلكمكجلحلخلملهل

 خ سأن منها و لها  ب ى االخة  و  لها   نى و زوم فهأ اار  عا م ت ى ما سا  ب  

 (ل286ال سأم و سمع علخ   ذا السنة)

  ا و لهما معوومتانللي  خل - ي: الجنة والنار-بالخا: ال و على استواللهي في  لهما 

وشبهتهي:  لها لأ كالت مخلأقة اآلن لأسب اضط ارا  ن   نى  أم ال خامة و ن  هلك كا 

 ىليلامممرنزنمنننىنينٰىما فخها و مأ ؛ ل أل   عالى: 

 وقأل [ 185]آم عم ان:  ىنينٰىريوقأل :  [ل88]ال صص: 

 [ل27-26]ال حما:  زئمئنئىئيئربزبمبنبىبيبرت

 [ 11]التح  ي:  ختمتهتمثحجمججحمحجخعا آسخة بنت مزاحي: ¸ قأل  

و اب ذي  ن الجنة طخبة الت بة عنبة الما ، و لها قخعان، و ن ‘:))وما السنة قأل  

 (ل287غ اسها سبحان هللا والحمو هلل وال تل  تال هللا وهللا  كب (()

ما قام: سبحان هللا العظخي وبحموه غ ست ل  لخلة في ‘:اامسا: قأم النبي 

 (ل 288الجنة(()

                                           
 (ل11/420(  نظ : فتح الباري، ابا حج ، )286)

،( ‘( ) بأاب الوعأا  عا رسأم هللا 3462( حو ث رقي: )5/510(  ا س  الت مني )287)

قام الهخثمي: رواه الت مني  وقام: ذنا حو ث حسا غ  ب ما ذنا الأس  ما حو ث ابا مسعأو،

بااتصار: ال حأم وال قأ  تال باهلل، ورواه الطب الي في الصغخ  واألوسط وفخ  عبو ال حما با 

(ل وقام األلبالي: الحو ث ال 10/107تسحاق  بأ شخبة الكأفي وذأ ضعخف، مجمع الزوااو، )

 (ل1/401ب س ب  ول  شأاذول  نظ : السلسلة الصحخحة، )

( ) بأاب الوعأا  عا 3464( حو ث رقي: )5/511لت مني في سامع  )(  ا س  ا288)

(:  ا س  الت مني 356، باب(، وقام الع اقي في  خ  ج  حاو ث اإلحخا  )ص ‘رسأم هللا 

 (: "رواه البزار، وتسناوه سخو"ل10/94وقام: حسا، وقام الهخثمي في مجمع الزوااو )
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كما - [88{]ال صص:زنرن مم ام يل ىل } عالى: الجأاب:  ن معنى قأل 

: كا شي  مما كتب هللا علخ  ال نا  والهاك ذالك، والجنة -ذك ه علما   ذا اإلسام

 (ل289والنار ال تا للب ا  ال لل نا  وال للهاك، وما قام ااف ذنا فهأ مبتو )

اآلن معوومة بمنزلة الن خ في  وتن  رو ي ب ألكي واستواللكي كما في الحو ثخا الساب خا: لها

الصأر وقخام الناس ما ال بأر، فهنا باطا،   وه ما   وم ما األولة، وتن كان الم او  لها 

لي  كما الق سمخع ما  عو هللا فخها ألذلها، و لها ال  زام هللا  حوث فخها شخئا بعو شي ، 

هنا حق ال  مكا وتذا والها المؤمنأن  حوث هللا فخها عنو واألهي  مأرا  ا ؛ ف

 (ل290روه)

 :الخاتمة

وعلى آل  وصحب  وما واله  ما  الحمو هلل والصا  والسام على رسأم هللا 

 بعول

ف و الصت بعو سمعي ووراستي لهن األبأاب ما كتاب الطب ما صحخح اإلمام البخاري 

 رحم  هللا تلى عو  لتااجل

التمسك بالكتاب والسنة، وسلك في في گ سار اإلمام البخاري على منهج السلف الصالح 

ذلك مسلك  امة الهو ، با ذأ ما سهابن   امة السلف مما ب   في       مسااا 

 االعت او وال و على المخال خال

ما اام   اسي اإلمام البخاري واستوالال    ه   آراؤه و قأال ،في كتاب الطب  فغوا 

 هخة وغخ ذا ما المسااالمصن   الصحخح سامعًا ألغلب آراا  الع و ة وال  

 نَّ اإلمام البخاري ب   في  بأ با   في الصحخح، و ه  فخها ف ه  وذكاؤه وسعة علم ، 

و نأعت  بأ با   في كتاب الطب للواللة على المسااا، فمنها ما ذأ  اذ  بخ ِّا في الواللة 

