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مقدمة 
بقلم: األستاذ الدكتور تقي الدين الندوي

وآله  محمد  المرسلين  سيد  على  والّسالم  والّصالة  العالمين،  رّب  الحمد هلل 
وأتباعه أجمعين، وبعد:

فإن الشمائل تطلق اصطالحًا على أوصاف رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الِخلقية والُخلقية، 
وهي جزء مهمٌّ في أبواب الحديث الشريف، حيث ُذكرت فيها أوصاُف رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
الِخلقية والُخلقية التي تتجسد بها مبادئ اإلسالم العالية في ُمُثلها الُعليا في كل جانب 
من جوانب الحياة. ومعرفة الّشمائل المحّمدّية تزيد حبًّا للنبّي ملسو هيلع هللا ىلص، وحّب النبّي ملسو هيلع هللا ىلص 
والّشوق إلى العيش معه وتقديمه على كّل شيء من أصول اإليمان، ففي الّصحيحين 
َأْن  يَماِن:  اإْلِ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقال : »َثاَلٌث َمْن ُكنَّ فِيِه َوَجَد َحاَلَوَة  ْبِن َمالٍِك َعن  َأَنِس  َعْن 
ا ِسَواُهَما، َوَأْن ُيِحبَّ اْلَمْرَء َل ُيِحبُُّه إِلَّ هلل، َوَأْن َيْكَرَه  َيُكوَن اهلل َوَرُسوُلُه َأَحبَّ إَِلْيِه ِممَّ
َأْن َيُعوَد فِي اْلُكْفِر َكَما َيْكَرُه َأْن ُيْقَذَف فِي النَّاِر«))). ومن ثمرات هذا الحّب ودلئله هو 

الّتباع والّتأّسي.

لذلك أّلف علماؤنا فيها مؤلفاٍت، وأشهر ما أّلف في ذلك كتاب الشمائل لإلمام 
الترمذي صاحب »السنن« )ت: 279هـ(، وهذا الكتاب مصدٌر عظيٌم في موضوعه، 
وكثرت عناية المشتغلين به قديمًا وحديثًا، وهو كتاب يحوي شمائل النبي ملسو هيلع هللا ىلص الذي 

)))  »صحيح البخاري« )16(، »صحيح مسلم« )43(.
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اصطفاه اهلل وجعله خاتم األنبياء ورحمة للعالمين، وبهذا خّصه اهلل بأكمل صفات 
البشر من حيث الَخلق والُخلق، وجعله أسوًة للعالمين وقدوًة لعباد اهلل أجمعين. فيجد 
فيه الحاكم قدوته في سياسة دولته، واألب يجد فيه قدوته في تربية أولده، والّزوج 
في تعامله مع زوجته، والمعّلم يقف فيه على براعة الطريقة في تعليمه، والّتلميذ يجد 
فيه حسن تأّدبه مع شيخه، والّزاهد يجد صدق زهده، والّتاجر صدق تعامله، والعامل 
أمانة عمله، والغنّي يلمس فيه قّمة شكره رّبه، والفقير غاية في صبره، واليتيم صورة 

لتوّكله على رّبه، والّداعي نبراسًا لدعوته .قال اهلل تعالى: ﴿وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 
21[، قال الحافظ  ]األحزاب:  ۈئ  ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی﴾ 
ابن كثير في »تفسيره«))): »هذه اآلية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص في 

أقواله وأفعاله وأحواله؛ والتأّسي به ملسو هيلع هللا ىلص ل يكون إل بمعرفة شمائله وخصاله. 

