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رسالة

رفع الخدر عن قطعخ السدرخ
للحافظ جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي
ا مل َ
توّف سنة  911هـ

وخرج أحاديثها وع َلق عليها
ح َققها َ
بن حممد بن عبد اهلل العامر
م
السالم م
عبد َ

م
حقوق الطبع لكل ممسلم
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بسم الله الرحمن الرحيم
خ
احلمد هلل رب العاملني ,والصالة والسالم عىل أ خ
حممد
رشف األنبياء واملرسلني
بن خ
خ
عبد اهلل األمني .وآل خه وصحبخه أمجعني.
أما بعد :فهذه رسالة لطيفة للحافظ السيوطي رمحه اهلل .أسامها (رفع خ
ال خ
در عن
َ
قط خع السدر)(.)1
خ
الرتهيب عن
تك َّلم فيها عن حكم قط خع السدر .فذكر األحاديث الواردة يف
خ
خ
ضعفها.
بصحتخها أو
قطعه .وذكر طرقها .وعزاها لـمخرجيها .لكنَّه مل يقطع
َّ
خ
املتابعات والطرق التي فاتتخه.
وإنَّمـا نقل كالم البيهقي عليها .وزاد عليه بعض
عليهام رمحة اهلل.
خ
ثم ذكر السيوطي أقوال أ خ
وابن األثري يف توجيه
هل العلم كالشافعي واملزين
َّ
وإَّل فاحلديث َّل يصح من مجي خع خ
خ
صح َّ -
احلديث ,وما املراد به ْ -
طرقه .كام ب َّينته
إن َّ
خ
خ
حاديث الرسالة.
ختريج أ
يف
فقد قال اإلمام أمحد" :ليس يف النَّبق (أي السدر) حديث صحيح".
وقال احلافظ العقييلَّ " :ل يصح يف قط خع السدر يشء "(.)1
________________________________

خ
ناحية البيت ,وكذلك ينصب هلا خشبات فوق قت خ
ْب البعري ,مستور
( )1بكرس الاء .خسرت يمد للجارية يف
خ خ
ٍ
يشء
بثوب ,وهو اهلودج املخدور ,واجلمع :أخدار وأخاديرَّ .
ثم كثر ذلك يف كالمهم فصار كل ْ
واراك خخدر ًا لك .فقالوا :خدر األسد .وأخدر .إخذا غاب خيف األمجة فكأنَّه اختذها خخدْ ر ًا.
العني ( )228/4للخليل بن أمحد الفراهيدي ,ومجهرة اللغة (َّ )577/1لبن دريد.
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ونقله عنهام ابن القيم يف كتابه "املنار املنيف" ( .)127/1وكذا بدر الدين
خ
قرامها.
املوصيل يف كتابه "املغني عن احلفظ والكتاب" ( )437/1وأ َّ
خ
باَّلضطراب ,وابن اجلوزي وغريمها
وكذا ض َّعف احلديث ابن األثري .وأع َّله
من أهل العلم.
أ َّما شجر السدر الذي ورد يف احلديث .فهو شجر النبق ,سمي باسم ثمرتخه.
قال ابن حجر يف "الفتح" ( :)192/1النَّبق ثمر الس خ
در .واحدها نبقة بالفتحخ
خ
وبالكرس أيض ًا .ويس َّكن .انتهى.
وقال يف "اللسان" ( :)354/4السدر شجر النَّبق ,واحدتا خسدرة .ومجعها
وسدرات خ
خسدْ رات .خ
وسدْ ر وسدور؛ األخرية نادرة.
قال أبو حنيفة :قال ابن زياد :السدر من خ
العضاه ,وهو لونان :فمنه عربي(,)2
الضال فهو ذو
ومنه ضال؛ فأ َّما العربي فام َّل شوك فيه َّإَّل ما َّل يضري ,وأ َّما َّ
ٍ
دورة ,وربام كانت السدرة خحم ْالَّلً(.)3قال ذو
شوك ,وللسدر ورقة عريضة م َّ
________________________________

كراهة خ
خ
قطعه للتنزيه والورع.
( )1ذكرت مصادر كالمهام أثناء التخريج .وسيأيت النقل عن أمحد يف
( )2قال يف "القاموس" ( : )3148/1الع ْ خربي بالضم من السدْ خر  :ما نبت عىل خع ْ خرب الن َّْه خر وعظم .انتهى.
خ
بكرس العني .والقليل
قلت :وهذه التسمية هي املشهورة واملتداولة عندنا يف القصيم .لكن ينطخقوهنا
خ
خ
الطلح أو السمر
الناس خلط بني السدر والطلح ,فيطلقون عىل
من يقول سدر ,ولذا حصل عند
(سدر) فيظنون أهنا هي املذكورة يف احلديث.
وقوله (ضال) بتخفيف الالم.
خ
خ
الصيف,
( )3قال ابن سيدة يف "املخصص" ( :)259/3دوحة حمالَّلً واسعة حتل حتتها النَّاس خيف ّ
ويبتنون حتتها ا ْلبيوت .انتهى.
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الرمة :قطعت ,إذا جتو خ
فت العواطي( ...)1رضوب الس خ
در عرب َّي ًا وضاَّل.
َّ
خ
الضال صغار .قال :وأجود ٍ
خ
بأرض العرب نبق هجر يف
نبق يعلم
قال :ونبق
ٍ
سمى للسلطان ,هو أشد ن ْب ٍق يعلم حالو ًة ,وأطيبه رائح ًة ,يفوح فم
بقعة واحدة ي َّ
خ
خ
للجنس ,والواحدة
مالبسه كام يفوح العطر .التهذيب :السدر اسم
آكلخه ,وثياب
خسدْ رة.
در من الشجر سدران:
والس م
أحدمهاَّ :بري َّل ينتفع بثمره ,وَّل يصلح ورقه للغسول ,ور َّبام خبط ورقها
الراعية ,وثمره عفص َّل يسوغ يف احل ْلق ,والعرب تسميه الضال.
والسدر الثاين :ينبت عىل املاء .وثمره النبق .وورقه غسول يشبه شجر العنَّاب.
م
خ
له سالء كس خ
كورقه غري َّ
أن ثمر العنَّاب أمحر حلو ,وثمر السدر أصفر
الئه وورقه
خ
صوب اهلل ر ْأسه يف النار"( .)2انتهى
مز يتف َّكه به .ويف احلديث" :من قطع سدر ًة َّ
كالمه.
عمرة .ويصل طوهلا إىل عرشة أمتار أو تزيد.
قلت :وشجرة السدر شجرة م َّ
كثيفة األوراق .عميقة اجلذور ,متعددة الفروع ,وهلا أزهار صغرية يرعاها النحل.
خ
َّ
العسل.
ويتغذى منها ,وينتخج أطيب
ومن مزاياها أهنا تتحمل احلرارة وملوحة خ
املاء ,وثمرها طيب .يأيت بأحجا ٍم
َّ
ٍ
صغرية بحج خم الكرز أو أصغر ,ويأيت بحج ٍم ٍ
كبري كالتمر .وتشبه كثري ًا التفاحة.
________________________________

جر خ
الش خ
( )1أي التي تعطو :أي تتناول أوراق َّ
بيدها.
مفص ً
ال إن شاء اهلل.
( )2سيأيت الكالم عىل احلديث َّ
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وأل خ
وراقها فوائد للخلطات الطبية والعالجية .ومنها َّ
أن ورقها ُيفف ويطحن.
ويوضع مع البز وغريه من األطعمة.
خ
الس خ
در يف القرآن والسنَّة يف عدَّ ة مواضع.
وقد ورد ذكر َّ
فمنها َّ
حاب
حاب ا ْليمني ما أ ْص م
أن ثمرها من أطعمة اجلنة .كام قال تعاىل { وأ ْص م
ا ْليمني (ِ )27ف سدْ ر ْ
َم مضود ( )28وط ْلح من مْضود (})29سورة الواقعة.
قال املاوردي يف "تفسرية" ( :)453/5والسدر النبق ,ويف خمضود ثالثة
أقاويل :أحدها :أنه اللني الذي َّل شوك فيه ,قاله عكرمة ,وقال غريهَّ :ل عجم
لنبقه ,يقال خضدت الشجرة إذا حذ ْقت شوكها .الثاين :أنه املوقر محالً ,قاله
جماهد .الثالثَّ :
ص السدر بالذكرَّ ,
ألن ثمره أشهى الثمر إىل
املدَّلة األغصان ,وخ َّ
النفوس طع ًام .وألذه رحي ًا .انتهى.
وقال أيض ًا ( )395/5عند قوله تعاىل { ولقدْ رآ مه نزْ ل ًة مأ ْخرى ( )13عنْد سدْ رة
ا ْملنْتهى ( )14عنْدها جنَ مة ا ْل ْأوى ( )15إ ْذ يغْشى السدْ رة ما يغْشى ( })16سورة
النجم.
قالْ :
فإن قيل :لخـم اختريت السدرة هلذا األمر دون غريها خمن الشجر؟ قيل:
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
خ
وصافٍ :
َّ
ذكية,
ورائحة
لذيذ,
مديد ,وطع ٍم
ظل
بثالثة أ
ألن السدرة ختتص
خ
خ
فشاهبت اإليامن الذي ُيمع قوَّلً وعم ً
العمل لتجاوزه,
ال ونية ,فظلها بمنزلة
خ
القول لظهوره .انتهى.
وطعمها بمنزلة النية لكمونه ,ورائحتها بمنزلة
وكتبه :عبد السالم بن حممد بن عبد اهلل العامر.
القصيم  .بريدة  1442/4/17 .هـ
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قال السيوطي:
بسم الله الرحمن الرحيم

