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أ
الخبار املأثورة يف االطالء بالنورة

السيوطي
للحافظ جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر ُّ
املُ َ
توّف نن  199هـ

َّ
أ
َّ
َّ أ
حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه
السال ُم ب ُن حممد بن عبد اهلل العامر
ُ
عبد َ

حقوق الطبع لكل مسلم
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
السن  ,والصال ُة والسال ُم عىل
احلمدُ هلل العظيم املنَ  ,املانح الفضل ألهل ُّ
بعهم من
رنول األُ َم  ,املؤ َيد بالوحي والعصم  ,وعىل آله وصحبه .ومن ت ُ
والسن  ..وبعد:
أهل احلديث ُّ
السيوطي رمحه اهلل  .كتبها من أجل ُنؤال ورد
فهذه رنال لطيف للحافظ ُّ
عليه يف انتعامل النُّورة.
فكتب فيها جواب ًا للسؤال .اشتمل عىل األحاديث الواردة  .وكذا املوقوف
عىل الصحاب  ,واملقطوع عىل التابعني.
وهذه الرنال ُ ُمطبوع

( )

ضمن كتاب "احلاوي للفتاوي" للسيوطي.

ضم عدد ًا كبري ًا من رنائله ,وكذا ما ُنئل عنه فأجاب
وكتاب احلاوي ضخمَ .
طول .
بإجاب ُم َ
( )
غري املح َقق.
وهذه الرنائل منها ا ُملح َقق ف ُطبع بكتاب ُمستقل .ومنها ُ

وكتبه  :عبدُ السالم بن حممد العامر  .القصيم .بريدة .

__________________

عت هذه الرنال "األخبار املأثورة يف االطالء بالنورة" .بتحقيق ُحمي الدين نامي
( )9وقد ُطب ْ
ك َُالب .ح َققها من ُنسختني خطيتني .كام ذكر و َفقه اهلل .وال تلو من تصحيف .واقتص عىل
ضبط النص دون تريج لآلثار املرفوع واملوقوف نوى تعليقات قليل .
حلكم عىل الرجال ,وعىل
( ) ُ
قمت بتحقيق الكتاب .وتريج أحاديثه .ونقل كالم أهل العلم يف ا ُ
ُ
العمل البرشي من نقص وخطأ .نسأل اهلل العفو.
ورشحت األلفاظ الغريب  .وال خيلو
احلديث.
ُ
وكانت بداي حتقيقي للكتاب يف يوم اجلمع  9449 / 6 / 2هـ.
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الخبار املأثورة يف اإلطالء بالنورة
مسأل  -ما قو ُلكم يف اإلطالء بالنُّورة( ) .هل ُهو نن ْ
مأ ُثورة عن الشارع.
ُ
األحاديث الوارد ُة يف ذلك ثابت أم ال؟.
أم ال؟ .وهل
ابن ماجه" ,أنه ﷺ كان إذا طىل بدأ بعورته
كحديث ُأم نلم الذي أخرجه ُ
بالنُّورة .ونائر جسده أه ُله"( ).
__________________

ُضاف إىل
ثم غلبت عىل أخالط ت ُ
( )9قال يف "املصباح املنري" (  :)632/بضم النون .حجر الك ْلسَ ,
الكلس .من زرنيخ و غريه ,وتُستعمل إلزال الشعر .و ( تن َور ) ا ّطىل ( .بالنُّورة ) .و ( ن َو ْر ُت ُه )
معرب  .قال الشاعر
طليتُه هبا ,قيل :عربي  ,وقيلَ :
فا ْبع ْث عل ْيه ْم نن ً ق ُ
اشورهْ ...حتتل ُق املال كح ْلق النُّوره .انتهى.
وقال يف "معجم لغ الفقهاء" ( :)412/9النُّورة :بضم النون .وفتح الراء ,حجر ك ْليس ُيطح ُن
وخي ُ
الشعر فيسقط .انتهى.
لط باملاء ,و ُيطىل به
ُ
ُ
وقال ابن القيم يف "الزاد" ( :)422وأص ُلها .ك ْلس ُجزءان ,وزرنيخ ُجزء ُخيلطان باملاء .و ُيرتكان
ُ
يعمل .وال
ثم ُيطىل به .وَيلس ناع ً ريثام
احلامم بقدر ما ت ُ
نضج وتشتدُّ ُزرقتُهَ ,
يف الشمس .أو َ
مكاُنا باحلناء إلذهاب نار َيتها .انتهى كالمه.
ثم ُيغسل و ُيطىل ُ
ُيم ُّس بامءَ .
قلت :والكلس بكس الكاف .ونكون الالم .حجر أبيض.
الس َمي .
والزرنيخ.
معرب .وهو حجر شديدُ ُّ
فاريس َ
ٌّ
كثري األلوانُ ,خيل ُط بالك ْلس.
قال يف "لغ الفقهاء" ( :) 3 /9بكس الزاي .لفظ ُم َ
عرب ,حجر ُ
فيحلق الشعر .انتهى.
قال القسطنطيني يف "خري الكالم يف التقيص عن أغالط العوام" ( :)3 /9قال الصقّل :يقولون
والصواب كسها .انتهى.
زرنيخ بفتح الزاي.
ُ
زادت ُمدَ ُة وضعه
قلت :وال ُينصح بوضع الزرنيخ مع النُّورة .لشدَ ته .ور َبام أحدث أرضار ًا إذا
ْ
عىل َ
الشعر .خصوص ًا عىل اجللد الرقيق كاآلباط .واهلل أعلم.
( ) نيأيت الكالم عليه إن شاء اهلل.
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( )
ُ
رنول اهلل ﷺ
قالت" :ا َطىل
وحديث عائش الذي أخرجه اإلمام أمحدْ .

فلام فرغ منها .قال :يا معرش املسلمني .عليكم بالنُّورة .فإُنا طيب
بالنُّورةَ .
وطهورَ .
ب هبا عنكم أوناخكم .وأشعاركم"( ).
وإن اهلل ُيذه ُ
فإن قلتُم َ
ْ
بأن ذلك ثابت .فام اجلمع بينه وبني ما أخرجه أبو حاتم عن أنس
ُ
شعره حلقه"( ) .وقول الشيخ حمي الدين
"كان
رنول اهلل ﷺ ال َ
يتنو ُر .فإذا ك ُثر ُ
النووي يف فتاويه :مل يث ُبت يف ذلك يشء .انتهى.
__________________