يتعلق  وما  وآدابه  وأخالقه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أوصاف  بجمع  اهتّم  الترمذي  واإلمام 
به في كتابه هذا، وقال ابن القيم في »زاد المعاد«))) وهو يبين مكانة الرسل عليهم 
صلوات اهلل وسالمه: فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخالقهم 
توزن األقوال واألخالق واألعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضالل، 
فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى 
حياتها، فأّي ضرورة وحاجة فرضت، فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. 
وما ظنّك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك، وصار كالحوت 
إذا فارق الماء ووضع في المقالة، فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه 

، وَما لِـُجْرٍح بَِميٍِّت إِياَلُم. الحال بل أعظم، ولكن ل ُيِحّس بهذا إل قلٌب حيٌّ

)))  »تفسير ابن كثير« )391/6(.
)))  »زاد المعاد في هدي خير العباد« )68/1(.
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وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فيجب على كل من 
نصح نفسه وأحّب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن 
الجاهلين به، ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه، والناس في هذا بين مستقّل 

ومستكثر ومحروم، والفضل بيد اهلل يؤتيه من يشاء واهلل ذو الفضل العظيم.

إن هذا الكتاب المبارك وهو شمائل النبي ملسو هيلع هللا ىلص لإلمام الترمذي من أعظم وأنفع 
الكتب المؤلفة في هذا الباب، وقال المناوي في مقدمة شرحه للشمائل))): »إن كتاب 
َعْرُفها  روضة  قبره  الترمذي ـ جعل اهلل  لإلمام  الدراية  وعلم  الرواية  لعلم  الشمائل 
أطيب من المسك الشذي ـ كتاب وحيد في بابه، فريد في ترتيبه واستيعابه، لم يأت له 
أحد بمماثل ول بمشابه، سلك فيه منهاًجا بديًعا ورّصعه بعيون األخبار وفنون اآلثار 

ترصيًعا حتى عّد ذلك الكتاب من المواهب، وطار في المشارق والمغارب«.

ذلك  يطالع طلعة  كأنه  الكتاب،  ُمطالع هذا  »إن  القاري))):  المال علي  وقال 
الجناب، ويرى محاسنه الشريفة في كل باب«.

ورتب اإلمام الترمذي كتابه »الشمائل« ترتيبًا دقيقًا، وقّسمه تقسيمًا بديعًا إلى 
56 بابًا، وجمع فيه خمسة عشر وأربعمائة حديث عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 

ا بالشروح  وقد اهتم العلماء بخدمة هذا الكتاب الجليل، واعتنوا به اعتناًء تامًّ
والتعليقات والحواشي)))، وكان من بينها: 

)))  »شرح الشمائل« )2/1(.

)))  »جمع الوسائل« )2/1(.
)))  راجع للبسط والتفصيل: »كشف الظنون« )ص: 1059- 1060( و»إيضاح المكنون في 
التراث العربي«  153(، و»تاريخ  الذيل على كشف الظنون«، و»الثقافة اإلسالمية« )ص: 

.)250-246/1(
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د بن عبد اهلل  يِّد ُمَحمَّ د بن السَّ ين ُمَحمَّ َماِئل«. لعفيف الدَّ 1ـ »َحاِشَية على الشَّ
افِِعي )ت: 855هـ(.  الحسينى التبريزي الشَّ

2ـ »زهر الخمايل على الشمايل« لجالل الدين السيوطي )ت: 911هـ(. وهو مطبوع.

3ـ شرحه العالمة القسطالني شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد )ت 923هـ(.

4ـ »شرح الشمائل« للمولى شمس الدين محمد عاشق الحنفي. وفرغ منه في 
جمادى األولى، سنة 926هـ.

الدين  لعصام  الدلئل«  وأقوى  الورى  أفضل  حقوق  في  الشمائل  »شرح  5ـ 
إبراهيم بن محمد بن عربشاه اإلسفرائينى الحنفي )ت: 944هـ(.

 6ـ »أشرف الوسائل« لشهاب الدين أحمد بن حجر المكي الهيثمي )ت: 973 هـ(. 
وهو مطبوع.

7ـ »شرح الشمائل« لمصلح الدين محمد بن صالح بن جالل الالري ت: 979هـ(، 
وله شرح آخر بالفارسية.

8ـ  »جمع الوسائل« لنور الدين علي بن سلطان محمد القاري )ت: 1014هـ(. 
وهو مطبوع.

9ـ »شرح الشمائل« للشيخ عبد الرؤوف المناوي )ت: 1031 هـ(. وهو مطبوع.