()1

عيل ثنا أبو أسامة
قال أبو داود يف "سننه" :باب يف قطع السدر :ثنا نص بن ي
خ
بن حممد خ
سعيد خ
ابن جريج عن عثامن خ
عن خ
بن جبري بن مطعم
بن أيب سليامن عن
عن خ
عبد اهلل خ
صوب اهلل
بن ح ْبيش  قال :قال رسول اهلل ﷺ" :من قطع سدر ًة َّ
رأسه يف النار"(.)2
________________________________

( )1بدأت بتحقيقه والتعليق عىل الرسالة يوم اإلثنني  1442/4/8هـ ظهر ًا.
( )2أخرجه أبو داود يف "السنن" ( )5239والبيهقي يف "السنن الكربى" ( )139/6وابن أيب خيثمة يف
"التاريخ الكبري" ( )340/1من طريق أيب أسامة محاد بن أسامة ,والنسائي يف "الكربى" ()8557
من طريق خملد خ
بن يزيد ,وأبو نعيم يف "معرفة الصحابة ( )3625والطحاوي يف "رشح مشكل
اآلثار" ( )148/7وابن قانع يف "معجم الصحابة" ( )779من طريق أيب عاص ٍم النبيل,
والطحاوي أيض ًا ( )149/7ويعقوب بن سفيان يف "املعرفة والتاريخ" ( )267/1والالل كام يف
"املنتخب من علله" ( )21من طريق عبيد اهلل بن موسى كلهم عن ابن جريج عن عثامن به.
بن حممد خ
وإسناده ضعيف .جلهالة سعيد خ
خ
ولالضطراب كام سيأيت بيانه .وباقي رجالخه
بن جبري.
ثقات.
سعيد بن حممد .ذكره البخاري وابن أيب حاتم وسكتا عنه.
وقال ابن حجر يف "التهذيب" ( :)68/4ذكره ابن حبان يف "الثقات" .روى له أبو داود والنسائي
حديث ًا واحد ًا يف قط خع السدر .انتهى.
وقال يف "التقريب" :مقبول.
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________________________________

قلت :أي :عند املتابعة َّ
وإَّل فهو ضعيف .ومل يتابع.

تفرد به ابن جريح عن عثامن خ
بن أيب سليامن النوفيل عنه.
وقال الذهبي يف "امليزان" (َّ :)157/2
ٍ
رجل من ثقيف عن عروة بن الزبري مرس ً
ال.
وللخرب ع َّلة .رواه معمر عن عثامن هذا ,فقال :عن
حرر حاله ,فإنه روى أيض ًا عن أيب هريرة ومجاعة .روى عنه ابن عمه عثامن بن
وسعيد فيه جهالة ,فت َّ
أيب سليامن بن جبري ,وابن أيب ذئب ,والقاسم بن مطيب .وذكره ابن حبان يف "الثقات" .انتهى.
قلت :وسيأيت الكالم عىل رواية معمر إن شاء اهلل .وأيض ًا خمالفة سفيان بن عيينة هلام.
وقال ابن القطان يف "بيان الوهم واإلهيام" (َّ :)503/4ل تعرف له حال ,وإخ ْن كان قد روى عنه
مجاعة .خمنْهم ع ْثامن ا ْملذكور ,وعبيد اهلل بن موهب ,وابن أيب خذئب ,وعبد اهلل بن جعفر ,وغريهم.
كلهم أخذ عنه هذا احلديث ,وَّل أعرف له من ا ْلعلم غريه ,وإخن كان معروف البيت والنّسب.
انتهى.
قلت :وقع عند الطحاوي خمن أ خ
حد ال َّطريقني عن أيب عاصم "حممد بن سعيد" .ومر ًة "سعيد بن
ورجح األخري ملوافقته لرواية اجلامعة.
حممد"َّ .

أن هذا الرجل املختلف يف خ
ثم قال الطحاوي :غري َّ
اسمه ليس من املشهورين برواية احلديث .ومل

ثم حديثه هذا قد ذكره عن
نجدْ له ذكر ًا يف غري هذا احلديث ,ومثل هذا َّل يقوم بمن هذه سبيلهَّ .
أن يكون لقيه .ألنا مل نجد شيئ ًا من حديث خ
خ
خ
القلوب ْ
عبد اهلل بن حبيش
عبد اهلل بن حبيش .ويبعد من
خ
خ
الصالة َّأهنا طول
الرجل .وهو عبيد بن عمري .وحديثه عنه يف أفضل
َّإَّل عن من خسنه فوق سن هذا
خ
بالعمل بضده .كام حدَّ ثنا ابن أيب
القنوت .وقد كان سفيان الثوري أيض ًا ينكر هذا احلديث .ويأمر
خ
السدر .فقال :قد
عمران قال :ثنا عيل بن اجلعد قال :سمعت سفيان بن سعيد .وس خئل عن قطع
ٍ
بحديث َّل ندْ ري الذي جاء به عليه .كام قد حدَّ ثنا أمحد بن داود قال :حدثنا يعقوب بن
سمعنا فيه
احلسن خ
خ
محيد قال :حدَّ ثنا هشام بن سليامن املخزومي عن إبراهيم بن يزيد عن عمرو خ
بن
بن دينار عن
عيل َّ ,
أن رسول اهلل ﷺ قال له" :قم يا عيل فآذن الناس لعن اهلل قاطع السدر".
حممد عن ي
عيل .ومل يولد يف زمنخه .ففي توهني سفيان إياه ما يسقط به مثله .مع
واحلسن بن حممد مل يسمع من ي
إباحة خ
خ
أن سائر خ
قطعه .ويف ذلك ما قد َّ
َّ
دل
أهل العلم من فقهاء األمصار الذين تدور عليهم الفتيا عىل
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أخرجه أبو مسلم الكجي( )1يف "سننه" :ثنا أبو عاصم عن خ
ابن جريج به.
وأخرجه البيهقي يف "سننه" وقالَّ :ل أدري .هل سمع سعيد من عبد اهلل بن
ح ْبيش أم َّل؟ .وحيتمل أن يكون سمعه.
وأخرجه الضياء املقديس يف "املختارة".
وقال الطرباين يف "األوسط" ثنا أبو مسل ٍم ثنا أبو عاص ٍم عن خ
ابن جريج عن
بن حممد عن خ
خ
سعيد خ
عثامن خ
عبد اهلل بن ح ْبيش قال قال رسول
بن أيب سليامن عن
خ
خ
َّ
سدر
وجل ر ْأسه يف النار ,يعني خمن
عز
صوب اهلل َّ
ﷺ "من قطع سدْ ر ًة َّ
احلرم"(.)2
________________________________

أن األوىل فيه إباحة خ
عز َّ
عىل َّ
وجل نسأله التوفيق .انتهى كالم الطحاوي.
قطعه َّل املنع منه .واهلل َّ
( )1إبراهيم بن خ
عبد اهلل بن مسلم خ
بن ماعز بن ي
كش الكيش ,ويقال فيه :الكجي البصي احلافظ صاحب
خ
السنن .ولد سنة ني ٍ
ف وتسعني ومئة .و َّثقه الدارقطني وغريه .وكان خ
باحلديث
َس ًيا نبيالً متموَّلً عامل ًا
خ
وطرقه ,عايل اإلسناد ,قدم بغداد .وازدمحوا عليه .ومات ببغداد يف سابع املحرم ,سنة  ,292فن خقل
إىل البصة ,ودفخن هبا ,وقد قارب املئة ,رمحه اهلل .انتهى.
سري أعالم النبالء ( )423/13للذهبي .وتبصري املنتبه (َّ )280/1لبن حجر.
خ
الكاف ,وشدة اجليم .نسبة إىل الكج .وهو اجلص ,قيل له ذلك ,ألنَّه كان
قلت :والكجي :بفتح
الكج .وأكثر منه فقيل له ذلك ,وقيل له :الكيش نسبة إىل
يبني دار ًا يف البصة ,وكان يقول :هاتوا
َّ
جده األعىل .قاله املناوي يف "الفيض" (.)215/3
قلت :وسنن الكجي يف عداد املفقود يف زماننا.
( )2أخرجه الطرباين يف "األوسط" ( )2441ومن طريقه الضياء يف "املختارة" ( )452/3هبذا اإلسناد.
وأبو مسلم :هو الكجي .الذي تقدَّ م ذكره.
ومل يذكر الضياء قوله "يعني من خ
سدر احلر خم" .ومل يبني الطرباين قائلها.
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عيل احلسني بن ع ييل
وقال البيهقي يف "سننه" :أنا أبو عبد اهلل احلافظ [ثنا أبو ي
احلافظ]( )1أنا حممد بن حييى الص ْلحي( )2بف خم الصلح ثنا أبو األحوص حممد بن
الرميل ثنا مسعدة بن اليسع عن خ
ابن جريج عن عمرو
اهليثم ثنا يزيد بن موهب َّ
بن دينار عن خ
جابر خ
خ
صوب
بن عبد اهلل قال :قال رسول اهلل ﷺ" :من قطع سدر ًة َّ
اهلل ر ْأسه يف النار"(.)3
عيل احلافظ :هكذا كت ْبناه من حديث مسعدة .وهو
قال أبو عبد اهلل :قال أبو ي
________________________________

قال اهليثمي يف "املجمع" ( :)617/3رواه أبو داود غري قولخه "من خ
سدر احلرم" رواه الطرباين يف
"األوسط" .ورجاله ثقات .انتهى.
قلت :وهذا اإلطالق فيه نظر.