 على المس لة، ومنها ما ذأ ا ي  حتا  تلى لظ  و  ما لظهأر الم اول

 تعارا بخا التأكا وال ور وبخا بنم األسباب ما الوعا  ولحأهلعوم ال

وسأب العما باألسباب، و ن ذلك ال  خالف ال ور، وال  ناقض التأكا، وتببا  المسااا 

 الغخبخة التي سا   عا ط  ق الأحيل

 تباحة الكي عنو الحاسة، و  ك   ف ا عنو عوم الحاسة تلخ ل

  والتشاؤملو    اإلمام البخاري رحم  هللا ذم ل ي اعت او  ذا الجاذلخة في العوو

 التشاؤم، و ن العوو  ال  عوي بنا ها، وتلما ذي م مأر  ب م  هللال

 التأصخا 

                                           
(، وش ح الطحاو ة، ابا  بي العز، 1/24(  نظ : طب ا  الحنابلة، ابا  بي  على، )289)

 (ل2/619)

 (ل2/620( ش ح الطحاو ة، ابا  بي العز، )290)
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وا والحو ث الع خو  بخا مشت كة مشار ع وتعواو باالعت او، وعاقتها السنة بكتب االذتمام

بط العلأم الش عخة بع ها وال   ، فمثا ذنه المشار ع  أسع موارك الباحثخا، و   لت سخ 

  ببعض، و ح ق التكاما ال علي بخنهال

 وراسة المسااا الع و ة المتعل ة بالم ا والطب ما اام صحخح البخاريل

 والحمو هلل رب العالمخا والصا  والسام على لبخنا وآل   سمعخا    
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 : فهرس المصادر والمراجع

با محمو با محمو با حموان العُْكبَ ي المع وف اإلبالة الكب  ، ألبي عبوهللا عبخو هللا 

بابا بَطَّة العكب ي،  ح خق: رضا معطي، وعثمان األبخأبي، و أسف الأابا، والألخو 

 با سخف النص ، وحمو التأ ج ي، الناش : وار ال ا ة للنش  والتأز ع، ال  اال

وذلأي، ح    األبأاب والت اسي لصحخح البخاري، لإلمام محمو زك  ا با  حخى الكال

وعلق علخ : ول ولي الو ا با   ي الو ا النووي، وار الكتب العلمخة، بخ و ، الطبعة 

 مل2014 –ه 1435األولى، 

 حاو ث الع خو  التي  أذي  اذ ذا التعارا في الصحخحخا، سلخمان الوبخخي، وار البخان 

 هل1422الحو ث، الطااف، الطبعة األولى، 

النبأي، لأر  بنت عبوهللا الغماس، الم كز الأطني للطب األحاو ث المشكلة في الطب 

 مل2016ه_1437البو ا والتكمخلي، 

ترشاو الساري لش ح صحخح البخاري، ألحمو با محمو با  بى بك  با عبوالملك 

ال سطالي ال تخبي المص ي،  بأ العباس، شهاب الو ا، الناش : المطبعة الكب   

 ذـل1323، األمخ  ة، مص ، الطبعة: السابعة

 388 عام الحو ث )ش ح صحخح البخاري(، ألبي سلخمان حمو با محمو الخطابي )  

ذـ(،  ح خق: ول محمو با سعو با عبوال حما آم سعأو، الناش : سامعة  م ال    

 -ذـ 1409)م كز البحأث العلمخة وتحخا  الت اث اإلسامي(، الطبعة: األولى، 

 مل1988

المخا، لمحمو با  بي بك  با   أب با سعو شمس الو ا ابا تعام المأقعخا عا رب الع

قخي الجأز ة،  ح خق: محمو عبوالسام تب اذخي، الناش : وار الكتب العلمخة، بخ و ، 

 مل1991-ذـ1411الطبعة: األولى، 

األعام، لخخ  الو ا با محمأو با محمو با علي با فارس، الزركلي الومش ي، الناش : 