10ـ »المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية« للشيخ إبراهيم بن محمد بن 
أحمد الباجوري المصري الشافعي )ت: 1277هـ(. وهو مطبوع.

11 – »شرح الشمائل« لمحمد عاشق بن عمر الحنفي بالفارسية )ت: 1033هـ(.

وقد شرحها شيخنا اإلمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي تلبية لطلب بعض 
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ُخلص أصدقائه، فترجم هذا الكتاب باللغة األردية، وشرحه شرحًا بديعًا، وكتب على 
هوامش الكتاب باللغة العربية خالصة ما جاء في شروح »الشمائل« من كتاب علي 
القاري الهروي، وعبد الرؤوف المناوي، وإبراهيم المصري الباجوري. اشتغل بخدمة 
الثامن من جمادى األخرى سنة  في  منه  1343هـ، وفرغ  آخر سنة  في  الكتاب  هذا 
1344هـ يوم الجمعة، واستفاد من حاشية المحدث أحمد علي السهارنفوري أيضًا، 
المراجع  للفّتني وغيره من  الغريبة من »مجمع بحار األنوار«  الكلمات  وأخذ شرح 

والمصادر، فصار الكتاب شرحًا لطيفًا ومفيدًا للغاية، وهو كتابنا هذا. 

رموز الكتب التي وقعت في الكتاب:

)ب( للباجوري صاحب المواهب اللدنية. )ق، جمع، ج( لمال علي القاري. 
)م( للمناوي. )مج( لمجمع بحار األنوار. )جامع( لجامع األصول. )عف( لعفيف 
الدين. )ع، عم( لعصام الدين. )ش( أشرف الوسائل. )س( ألحمد علي السهارنفوري.

عملي في هذا الكتاب:

صف نسخة الشيخ المحدث محمد زكريا للشمائل. 	•

المقارنة بينها وبين نسخة الشيخ المحدث أحمد علي السهارنفوري. 	•

بيان اختالف النسخ في الهامش. 	•

ترقيم األحاديث واألبواب. 	•

تخريج األحاديث من الكتب الستة وغيرها من دواوين السنة. 	•

لنا تعليقات اإلمام المحدث الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي بهذا الكتاب  ذيَّ 	•
الفريد شمائل رسولنا األكرم ملسو هيلع هللا ىلص.
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راجعنا األصول والمراجع التي أخذ منها المحشي لتقويم النصوص، وأثبتنا  	•
مواضعها. 

ألحقنا فوائد مفيدة من حواشي الشيخ أحمد علي السهارنفوري، وذكرناها  	•
في الهامش مرموزًا إليه بـالحرف )س(.

صنعنا فهرس األحاديث واآلثار. 	•

وأخيرًا ندعو اهلل سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا العمل، ويتجاوز عما وقع منا 
من الخطإ والزلل، وأن ينفع اهلل بهذا الكتاب الباحثين والدارسين، آمين يا رب العالمين.

كتبه

أ. د/ تقي الدين الندوي

مدينة العين إمارة أبو ظبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة

يوم الخميس 2/ جمادى األولى 1438هـ = الموافق: 11/ فبراير 2016م
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

ـَحافُِظ 
ْ
يُْخ])[ ال ـَحْمُد])[ ])[ هلل وََساَلٌم َعَ ِعبَاِدهِ اذِلْيَن اْصَطَف، قَاَل الشَّ

ْ
ال

ِمِذيُّ ]5[ رَْحَُة اهلل َعلَيِْه. ْ ُد ْبُن ِعيىَس بِْن َسْوَرَة الرترِّ بُو ِعيىس ]4[ حُمَمَّ
َ
أ

]1[ أي: الثناء الحسن.
]2[ اختلفت النسخ في وجود هذه الخطبة، فتوجد في بعضها ول توجد في بعض، 
واألولى إبقاؤها؛ لما يوجد في بعض النسخ، فال يبقى إذًا حاجة الجواب عن 
انفراد  مثل  اإليرادات  بعض  الخطبة  يورد على هذه  أنه  إل  المشهور  اإلشكال 
السالم عن الصالة على مذهب من كره ذلك، واستقالل السالم على غير األنبياء 