فإن حممد بن سعيد جمهول .كام تقدَّ م يف التعليق السابق .واهلل أعلم.
َ
خ
بسدر احلر خم .وهو مذهب سفيان خ
أخذ هبذه الرواية السيوطي .فجزم َّ
بن عيينة.
بأن التحريم خاص
كام سيأيت كالمهام آخر الرسالة.
( )1ما بني املعقوفني سقط من احلاوي ( )52/2واستدركته من سنن البيهقي .وهو سقط واضح.
خ
خ
الساكنة .وهذه النسبة إىل "فم الص ْلح" .وهي بلدة عىل
()2
بكرس الصاد واحلاء املهملتني ,بينهام الالم َّ
دجلة بأعىل واسط ,بينهام مخسة فراسخ.
السمعاين .وتبصري املشتبه (َّ )203/1لبن حجر.
األنساب (َّ )550/3لبن َّ
( )3أخرجه البيهقي يف "السنن الكربى" ( )230/6هبذا اإلسناد.
وإسناده باطل .وهو خطأ.
فيه مسعدة بن اليسع بن قيس الباهيل.
َّ
كذبه أبو داود.
ٍ
بيشء تركْنا حديثه منذ ٍ
دهر.
وقال اإلمام أمحد :ليس
بن ٍ
خ
جعفر خ
حممد عندي .واهلل اعلم.
وقال أبو حاتم :ذاهب منكر احلديث َّل يشتغل به .يكذب عىل
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خطأ .وإ َّنام رواه ابن جريج عن عمرو خ
بن دينار عن عروة قوله.
عيل أنا عيل بن احلسن بن س ْل ٍم( )1ثنا
قال البيهقي :أخربناه أبو عبد اهلل أنا أبو ي
موسى بن عبد الرمحن املرسوقي ثنا أبو أسامة عن خ
ابن جريج( .)2فصارت رواية
________________________________

( )1وقع يف احلاوي .وبعض نسخ البيهقي (سلمة) بزيادة هاء .والصواب (س ْلم) بدون هاء .كام وقع يف
سخ سنن البيهقي .وهو املوافق لكتب الرتاجم .وهو من شيوخ خ
خ
بعض ن خ
ابن حبان وغريه.
خ
باحلافظ
ويعرف بـ ( ابن س ْلم ) كام صدَّ ر الذهبي يف "السري" ( )411/14ترمجته بذلك .ووصفه
خ
العاملخ
الثبت.
( )2أخرجه البيهقي يف "السنن الكربى" ( )230/6والطحاوي يف "رشح مشكل اآلثار" ()425/7
ابن جريج قال :أخربين عمرو خ
بن حييى كالمها عن أيب أسامة عن خ
من رواية حامد خ
بن دينار عن عروة
خ
خ
صب اهلل عليه العذاب ص َّب ًا".
بن الزبري .ومل يتجاوزه به قال" :من قطع سدر ًة َّ
وهذا مقطوع من قول عروة رمحه اهلل.
بن عبد الرمحن خمن شيوخ األربعة سوى أيب داود.
وموسى م
قال ابن حجر يف "التقريب" :ثقة من خ
كبار احلادية عرشة.
بن حييى :هو البلخي أبو عبد اهلل نزيل طرسوس ثقة حافظ .قاله ابن حجر يف التقريب.
وحامد م
وتقدَّ م ذكر رواية خ
نص خ
عيل اجلهضمي  -وهو ثقة ثبت  -كام قال ابن حجر .عن أيب أسامة عند
بن ي
أيب داود يف "سننه".
بن موسى عن عبيد اهلل خ
الالل كام يف "املنتخب من علله" ( )21حدَّ ثنا حييى خ
وأخرجه َّ
بن موسى
عن ابن جريج .لكن قال :عن عروة عن النبي ﷺ مرسالً.
ورواه الالل أيض ًا ( )21حدَّ ثنا حييى بن موسى عن ع خ
ابن جريج عن عثامن خ
بيد اهلل عن خ
بن أيب
حممد عن خ
بن ٍ
عبد اهلل خ
سليامن عن سعيد خ
بن حبيش  مرفوع ًا.
وقد تقدَّ م ذكر من رواه من هذا الطريق.
أن يكون عبيد اهلل رواه عىل الوجهني كأيب أسامة .فقد رواه الالل من نفس خ
وحيتمل ْ
شيخه حييى.
وعبيد اهلل بن موسى :هو العبيس أبو حممد ثقة من رجال الشيخني.
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________________________________

ٍ
جتاوز به إياه إىل عائشة .وَّل إىل من سواها
قال الطحاوي :ففي هذا احلديث إيقافه عىل عروة بغري
ممن ذكر يف احلديثني األولني .وفيه أيض ًا يشء ذكره لنا روح .قال :سمعت حامد ًا يقول :ذكرت هذا
اذهب إىل عثامن خ
احلديث لسفيان خ
بن
بن عيينة ,فقال :ذهبت إىل عمرو بن دينار فسألته عنه ,فقال يل:
ْ

عيل إسنادمها .قال سفيان:
أيب سليامن فإنه حيدث به .فذهبت إىل عثامن فحدَّ ثني فيه بحديثني اختلط َّ
فسألت هشام بن عروة عن قطع السدر ,فقال" :هذه األبواب خمن سدر ٍة كانت أليب قطعها ,فجعل
منها هذه األبواب".
ففيام ذكرنا عن سفيان يف هذا احلديث خمن سؤاله عمرو بن دينار عن احلديث الذي ذكرناه يف هذا
فدل ما ذكرنا فيه عن هشام خ
الباب عنه .أعني عمرو بن دينار .وجوابه فيه بام أجابهَّ ,
بن عروة عن
خ
أن احلديثني األولني ْ -
أبيهَّ ,
هني إىل
إن كانا صح ْيحني  -فقد كان حلقهام نسخ عاد به ما كان فيهام من ي
خ
خ
اإلباحة ملا يف ذلك النهي ؛ َّ
وجاللة منزلتخه يف العلم َّل يدع شيئ ًا قد ثبت
وعلمه
ألن عروة مع عدلخه
عنده عن النبي ﷺ إىل ضده َّإَّل لخـام يوجب ذلك له.
خ
خالف خ
ابن جريج
فثبت بام ذكرنا نسخ هذين احلديثني .مع ما قد دخل احلديث الثاين منهام من
راويه .وهو إبراهيم بن يزيد .وإيقافه عىل عروة .وهو ح َّجة عىل إبراهيم خ
بن يزيد ,وإبراهيم ليس
بح َّج ٍة عليه .بل أهل اإلسناد يضعفون روايته يف هذا ,ويف غريه.
مع َّ
أن إبراهيم هذا قد كان اضطرب يف هذا احلديث .فحدَّ ث به مر ًة هكذا عن عمرو بن دينار,
وحدَّ ث به مر ًة أخرى عن عمرو بن أوس.
خ
إباحة قط خع الس خ
در .ما قد حدَّ ثنا حممد بن جعفر بن أعني قال :حدَّ ثنا
ومما قد روي عن عروة أيض ًا يف
ٍ
اهلمداين  -قال حممد :يعني الريبي  -عن هشا خم
عيل بن
حرب الطائي ,قال :حدَّ ثنا عبد اهلل بن داود ْ
خ
بن عروة عن أبيه" :أنه كان يقطع السدر ُيعله أبواب ًا".
وممن قد خالف إبراهيم بن يزيد يف حديثه الذي رويناه عنه يف هذا الباب .حممد بن مسلم الطائفي.
فرواه عن عمرو بن دينار .كام حدَّ ثنا حممد بن جعفر بن حممد بن أعني قال :حدثنا عيل بن اجلعد
ٍ
ٍ
ثقيف سمع ابن الزبري يقول" :من
رجل من
قال :حدَّ ثنا حممد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن
صب اهلل العذاب عليه صب ًا" .فهذا حممد بن مسلم .قد خالف إبراهيم يف هذا احلديث.
قطع السدر َّ
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خ
نص خ
عيل عن أيب أسامة هبذا معلولة.
بن ي
قال البيهقي :وحيتمل ْ
أن يكون أبو أسامة رواه عىل الوجهني.
قال :وقد رواه معمر .كام أنا أبواحلسني بن برشان أنا إسامعيل بن حممد
الص َّفار أنا أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن عثامن خ
بن أيب سليامن عن
َّ
ٍ
ٍ
ثقيف عن عروة بن الزبري يرفع احلديث "يف الذي يقطع السدر .قال:
رجل من
صوب ر ْأسه يف النار".
يصب عليه العذاب .أو قال :ي َّ

قال :فسألت بني عروة عن ذلك فأخربوين ,أ َّن عروة قطع خسدر ًة كانت يف
ٍ
حائط ,فجعل باب ًا حلائط(.)1

________________________________

ابن الزبري .وهو فوق إبراهيم هذا .ودون خ
فر َّده إىل خ
ابن جريج .انتهى كالم الطحاوي رمحه اهلل.
عيل إسنادمها.
قلت :وقول سفيان بن عيينة :فذهبت إىل عثامن فحدَّ ثني فيه بحديثني اختلط َّ
سيأيت هذا السند عند الكج ْ
ي.إن شاء اهلل .يف آخر الرسالة.