( )9قال السندي يف "حاشي ابن ماجه" :بتشديد الطاء .افتعال ُي ُ
قال طليتُه بنُورة .أو غريه لطختُه.
ليت إذا فعلته بنفسك( .ونائر جسده) بالنصب ( .وأهله ) بالرفع .وطىل نائر جسده أه ُله.
وا َط ُ
معموَل عامل واحد .انتهى.
فهو من عطف ُ
( ) أخرجه ابن عدي يف "الكامل" (  )362/من طريق احلسني بن علوان عن هشام بن ُعروة عن
أبيه عن عائش .
حديث موضوع .واحلسني بن علوان.
قال ابن معنيَ :
كذاب.
وقال أبو حاتم والنسائي والدارقطني :مرتوك احلديث.
يضع احلديث عىل هشام وغريه وضع ًا ,ال ُّ
كتب حديثه َإال عىل جه
وقال ابن حبان :كان
حيل ُ
ُ
التعجب .انتهى.
ُّ
ونكوت
تنبيه :مل أر احلديث عند أمحد رمحه اهلل يف كُتبه .وكذا عزاه ألمحد .الشوكاين يف "النيل".
ُ
السيوطي عن ُعزو السائل .إقرار له.
( )3إنناده ضعيف جد ًا.
وال أدري ما املقصود بقول السائل "أبو حاتم" .فلم أره عند أيب حاتم ابن حبان يف ُكتبه .وال
ُ
واألول أكثر.
عند أيب حاتم الرازي يف علل ابنه .فهام املقصود عند اإلطالق.
ونيأيت ترَيه ْ
إن شاء اهلل يف ذكر احلديث الوارد يف أنه ﷺ مل يتنور.
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اجلواب .
ُ
ُ
واآلثار مرفوع ً وموقوف ً ومقطوع ً .
حاديث
احلمدُ هلل .قد وردت األ
ُ
موصول ً و ُمرنل ً عن النبي ﷺ ,والصحاب والتابعني بانتعامل النُّورة .فهي
غري مكروه .
ُمباح ُ
وهل ُيطلق عليها ُننَ ؟.
ُّ
حمل تو ُّقفَ ,
السن حتتاج إىل ثبوت األمر هبا .كحلق العان  ,ونتف
ألن ُّ
اإلبط ,وقص الشارب ,وقلم األظفار( )ُ .
وفعل النبي ﷺ ْ -
وإن كان دلي ً
ال عىل
أن هذا من األُمور العادي التي ال ُّ
السن  -فقد ُيقال هناَ :
يدل فع ُله هلا عىل
ُّ
السني .
ُّ
وقد ُي ُ
قال :إنَه إنام فعل ذلك لبيان اجلواز كسائر ا ُملباحات التي فعلها .ومل
بأُنا ُننَ .
تُوصف َ
وقد ُيقال إُنا نن ملا فيه من االقتداء.
وقد ُيقال فيها باالنتحباب .بنا ًء عىل َ
السن .
أن ا ُمل
ستحب أ ُّ
َ
خف مرتب ً من ُّ
ُّ
وحمل هذا كله مامل يقصد ا ُملتنو ُر اتباع النبي ﷺ يف فعله ,أ َما إذا قصد ذلك
فال ريب يف أنَه ْ
بسنَ .
مأ ُجور .وآت ُ

__________________

البخاري ( )5552ومسلم ( ) 52عن أيب هريرة مرفوع ًا "الفطرة مخس .أو مخس من
( )9أخرج
ُّ
ُ
وقص الشارب".
اخلتان ,واالنتحداد ,وتقليم األظفار,
الفطرة.
ُ
ونتف اإلبطُّ ,
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بن عبد اهلل
بن حممد ثنا عبدُ الرمحن ُ
عّل ُ
قال ابن ماجه يف " ُنننه" حدَ ثنا ُّ
الر َماين عن حبيب بن أيب ثابت عن ُأم نلم
ثنا محاد ب ُن نلم عن أيب هاشم ُّ
ريض اهلل عنهاَ " ,
النبي ﷺ كان إذا ا َطىل بدأ بعورته فطالها ,ونائر جسده
أن َ
أه ُله"( ).
( )
ُ
احلامم( ) :هذا إنناد
قال
احلافظ عام ُد الدين ُ
ابن كثري يف كتابه الذي أ َلفه يف َ

صاحب األطراف ,أنه أبو نعيد موىل
بن عبد اهلل هذا ذكر
ُ
جيد .وعبدُ الرمحن ُ
__________________
( )9أخرجه ابن ماجه ( )3259هبذا اإلنناد.
محاد بن نلمه.
كذا رواه َ
وخالفه محا ُد بن زيد .فرواه عن أيب هاشم عن حبيب ُمرن ً
ال .أخرجه ابن نعد يف "الطبقات"
( )44 /9به.
وهذا هو املحفوظ عن حبيب ُمرن ً
ال .كام نيأيت قريب ًا.
يسمع من ُأم
قال البوصريي :هذا حديث رجا ُله ثقات .وهو ُمنقطع .وحبيب بن أيب ثابت مل
ْ
نلم  .قاله أبو ُزرع  .انتهى.
قلت :فعىل هذا  .فاحلديث ُمرنل كال احلالتني.
( ) إنامعيل ب ُن كثري بن ضوء القريش ,البصوي ,الدمشقي .مولده نن  ,229وتف َقه عىل َ
الشيخني
ثم صاهر احلافظ أبا احلجاج املزي.
برهان الدين الفزاري .وكامل الدين ابن قايض شهب َ ,
والزمه ,وأخذ عنه ,وأقبل عىل علم احلديث ,وأخذ الكثري عن ابن تيمي  ,وقرأ األُصول عىل
األصفهاين ,ونمع الكثري ,وأقبل عىل حفظ املتون ,ومعرف األنانيد والعلل والرجال
تصانيف ُمفيدة .منها التفسري ,والبداي والنهاي .
شاب .وله
ُ
والتأريخ ,حتى برع يف ذلك .وهو ٌّ
الصوفي
وقصص األنبياء .وكتاب احلامم .وغريهاُ .تويف يف شعبان نن  ,224و ُدفن يف مقربة ُّ
عند شيخه ابن تيمي  .انتهى .طبقات الشافعي البن قايض شهب (.)956/9
احلامم" .مطبوع بتحقيق نامي حممد جاد اهلل.
( )3وانم كتابه " اآلداب واألحكام املتعلق بدخول َ
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ثم رواه اب ُن ماجه عن عّل بن حممد عن إنحاق بن
بني هاشم .فاهلل أعلمَ ,
منصور عن كامل أيب العالء عن حبيب بن أيب ثابت عن ُأم نلم َ " ,
أن رنول
اهلل ﷺ ا َطىل ووَل عانته بيده"( ) .وقد رواه عبدُ الرزاق عن الثوري عن منصور
عن حبيب بن أيب ثابت عن رنول اهلل ﷺ ُمرن ً
ال( ) .وهذا أيض ًا إنناد جيد.
انتهى كال ُم ابن كثري.
__________________