إن أريد العموم بعباده الذين اصطفى، وهذا المختصر ل يتحملها.
ا، ول يختص بسّن  ]3[ الشيخ: من كان أستاذًا كاماًل في فن يصح أن يقتدى به ولو كان شابًّ
دون سن، هو مصدر شاخ يشيخ، حمل عليه مبالغة أو صفة على زنة سيد فخفف، 
حديث  ألف  بمائة  علمه  أحاط  من  اصطالحهم:  في  والحافظ  المناوي)))،  قاله 
متنًا وسندًا وهو أحد المراتب الخمسة للمحدثين أولها الطالب وهو المبتدئ، ثم 
المحدث وهو من تحمل روايته، ثم الحافظ وقد ذكر، ثم الحجة وهو من أحاط 

بثالث مائة ألف حديث، ثم الحاكم وهو من أحاط بجميع األحاديث المروية.
]4[ وقد ورد النهي عن التكني به، فيحمل على أنه لم يبلغه أو لم يصححه أو رجح 

الجواز لما ورد أن المغيرة بن شعبة كناه بذلك النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
]5[ »الترمذي« قال النووي))): فيه ثالثة أوجه: كسر التاء والميم، وهو األشهر، =

)))  »شرح الشمائل« )6/1(.
)))  انظر: »جمع الوسائل« )7/1(.



14 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ))( باب ما جاء ي خلق رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  

ِق])[ رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص
ْ
)1( بَاُب َما َجاَء فِي َخل

يِب 
َ
نٍَس، َعْن َربِيَعَة بِْن أ

َ
بُو رََجاٍء ُقتَيْبَُة ْبُن َسِعيٍد، َعْن َمالِِك بِْن أ

َ
ناَ أ ْخَبَ

َ
1 - أ

نَُّه َسِمَعُه])[ َيُقوُل: َكَن رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لَيَْس 
َ
نَِس بِْن َمالٍِك، أ

َ
َعبِْد الرَّْحَِن، َعْن أ

وضمهما وفتح التاء وكسر الميم، وقال المناوي))): في الراجح من هذه اللغات   =
خالٌف، نسبة إلى بلدة قديمة بطرف نهر بلخ المسمى بجيحون.

]1[ بفتح فسكون، يستعمل في اإليجاد والمخلوق، والمراد هاهنا صورة اإلنسان 
صـورة  بضمتين  والخـلق  والطـول،  كالبياض  بالبـصر  المـدركة  الظاهـرة 
اإلنسان الباطنـة المدركة بالبصيرة كالعلم والحلم، وإنما قدم المصنف الكالم 
على األول مع أن الثاني أشرف؛ ألن الصفات الظاهرة أول ما يدرك من صفات 
الكمال، وألنها كالدليل على الباطنة، فإن الظاهر عنوان الباطن ورعاية للترقي 
من غير األشرف إلى األشرف وللترتيب الوجودي، إذ الظاهر مقدم في الوجود 
على الباطن، وإنما كانت الصفات الباطنة أشرف من الظاهرة؛ ألن مناط الكمال 

إنما هو الباطن، »البيجوري«))).

بطريق  الحديث  أخذ هذا  ربيعة  أن  والغرض  أنسًا،  ربيعة  أي: سمع  أنه سمعه   ]2[
التحديث ل باإلخبار، قاله القاري، قيل: ويحتمل أن الضميرين لمالك وقتيبة، 

قاله المناوي، قلت: ولكن فيه بعد.

]1[ خ: 3548، م: 2347، ت: 3623، ن: 5053، حم: 240/3. 
)))  »شرح الشمائل« )7-6/1(.