( )1أخرجه عبد الرزاق كام يف "جامع معمر" ( .)19756ومن طريقه أبو داود يف "السنن" ()5240
والبيهقي يف "السنن الكربى" ( )230/6والبغوي يف "رشح السنة" ( )249/8عن معمر خ
بن
ٍ
راشد الصنعاين به.
هكذا رواه معمر – وهو من الثقات األثبات – عن عثامن خ
بن أيب سليامن مرس ً
ال .وقد خالفه ابن
بن حممد عن خ
خ
عبد اهلل خ
سعيد خ
بن حبيش  مرفوع ًا.
جريج – وهو ثقة أيض ًا  .-فرواه عنه عن
ٍ
الصحيح عنه  -عن عمرو خ
بن دينار مرسالً.
ورواه أيض ًا أبو عثامن حممد بن رشيك  -عىل َّ
انظر ما بعده.
وسواء كان هذا أو ذاك .فرواية معمر وأيب عثامن مرسلة.
ابن جريج فيها سعيد بن ٍ
ورواية خ
حممد .وهو جمهول .كام قال َّ
الذهبي وابن القطان.
وقد نقلت كالم خ
أهل العل خم فيه يف أول الرسالة.
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ٍ
قال البيهقي :يشبه ْ
ثقيف عمرو بن أوس( .)1فقد أخربنا
أن يكون الرجل من
أبو عبد اهلل احلافظ أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا أبو
بن دينار عن عمرو خ
معاوية عن أيب عثامن عن عمرو خ
ٍ
أوس عن عروة قال:
بن
قال رسول اهلل ﷺ" :إخ َّن الذين يقطعون السدر يصبهم اهلل عىل رؤوسهم يف النار
ص َّب ًا"(.)2

ٍ
رشيك املكي .هذا هو املحفوظ
قال البيهقي[ :أبو عثامن]( )3هذا هو حممد بن
خ
حممد خ
عنه مرس ً
بن رشيك
ال ,وقد رواه القاسم بن أيب شيبة عن وكي ٍع عن

بن دينار عن عمرو خ
العامري عن عمرو خ
بن أوس عن عروة عن عائشة قالت:
إن الذين يقطعون السدر يصبون يف النار عىل ر خ
قال رسول اهلل ﷺَّ " :
ؤسهم
________________________________

( )1الثقفي الطائفي .تابعي كبري من الثقات .ذكره مسلم يف الطبقة األوىل من التابعني ,أخرج له اجلامعة.
قال أبو هريرة :تسألوين وفيكم عمرو بن أوس! .قال البخاري :مات قبل سعيد بن جبري.
"تذيب التهذيب" (.)7/8
( )2أخرجه البيهقي يف "السنن الكربى" ( )140/6والطيب يف "موضح اجلمع والتفريق" ()40/1
حدَّ ثنا أبو العباس به.
ورجاله ثقات َّإَّل أنه مرسل.
خ
رجال الشيخنيَّ .إَّل أنه يدلس.
أبو معاوية :هو حممد بن خازم الرضير .وهو ثقة من
خ
حديث األعمش مضطرب َّل حيفظها خح ْفظ ًا جيد ًا .انتهى.
وقال أمحد :أبو معاوية الرضير يف غري
وقال ابن خراش :صدوق .وهو يف األعمش ثقة .ويف غريه فيه اضطراب .انتهى.
َأما أبو عثامن :فقد و َّثقه أمحد وابن معني وأبو زرعة .وغريهم.
وانظر ما بعده.
( )3ما بني املعقوفني سقط من املطبوع .واستدركته من سنن البيهقي.
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ص َّب ًا"(.)1
ٍ
إدريس
عيل احلافظ أنا احلسني بن
أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ أنا أبو ي
األنصاري ثنا القاسم بن أيب شيبة .فذكره.
عيل :ما أراه حفظه عن وكيع .وقد تك َّلموا فيه .يعني القاسم,
قال أبو ي
ٍ
واملحفوظ رواية أيب أمحد الزبريي ومن تابعه عىل خروايتخه عن حممد خ
رشيك
بن
بن دينار عن عمرو خ
عن عمرو خ
بن أ ٍ
وس عن عروةَّ ,
أن رسول اهلل ﷺ مرس ً
ال.
انتهى.
قلت :قد توبع القاسم عن وكي ٍع عىل وصلخه.
قال الطرباين يف "األوسط" :ثنا حممد بن خ
احلرضمي ثنا مليح بن وكيع
عبد اهلل ْ
________________________________

( )1أخرجه البيهقي يف "السنن الكربى" ( )140/6هبذا اإلسناد.
وفيه القاسم بن حممد بن أيب شيبة .وهو مرتوك .وهو أخو احلافظني أيب بكر وعثامن ابني أيب شيبة.
وهو أكربهم .كام قال احلافظ النسائي.
ثم تركا حديثه.
حدَّ ث عنه أبو حاتم وأبو زرعةَّ .
قال النسائي :ليس بثقة.
وقال ابن معني وابن عدي :ضعيف.
وذكره الدارقطني يف "الضعفاء واملرتوكني" (.)19/1
وذكره ابن حبان يف "الثقات" .وقالُ :يطئ وُيالف.
وقال الذهبي :هالك.
وقال اللييل :ض َّعفوه .وتركوا حديثه .لسان امليزان (.)465/4
قال الدارقطني كام يف "العلل املتناهية" (َّ )655/3لبن اجلوزي :وقد روي من حديث عائشة
واب أنَّه من خ
بالص خ
قول عروة .انتهى.
ريض اهلل عنها عن النبي ﷺ .واألشبه َّ
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ٍ
رشيك عن عمرو بن دينار عن خعمرو خ
اجلراح ثنا أيب عن حممد خ
بن أ ٍ
وس
بن
بن َّ
عن عروة عن عائشة قالت :قال رسول اهلل ﷺَّ :
إن الذين يقطعون السدر
يصبون يف خ
خ
وجوههم ص َّب ًا"(.)1
النار عىل
________________________________

( )1أخرجه الطرباين يف "املعجم األوسط" ( )6515والطحاوي يف "رشح مشكل اآلثار" ()2976
وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )261/60والطيب يف "موضح اجلمع والتفريق" ( )40/1من
طرق عن مليح خ
بن وكي ٍع به.
خ
احلديث .و َّثقه أمحد بن حنبل وحييى بن
قال ابن عساكر :حممد بن رشيك .هو أبو عثامن املكي عزيز
معني .واحلديث غريب .انتهى.
قلت :مليح بن وكيع بن اجلراح روى عنه مجع.
وذكره ابن حبان يف "الثقات" ( )195/9وقال :مستقيم احلديث.
وقال ابن عساكر يف "تارُيه" ( :)262/60ذكر أبو عبد اهلل حممد بن إبراهيم الكتاين األصبهاين
قال :سألته يعني أبا حاتم الرازي عن مليح خ
بن وكيعٍ .فقال :صدوق .انتهى.
َأما وا ملده وكيع بن اجلراح .فهو من ثقات املسلمني وح َّفظخهم املعروفني .لكن رواه أبو معاوية وأبو
أمحد الزبريي عن حممد خ
بن رشيك مرسالً.
وقد تابع أبا عثامن حممد بن رشيك  -عن عمرو بن دينار  -عثامن بن أيب سليامن عىل إرساله .كام
تقدَّ م.
َّ
ولعل الوهم ممن دون وكيع.
ورواه يزيد بن القاسم الوزان املقرئ عن وكيع عن عروة مرسالً .أخرجه أبو بكر أمحد بن حممد بن
عبد الالق يف خامتة كتاب "الورع" ( )192/1أليب بكر املوزري.
وهي موافقة لرواية أيب معاوية وغريه.
محاد أبو ٍ
وأخرجه متام يف "فوائده" ( )1083من طريق إسامعيل خ
برش
بن عبد اهلل بن زرارة ,ثنا َّ
بن دينار عن عروة خ
العبدي ,واألشعث بن سعيد عن عمرو خ
بن الزبري عن عائشةَّ ,
أن رسول اهلل ﷺ
خ
صب اهلل عليه العذاب ص َّب ًا".
هنى عن قط خع السدر ,وقال" :من قطع سدر ًة َّ
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تفرد به مليح بن وكيع عن أبيه.
قال الطرباين :مل يروه عن عمرو َّإَّل حممد َّ
انتهى.
ينفرد به ,بل تابعه القاسم بن أيب شيبة(.)1
هكذا قال .وقد علمت أ َّنه مل َّ
الص َّفار أنا أمحد بن
قال البيهقي :وأنا أبو احلسني بن برشان أنا إسامعيل َّ
منصور أنا عبد الرزاق أنا إبراهيم بن يزيد ثنا عمرو بن دينار عن عمرو بن
ٍ
ٍ
ثقيف قد أفسد السدر زرعه .فقلت :أَّل تقطعه.
أوس قال :أدركت شيخ ًا من
فإ َّن رسول اهلل ﷺ قالَّ :إَّل من زرع .فقال :أنا سمعت رسول اهلل ﷺ يقول
خ
ب عليه العذاب ص َّب ًا" .فأنا أكره أ ْن أقطعه من
"من قطع السدر َّإَّل من زر ٍع ص َّ
الزر خع ومن غ خريه(.)2
________________________________