( )9أخرجه ابن ماجه (  )325من طريق إنحاق بن منصور ,وأبو نعيم يف "احللي " ( )62/5من
عّل ,والبيهقي يف "الكربى" ( )95 /9من طريق أيب داود ال َطياليس كلهم
رواي عاصم بن ي
عن أيب العالء به.
أوثق منه .انتهى.
قال البيهقي :أننده كامل أبو العالء .وأرنله من هو ُ
ثم رواه البيهقي من طريق منصور عن حبيب ُمرن ً
ال.
َ
قلت :كامل أبو العالء.
قال عنه احلافظ يف "التقريب" :صدوق ُخيطئ.
ومنصور :هو ابن املعتمر .وهو ثق ثبت.
وانظر التعليق اآليت.
بن أيب
قال البوصريي يف "روائد ابن ماجه" :هذا حديث رجا ُله ثقات .وهو منقطع.
وحبيب ُ
ُ
ثابت مل يسمع من ُأم نلم  .قاله أبو زرع .انتهى.
قلت :يؤيده .ما أخرجه الطرباين يف "الكبري" ( )3 6/ 3من طريق أيب غسان ثنا كامل أبو
العالء عن حبيب بن أيب ثابت عن إنسان عن أم نلم .
( ) أخرجه عبد الرزاق يف "املصنف" ( )99 2وابن نعد يف "الطبقات" ( )449/9والبيهقي يف
"السنن الكربى" ( )95 /9من طريق نفيان ُمرن ً
ال.
ومنصور :هو ابن املعتمر .وهو ثق ثبت.
ابن مهدي :أربع بالكوف ال ُخيتلف يف حديثهم .فمن اختلف عليهم فهو ُُمطيء .منهم ابن
قال ُ
ا ُملعتمر .انتهى.
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قلت :وله طريق آخر.
بن خالد بن
قال اخلرائطي يف "مساوئ األخالق" :حدَ ثنا القنطري ثنا يزيد ُ
بن زكريا بن أيب زائدة عن ُكهيل عن حبيب بن أيب ثابت عن ُأم
يزيد ثنا حييى ُ
ُ
نلم " َ
الرجل .فإذا بلغ مرا َقه( ) َ
توىل هو ذلك"( ).
النبي ﷺ كان ُينو ُره
أن َ
الوزان ثنا
بن إنحاق بن صالح َ
وقال اخلرائطي :حدَ ثنا أبو بكر أمحدُ ُ
نمعت حممد بن زياد
بن نارشة قال:
ُ
نليامن ب ُن نلم اخلبائر ُّي ثنا ُنليامن ُ
ُ
ُ
احلامم.
ثوبان موىل رنول اهلل ﷺ جار ًا َل .فكان
األهلاين يقول" :كان
يدخل َ
ُ
ُ
رنول اهلل ﷺ
احلامم؟! فقال :كان
صاحب رنول اهلل ﷺ
فقلت :وأنت
ُ
ُ
تدخل َ
ُ
تنو ُر"( ).
احلامم ,وكان ي َ
يدخل َ
__________________
( )9بتشديد القاف.
ور ْفغ ْيه ومذاكريه .واملواضع ا َلتي
قال يف "تاج العروس" ( :)6332/9أراد ما نفل من ب ْطنه ُ
اهلروي يف "الغريب ْني" .أو ال واحد
َج ُع مر يق .قال ُه
تر ُّق ُجلو ُدها ,كنى عن َجيعها باملراق .وهو ْ
ُّ
ري .انتهى.
هلا .كام قال ُه اجلوه ُّ
( ) أخرجه اخلرائظي ( )838عن عّل بن داود القنطري به.
وإنناده ضعيف النقطاعه بني حبيب و ُأم نلم  .كام تقدَ م.
يزيد بن خالد :هو أبو خالد الرمّل .وهو ثق .
بن زكريا من الثقات ا ُملتقنني.
وكذا حييى ُ
أ َما كهيل .فكذا وقع غري منسوب .ومل يتضح َل من هو .ومن املحتمل َ
أن فيه نقط ًا .واهلل أعلم.
( )3أخرجه اخلرائطي يف "مساوئ األخالق" ( )842هبذا اإلنناد.
وإنناده ضعيف جد ًا.
نليامن اخلبائري.
قال أبو حاتم :مرتوك ال ُي ُ
شتغل به.
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أخرجه يعقوب بن نفيان يف "تارخيه" عن نليامن بن نلم احلميص ثنا
ُ
بن نارشة به( ).
بق َي ثنا
نليامن ُ
بن عساكر يف "تارخيه" من طريقه( ).
وأخرجه ا ُ
ُ
احلديث فات ابن كثري.
وهذا
وأخرجه ابن عساكر يف "تارخيه" من طريق مونى بن أيوب عن بق َي عن
ُعمر بن ُنليامن الدمشقي عن مكحول عن واثل بن األنقع قال" :ملا فتح
ُ
لت له مائدة فأكل ُمتَكئ ًا .وا َطىل ,وأصابتْه َ
مس.
رنول اهلل ﷺ خيرب ُجع ْ
الش ُ
_________________

يكذب .وال ُأحد ُ
ث عنه بعد هذا.
ابن اجلُنيد :كان
ُ
وقال ُ
وقال النسائي :ليس بيشء.
غري حديث ُمنكر .ذكره يف "لسان امليزان" (.)13/3
ابن ي
وقال ُ
عدي :له ُ
البخاري وأبو حاتم.
ونليامن بن نارشة األهلاين .نكت عنه
ُّ

وذكره ابن حبان يف "الثقات" ( )389/6وقال :من أهل الشام يروى عن حممد بن زياد
بن نلم اخلبائريُ .يعترب حديثُه من غري رواي ُنليامن بن نلم عنه.
األهلاين ,روى عنه نليامن ُ
انتهى.
ستحم بهُ .يتن َظف فيه  .مأخوذ من املاء احلميم .وهو أشبه
قلت :املقصود باحلامم املكان الذيُ .ي
ُّ
محام البخار.
بالسونا .أو َ
ما ُيعرف يف زماننا هذا ُّ
ُسمى
وليس املقصود به ما ُيقىض به احلاج من غائظ أو بول .كام يف زماننا هذا .وهي التي ت َ
دورات املياه .ومل يث ُبت حديثَ ,
احلامم .واهلل أعلم.
النبي ﷺ دخل َ
أن َ
( )9أخرجه يف كتابه "املعرف والتاريخ" ( .)912/
( ) أخرجه ابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )925/99وكذا البيهقي يف "السنن الكربى"
( )95 /9من طريق عبد اهلل بن جعفر بن درنتويه عن يعقوب بن نفيان به.
البيهقي يف السند "بقي بن الوليد".
ومل يذكر
ُّ
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ولبس ال ُّظ َل "( ).
الرب ُطل ( ) .وأومأ بيده إىل ر ْأنه.
قال أمحد:
ُ
نألت آدم .ما ال ُّظل ؟ قالُ :
__________________
( )9أخرجه ابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )22/45والطرباين يف "املعجم الكبري" (  )6 /ويف
"مسند الشاميني" ( )3318من ُطرق عن بقي بن الوليد عن ُعمر الدمشقي به.
هكذا عند الطرباين.
ابن عساكر فقال "عمر بن نليامن الدمشقي" .وأرود هذا احلديث يف ترَجته.
وأ َما ُ
قلت :وهو حديث منكر.
بن أيب ُعمر.
ُعمر :هو ابن مونى الوجيهي الدَ مشقي .و ُيقال :عمر ُ
منكر احلديث.
قال البخاري وابن عديُ :
وقال ابن معني :ليس بثق .
يضع احلديث متن ًا وإنناد ًا.
وقال ابن عدى :هو ممن ُ
وقال البيهقي :فهو من مشايخ بقي ا ُملجهولني .وروايته منكرة.
ُ
مر جمهول .وهو يف َجل
ليست هذه
عدي أحاديث .وقال:
ابن
ْ
ي
وذكر له ُ
األحاديث حمفوظ ً  .و ُع ُ
مشايخ بقي املجهولني.
ابن حجر يف "التهذيب" ( )4 8/2والذهبي يف "امليزان" (4/3
ذكر هذا ُ
قال اهليثمي يف "املجمع" (/5

).

الطرباين من رواي بقي عن ُعمر الشامي ,وبق َي ثق .
) :رواه
ُّ

وعمر مل أعرفه ,وبق َي رجاله ثقات .انتهى.
ولكنَه ُمدلسُ ,
وقال ابن أيب حاتم يف "العلل" (2/9

نألت أيب عن حديث رواه بقي ُ عن ُعمر الدمشقي
):
ُ

عن مكحول عن واثل بن األنقع َ " ,
أن رنول اهلل ﷺ يوم خيرب ُجعلت له مأ ُدب  ,وأكل ُمتكئ ًا,
بن ُمونى الوجيهي.
وا َطىل بالنورة  ,وأصابته
الربطل " .فقال أيب :هو ُعمر ُ
ُ
الشمس .ولبس ُ
وهذا حديث باطل .انتهى كالمه.
الرب ُط ُّل.
الرب ُط ُل .ك ُقنْ ُفذُ .ر ّبام ُشددت الال ُم ,فقيلْ ُ :
( ) قال يف "تاج العروس" (ْ ُ :)6824/9
الصواب.
والرب ُطل ُ  :املظ َل ُ َ
الصيف َي  .وهو َ
الضيق ُ عن ال ّليث .ووقع يف التَكمل والتهذيبَ :
ُْ
الرب ُطل  .فكالم نبط ٌّي ليس من كالم العرب .قال أبو حاتم :قال
وقال ُ
ابن ُدر ْيد :فأ َما ُ ْ
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وهذا أيض ًا فات ابن كثري.
وقال نعيد بن منصور يف "نننه" :ثنا ُهشيم عن أيب املرشيف ليث بن أيب
ُ
رنول اهلل ﷺ إذا ا َطىل وَل عانته
راشد عن أيب معرش عن إبراهيم قال" :كان
بيده"( ).
ابن أيب شيب يف "املصنف" عن ُهشيم ورشيك كالمها عن أيب
وأخرجه ُ
املرشيف به( ).
ابن ماجه.
يتقوى باملوصول الذي أخرجه ُ
قال ابن كثري :وهو ُمرنل َ
الزبري
بن ننان ال ُعقيّل عن حممد بن ُّ
الصغدي ُ
وقال نعيد بن منصور :ثنا ُّ
ُ
وتنور"( ).
احلنظّل عن مكحول قال" :ملا افتتح
رنول اهلل ﷺ خيرب أكل ُمتَكئ ًا َ
_________________

األصمع ُّي :ب ْر .ابن ,والنَب ُط َيعلون الظاء طا ًء .فكأُنم أرادوا ابن الظ ّل .أال تراهم يقولون:
النا ُطور ,وإنام هو النا ُظور .انتهى.