 مل2002 -للما خا، الطبعة: الخامسة عش  وار العلي 

 ، اإلفصاح عا معالي الصحاح، لخحخى با )ُذبَْخَ   با( محمو با ذبخ   النذلي الشخبالي 

 بأ المظ  ، عأن الو ا  ح خق: فؤاو عبوالمنعي  حمو، الناش : وار الأطا، ال  اا، 

 ذـل1417سنة النش : 

أ  مع الم نع والش ح الكبخ (، اإللصاف في مع فة ال اسح ما الخاف )المطب

الوكتأر عبو ال تاح محمو الحلأ  -عبو المحسا الت كي  با الَمْ واوي،  ح خق: عبو هللا

سمهأر ة مص   -الناش : ذج  للطباعة والنش  والتأز ع واإلعان، ال اذ   

 ل1995 -ذـ  1415الع بخة الطبعة: األولى، 

الحجا ، المؤلف:  با مسلي البح  المحخط الثجا  في ش ح صحخح اإلمام

مأسى اإلبخأبي، الناش : وار ابا الجأزي الطبعة: األولى،  با آوم با علي با محمو

 ذـ( 1436 - 1426)
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البوا ة والنها ة، ألبي ال وا  تسماعخا با عم  با كثخ  ال  شي البص ي بي الومش ي، وار 

 مل1986ه، 1407ال ك ، 

الكامخة، المؤلف:   ي الو ا  بأ العباس  حمو با بخان  لبخس الجهمخة في   سخس بوعهي 

عبو الحلخي با عبو السام با عبو هللا با  بي ال اسي با محمو ابا  خمخة، المح ق: 

مجمأعة ما المح  خا، الناش : مجمع الملك فهو لطباعة المصحف الش  ف، 

 ذـل1426الطبعة: األولى، 

و با محم   اق الحسخني،  بأ ال خض،  ا  الع وس ما سأاذ  ال امأس، لمحم  و با عبوال ز 

بخوي،  ح خق: مجمأعة ما المح  خا، الناش : وار الهوا ةل  المل  ب بم   ى، الزَّ

  و ا مختلف الحو ث، ألبي محمو عبوهللا با مسلي با قتخبة الو نأري،، الناش : المكتب 

 ذـل1419مز وه ومن حة  -االسامي، مؤسسة اإلش اق، الطبعة: الطبعة الثالخة

ال تاح  بأ غو ، مكتب المطبأعا    ح خق اسمي الصحخحخا وسامع الت مني، عبو

 مل1993 -ه1414اإلسامخة، حلب، الطبعة األولى، 

التعخخا في ش ح األربعخا، سلخمان با عبو ال أي با عبو الك  ي الطأفي، المح ق:  حمو 

و عثمان، الناش : مؤسسة ال  ان )بخ و    -، المكتَبة المكخ ة )مك ة لبنان( -َحا  محم 

 مل 1998 -ذـ  1419المملكة الع بخة السعأو ة(، الطبعة: األولى، 

 لبخس تبلخس، لجمام الو ا  بأ ال    عبوال حما با علي با محمو الجأزي، الناش : وار 

 مل2001-ذـ1421ال ك  للطباعة والنش ، بخ و ، الطبعة: الطبعة األولى، 

ألبي زك  ا محخي الو ا  حخى با ش ف النأوي، عنخت بنش ه   هن ب األسما  واللغا ،

و صحخح  والتعلخق علخ  وم ابلة  صأل : ش كة العلما  بمساعو  توار  الطباعة 

 المنخ  ة، وار الكتب العلمخة، بخ و ل 

التأضخح لش ح الجامع الصحخح، ابا المل ا عم  با علي، المح ق: وار ال اح للبحث 

سأر ا، الطبعة: األولى،  – اث، الناش : وار النأاور، ومشق العلمي و ح خق الت

 مل2008-ذـ1429

 خسخ  العز ز الحمخو في ش ح كتاب التأحخو الني ذأ حق هللا على العبخو، لسلخمان با 

عبوهللا با محمو با عبوالأذاب،  ح خق: زذخ  الشاو ش، الناش : المكتب االسامي، 

 مل2002ذـ/1423بخ و ، ومشق، الطبعة: األولى، 

سامع العلأم والحكي، لز ا الو ا عبوال حما با  حمو با رسب با الحسا، الَسامي، 

البغواوي، بي الومش ي، الحنبلي،  ح خق: شعخب األرلاؤوط، تب اذخي باسس، الناش : 