إسامعيل بن عبد اهلل.
ذكره ابن حبان يف "الثقات".
وقال أبو حاتم كام يف "اجلرح والتعديل" (َّ )181/2لبنه :أدركته .ومل أكتب عنه.
خ
احلديث خجدَّ ا.
وقال األزدي :منكر
وأبو برش العبدي .مل أجد له ترمجة.
السمـان.
واألشعث بن سعيد :هو أبو الربيع َ
ض َّعفه اجلامعة.
وقال النسائي وابن معني :ليس بثقة.
خ
احلديث يسء احلفظ .يروي املناكري عن الثقات .انتهى.
وقال أبو حاتم :ضعيف احلديث .منكر
واملحفوظ عن عمرو بن دينار ما تقدَّ م.
( )1والقاسم مرتوك كام تقدَّ م .فال يفرح بمتابعته.
( )2أخرجه عبد الرزاق يف "املصنف" ( )19758والبيهقي يف "السنن الكربى" ( )140/6والطحاوي
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قال البيهقي :فهذا إسناد آخر لعمرو خ
بن أ ٍ
وس سوى روايتخه عن عروةْ .
إن
كان حفظه إبراهيم بن يزيد.
قال :وقد ر خوي عن إبراهيم خ
بن يزيد .كام أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ حدَّ ثني
أبو سعيد( )1أمحد بن حممد بن وكيع ثنا إبراهيم بن ن ٍ
الضبي ثنا صالح بن
ص َّ
مسامر ثنا هشام بن سليامن حدَّ ثني إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن
خ
جعفر خ
عيل قال :قال رسول اهلل ﷺ:
عيل عن أبيه عن جده عن ي
بن حممد بن ي
خ
الناس .خمن اهلل َّل خمن رسوله :لعن اهلل قاطع السدر"(.)2
"اخرج فأذن يف
عيل احلافظ أنا حممد بن
عيل احلسني بن ي
قال :وأنا أبو عبد اهلل احلافظ أنا أبو ي

________________________________

يف "رشح مشكل اآلثار" ( )2977هبذا اإلسناد.
وإبراهيم بن يزيد اخلوزي.
قال عنه أمحد والنسائي وابن اجلنيد :مرتوك.
وقال أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني :منكر احلديث.
وقال الربقي :كان يتَّهم بالكذب.
خ
القلب أنه املتعمد هلا.
وقال ابن حبان :روى املناكري الكثري حتَّى يسبق إىل
تذيب التهذيب (.)157/1
خ
الرتاجم .نسب إىل والد جده.
( )1وقع يف احلاوي ( أبو يزيد ) والتصويب من سنن البيهقي .ومن كتب
وهو أمحد بن حممد بن رميح بن وكيع النسوي احلافظ .تويف سنة  .357حدَّ ث عنه الدارقطني
واحلاك خم .ميزان اَّلعتدال (.)135/1
( )2أخرجه البيهقي يف "السنن الكربى" (.)140/6
وإبراهيم هو الوزي املتقدم .وهو مرتوك.
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عمران بن خزيمة الدينوري أبو ٍ
بكر ثنا أبو عبيد اهلل(ْ )1
املخزومي سعيد بن عبد
الرمحن ثنا هشام بن سليامن عن خ
ابن جريج حدَّ ثني إبراهيم بن يزيد املكي عن
خ
عمرو خ
عيل  فذكره(.)2
بن دينار عن
عيل عن أبيه عن ي
احلسن بن حممد بن ي
عيل :هكذا قال لنا هذا الشيخ .وابن جريجٍ يف إسناده وهم ,ورواه
قال أبو ي
بن سليامن عن إبراهيم خ
إبراهيم بن املنذر عن هشام خ
بن يزيد .ومل يذكر ابن جريجٍ
يف إخ خ
سناده .وهو الصواب(.)3
قلت :وكذا رواه غريه عن هشام.
ٍ
سعيد الرازي ثنا صالح بن مسامر ثنا
قال الطرباين يف "األوسط" :ثنا عيل بن
احلسن خ
خ
بن حممد
هشام بن سليامن عن إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن
بن عيل عن أبيه عن عيل  قال :قال رسول اهلل ﷺ" :اخرج خ
فناد يف الناس لعن
ي
خ ي

________________________________

( )1وقع يف احلاوي ( عبد اهلل ) مكرب ًا .والتصويب من سنن البيهقي .ومن كتب الرتاجم.
( )2أخرجه البيهقي يف "السنن الكربى" (.)140/6
وعيل بن حممد أبو حممد الدين .من أفاضل أهل العلم يف زمنه ومن الثقات الفقهاء.
خ
جعفر خ
بن ٍ
قيس
َأما أبوه فهو حممد بن عيل بن أيب طالب  العروف بابن احلنفية .وهي خولة بنت
من بني حنيفة .وهو ثقة أخرج له اجلامعة .قيل :ولد يف خالفة أيب بكر.
بن ٍ
خالد ثنا حممد بن أمحد خ
( )3وصله أبو نعيم يف "احللية" ( )179/3حدَّ ثنا أبو بكر بن َّ
نص الرتمذي ثنا
إبراهيم بن املنذر به.
احلسن خ
خ
بن حممد عن أبيه .مل يروه عنه َّإَّل عمرو ,وَّل
قال أبو نعيم :هذا حديث غريب من حديث
عنه َّإَّل إبراهيم .وهو املعروف بالوزي .سكن مكة كان ينزل شعب الوز فن خسب إليه .انتهى.

رفع خ
الـدر عن قطـع السـدر

19

اهلل قاطع السدر"(.)1
خ
احلسن إ ََّّل عمرو ,وَّل عنه َّإَّل إبراهيم ,وَّل عنه َّإَّل
قال الطرباين :مل يروه عن
هشام.
ثم قال البيهقي :ورواه عيل بن ٍ
ثابت عن إبراهيم خ
بن يزيد عن عمرو بن دينار
عيل مرس ً
ال.
عن حممد بن ي
قال البيهقي :ورواه عيل بن هاشم بن الرب ْيد

()2

عن إبراهيم ال ْوزي عن

بن دينار وسليامن األحول عن عمرو خ
عمرو خ
بن شعيب عن أبيه عن جده عن
عمرو خ
بن أ ٍ
وس الثقفي عن النبي ﷺ .وقال " َّإَّل خمن زر ٍع"(.)3
________________________________

( )1أخرجه الطرباين يف "األوسط" ( )3932هبذا اإلسناد.
قال اهليثمي يف "املجمع" ( :)214/8وفيه إبراهيم بن يزيد الوزي .وهو مرتوك .انتهى.
بن محيد عن هشام خ
وأخرجه الطحاوي يف "رشح مشكل اآلثار" ( )2981من رواية يعقوب خ
بن
احلسن خ
خ
سليامن عن إبراهيم بن يزيد عن عمرو خ
عيل .
بن دينار عن
بن حممد عن ي
ومل يذكر عن أبيه.
عيل .ومل يولد يف زمنه .انتهى.
قال الطحاوي :واحلسن بن حممد مل يسمع من ي
وحدة .ثم راء .وبعدها ياء ساكنة" .تبصري املنتبه" (َّ )1493/4لبن حجر.
( )2بفتح الباء امل َّ
اجلراح بن خملد ثنا احلسن
( )3وصله الطرباين يف "املعجم الكبري" ( )41/17حدَّ ثنا عبدان بن أمحد ثنا َّ
بن عرفة ثنا عيل بن هاشم به.
وهذا السند من ختليطات إبراهيم الوزي .وهو مرتوك كام تقدَّ م.
أن عمرو بن أ ٍ
وظاهره َّ
وس صحايب ليس كذلك.
قال ابن حجر يف "اإلصابة" ( :)221/5تابعي مشهور ,حديثه يف الكتب الستة .وذكره اجلمهور يف
خ
بسبب احلديث الذي أخرجوه من طريق
الصحابة
التابعني .وذكره الطرباين ,وابن مندة ,وطائفة يف َّ
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عيل احلافظ :حديث إبراهيم بن يزيد مضطرب .وإبراهيم ضعيف.
قال أبو ي
قلت :هذا الطريق أخرجه(.)1
ٍ
جعفر .كام أخربنا
قال البيهقي :ورواه املثنى بن الص َّباح عن عمرو عن أيب
عيل بن برشان أنا إسامعيل الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق قال:
ٍ
سمعت املثنى بن الص َّباح حيدث عن عمرو خ
جعفر قال :قال
بن دينار عن أيب
النبي ﷺ لعيل يف خ
مرضه الذي مات فيه" :اخرج يا عيل فقل عن اهلل َّل عن
ي
رسول اهللخ :لعن اهلل من يقط خع السدر"(.)2
________________________________