( )9أخرجه عبد اهلل بن اإلمام أمحد يف "العلل" (36

وأنلم الوانطي يف "تاريخ
) عن والده.
ُ

وانط" ( )9 3/9من طريق القانم بن عيسى كالمها عن ُهشيم به.
نمعت أيب يقول :مل يسمع ُهشيم من ليث أيب امل ْرشيف شيئ ًا .انتهى.
بن اإلمام أمحد:
ُ
قال عبدُ اهلل ُ
ابن معني :ال بأس به.
قلت :املرشيف .قال عنه ُ
وابن املديني
وأبو معرش :هو زياد بن كليب احلنظّل التميمي .روى له مسلم .وو َثقه
النسائي ُ
ُّ
والعجّل.
التابعي الثق املشهور.
وإبراهيم :هو النخعي
ُّ
( ) أخرجه ابن أيب شيب يف "املصنف" ( )9919وعنه عبدُ اهلل بن اإلمام أمحد يف "العلل" () 32
هبذا اإلنناد.
( )3إننا ُده ضعيف جدَ ًا .مع إرناله.
وصغدي لقب.
انمه ُعمرُ .
ُصغدي بن ننانُ .يكنى أبو معاوي ُ .
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يذكره .وهو ُمرنل.
قلت :هذا احلديث فات ابن كثري .فلم ْ
حدري عن عبد الواحد
وقال أبو داود يف "املرانيل" :حدَ ثنا أبو كامل اجل
ُّ
هو اب ُن زياد عن صالح بن صالح عن أيب معرش زياد بن كُليبَ " ,
أن رج ً
ال َنور
ُ
ُ
رنول اهلل ﷺ نفسه"( ).
ونور
كف
فلام بلغ العان
َ
الرجلَ .
رنول اهلل ﷺَ .
البيهقي يف " ُنننه ال ُكربى".
أخرجه
ُّ
ويف تاريخ ابن عساكر بسند ضعيف عن ابن ُعمرَ " ,
تنو ُر
النبي ﷺ كان ي َ
أن َ
كل شهر .و ُيقل ُم أظفاره َ
َ
كل مخس عرشة"( ).
_________________
ابن معني :ليس بيشء.
قال ُ
مر.
انمه ُع ُ
وقال الدارقطني :مرتوك احلديث ُ
وقال أبو زرع  :ضعيف.
حممد بن الزبري احلنظّل .مرتوك.
ض َعفه ابن معني وأبو حاتم والنسائي.
نظر.
منكر احلديث .وفيه ُ
وقال البخاريُ :
وقال ابن عبد الرب يف "التمهيد" ( :)16/6ضعيف يف حديثه مناكري .ال خيتلفون يف ذلك.
انتهى.
قلت :وقد تقدَ م من رواي مكحول عن واثل  .ونندُ ه ضعيف أيض ًا.
( )9أخرجه أبو داود يف "املرانيل" ( )449عن أيب كامل به.
وهذا إنناد رجا ُله ثقات َإال أنه ُمعضل.
حي .أبو حيان الثوري اهلمداين الكويف .وقد ُينسب إىل جده.
بن صالح هو ُ
صالح ُ
ابن ي
وقد تقدَ م قريب ًا عن أيب معرش عن إبراهيم النخعي.
البيهقي .أي :أنَه ذكر َ
أن أبا داود رواه يف املرانيل .ومل ُيسنده البيهقي.
تنبيه :قوله .أخرجه
ُّ
( ) أخرجه ابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( ) 62/53من طريق العباس بن ُعثامن ا ُملعلم حدَ ثني
رواد عن نافع عن ابن ُعمر.
الوليدُ عن عبد العزيز بن أيب َ
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ذكر التوقيت.
هذا احلديث فات ابن كثري .وفيه فائدة نفيس  .وهي ُ

_________________

الوليد بن مسلم ثق ثبت َإال أنه ُمدلس.