)))  »المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية« )ص: 21-20(.
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َدِم]4[، 
ْ

 بِال
َ

ْمـَهِق])[، َول
َ ْ
ْبيَـِض األ

َ ْ
 بِاأل

َ
ـَقِصيـِر، َول

ْ
ـبَائِِن])[، َول])[ بِال

ْ
ِويـِل ال  بِالطَّ

ْرَبِعيـَن 
َ
ِس أ

ْ
 َعَ َرأ

َ
بِْط]6[، َبَعثَُه اهلل َتَعـال  بِالسَّ

َ
ـَقَطـِط، َول

ْ
ـَجْعِد]5[ ال

ْ
 بِـال

َ
َول

 
َ

ـَمِدينَِة َعْشـَر ِسنِيـَن، َفتََوفَّاُه اهلل َتَعال
ْ
َة َعْشَ ِسنِيـَن، َوبِال قَـاَم بَِمكَّ

َ
َسنًَة، فَأ

]1[ البائن بالهمزة دون الياء من بان بمعنى ظهر أو بمعنى بعد، وفي تخصيص الطول 
بالبائن دون القصر بمقابله إشارة إلى أنه عليه السالم كان ربعة، لكنه إلى الطول أقرب.

]2[ عطف على قوله: »بالطويل«، و»ل« زائدة لتأكيد النفي.

]3[ األمهق أي: شديد البياض، فالنفي راجع إلى القيد فقط، ورواية المصنف في 
قاله  أو وهم كما  الحافظ،  إليه  بأبيض مقلوبة كما ذهب  ليس  أمهق  »جامعه«: 

عياض، أو مؤولة بأن المهق قد يطلق على الحمرة أيًضا.

َأْأدم بهمزتين على وزن أفعل، أبدلت الثانية ألفًا، أي: شديد األدمة أي:  ]4[ أصله 
السمرة، فالمنفي الشدة، فال ينافي إثبات السمرة في الخبر اآلتي، ومما يؤيد ذلك 

رواية البيهقي كان أبيض بياضه إلى السمرة، »البيجوري«))).

]5[ هذا وصف له ملسو هيلع هللا ىلص باعتبار شعره، والجعد بفتح فسكون، والقطط بفتحتين على 
األشهر شديد الجعودة، وفي »التهذيب«: القطط شعر الزنج، قال الزمخشري: 
الغالب على العرب جعودة الشعر، وعلى العجم سبوطته، وقد أحسن اهلل لرسوله 

الشمائل وجمع فيه ما تفرق في غيره من الفضائل »ب«))).

]6[ ما ل جعودة فيه.

)))  »المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية« )ص: 26(.
)))  »المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية« )ص: 27-26(.
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وَن َشْعَرًة َبيَْضاَء. ِسِه َوحِلْيَِتِه ِعْشُ
ْ
ِس ِسترِّنَي])[ َسنًَة، َولَيَْس ِف َرأ

ْ
َعَ َرأ

، َعْن  اِب اثلََّقِفُّ ـوَهَّ
ْ
، َثنَا َعبُْد ال ْصِيُّ

ـبَ
ْ
َثنَا ُحَيُْد ْبُن َمْسَعَدَة ال 2 - َحدَّ

 
َ

ِويِل َول نَِس بِْن َمالٍِك قَاَل: َكَن رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َربَْعًة])[، َولَيَْس بِالطَّ
َ
ُحَيٍْد، َعْن أ

ْسَمَر اللَّْوِن، 
َ
 َسبٍْط، أ

َ
ـِجْسِم])[، َوَكَن َشْعُرُه لَيَْس ِبَْعٍد َول

ْ
ـَقِصرِي، َحَسَن ال

ْ
بِال

 .
ُ
أ إَِذا َمش]4[ َيتََكفَّ

]1[ وفي رواية: توفي وهو ابن خمس وستين سنة، وفي أخرى: ثالث وستين، وهي 
أصحها وأشهرها، كما سيأتي في باب مستقل في آخر الكتاب. 

والقصير،  الطويل  بين  المتوسط  فتحها  ويجوز  الموحدة،  وسكون  الراء  بفتح   ]2[
والتأنيث باعتبار النفس، يقال: رجل ربعة وامرأة ربعة »القاري«))).