الوليد بن مسلم عن عبد اهللَّ بن عبد الرمحن الطائفي عن عثامن بن عمرو بن أوس عن أبيه ,قال:
ٍ
ثقيف" .واملشهور ما رواه احل َّفاظ عن الطائفي املذكور عن عثامن,
"قدمت عىل النبي ﷺ يف وفد
وهو ابن عبد اهللَّ بن أوس عن عمرو خ
بن أ ٍ
وس عن أبيه ,فوقع يف رواية الوليد إبدال عن .فصارت
ابن ,فالصواب عن عثامن عن عمرو عن أبيه .انتهى.
( )1قال يف هامش طبعة احلاوي :هذا البياض يف مجيع األصول .انتهى.
قلت :وقد عرفت فيام سبق َّ
الطرباين قد أخرجه يف "املعجم الكبري".
أن
َّ
( )2أخرجه عبد الرزاق يف "املصنف" ( )19757ومن طريقه البيهقي يف "السنن الكربى" ()140/60
هبذا اإلسناد.
خ
بن احلسني بن عيل خ
أبو جعفر :هو حممد بن عيل خ
ٍ
بالباقر رمحه اهلل.
طالب اهلاشمي .املعروف
بن أيب
بن الصباح ضعيف وخمتلط.
والثنى م
ض َّعفه ابن معني وأمحد والنسائي وغريهم.
قال اإلمام أمحدَّ :ل يساوي حديثه شيئ ًا مضطرب احلديث .انتهى.
ٍ
خ
عطاء ما مل يرو
احلديث .قال أيب :يروي عن
وقال ابن أيب حاتم :سألت أيب أبا زرعة عنه .فقاَّل :لني
عنه أحد .وهو ضعيف احلديث .انتهى.
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وقال البيهقي :أنا عبد اهلل احلافظ حدَّ ثني الزبري بن عبد الواحد احلافظ ثنا
حممد بن نوح اجلنْد ْيسابوري( )1ثنا عبد القدوس [بن حممد]( )2بن عبد الكبري بن
شعيب بن احل ْبحاب ثنا عبد القاهر بن شعيب عن ْهب خز خ
بن حكي ٍم عن أبيه عن
جده قال :قال رسول اهلل ﷺ" :قاطع السدر يصوب اهلل رأسه يف النار"(.)3
________________________________

وقال ابن عدي :ض َّعفه األئمة املتقدمون .والضعف عىل حديثخه بني .انتهى.
تذيب التهذيب (.)36/10

ولذا قال البيهقي عقبه :كل ذلك منقطع وضعيفَّ ,إَّل حديث خ
ابن جريج ,فإين َّل أدري .هل سمع
سعيد من خ
عبد اهلل خ
بن حبيش أم َّل ,وحيتمل ْ
أن يكون سمعه .واهلل أعلم .انتهى.
خ
خ
خ
الدال املهملة .بعدها الياء املثناة من حتتها ,وفتح السني املهملة
وفتح
وسكون النون,
( )1بضم اجليم,
بعدها األلف ,والباء املوحدة بعدها واو وراء ,نسبة إىل مدينة من خوزستان .يقال هلا :جنْد ْيساب ْور.
اللباب (.)296/1
( )2مابني املعقوفني سقط من مطبوع احلاوي .واستدركته من مصادر احلديث.
( )3أخرجه البيهقي يف "السنن الكربى" ( )232/6هبذا اإلسناد.
وأخرجه متام يف "فوائده" ( )1091حدَّ ثنا أبو احلسن عيل بن عمر البغدادي ,ثنا حممد بن نوح به.
حممد بن نوح شيخ الدارقطني
قال عنه الدارقطني :كان ثق ًة مأمون ًا.
وقال أبو سعيد بن يونس :ثقة حافظ .كذا يف سري أعالم النبالء (.)35/15
وشيخم ه عبد القدوس بن حممد من شيوخ البخاري.
قال عنه ابن أيب حاتم :سمع منه أيب يف الرحلة الثالثة .وسئخل عنه .فقال :صدوق.
وقال النسائي :ثقة.
وذكره ابن حبان يف "الثقات.:
وقال مسلمةَّ :ل بأس به .كذا يف "تذيب التهذيب" (.)330/6
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وعبد القاهر بن شعيب بن احلبحاب.
ذكره ابن حبان يف "الثقات".
وقال صالح جزرةَّ :ل بأس به .حكاه احلاكم يف التاريخ .كذا يف "تذيب التهذيب" (.)328/6
وقال الذهبي يف "الكاشف" ( :)66/1وثق.
وهي عبارة يطلقها الذهبي ملن مل يوثقه سوى خ
ابن حبان.
وأما هبز بن حكيم .فقد اختلف فيه احل َفاظ.
َ
فو َّثقه النسائي وابن املديني .وتو َّقف فيه شعبة.
وقال أبو زرعة :صالح ,ولكنه ليس باملشهور.
وقال أبو حاتم :هو شيخ يكتب حديثه .وَّل حيتج به.
وقال حييى بن معني :ثقة .وقال أيض ًا :إسناد صحيح إذا كان دون هبز ثقة.
حيتجان به .وتركه مجاعة من أئمتخنا .ولوَّل
وقال ابن حبان :كان ُيطئ كثري ًا .فأ َّما أمحد وإسحاق فهام َّ
حديثه "إنَّا آخذوها وشطر ماله" .ألدخلناه يف الثقات .وهو ممن است خ
خري اهلل فيه .انتهى.
خ
الصحيح روايته عن أبيه عن جده,
وقال احلاكم :كان من الثقات ممَّن ُيمع حديثه .وإنَّام أسقط من َّ
ألهنا شاذة َّل متابع له عليها .انتهى.
َّ

قلت :وأعدل األقوال فيه أنه صدوق حسن احلديث إذا روى عنه أحد الثقات ,ومل خ
يأت بام ينكر.
تطمئن
فقد أنكر عليه بعض األحاديث التي انفرد هبا .وهذا احلديث مل يرو عنه ثقة مشهور .فلم
َّ
خ
بتصحيح حديثخه هذا .واهلل أعلم.
النفس
الفراء :ليس يف الن خَّبق
ولذا قال اإلمام أمحد يف رواية أيب طالب كام يف "العدة" ( )1179/4أليب يعىل َّ
(أي السدر) حديث صحيح .انتهى.
وكذا قال العقييل .كام سيأيت كالمه ْ
إن شاء اهلل.
َأما والده حكيم بن معاوية بن حيدة ال مقشريي.
فقد ذكره ابن حبان يف "الثقات".
وقال النسائي :ليس به بأس.
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خ
عيل حممد بن
وقال :أنا أبو عبد اهلل ثنا الزبري بن عبد الواحد احلافظ أنا أبو ي
سليامن املالكي ثنا زيد بن أخزم( )1أنا حييى بن احلارث عن أخيه خمارق خ
بن
خ
احلارث عن خ
هبز خ
بن حكي ٍم عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال " :خمن اهلل َّل خمن
رسول خه ,لعن اهلل عاضد السدر"(.)2
وقال أبو داود :ثنا عبيد اهلل بن عمر بن ميرسة ومحيد بن مسعدة قاَّل :ثنا
________________________________

وقال العجيل :ثقة.
ٍ
نارص الدمشقي يف "توضيح املشتبه" (.)21/1
( )1بالاء والزاي املعجمتني .قاله ابن
( )2أخرجه البيهقي يف "السنن الكربى" ( )141/6والطرباين يف "املعجم الكبري" ()420/19
والعقييل يف "الضعفاء" ( )92/2وابن اجلوزي يف "العلل املتناهية" ( )3:655ومتام يف "فوائدة"
( )1090من طرق عن زيد خ
بن أخزم به.
ووقع عند العقييل خ
وصوبه ابن حجر يف "التهذيب" (.)171/11
وابن اجلوزي عن أخيه زهدم.
َّ
وفرق احلافظ بني حييى خ
بن احلارث الشريازي الذي يروي عن خمارق .روى له ابن ماجه .وبني حييى
َّ
خ
بن احلارث الذي يروي عن أخيه زهد ٍم عن هبز .وقال :خلطه بعضهم بالذي قبله .وهو غريه.
فذكرته للتمييز .انتهى.
قلت :وإسناده ضعيف.
حييى بن احلارث .وأخوه جمهوالن.
قال العقييل :حييى بن احلارث الطائي عن أخيه ز ْهدم ,وَّل يصح حديثه .والرواية يف هذا الباب فيها
اضطراب وضعف ,وَّل يصح يف قطع السدر .انتهى.
خ
احلارث الطائي عن هبز خ
وقال يف ترمجة أخيه زهد خم خ
بن حكيمَّ :ل يتابع عليه .وَّل يعرف َّإَّل به,
بن
بصي .وَّل حيفظ هذا احلديث عن هبز ,من حديث هبزَّ ,إَّل عن هذا الشيخ ,وقد روي بغري هذا
خ
إسناده لني واضطراب .انتهى.
اإلسناد ,ويف
قلت :وقد تقدَّ م أنه روي من ٍ
وجه آخر عن هبز .لكنه َّل يصح.