ُ
سمع ,وكانت له
اختلطت عليه أ
نألت أمحد عن الوليد فقال:
قال ُمهن ُأ:
ْ
ُ
حاديث ما نمع ,وما مل ي ْ
ُمنكرات .منها حديث عمرو بن العاص "ال تلبسوا علينا ديننا" يف هذا عن النبي ﷺ.
وقال املروذي عن أمحد :كان الوليدُ كثري اخلطأ.
بن أمحدُ :نئل عنه أيب .فقال :كان ر َفاع ًا.
وقال عبدُ اهلل ُ
قلت :وقوله "كان رفاع ًا" يعنون أنه يرفع احلديث املوقوف .كام قال ابن حجر.
نحوه من ُطرق عن نافع عن ابن عمر موقوف ًا .وكذا من ُطرق عن ابن ُعمر من
قلت :وقد جاء ُ
بعضها.
فعله .وني ْأيت ُ
وعبد العزيز بن أيب روادُُ .متلف فيه.
ورمي باإلرجاء .انتهى.
قال ابن حجر يف "التقريب" :صدوق عابد ر َبام وهمُ .
والعباس بن عثامن.
قال عنه ابن حجر يف "التقريب" :صدوق ُخيطئ.
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قت
أخرج
ثم ت َل ُ
الطرباين عن يعّل بن ُم َرة الثقفي قال" :ا َط ُ
ليت يوم ًاَ .
ُّ
عّل .فقال:
النبي ﷺ فناولتُه يدي.
بزعفران.
ُ
ُ
فأتيت َ
فقلت :يا رنول اهلل .صل َ
قت .فقال :ألك امرأة؟ قلت:
ثم ت َل ُ
تنور ُتَ .
ما هذا الذي عىل يدك.؟ قلت :إين َ
ثم اغس ْله .ثالث مرات.
ال .قال :ألك رس َي ؟ قلت :ال .قال:
ْ
فانطلق فاغس ْلهَ ,
النبي ﷺ َ
عّل"( ).
فانطلقت
ثم أ ُ
ُ
ُ
تيت َ
مراتَ .
فاغتسلت ثالث َ
فصىل َ
ُ
رجال
والطرباين يف "الكبري" بسند رجا ُله
وأخرج ُمسدَ د يف "مسنده"
ُّ
ُ
صاحب احلامم .فإذا بلغ
احلامم ف ُينو ُره
الصحيح عن ابن ُعمر" ,أنه كان
ُ
َ
يدخل َ
احلاممْ :
اخ ُرج"( ).
ح ْقوه .قال لصاحب َ
__________________
( )9أخرجه الطرباين يف "املعجم الكبري" (  ) 66/والبيهقي يف "شعب اإليامن" ( )6948وابن
قانع يف "معجم الصحاب " ( )9198من طريق عبد الواحد بن زياد عن عبد الرمحن بن إنحاق
بن يعىل بن ُم َرة الثقفي عن أبيه يعىل.
قال :حدَ ثني عبدُ اهلل ُ
وإننا ُده ضعيف جدّ ًا.
بن يعىل.
فيه عبد اهلل ُ
غري واحد .روى عنه ابنُه ُعمر .وهو
قال ابن حجر يف "لسان امليزان" ( :)321/3ض َعفه ُ
االحتجاج بخربه إذا انفرد
ضعيف أيض ًا .قال البخاري :فيه نظر .وقال اب ُن حبان :ال ُيعجبني
ُ
لكثرة املناكري يف روايته ,وال أدري أذلك منه .أم من ابنه ُعمر .فإنَه واه أيض ًا .وذكره ال ُعقيّل يف
"الضعفاء" .وأورد له حديثني .انتهى كالمه.
بن إنحاق .هو الوانطي .وهو مرتوك.
وعبد الرمحن ُ
ُ
التنور.
وقد ُروي
السنن وأمحد وغريهم .دون ُّ
احلديث من ُطرق ُأخرى عن يعىل .عند أهل ُّ
واقتصوا عىل التخ ُّلق .وهو املحفوظ .واهلل أعلم.
بن
بن املثنى ثنا ُمسدَ د ثنا عبدُ اهلل ُ
( ) أخرجه الطرباين يف "املعجم الكبري" (  ) 6/9حدثنا معاذ ُ
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ُ
ثوبان جار ًا
البيهقي يف "نننه" عن حممد بن زياد األهلاين قال":كان
وأخرج
ُّ
ُ
ويتنور"( ).
احلامم.
لنا ,وكان
َ
يدخل َ
البيهقي من طريق ُأنام بن زيد الليثي عن نافع قال" :كان عبدُ اهلل
وأخرج
ُّ
بن عمر يطّلْ .
فيأ ُمرين أطليه حتَى إذا بلغ نفلته وليها هو"( ).
ُ
صحاب رنول
وأخرج اخلرائطي عن مكحول قال" :ملا قدم أبو الدرداء وأ
ُ
احلاممات ,وا َطلوا بالنُّورة"( ).
اهلل ﷺ الشام دخلوا َ
_________________
داود عن عبد اهلل بن نعيد بن أيب هند عن نافع عنه.
ُ
رجال الصحيح .انتهى.
قال اهليثمي يف "املجمع" ( :)348/9رواه الطرباين يف الكبري .ورجا ُله
قلت :وهو كام قاال.
بن داود .املشهور باخلريبي .أخرج له ال ُبخاري واألربع .
عبد اهلل ُ
وعبد اهلل بن نعيد .أخرج له الشيخان.
وأخرجه مسدَ د .كام يف "املطالب العالي " ( )66/9البن حجر .و "احتاف املهرة" ()28/9
للبوصريي :حدَ ثنا عبد اهلل بن داود عن م ْسعر عن عطي عن ابن ُعمر.
ُ
الصحيح دون عطي العويف .وهو ضعيف.
ورجا ُله
رجال َ
َ
ولعل ُمسدَ د ًا رواه عىل الوجهني َجيع ًا.
( )9إنناده ضعيف جد ًا.
تنور.
وتقدَ م ترَيه يف ذكر األحاديث الواردة يف أنَه ﷺ َ
( ) أخرجه البيهقي يف "السنن الكربى" ( )95 /9من طريق عبد اهلل بن وهب عن ُأنام به.
وإنناده قوي.
( )3أخرجه اخلرائطي يف "مساوئ األخالق" ( )842حدثنا أبو احلارث الدمشقي ,ثنا هشا ُم ب ُن
خالد األزرق  ,ثنا الوليد عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول به.
ُ
ورجال إنناده ال بأس هبم.
ابن ثوبان :هو عبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان ُينسب إىل جدَ ه.
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البيهقي من طريق عبد اهلل بن ُعمر عن نافعَ " ,
أن ابن ُعمر كان ال
وأخرج
ُّ
ويلبس إزار ًاْ .
ُ
ثم
تنو ُر يف البيت,
ُ
احلامم ,وكان ي َ
ويأ ُمرين أطّل ما ظهر منهَ .
يدخل َ
يأ ُمرين ْ
خرج عنه .فيّل فرجه"( ).
أن أ ُ
وأخرج عبدُ الرزاق عن ُأم كُلثوم قالت" :أمرتْني عائش فطليتُها بالنُّورة,
ثم طليتُها باحلنَاء عىل أثرها .ما بني ق ْرُنا إىل قدمها ,من حصباء كانت هبا"( ).
َ
_________________
والوليد هو ابن مسلم.

وأبو احلارث شيخ اخلرائطي :هو حممد بن مصعب.
املشهور .أرنل عن َجع من الصحاب  .ونمع من بعضهم.
التابعي
ومكحول عامل ُ أهل الشام
ُ
ُّ
سمع من واحد
قال الرتمذي :نمع مكحول من واثل  .وأنس .وأيب هند الدَ اري ,و ُيقال إنه مل ي ْ
من الصحاب َإال منهم .انتهى.
ابن معني" نمع مكحول من واثل بن األنقع ,ومن ُفضال بن ُعبيد ,ومن أنس  .اهـ
وقال ُ
بن مونى يقول :إذا جاء العلم من الشام
وقال أبو مسهر عن نعيد بن عبد العزيز :كان نليامن ُ
عن مكحول قب ْلناه .انتهى.
وقال عثامن بن عطاء :كان مكحول أعجم َي ًاّ .
وكل ما قال بالشام ُقبل منه .انتهى.
هتذيب التهذيب ( ) 58/92و "جامع التحصيل" (.) 85/9
( )9أخرجه البيهقي يف "السنن الكربى" ( )95 /9من طريق عبد اهلل بن وهب عن عبد اهلل بن ُعمر
ال ُعمري به.
األكثر.
كرب .ض َعفه
ُ
وال ُعمري ا ُمل َ
وأخرجه عبد الرزاق يف "املصنف" ( )99 4عن عبد اهلل بن ُعمر ُمتص ًا بلفظ "أنه كان ال
ُ
يدخل احلامم .وال يطّل".
( ) أخرجه عبد الزراق يف "املصنف" ( )9935من طريق حممد بن ُعبيد اهلل عن أم كلثوم به.
فقلت هلا :أمل تكوين تنهي النساء؟ فقالت :إين نقيم  .وأنا أُنى اآلن َأال تدخل
ومتامه "قالت:
ُ
احلامم َإال من ُنقم".
امرأة َ
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ُ
بن إنامعيل عن كامل عن
ابن أيب شيب يف "املصنَف" :حدَ ثنا
مالك ُ
وقال ُ
حبيب قال" :دخل احلامم عطاء وطاووس وجماهد فا َطلوا فيه"( ).
وحدَ ثنا أبو أنام عن ُعمر بن محزةَ " ,
أن نامل ًا ا َطىل مر ًة"( ).
والربيع وأيب حارث قالوا" :بلغ عمر َ
أن
وأخرج ُ
ابن عساكر عن أيب عثامن َ
( )
احلامم فتد َلك بعد النُّورة ُ
بخمر.
بخبز عصفر .معجون ْ
خالد بن الوليد دخل َ

حرم ظاهر اخلمر وباطنها,
فكتب إليه :بلغني أنَك تد َلكت بخمر .وإ َن اهلل قد َ
_________________
وإننا ُده ضعيف جدَ ًا.