]3[ تعميم بعد تخصيص، أو المراد بحسنه نفي غلبة السمن والهزال، قال بعضهم: 
ا أو عقاًل، »المناوي«))). الحسن عبارة عن كل مبهج مرغوب فيه حسًّ

بعده  الفاء  بتشديد  ويتكفأ  بعدها،  الفعل  فيها  والعامل  »إذا« ظرفية ل شرطية،   ]4[
همزة، وقد يترك همزة تخفيًفا أي: يتمايل إلى قدام، وفسره بعضهم بكونه يسرع 
في مشيه، واألول أظهر، ويؤيده ما في الخبر اآلتي: »كأنما ينحط من صبب«، 
فهو من قولهم: كفأت اإلناء إذا قلبته، وفي بعض النسخ: »إذا مشى يتوكأ« أي: 

يعتمد على رجليه، »ق«، »ب«))).

]2[ ت: 1754.
)))  »جمع الوسائل« )14/1(.
)))  »شرح الشمائل« )14/1(.

)))  »جمع الوسائل« )15/1(، و»المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية« )ص: 32(.
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ُد ْبُن َجْعَفٍر، َثنَا ُشْعبَُة،  ])[، َثنَا حُمَمَّ اٍر َيْعِن الَعبِْديَّ ُد ْبُن بَشَّ َثنَا حُمَمَّ 3 - َحدَّ
ـَبَاَء ْبَن َعزٍِب َيُقوُل: َكَن رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص رَُجال])[ 

ْ
يِب إِْسَحاَق قَاَل: َسِمْعُت ال

َ
َعْن أ

]1[ العبدي نسبة إلى عبد قيس، قبيلة مشهورة من ربيعة. 

]2[ قال البيجوري))): بضم الجيم في جميع الروايات خبر صورة توطئة لما هو خبر 
المقصود باإلفادة كقوله تعالى: ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾  إذ هو  حقيقة، 
الذكر  المتبادر، وهو  المعنى  بالرجل  المراد  أن  مبني على  13[، وهذا  ]الحشر: 

البالغ، وفيه أنه ل يليق بصحابي أن يصفه بذلك، ولم يسمع من أحد منهم وصفه 
به، فاألحسن كما قاله بعضهم: إن المراد وصف شعره بالرجولة، وهي التكسر 
القليل، يقال: شعر رجل بضم الجيم، كما يقال بفتحها وكسرها وسكونها أي: 
فيه تكسر قليل، وضبطه القاري))) بفتح الراء وكسر الجيم، ثم قال: ووقع في 
الروايات المعتمدة بضم الجيم، فيحتمل أن يكون المراد منه المعنى المتبادر، 
وهو المقابل للمرأة، ويحتمل أن يراد به شعره األطهر، إذ الرجل بكسر الجيم 
وفتحها وضمها وسكونها بمعنى واحد، وهو الذي في شعره تكسر يسير، كما 
في  صح  ما  ويؤيده  البخاري،  شرح  في  حجر)))  ابن  الحافظ  كالم  من  يفهم 
بعض النسخ بكسر الجيم، وكان هذا المعنى أصوب، إذ ل يليق بحال الصحابي 

وصفه ملسو هيلع هللا ىلص بالرجل.

]3[ خ: 3551، م: 2337، د: 4072، ت: 3635، ن: 5232، جه: 3599، حم: 281/4.
)))  »المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية« )ص:34(.

)))  »جمع الوسائل« )16/1(.
)))  انظر: »فتح الباري« )358/10(.



18 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ))( باب ما جاء ي خلق رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  

ُذَنيِْه، َعلَيِْه 
ُ
 َشْحَمِة أ

َ
ِة])[ إِل ـُجـمَّ

ْ
، َعِظيَم ال ـَمنِْكبَنْيِ

ْ
َمـْرُبوًع بَِعيَد])[ َما َبنْيَ ال

ْحَسَن ِمنُْه.
َ
يُْت َشيْئًا]4[َقطُّ أ

َ
ُحلٌَّة])[ َحَْراُء، َما َرأ

]1[ مكبرًا ومصغرًا.
]2[ بضم الجيم وتشديد الميم ما وصل من شعر الرأس إلى المنكبين، وعلى هذا يشكل 
قوله: إلى شحمة أذنيه، فقيل المراد بالجمة الوفرة مجازًا، وقيل: الجار والمجرور 
متعلق بعظيم ل بجمة، والمعنى العظيم من جمة يصل إلى شحمة أذنيه وما نزل 
عنها إلى المنكبين يكون خفيًفا على العادة من أن الشعر كلما نزل خف، »ب«))).