رفع خ
الـدر عن قطـع السـدر

24

حسان بن إبراهيم قال :سألت هشام بن عروة عن قط خع السدر .وهو مستند إىل
خ
خ
سدر عروة ,كان
قص عروة .فقال :ترى هذه األبواب واملصاريع إنام هي من
عروة يقطعه خمن أرضه ,وقالَّ :ل بأس به".
زاد محيد "وقال :يا عراقي جئتني ببدعة .قال :قلت :إنام البدعة خمن خقبلخكم
سمعت من يقول هذا" :لعن رسول اهلل ﷺ من قطع السدر"(.)1
قال أبو داود :يعني من قطع السدر يف ٍ
خ
السبيل والبهائم
فالة يستظخل هبا ابن
حق يكون له فيها.
عبث ًا وظل ًام بغري ي
________________________________

( )1أخرجه أبو داود يف "السنن" ( )5241ومن طريقه البيهقي يف "السنن الكربى" ()141/6
والطايب يف "غريب احلديث" ( )476/1عن أيب بكر خ
بن داسة عن أيب داود به.
واختصه الطايب .فلم يذكر زيادة محيد.
وإسناد صحيح إىل عروة.
حسان.
واملرفوع ضعيف ومنقطع .جلهالة من حدَّ ث َّ
وحسان بن إبراهيم الكرماين.
قال أمحد وابن املديني وابن معني :ثقة.
وأنكر عليه أمحد بعض حديثخه .ولذا قال العقييل :يف حديثه وهم.
وقال أبو زرعةَّ :ل بأس به.
وقال النسائي :ليس بالقوي.
خ
ٍ
ٍ
خ
كثرية .وهو عندي من أ خ
اليشء وَّل
الصدقَّ .إَّل أنه يغلط يف
هل
بأفراد
وقال ابن عدي :قد حدَّ ث
يتعمدْ .
َّ

قال عبد اهلل بن ًأمحد :سمعت شيخ ًا خمن خ
ست وثامنني .ومات سنة
أهل كخرمان .يذكر أنَّه ولخد سنة ي
 .186وذكر أنه مات وله مائة سنة .انتهى .التهذيب (.)214/2
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قال البيهقي :وقد قرأت يف كتاب أيب احلسن العاصمي روايته عن أيب خ
عبد
خ
بن يعقوب خ
بن يوسف عن حممد خ
حممد خ
بن الفرجي( )1عن أيب ثور ,أنه قال:
اهلل
خ
السدر .فقالَّ :ل ْبأس به ,قد روي عن
الشافعي عن قطع
سألت أبا عبد اهلل
َّ
اغ خس ْله ٍ
ٍ
النبي ﷺ أنه قالْ " :
وسدر"( .)2فيكون حمموَّلً عىل ما محله عليه أبو
بامء
داود ,وروينا عن عروة خ
بن الزبري ,أنه كان يقطعه خمن أرضه .وهو أحد رواة
النهي .فيشبه ْ
خ
خاص ًا .كام قال أبو داود.
أن يكون النهي َّ

وقرأت يف كتاب أيب سليامن ال َّطايب(َّ ,)3
أن إسامعيل بن حييى الـمزين س خئل

________________________________

خ
الرتاجم.
( )1يف احلاوي ( الفرج ) بدون ياء النسب .والتصويب من سنن البيهقي وكتب
خ
الفاء ويف آخرها اجليم .هذه النَّسبة إىل
قال السمعاين يف "األنساب" ( :)360/4الفرجي :بفتح
رجل .واملشهور هبذه النسبة :أبو جعفر حممد بن يعقوب الصويف .املعروف خ
ٍ
بابن
الفرج .وهو اسم
الفرجي ن خسب إىل جده األعىل من أ خ
َس من رأى .انتهى.
هل َّ
وأبو ثور :هو إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي .فقيه العراق .تويف  240هـ رمحه اهلل
( )2أخرجه البخاري ( )1207 ,1206ومسلم ( )1206من حديث خ
ٍ
خ
الرجل الذي
عباس يف قصة
ابن
بعريه يف عرفة فامت .فقال النبي ﷺ "اغسلوه ٍ
سقط من خ
بامء وسد ٍر ...احلديث".
وكذا قاله ﷺ للنساء اآليت غس ْلن ابنته .كام أخرج الشيخان عن أم عطية ريض اهلل عنها.
خ
خ
قال ابن املنذر يف "األوسط" ( :)55/9فالسنة ْ
والسدر غسالً .وَّل معنى
باملاء
أن يغسل امليت
السدر يف خ
ٍ
خ
خ
خ
خ
كفعل العا َّمةَّ ,
خ
املرضوب باملاء .وقد
بالسدر
ألن الغسل إنام يقع
املاء
ورقات من
لطرح
خ
الورقات التي تطرحها العا َّمة" .انتهى.
أنكر أمحد
خ
خ
ثم تذر عىل
ثم تدق أو تطحنَّ .
قلت :ومقصوده أن ُيلطان مجيع ًا .وذلك بتجفيف أوراق السدرَّ ,
املاء .فتكون له رغوة كالصابون .وفائدته أنّه يطيب اجلسد ويقويه .حتى َّل يرسع التع َّفن للميت.
( )3غريب احلديث له (.)476/1
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خ
عن هذا ,فقال :وجهه ْ
عمن هجم عىل قط خع السدر لقو ٍم ,أو
أن يكون ﷺ سئل َّ
خ
خ
حرم اهلل ْ
فاستحق ما قاله.
بقطعه
أن يقطع عليه فتحامل عليه
َّ
ليت ْي ٍم ,أو ملن َّ
خ
سبقت السامع .فسمع اجلواب ,ومل يسم خع املسألة ,وجعل نظريه
فتكون املسألة
بن ٍ
حديث أسامة خ
زيدَّ ,
أن رسول اهلل ﷺ قال :إ َّنام الربا يف النسيئة"( .)1فسمع
خ
ٍ
بالذهب َّإَّل مث ً
بمثل
ال
اجلواب .ومل يسم خع املسألة ,وقد قال "َّل تبيعوا الذهب
يد ًا ٍ
بيد"(.)2
احتج به الشافعي من إجازة النبي ﷺ ْ
أن يغسل امليت
واحتج املزين بام
َّ
َّ
بالسدر ,ولو كان حرام ًا مل ُيز اَّلنتفاع به.
قال :والورق من السدر كالغ خ
حرم قطعه
صن .وقد َّ
سوى رسول اهلل ﷺ فيام َّ
شجر احلر خم بني خ
خ ()3
خ
خ
فلمـا مل يمنع خمن ور خق السدر َّ
جواز
دل عىل
ورقه
من
وغريه َّ .
________________________________

محد بن حممد بن إبراهيم البستي .بالضم .نسب ًة إىل بست .بلدة من بالد كابل بني
وأبو سليامن :هو ْ
خ
خ
القدر .رشح البخاري وأبا
الشأن .جليل
هراة وغزنة .ال َّطايب الشافعي .وهو إمام فاضل كبري

دواد .تويف سنة  388هـ
بن ٍ
خ
حديث أسامة خ
زيد  مرفوع ًا.
( )1أخرجه البخاري ( )2069ومسلم ( )1596من
ٍ
سعيد الدري .
( )2أخرجه البخاري ( )2068ومسلم ( )1574من حديث أيب
حتل أل ٍ
( )3أخرجه البخاري ( )1284ومسلم ( )1353عن خ
ٍ
حرم اهلل مكة فلم َّ
حد
ابن
عباس رفعه " َّ
ٍ
ألحد بعدي .أح َّلت يل ساعة من هنارَّ .ل ُيتىل خالها ,وَّل يعضد شجرها".
قبيل .وَّل
ويف رواية "وَّل يعضد شوكه".
وللبخاري ( )1768ومسل ٍم ( )1366عن أنس مرفوع ًا "املدينة حرم خمن كذا إىل كذاَّ .ل يقطع
شجرها" .وملسلم "َّل ُيتىل خالها".
وملسل ٍم ( )1362عن ٍ
جابر رفعه " َّ
حرمت املدينة ما بني َّلبت ْيهاَّ .ل يقطع
حرم مكة .وإين َّ
إن إبراهيم َّ
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قط خع الس خ
در .انتهى.
خ
تأويل احلديث ,أ َّنه حممول عىل خسدْ خر احلر خم( .)1كام
قلت :واألوىل عندي يف
خ
رواية الطرباين.
وقع يف
()2
ألهنا حرم ,وقيل:
وقال ابن األثري يف "النهاية"  :قيل :أراد به سدر مكةَّ ,
خسدر املدينة هنى عن خ
قطعه ليكون أنس ًا وظخ َّ ً
ال ملن هياجر إليها ,وقيل :أراد السدر

ٍ
إنسان
الذي يكون يف الفالة يستظل به أبناء السبيل واحليوان( ,)3أو يف خملك
________________________________

عضاهها ,وَّل يصاد صيدها".
قال ابن حجر يف "الفتح" (( :)48/4اخلال) مقصور .وهو الرطب من النبات .واختالؤه قطعه
واحتشاشه .انتهى.
خ
خ
الضاد املعجمة.
بكرس املهملة .وختفيف
وقوله (عضاهها) قال ابن حجر يف "الفتح" (:)254/6
العضاه شجر الشوك .كالطلح والعوسج والسدر ,وقال الداودي :السمرة هي خ
قال القزاز :خ
العضاه.
َّ
السمرة أثبت ,وظلها أكثف ,ويقال :هي شجرة ال َّطلح .انتهى.
وقال الطايب :ورق َّ
( )1ذهب إىل هذا سفيان بن عيينة.
فروى َّ
الالل كام يف "املنتخب من علله" ( )76/1عن أمحد بن هاشم األنطاكي ,قال :قال أمحد:
خ
العاجل .وقيل لهَّ :
إن ابن عيينة يقول :إنام هني
أكره قطع السدر ,وقال :من قطعه مل ير ما حيب يف
عن قط خع خ
سدر احلرم .فقال أمحد :روى فيه شيئ ًا أو بر ْأيه؟ .قالوا :برأيه .فقال أمحد :مل يبل ْغه احلديث.
انتهى.
خ
املبارك خ
خ
بن حممد بن حممد بن
السعادات
( )2كتاب النهاية ( )353/2يف
غريب احلديث .ملجد الدين أيب َّ
حممد خ
بن عبد الكريم الشيباين اجلزري .املتوىف سنة 606هـ.
( )3وهذا مما َّل َّ
شك يف حتريمه .فاألصل أنه َّل ُيوز اَّلعتداء عىل ما ينتفع به املسلمون – حتى هبيمة
األنعام  -خصوص ًا األشجار التي تكون يف جانب الطرقات الطويلة .يف الشعاب وغريهاَّ .
فإن
ٍ
لشخص ْ
يقصها لينتفع هبا ملصلحتخه
املسافر حيتاج إليها ليستظل هبا .ويرتاح حتتها .فال ُيوز
أن َّ
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فيتحامل عليه ظامل فيقطعه خ
حق ,قال :ومع هذا .فاحلديث مضطرب
بغري ي
الرواية ,فإ َّن أكثر ما يروى عن عروة خ
بن الزبري ,وكان هو يقطع السدر .وي َّتخذ
إباحة خ
خ
قطعه .انتهى(.)1
منه أبواب ًا .وأهل العلم جممعون عىل
________________________________