العرزمي.
فيه حممد ُ
بن عبيد اهلل ْ
الناس حديثه.
بن أمحد عن أبيه :ترك ُ
قال عبدُ اهلل ُ
كتب حدي ُثه.
وقال الدُّ وري عن ابن معني :ليس بيشء .وال ُي ُ
ابن املبارك وحييى.
وقال
البخاري :تركه ُ
ُّ
كتب حدي ُثه.
وقال
النسائي :ليس بثق  .وال ُي ُ
ُّ
( )9أخرجه ابن أيب شيب يف "املصنف" ( )9985هبذا اإلنناد.
وإننا ُده ال بأس به.
كامل أبو العالءُُ .متلف فيه.
ابن حجر يف "التقريب" :صدوق ُخيطئ.
قال ُ
وأخرجه ابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )19/49وأبو نعيم يف "احللي " (  )43/من رواي
َيتمع عندي مث ُلهم
أيب ننان نعيد بن ننان الشيباين عن حبيب قال" :اجتمع عندي مخس ال
ُ
ثم دخلوا
أبد ًا ,عطاء ,وطاووس ,وجماهد ,ونعيد بن جبري ,وعكرم  ..فذكر قص ً  .وقالَ :
احلامم لي ً
ال"انتهى  .ومل يذكر االطالء.
َ
( ) أخرجه ابن أيب شيب يف "املصنف" ( )9981هبذا اإلنناد.
( )3يف رواي الطربي "بثخني".
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فإُنا نجس"( ).
وقد ح ُرم ُّ
متسوها أجسامكم َ
رشهبا .فال ُّ
حرم ُ
مس اخلمر .كام ُ

__________________

( )9أخرجه ابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( ) 64/96والطربي يف "تارخيه" ( )966/3من
رواي ُشعيب بن إبراهيم عن نيف بن ُعمر عنهم به.
وإننا ُده ضعيف جدَ ًا .ومتنُه ُمنكر.
شعيب بن إبراهيم الكويف.
ُ
حاديث وأخبار .وهو ليس
بن عدي يف "الكامل" ( :)4/4شعيب بن إبراهيم هذا .له أ
قال ا ُ
بعض النكرة,
قدار ما يروي من احلديث واألخبار ليست بالكثرية ,وفيه ُ
بذلك املعروف .وم ُ
َ
ألن يف أخباره وأحاديثه ما فيه حتامل عىل السلف .انتهى.
قال الذهبي يف "امليزان" (  :) 25/راوي ُ كُتب نيف عنه ,فيه جهال  .انتهى.
وأقرمها.
ونقل ابن حجر يف "اللسان" ( )945/3كالم ابن عدي والذهبيَ .
صاحب كتاب الردة .وكتاب الفتوح.
نيف بن عمر التَميمي اإلخباري املشهور.
وفيه أيض ًا
ُ
ُ
قال أبو حاتم والدارقطني والنسائي :مرتوك .زاد أبو حاتمُ :يشبه حديثُه حديث الواقدي.
وقال أبو داود :ليس بيشء.
ضعيف احلديث ,وقال مر ًة :ف ْلس خري منه.
وقال ابن معني:
ُ
دي :بعض أحاديثه مشهورة .وعا َمتُها ُمنكرة مل ُيتابع عليها.
وقال ابن ع ي
واهتم
ضع احلديثُّ .
ابن حبان :يروي املوضوعات عن األثبات .قال :وقالوا إنَه كان ي ُ
وقال ُ
بالزندق  .انتهى من التهذيب" ( ) 51/4البن حجر.
قال الصفدي يف "الوايف" ( :)98 /5تُويف يف حدود الثامنني ومائ .
قلت :وشيوخ نيف يف هذا اخلرب غال ُبهم جماهيل.
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عّل عن زائدة عن
قال ابن أيب شيب يف "املصنف" :حدَ ثنا ُحسني ُ
بن ي
ُ
وعمر
رنول اهلل ,ﷺ وأبو بكر,
هشام عن احلسن  -هو البصي  -قال" :كان
ُ
ال يط ُلون"( ).
( )
ثم هو ُمعارض
قال ابن كثري :هذا من مرانيل احلسن .وقد تُكلم فيها َ ,

__________________

( )9أخرجه ابن أيب شيب يف "املصنف" ( )925/9هبذا اإلنناد.
التابعي املشهور.
احلسن :هو ابن أيب احلسن البصي
ُّ
مهام عن قتادة,
وأخرج ُ
ابن نعد يف "الطبقات" ( )925/2أخربنا عمرو بن عاصم قال :حدَ ثنا َ
" َ
يتنو ُر" .وننده صحيح.
أن احلسن كان ال َ
عمن شئتم .يعني من
( )قال العالئي يف "جامع التحصيل" ( :)21/9قال ابن نريين :حدثوا َ
عمن أخذا احلديث .وقال أمحد بن حنبل:
املرانيل َإال عن احلسن وأيب العالي  .فإُنام ال ُيباليان َ
ليس يف املُرنالت يشء أضعف من ُمرنالت احلسن وعطاء بن أيب رباح .فإُنام ُ
يأخذان عن كل
ثم
أحد ,وروى محا ُد ُ
بن نلم عن عّل بن زيد بن ُجدعان قال :ر َبام حدَ ثنا احلسن باحلديثَ .
ث به .فأ ُ
أنم ُعه بعدُ ُحيد ُ
قول :من حدَ ثك يا أبا نعيد؟ فيقول :ما أدري غري أين نمعتُه من ثق .
ُ
فأقول :أنا حدَ ثتُك به.
احلسن ُي ُ
رنل عن عّل بن زيد .وهو ُمتك َلم فيه كثري ًا .وتوثي ُقه إياه بحسب ظنه .وقال ابن
فهذا
ُ
ُ
عمن هذه األحاديث التي ُ
رنول اهلل
تقول فيها قال
عون :قال بكر ا ُملزين للحسن .وأنا عندهَ :
ُنت إذا اجتمع َل أربع ُ نفر
ﷺ؟ .قال عنك .وعن ذا .وهذا ك ُّله ير ُّد ما ُذكر عن احلسن أنَه قال :ك ُ
ُ
رنول اهلل ﷺ .مع أنه مل أجدْ ه ُمسند ًا ,بل هو يف
من أصحاب رنول اهلل ﷺ تركتُهم .وقلت :قال
كُتبهم هكذا ُمنقطع ًا .انتهى كالم العالئي.
ابن املديني وغريه .وخالفه األكثرون.
قلت :أثنى عىل ُمرنالته ُ
قال ابن رجب يف "الفتح" ( :)6 /3مرانيل احلسن .فيها ضعف عند األكثرين .انتهى.
ُ
يأخذ
وقال ابن حجر يف "فتح الباري" ( :)542/99كانوا ال يعتمدون مرانيل احلسن ,ألنَه كان
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باألحاديث السابق .
البيهقي يف "نننه" عن عبد اهلل بن ا ُملبارك قال :ما أدري من أخربين
وأخرج
ُّ
عن قتادةَ " ,
يتنور"( ).
النبي ﷺ مل َ
أن َ
وأخرج أبو داود يف "املرانيل" من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن نعيد
عن قتادةَ " ,
يتنور ,وال أبو بكر ,وال ُعمر ,وال ُعثامن"( ).
النبي ﷺ مل َ
أن َ
كالمها منقطع.
النبي ﷺ ال
وأخرج
البيهقي من طريق ُمسلم ا ُملالئي عن أنس قال" :كان ُّ
ُّ
شعره حلقه"( ).
َ
يتنور .فإذا ك ُثر ُ
_________________
عن كل أحد .انتهى.

( )9أخرجه البيهقي يف "السنن الكربى" ( )95 /9من رواي ُنفيان بن عبد امللك قال :قال عبدُ
اهلل .يعني ابن ا ُملبارك ..فذكره.
( ) أخرجه أبو داود يف "املرانيل" (  )44وابن نعد يف "الطبقات" ( )44 /9والبيهقي يف
"السنن ال ُكربى" ( )95 /9من طريق عبد الوهاب به.
بن ُعمر احلويض
بن عاصم الكاليب
وحفص ُ
ُ
وأخرجه ابن نعد أيض ًا ( )449/9أخربنا عمرو ُ
قاال :أخربنا مهام عن قتادة به.
الرانبي عن
وأخرج ابن نعد أيض ًا ( ) 19/3أخربنا حجاج ُ
بن حممد قال :أخربنا أبو هالل َ
وعمر وعثامن".
تنورون ,أبو بكر
قتادة قال" :كان اخللفا ُء ال ًي َ
ُ
( )3أخرجه البيهقي يف "السنن الكربى" ( )95 /9وأبو الشيخ يف "أخالق النبي ﷺ" ()262
وأبو نعيم يف "أخبار أصبهان" (4