]3[ قال البيجوري))): أخرج ابن الجوزي من طريق ابن حبان وغيره أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
اشترى حلة بسبع وعشرين ناقة فلبسها))).

]4[ قال: »شيًئا« دون »إنسانًا« ليشمل غير البشر كالشمس والقمر، وعبر بـ»قط« إشارة 
إلى أنه كان كذلك من المهد إلى اللحد؛ ألن معنى قط لزمن الماضي، ول يستعمل 
إل في النفي، وهو بفتح القاف وضم الطاء المشددة، وقد تخفف الطاء المضمومة، 
وقد تضم القاف اتباعًا لضمة الطاء المشددة والمخففة، وجاءت ساكنة الطاء، فهذه 
خمس لغات أشهرها األولى، وقد صرحوا بأن من كمال اإليمان اعتقاد أنه لم يجمع 
في بدن إنسان من المحاسن الظاهرة ما اجتمع في بدنه ملسو هيلع هللا ىلص ومع ذلك فلم يظهر تمام 
الحسن وإل لما طاقت األعين رؤيته ملسو هيلع هللا ىلص، انتهى. قلت: أو غيرة منه تبارك وتعالى 

كما حكاه الشاه ولي اهلل الدهلوي في »الدر الثمين«)4) عن منام والده.

)))  »المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية« )ص:35(.
)))  »المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية« )ص:36(. 

)))  والحديث رواه ابن سعد )461/1( من مراسيل إسحاق بن عبد اهلل بن الحارث، ولكن 
بلفظ: أوقية، وهو الظاهر، ل ناقة، واألوقية تساوي 40 درهمًا فضيًّا.

)4)  »الدر الثمين« )ص: 152(.
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]1[ الثوري.
شحمتي  إلى  الشعر  الوفرة  القاري))):  قال  الميم،  وتشديد  الالم  بكسر  »لمة«   ]2[
األذن، واللمة دون الجمة، سميت بذلك ألنها ألمت بالمنكبين، والجمة بضم 
الجيم وتشديد الميم من شعر الرأس ما سقط على المنكبين، انتهى، وسيأتي في 

باب شعره ملسو هيلع هللا ىلص من البسط.
وأقرب  تفسيرها،  في  اللغة  أهل  اضطرب  قد  الثالثة  هذه  البيجوري))):  وقال   
ما وفق به أن فيها لغات، وكل كتاب اقتصر على شيء منها كما يشير إليه كالم 

»القاموس« في مواضع.
]3[ بضم نون وفتح عين مهملة فضل بن دكين مصغرًا.

]4[ هو عبد الرحمن بن عبد اهلل بن عقبة بن عبد اهلل بن مسعود، ولذلك نسب إليه.
]5[ بضم أوله وثالثه وسكون ثانيه وبالزاي المعجمة يصرف ول يصرف.

]4[ تقدم تخريجه في الذي قبله.
]5[ ت: 3637، حم: 96/1.

)))  »جمع الوسائل« )17/1(.
)))  »المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية« )ص: 35(.

يِب إِْسَحاَق، 
َ
َثنَا حَمُْموُد ْبُن َغياَْلَن، َثنَا َوِكيٌع، َثنَا ُسْفيَاُن])[، َعْن أ 4 - َحدَّ

ْحَسَن ِمْن 
َ
ٍة])[ ِف ُحلٍَّة َحَْراَء أ يُْت ِمْن ِذي ِلـمَّ

َ
ـَبَاِء بِْن َعزٍِب قَاَل: َما َرأ

ْ
َعِن ال

يَُكْن  لَْم   ، ـَمنِْكبَنْيِ
ْ
ال َبنْيَ  َما  بَِعيُد  َمنِْكبَيِْه،  يَْضُِب  َشْعٌر   ُ