 مل 2001-ذـ1422مؤسسة ال سالة، بخ و ، الطبعة: السابعة، 

الجامع ألحكام ال  آن والمع وف بت سخ  ال  طبي، ألبي عبوهللا محمو با  حمو با  بي 

بك  با ف ح األلصاري الخزرسي شمس الو ا ال  طبي،  ح خق:  حمو الب وولي، 

ذـ 1384تب اذخي  ط خش، الناش : وار الكتب المص  ة، ال اذ  ، الطبعة: الثالخة، 

 مل 1964
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حنبا، المؤلف: االو ال باط، سخو عز   با  بأ عبو هللا  حمو الجامع لعلأم اإلمام  حمو،

عخو ]بمشاركة الباحثخا بوار ال اح[ سمهأر ة مص  الع بخة، الطبعة: األولى، 

 م 2009 -ذـ  1430

 بي بك  ابا قخي الجأز ة، الناش :  با حاوي األرواح تلى باو األف اح، المؤلف: محمو

 عةلمطبعة المولي، ال اذ  ، بوون طب

حخا  البخاري، سمام الو ا ال اسمي،  ح خق، محمأو األرلاؤط، وار الن ااس، الطبعة 

 مل1992ه_1412األولى، 

الورر السنخة في األسأبة النجو ة، لعلما  لجو األعام،  ح خق: عبوال حما با محمو با 

 مل1996ذـ/1417قاسي، الطبعة: الساوسة، 

با  بي بك  با   أب با سعو شمس الو ا ابا قخي زاو المعاو في ذوي اخ  العباو، لمحمو 

الجأز ة، الناش : مؤسسة ال سالة، بخ و ، مكتبة المنار اإلسامخة، الكأ ت، 

 مل1994ذـ /1415الطبعة: السابعة والعش ون، 

سلسلة األحاو ث الصحخحة وشي  ما ف هها وفأااوذا، ألبي عبوال حما محمو لاص  

ة المعارف للنش  والتأز ع، ال  اا، الطبعة: األولى، الو ا األلبالي، الناش : مكتب

 -ذـ 1422: 7م، سـ  1996 -ذـ 1416: 6م، سـ  1995 -ذـ 1415: 4 - 1سـ 

 مل2002

سنا  بي واوو، ألبي واوو سلخمان با األشعث با تسحاق با بشخ  با شواو با عم و 

ْستالي  ح خق: محمو محخي الو ا عبوالحمخو، الناش جِّ  : المكتبة العص  ة، األزوي الس ِّ

 بخ و ل

سخ   عام النبا ، لشمس الو ا  بأ عبوهللا محمو با  حمو با عثمان با قَاْ ماز النذبي 

 ح خق: مجمأعة ما المح  خا بإش اف الشخخ شعخب األرلاؤوط، الناش : مؤسسة 

 مل1985ذـ / 1405ال سالة، الطبعة: الثالثة، 

مو با عا  الو ا علي  با محمو ابا  بي العز ش ح الع خو  الطحاو ة، لصور الو ا مح

عبو هللا با  -الحن ي، األذرعي الصالحي الومش ي  ح خق: شعخب األرلاؤوط 

 -ذـ 1417بخ و ، الطبعة: العاش  ،  –المحسا الت كي، الناش : مؤسسة ال سالة 

 م1997

ي، ح   ، ش ح   اسي صحخح البخاري، ولي الو ا الوذلأي، والحافظ بخا حج  العس ال

عز  محمو ف غلي، راسع  محمو عبوالحكخي ال اضي، وار الكتاب المص ي، وار 

 مل1999-ه1424الكتاب البنالي، 

ش ح صحخح البخاري، البا بطام  بأ الحسا علي با الف با عبوالملك  ح خق:  بأ  مخي 

 -ذـ 1423 اس  با تب اذخي، وار النش : مكتبة ال شو، ال  اا، الطبعة: الثالخة، 

 مل2003
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صحخح البخاري )الجامع المسنو الصحخح المختص  ما  مأر رسأم هللا وسنن  و  ام (، 