والبغوي يف "رشح السن " ( )1 /6من طريق عّل بن
)9
ُّ

السكَري عن ُمسلم به.
احلسن بن شقيق عن أيب محزة ُّ
ابن حجر يف "الفتح" ( :)344/92إننا ُده ضعيف جدَ ًا.
قال ُ
الضبي ا ُملالئي الرباد األعور .أبو عبد اهلل الكويف.
بن كيسان َ
قلت :فيه مسلم ُ
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فإن كان حفظه ف ُيحتمل ْ
ضعيف احلديثْ .
أن
قال البيهقيُ :مسلم ا ُملالئي
ُ
يكون قتاد ُة أخذه أيض ًا عن أنس .انتهى.
األمر إىل أنَه حديث واحد.
قلت :فرجع ُ
وهو أوالً  :ضعيف.
كثر عدد ًا( ).
وثاني ًاُ :معارض باألحاديث السابق  .وهي أقوى منه نند ًا ,وأ ُ
وثالث ًاَ :
تقديم
أن تلك ُمثبت  .وهذا ناف .والقاعد ُة األُصولي عند التعارض
ُ
ا ُملثب ُت عىل النايف.
خصوص ًا َ
أن التي روت اإلثبات بارشت الواقع  .وهي من ُأ َمهات ا ُملؤمنني.
جدر هبذه القض َي  ,فإُنا مما ُي ُ
ظهر الناس.
فعل يف اخللوة غالب ًا .ال بني أ ُ
وهي أ ُ
وكالمها من وجوه الرتجيحات.
فهذه مخس أجوب .
تنو ُر ,وتار ًة
ونادس :وهو أنَه عىل حسب اختالف األوقات .فتار ًة كان ي َ
يتنو ُر.
كان ُ
حيلق ,وال َ
وقد ُروي ُ
مثل هذا االختالف عن ابن ُعمر .فتقدَ م من ُطرق عنه ,أنَه كان
يتنور.
َ
الطرباين يف "الكبري" بسند رجا ُله ُمو َثقون عن ُنكني بن عبد
وأخرج
ُّ
_________________
قال ابن معني واجلوزجاين والنسائي :ليس بثق .
وقال أبو زرع وأبو حاتم :ضعيف احلديث.
ذاهب احلديث ال أروي عنه.
وقال البخاري يتكلمون فيه .وقال يف موضع آخر :ضعيف
ُ
فجميع األحاديث ضعيف .
نسبي.
( )9القوة والكثرة ال تعني صح احلديث وقبوله .فهو أمر
ُ
ٌّ
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لق عنه الشعر.
العزيز عن أبيه قال" :
دخلت عىل عبد اهلل بن ُعمر .وجاري ُته حت ُ
ُ
فقالَ :
إن النُّورة تُر ُّق اجللد"( ).
فاجلمع بني هذا وبني ما تقدَ م .أنَه فعل األمرين مع ًا .هذا يف أوقات .وهذا
ُ
يف أوقات.
التنور ,و ُيعل ُله بأ َنه من النعيم.
نعم ثبت عن ُعمر بن اخلطاب ,أنه كان يكره ُّ
بن عّل عن حممد بن قيس األندي عن
بن منصور :حدَ ثنا ح َبان ُ
قال نعيد ُ
تنور؟ قال:
بن اخلطاب
يستطيب باحلديد .فقيل له :أال َ
ُ
عمر ُ
رجل قال" :كان ُ
إُنا من النعيم .وأنا أكر ُهها"( ).
ابن أيب شيب  :حدَ ثنا وكيع عن حممد بن قيس األندي عن العالء بن
وقال ُ
مر رج ً
رت له
ال أهلب( ) ,وكان ُ
حيلق عنه الشعر .و ُذك ْ
أيب عائش قال" :كان ُع ُ
__________________

()9أخرجه الطرباين يف "املعجم الكبري" (  ) 66/9وابن نعد يف "الطبقات" ()954/4
والبخاري يف "األدب املفرد" (  )939من ُطرق عن ُنكني بن عبد العزيز الع ْبدي به.
الطرباين يف الكبري ,ورجا ُله ُمو َثقون .انتهى.
قال اهليثمي يف "املجمع" ( :)348/9رواه
ُّ
قال ابن حجر يف "الفتح" ( :)348/92هذا ملن مل يقو عىل الت َُّنور .من أجل َ
أن النُّورة تُؤذي
اجللد الرقيق .كجلد اإلبط .انتهى.

( ) ننن نعيد بن منصور يف عداد املفقود نوى أجزاء قليل منه.
َ
بن أيب عائش اآليت بعده .وهو جمهول.
ولعل الرجل املُبهم هو العالء ُ
وقوله( :باحلديد) أي باملوس.
( )3يف بعض النسخ "أهدب" بالدال ا ُملهمل  .والصواب "أهلب" كام يف مطبوع ابن أيب شيب .
ُ
غليظ َ
ب
ب
الشعر ,ويف "التهذيب" :رجل أ ْهل ُ
قال يف "لسان العرب" ( :)286/9رجل أ ْهل ُ
الكثري شعر الر ْأس واجلسد .انتهى.
ب
إذا كان شع ُر أ ْخدع ْيه وجسده غالظ ًا ,واأل ْهل ُ
ُ
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النُّورة .فقال :النُّورة من النعيم"( ).
وقد ُروي عنه ما ُّ
يدل عىل أنَه إنام كره اإلكثار من ذلك.
بن املبارك يف "كتاب الزهد" :حدَ ثنا بقي ُ حدَ ثني أرطاة ب ُن
قال عبد اهلل ُ
بعضهمَ " .
أن عمر بن اخلطاب قال :إ َياكُم وكثرة احلامم ,وكثرة
املنذر حدَ ثني ُ
طالء النُّورة ,والتوطي عىل ال ُفرشَ .
فإن عباد اهلل ليسوا با ُملتنعمني"( ).
فهذا األثر قاطع للنزاع.
التنور َ
ُ
كل شهر.
وأوىل ما اع ُتمد يف التوقيت.
حديث ابن ُعمر السابق .وهو ُّ
__________________
( )9أخرجه ابن أيب شيب يف "املصنف" (  )991وابن نعد يف "الطبقات" ( ) 19/3والبالذري
يف "أنساب األرشاف" ( )425/3من طريق إنحاق بن ُيونف األزرق كالمها عن حممد بن
قيس به.
وإننا ُده ضعيف.
الرها  -بضم أوله واملد
العالء ُ
بن أيب عائش اجلزري .كان عامل ُعمر بن عبد العزيز عىل ُّ
والقص  -مدين باجلزيرة بني املوصل والشام.
نكت عنه البخاري.
ابن حبان يف "الثقات".
وذكره ُ
قلت :ومل يسمع من ُعمر  .ولع َله مل ُيدركه.
عمر ب ُن
قال البخاري يف "التاريخ الكبري" ( :)528/6العالء ُ
بن أيب عائش اجلزري .قال ُ
بن قيس األندي ,ويروي عن خالد عن ُحصني عن العالء بن
اخلطاب  .وروى عنه حممد ُ
أيب عائش حدَ ثني رأس اجلالوت ,نمع أباهُ .منقطع .انتهى كالم البخاري.
والظاهر َ
أن قول البخاريُ :منقطع .أي عن ُعمر.
تنبيه :وقع يف مطبوع الكتاب .وكذا يف مصنف بن أيب شيب "عن عّل بن أيب عائش " وهو خطأ.
( ) الزهد البن املبارك (.)251
ويف إنناده مبهم.
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ف ُيكره يف َ
أقل من ذلك.
بن احلسن بن
ثم
ُ
رأيت يف "مساوئ األخالق" للخرائطي قال :حدَ ثنا محاد ُ
َ
بن اخل َطاب ثنا ُمحيد .يعني ابن يعقوب موىل بني
عنبس
الوراق ثنا عبدُ العزيز ُ
َ
هاشم  -وكان ثق ً  -عن العباس بن فضل عن القانم عن أيب حازم عن ابن
نبي ُّ
قط"( ).
عباس قال" :يا أ ُُّّيا الناس اتَقوا اهلل ,وال تكذ ُبوا .فواهلل ما أطىل ٌّ
()
نبي ُّ
قط .أي :ما مال إىل هواه.
لكن قال ابن األثري يف "النهاي "  :ما أطىل ٌّ