الاصةَّ .
فإن املصلحة العامة مقدَّ مة عليه.
َّ

( )1وذهب الطحاوي إىل َّ
النهي عن قطعه منسوخ .مستدَّلً بفعل عروة رمحه اهلل .حيث كان يقطعه,
أن
َّ
وصح عنه الرتهيب يف قطعه .كام تقدَّ م نقل كالم الطحاوي.
َّ

أن هني عروة عن خ
وَّل ُيفى ما فيه .إذ لو كان منسوخ ًا لـام ذكره عروة أصالً .والصواب َّ
قطعه فيام إذا
ٍ
ٍ
كان يف خ
مكان يستظل الناس فيه .والرخصة
إنسان فيتحامل عليه شخص فيقصه ظل ًام .أو يف
ملك
خ
فيام إذا كان يف خ
لعمل ٍ
خ
باب ونحوه .ولذا قال ابنه هشام :ترى هذه
اإلنسان .واحتاج إىل قصه
ملك
خ
سدر عروة ,كان عروة يقطعه خمن أرضه ,وقالَّ :ل بأس به" .كام
األبواب واملصاريع إنام هي من
تقدَّ م عند أيب داود ٍ
ٍ
صحيح.
بسند
خ
سبيل الورع.
وأ َّما ماجاء عن اإلمام أمحد يف كراهة قطعه .إنام هو عىل
ففي العدَّ ة ( )1241/4أليب يعىل الفراء :قال اإلمام أمحد يف رواية أيب طالب .وقد سأله عن قط خع
سمع يف قط خع النخل شيئ ًا ,قيل له :فالنَّ ْبق؟ قال :ليس فيه حديث
النخل ,قالَّ :ل بأس به ,مل ن ْ
صحيح ,وما يعجبني قطعه ,قلت له :إذا مل يكن فيه حديث صحيح فلخم َّل يعجبك؟ قال :ألنه عىل
كل ٍ
حال قد جاء فيه كراهة ,والنخل مل ُييء فيه يشء" .انتهى.
وقال ابن مفلح يف "اآلداب الرشعية" ( :)444/3قال إسحاق بن إبراهيم يف "األدب" من
مسائله :سألته .يعني اإلمام أمحد عن السدرة تكون يف الدار فتؤذي .أتقطع؟ قالَّ :ل تقطع خمن
خ
أن تقطع شاخاتا .فيحتمل ْ
أصلخها .وَّل بأس ْ
كراهة القطع ,وتضعيفه
أن يقال :هذا النص يدل عىل
خ
للحديث يدل عىل إباحتخه .فيكون عنه روايتان ,وحيتمل ْ
أن يقال :هذا يدل عىل الكراهة ,والرب
الضعيف حيتج به أمحد وغريه يف مثل هذا ,وقد يقال :إذا ض َّعف أمحد الرب فينبغي ْ
أن ُي َّرج العمل
به يف مثل هذا .انتهى.
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للحديث طرق خ
خ
البيهقي.
فاتت
وبقي
َّ
الرمادي ثنا سفيان عن عثامن خ
بن أيب
قال أبو مسل ٍم الكجي يف "سننه" :ثنا َّ
الطائف عن خ
خ
عبد اهلل خ
سليامن عن خ
رجل من خ
ٍ
بن
أهل
عم له يقال له حسني عن
ابن ي
شديد ,وعن أيب إسحاق الدَّ ويس رفعه أحدمها قال :قال النبي ﷺ" :الذين
يقطعون السدر يصب اهلل عليهم العذاب ص َّب ًا".
صوب اهلل ر ْأسه يف خ
نار
وقال اآلخر  -ومل يرف ْعه " :-من قطع سدر ًة َّ
جهنَّم"(.)1

________________________________

( )1الرمادي :هو إبراهيم بن بشار .أبو إسحاق البصي.
قال ابن حجر يف "التقريب" :حافظ له أوهام.
وسفيان :هو ابن عيينة اهلاليل الشهور.
وعثامن بن أيب سليامن بن جبري النوفيل .و َّثقه أمحد وابن معني وابن سعد وأبو حاتم ويعقوب بن
شيبة .وذكره ابن حبان يف الثقات .وقال :كان قاضي ًا عىل مكة.
ٍ
حديث يف الباب ,أنه روى هذا احلديث عن ابن عمه سعيد بن
وابن عمه جمهول .وقد تقدَّ م يف أول
حممد بن جبري .وهو جمهول أيض ًا.
َأما الرجل الطائفي .فهو جمهول أيض ًا ,وَّل أدري .هل هو عمرو بن أوس الثقفي املتقدم أم َّل.
وعبد اهلل بن شديد مل أجد له ترمجة.
وحيتمل :أنه هو املراد بام رواه أبو نعيم يف "معرفة الصحابة" ( )3751والطيب يف "املتفق
واملفرتق" ( )303/3وابن قانع يف "معجم الصحابة" ( )950والبغوي يف "معجم الصحابة"
ٍ
ٍ
سويد أيب حاتم عن حممد خ
سعيد الطائفي قال :حدَّ ثني أخي (وقال أبو نعيم
بن
( )1730من طريق
مرةً :ابن أخي) املغرية بن سعيد قال :دخلت مع خ
عبد اهلل بن أيب شديدة بستان ًا له فيه سدرة قد عل ْت.

رفع خ
الـدر عن قطـع السـدر

30

تـم خ
ت الرسالة بحمد اهلل.
َّ

()1

________________________________

فقلت له :لو قطعتها .قال :معاذ اهللَّ ,
إن رسول اهلل ﷺ قال "من قطع سدر ًة عن غري زر ٍع بنى اهلل له

بيت ًا يف النار".
كذا وقع عند أيب نعيم والبغوي والطيب" .شديدة".
خ
ابن قان ٍع خ
ووقع عند خ
السكن "شديد" .بدون هاء.
وابن
وإسناده ضعيف .ومرسل أيض ًا.
قال ابن حجر يف "اإلصابة" ( :)137/4عبد اهلل بن أيب شديدة بن عبد اهلل بن ربيعة الثقفي
الطائفي .ذكره البخاري فيمن بعد الصحابة .وروى ابن قان ٍع من طريق حممد خ
بن سعيد الطائفي
أخربين أخي املغرية بن سعيد عن عبد اهلل بن أيب شديد .سمعت رسول اهلل ﷺ يقول :فذكره .وكذا
ابن السكن بال ٍ
هاء ,لكن مل أر عنده .وَّل عند خ
غريه التصيح بسمعت َّإَّل يف رواية خ
وقع عند خ
ابن
قانع .قال ابن السكن :مل يثبت إسناده ,ورواه ابن منده .وفيه قصة ,وقال أبو نعيمَّ :ل تصح له
النبي ﷺ مرس ً
ال يف السدر.
صحبة .وقال البخاري :حديثه مرسل .وقال ابن أيب حاتم :روى عن ي
ٍ
سعيد اهلذيل .وسألت أيب عنه فقال :جمهول .انتهى كالمه.
وروى عنه مغرية بن
ابن قانع بال ٍ
ابن السكن بال ٍ
هاء .دليل عىل أنه وقع عند خ
ابن حجر :وكذا وقع عند خ
قلت :وقول خ
هاء
أيض ًا .كام ذكرت .ووقع يف مطبوع اإلصابة (املغرية بن سعيد عن عبد اهلل بن أيب شديدة) .باهلاء.
وهو خطأ من الناسخ .أ َّما صدر الرتمجة فهو باهلاء .واهلل أعلم.
جهله أبو عيل ابن السكن .كام يف "التهذيب"(َّ )10/12لبن حجر.
َأما أبو إسحاق الدويس .فقد َّ
وكذا قال الذهبي يف "امليزان" ( )448/4إنه جمهول.
وذكره ابن حبان يف "الثقات" (.)576/5
وقوله ( :رفعه أحدم مها ) الرتدد من خ
ابن عيينة رمحه اهلل .كام رواه ال َّطحاوي عنه .وقد تقدَّ م نقل كالمه
يف أول الرسالة.
( )1انتهيت من حتقيقها والتعليق عليها يف يوم األربعاء السابع عرش من شهر ربي ٍع الثاين لعام  1442هـ.
خ
َّ
وصىل اهلل وس َّلم وبارك عىل نبينا حممد.وعىل آله وصحبه أمجعني.
توفيقه وامتنانه.
واحلمد اهلل عىل