لمحمو با تسماعخا  بأ عبوهللا البخاري الجع ي،  ح خق: محمو زذخ  با لاص  

الناص ، الناش : وار طأق النجا  )مصأر  عا السلطالخة بإضافة   قخي محمو فؤاو 

 ذـل1436الثالثة، عبوالباقي(، الطبعة: 

الطب النبأي )سز  ما كتاب زاو المعاو البا ال خي(، المؤلف: شمس الو ا ابا قخي 

 بخ و  –الجأز ة الناش : وار الهام 

ط  ق الهج  خا وباب السعاو خا، لمحمو با  بي بك  با   أب با سعو شمس الو ا ابا 

 ذـل 1394الخة، قخي الجأز ة الناش : وار السل خة، ال اذ  ، الطبعة: الث

ع خو  السلف و صحاب الحو ث لإلمام  بي عثمان الصابألي، وراسة و ح خق، لاص  

الجو ع، طبع ولش  ال ااسة العامة للبحأث العلمخة واإل ا ، ال  اا، الطبعة الثالثة 

 مل2013ه 1434

عمو  ال اري ش ح صحخح البخاري، ألبي محمو محمأو با  حمو با مأسى با  حمو با 

 -الغختابي الحن ي بور الو ا العخني، الناش : وار تحخا  الت اث الع بي  حسخا

 بخ و ل

فتح الباري ش ح صحخح البخاري، لز ا الو ا عبوال حما با  حمو با رسب با الحسا، 

الَسامي، البغواوي، بي الومش ي، الحنبلي  ح خق: محمأو با شعبان با 

  األب  ة، المو نة النبأ ة،  ح خق: وار عبوالم صأو، وآا ون، الناش : مكتبة الغ با

 مل1996 -ذـ 1417الح مخا، ال اذ  ، الطبعة: األولى، 

 مل2005العز ز اللبوي، وار البشخ  للث افة والعلأم،  ال امأس الطبي الع بي، عبو

 ال الأن في الطب، الحسخا با عبو هللا با سخنا، وضع حأاشخ  محمو  مخا ال ناويل

كتاب التأحخو، لمحمو با صالح با محمو العثخمخا الناش : وار ابا  ال أم الم خو على

 ذـل1424الجأزي، المملكة الع بخة السعأو ة، الطبعة: الثالخة، 

 ألس البهأ ىالحنبلى، الناش : وار  با كشاف ال نا  عا متا اإلقنا ، المؤلف: منصأر

 الكتب العلمخة

أ ال    عبوال حما با علي با كشف المشكا ما حو ث الصحخحخا، لجمام الو ا  ب

 محمو الجأزي،  ح خق: علي حسخا البأاب، الناش : وار الأطا، ال  اال

الكأاكب الوراري في ش ح صحخح البخاري، لمحمو با  أسف با علي با سعخو، شمس 

الو ا الك مالي، الناش : وار تحخا  الت اث الع بي، بخ و ، الطبعة: الثالخة: 

 مل1981ذـ، 1401

  الجاري تلى ر اا  حاو ث البخاري، ألحمو با تسماعخا با عثمان با محمو الكأب

الكأرالي الشافعي بي الحن ي،  ح خق: الشخخ  حمو عزو عنا ة، الناش : وار تحخا  

 مل2008 -ذـ 1429الت اث الع بي، بخ و ، الطبعة: األولى، 



 م2021أبريل (  15العدد )  - اخلامساجمللد  اجمللة العربية للدراسات االسالمية والشرعية

 

 