ُ
الرجال
واحدهتا طالةُ .يقال :أطىل
وأص ُله من ميل الطّل .وهي األعناق.
ُ
__________________
( )9أخرجه اخلرائطي ( )831هبذا اإلنناد.
وإننا ُده ضعيف جدَ ًا.
بن الفضل أيض ًا.
بن فضل بن عمرو األنصاري .و ُيقال عباس ُ
العباس ُ
ُ
قال البخاري وأبو حاتم :منكر احلديث.
وقال أبو زرع  :كان ال يصدُ ق.
ُ
مرتوك احلديث.
وقال النسائي:
ابن عبد الرمحن األنصاري صاحب أيب حازم.
والقانم :هو ُ
قال ابن معني :ليس بيشء.
وقال أبو زرع  :منكر احلديث.
السعادات
( )"النهاي يف غريب احلديث" وهو كتاب مشهور ُمتداولُ .طبع عدة طبعات .أليب َ
اجلزري ابن األثري .املبارك بن حممد الشيباين .العالم جمد الدين صاحب "جامع األصول" .و
ثم انتقل إىل املوصل.
"غريب احلديث" وغري ذلكُ .ولد بجزيرة ابن ُعمر نن  .544ونشأ هباَ .
ورجل ْيه .وعجز عن الكتاب  .وأقام
وكان بارع ًا يف
الرتنل .وحصل له مرض ُمزمن أبطل يد ْيه ْ
ُّ
بداره .وأنشأ رباط ًا بقري من ُقرى ا ُملوصل .ووقف أمالكه عليه .وكان فاض ً
ال رئيس ًا ُمشار ًا إليه.
ُتويف نن  .626انتهى بتجوز" .طبقات الشافعي " ( ) 92/8للسبكي.
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مالت عن ُقه إىل أحد الشقني .انتهى.
اطال ًء .اذا ْ
( )
صاحب " َ
نبي
وقال
ُ
امللخص يف غريب احلديث" يف حديثه ﷺ "ما أطىل ٌّ

ُّ
أي ُعنقه .أي ما جار.
قط" .أي ما ْ
مالت طالتُهْ .
الفاريس يف "جممع الغرائب"  :يف بعض األحاديث "ما
وقال عبدُ الغافر
ُّ
( )

واألصل فيه ُ
ُ
نبي ُّ
ميل ُعنق اإلنسانُ .يقال أطىل
قط" أي ما مال إىل هوى,
أطىل ٌّ
ُ
مالت عن ُقه للموت أو غريه.
الرجل .أيْ :
صاحب القاموس.
وذكر مثل ذلك أيض ًا
ُ

__________________

شافعي.
( )9أليب الفتح عبد الواحد بن احلسن بن حممد بن إنحاق الباقرحي – باحلاء ا ُملهمل  -فقيه
ٌّ
للسبكي (.)922/2
تويف نن  553هـ "طبقات الشافعي الكربى" ُّ
وأظن َ
غري مطبوع .واهلل أعلم.
ُّ
أن الكتاب ُ
( ) كتاب "جممع الغرائب ومنبع الرغائب" أليب احلسن عبد الغ َفار بن إنامعيل الفاريس .ا ُمل َ
توّف
نن  5 1هـ مطبوع يف ُجم َلدين.
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خامتة.

والطرباين يف "الكبري"
وابن عدي يف "الكامل"
روى ال ُب
خاري يف "تارخيه" ُ
ُّ
ُّ
ُ
رنول اهلل ﷺ" :أ َو ُل من
و "األونط" عن أيب ُمونى األشعري قال :قال
بن داود"( ).
ُصن ْ
احلامم .نليامن ُ
عت له النُّور ُة .ودخل َ
ابن أيب حاتم عن ابن عباس يف قص بلقيس{ .قيل هلا ُ
ادخّل
وأخرج ُ
فلام رأتْه حسبتْه ُجل ً
وكشفت عن ناق ْيها} فإذا هي شعراء .فقال
ْ
الصحَ ,
ُ
نليامن :ما ُيذه ُبه؟ قالواُ :يذه ُبه ا ُملوس .قال :أ ُثر ا ُملوس قبيح .فجعلت
الشياطني النُّورة .فهو أ ُ
لت له النُّورة"( ).
ول من ُجع ْ
ُ
__________________

( )9أخرجه البخاري يف "التاريخ الكبري" ( )36 /9وابن عدي يف "الكامل" ( ) 86/9والطرباين
يف "األونط" ( )469ويف كتابه "األوائل" (  )9والبيهقي يف " ُشعب اإليامن" ()25 2
وال ُعقيّل يف "الضعفاء" ( )84/9وأبو نعيم يف "أخبار أصبهان" (  )95وابن عساكر يف
"تاريخ دمشق" (  ) 22/من طريق إنامعيل بن عبد الرمحن األودي عن أيب ُبردة عن أيب
ُمونى.
بن األودي ,قال البخاري :ال يتابع عليه .وقال مر ًة :فيه نظر.
تفرد به إنامعيل ُ
قال البيهقيَ :
انتهى.
بن عبد الرمحن األودي ال ُيتابع عىل حديثه .وال ُيعرف َإال به .انتهى.
وقال العقيّل :إنامعيل ُ
وقال اهليثمي يف "املجمع" ( :)342/9رواه الطرباين يف الكبري واألونط .وفيه إنامعيل
األودي .وهو ضعيف .انتهى.
ُّ
قلت :مل أره يف املعجم الكبري.
( ) أخرجه ابن أيب حاتم يف "تفسريه" ( )95358من رواي نعيد بن ُجبري ,وأيض ًا (  )9536من
طريق جماهد كالمها عن ابن عباس.
وإنناده صحيح.
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وابن أيب شيب عن عبد اهلل بن شدَ اد مثله( ).
بن منصور ُ
وأخرج نعيد ُ
وله ُطرق عن جماهد وغريه( ).
السدي يف القص " َ
أن الشياطني صن ُعوا له ُنور ًة
وأخرج ُ
ابن أيب حاتم عن ُّ
من أصداف .فطل ْوها فذهب َ
عر"( ).
الش ُ
األخبار املأثور ُة يف االطالء بالنُّورة .
متت
ُ
( )

__________________

( )9مصنف ابن أيب شيب ( )9982حدَ ثنا حممد بن ُفضيل عن ُحصني عن ابن شدَ اد.
وإنناده جيد.
تابعي كبري .قيل :نمع من النبي ﷺ .وقال ابن عبد الرب :ولد يف زمن النبي
وعبد اهلل بن شداد
ٌّ
ﷺ.
( ) أخرجه الطربي يف "تفسريه" ( )424/91عن جماهد وعكرم وأيب صالح.
( )3أخرجه ابن أيب حاتم يف "تفسريه" ( )92916من رواي عامر بن الفرات الذهّل عن أنباط بن
السدي به.
نص اهلمداين عن إنامعيل ُّ
( )4انتهيت من حتقيقها .وتريج أحاديثها .والتعليق عليه يف يوم السبت  9449 / 6 / 8هـ
واحلمد هلل عىل التامم.

األخ ُبار املأثور ُة يف االطالء بالنُّورة

28

فهرس الكتاب
املوضـــــــوع

رقـم الصفح

ُ
السيوطي
السؤال الوار ُد عىل ُّ

3

ذكر األحاديث الواردة يف أنَه ﷺ ت َنور.
ُ

6

ذكر اآلثار عن الصحاب فمن بعدهم

94

تنور
ذكر احلديث الوارد يف أنَه ﷺ مل ي َ

91

خامت .
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