191 

، الطبعة األولى لب اللباب في الت اسي واألبأاب، عبوالحق الهاشمي، وار النأاور

 مل2011ذـ 1432

لسان الع ب، لمحمو با مك م با على،  بأ ال  ا، سمام الو ا ابا منظأر األلصاري 

 ذـل 1414 -ال و  عي اإلف   ي، الناش : وار صاور، بخ و ، الطبعة: الثالثة 

لطااف المعارف فخما لمأاسي العام ما الأ ااف، لز ا الو ا عبوال حما با  حمو با 

با الحسا، الَسامي، البغواوي، بي الومش ي، الحنبلي، الناش : وار ابا حزم رسب 

 مل2004ذـ/1424للطباعة والنش ، الطبعة: األولى، 

مجمأ  ال تاو ، لت ي الو ا  بأ العباس  حمو با عبوالحلخي با  خمخة الح الي،  ح خق: 

مصحف الش  ف، عبوال حما با محمو با قاسي، الناش : مجمع الملك فهو لطباعة ال

 مل1995ذـ/1416المو نة النبأ ة، 

مجمأ  فتاو  ورسااا ف خلة الشخخ محمو با صالح العثخمخا، لمحمو با صالح با 

محمو العثخمخا، سمع و   خب: فهو با لاص  با تب اذخي السلخمان، الناش : وار 

 ذـل1413الأطا، وار الث  ا، 

با  بي بك  با عبوال اور الحن ي ال ازي، مختار الصحاح، لز ا الو ا  بأ عبوهللا محمو 

 ح خق:  أسف الشخخ محمو، الناش : المكتبة العص  ة، الوار النمأذسخة، بخ و ، 

 مل1999ذـ / 1420صخوا، الطبعة: الخامسة، 

موار  السالكخا بخا منازم ت اك لعبو وت اك لستعخا، لمحمو با  بي بك  با   أب با سعو 

ة،  ح خق: محمو المعتصي باهلل البغواوي، الناش : وار شمس الو ا ابا قخي الجأز 

 مل1996 -ذـ 1416الكتاب الع بي، بخ و ، الطبعة: الثالثة، 

معار  ال بأم بش ح سلي الأصأم تلى علي األصأم، لحافظ با  حمو با علي الحكمي، 

 ح خق: عم  با محمأو  بأ عم ، الناش : وار ابا ال خي، الومام، الطبعة: األولى، 

 مل1990 -ذـ 1410

معجي البلوان، لشهاب الو ا  بأ عبوهللا  اقأ  با عبوهللا ال ومي الحمأي، الناش : وار 

 مل1995صاور، بخ و ، الطبعة: الثالخة، 

م ا خح الغخب = الت سخ  الكبخ ، ب خ  الو ا ال ازي اطخب ال ي، وار تحخا  الت اث 

 ذـل1420 -بخ و ، الطبعة الثالثة  -الع بي 

اح وار السعاو  ومنشأر وال ة العلي واإلراو ، لمحمو با  بي بك  با   أب با سعو م ت

 شمس الو ا ابا قخي الجأز ة، الناش : وار الكتب العلمخة، بخ و ل

م ا خس اللغة، ألحمو با فارس با زك  ا ال زو ني ال ازي،  بأ الحسخا،  ح خق: 

 مل1979 -ـ ذ1399عبوالسام محمو ذارون، الناش : وار ال ك ، 

مناسبا   بأاب صحخح البخاري بع ها لبعض، س ا  الو ا عم  با رسان البل خني 

 الشافعي، وار الكمام المتحو ل
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بجاو العتبي، رسالة  با منهج اإلمام البخاري في       الع خو  والوفا  عنها، سعو

 هل1420سعأو اإلسامخة،  با ماسستخ ، سامعة اإلمام محمو

النها ة في غ  ب الحو ث واألب ، لمجو الو ا  بأ السعاوا  المبارك با محمو با محمو 

 -با محمو ابا عبوالك  ي الشخبالي الجزري ابا األبخ ،  ح خق: طاذ   حمو الزاوي 

 مل1979 -ذـ 1399محمأو محمو الطناحي، الناش : المكتبة العلمخة، بخ و ، 

، ألبي العباس شمس الو ا  حمو با محمو با تب اذخي وفخا  األعخان و لبا   بنا  الزمان

با  بي بك  ابا الكان الب مكي اإلربلي  ح خق: تحسان عباس، الناش : وار صاور، 

 بخ و ل 

 

 

 

 

 

 

 

 