َ
ل رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 

ِويِل.  بِالطَّ
َ

ـَقِصرِي َول
ْ
بِال

َعْن   ،]4[ ـَمْسُعوِديُّ
ْ
ال َثنَا  ُنَعيٍْم])[،  بُو 

َ
أ َثنَا  إِْسَماِعيَل،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َثنَا  َحدَّ  -  5

يِب َطاِلٍب 
َ
رِّ بِْن أ رْيِ بِْن ُمْطِعٍم، َعْن َعِ

ُعثَْماَن بِْن ُمْسِلِم بِْن ُهْرُمَز]5[، َعْن نَافِِع بِْن ُجبَ
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]1[ بالرفع خبر مبتدأ محذوف، والشثن بالمثلثة كما في الشروح، وضبطه السيوطي 
بالمثناة الفوقية، وفسره األصمعي كما سيأتي عند المصنف بغليظ األصابع من 
الكفين والقدمين، وفسره ابن حجر بغليظ األصابع والراحة، وهو المتبادر، قاله 

البيجوري))(.

]2[ جمع كردوس كعصفور، رأس العظم، وقيل: مجمع العظام كالركبة والمنكب. 
»ب«.

]3[ تكفأ إما بالهمز فيهما فيقرأ المصدر بضم الفاء كتقدم تقدمًا، أو بال همز فيقرأ 
بكسرها كتسمي تسمًيا، وعلى كل فهو مصدر مؤكد، وقوله: كأنما إلخ مبالغة في 

التكفؤ.

نْيِ 
ـَكفَّ

ْ
])[ ال ـَقِصرِي، َشْثُ

ْ
 بِال

َ
ِويِل َول رَِضَ اهلل َعنُْه قَاَل: لَْم يَُكِن انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص بِالطَّ

َبِة، إَِذا َمَش  ـَمْسُ
ْ
ـَكَراِديِس])[، َطِويُل ال

ْ
ِس، َضْخُم ال

ْ
أ ، َضْخُم الرَّ ـَقَدَمنْيِ

ْ
َوال

َر َقبْلَُه َوَل َبْعَدُه ِمثْلَُه ملسو هيلع هللا ىلص.
َ
َما َينَْحطُّ ِمْن َصبٍَب، لَْم أ نَّ

َ
ًؤا))) َكأ أَ])[ تََكفُّ تََكفَّ

ِْسنَاِد 
ْ

، بَِهَذا اإل ـَمْسُعوِديرِّ
ْ
يِب، َعِن ال

َ
َثنَا أ َثنَا ُسْفيَاُن ْبُن َوِكيٍع، َحدَّ 6 – َحدَّ

َْوُه بَِمْعنَاُه.
َ

ن

بُو َجْعَفٍر 
َ
ُّ ْبُن ُحْجٍر، َوأ ، َوَعِ ْصِيُّ

ـبَ
ْ
ُّ ال يبرِّ ْحَُد ْبُن َعبَْدَة الضَّ

َ
َثنَا أ 7 – َحدَّ

]6[ تقدم تخريجه في الذي قبله.
]7[ ت: 3638. 

)))  سقط من الهندية.
)))  »المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية« )ص: 40-39(.
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]1[ الضمير للحسين أو ابنه محمد مختلف عند الشراح، وكتب الرجال يؤيد األول، 
وكذا يؤيده ما في جامع المصنف بلفظ: حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسين بن 
أبي حليمة، وصفه به ألن محمد بن الحسين أبا جعفر رجل آخر أيضًا في الرواة 
كما يظهر من كتب الرجال، وهو أيًضا من هذه الطبقة، فنبه المصنف ليتميز عنه.

]2[ إبراهيم هو ابن محمد بن الحنفية، وهي أمة لعلي بن أبي طالب من سبي بني 
حنيفة، وإبراهيم هذا لم يسمع من علي رضي اهلل عنه بظاهره، ولذا قال المصنف 

في »جامعه«))) بعد إيراد الحديث: إسناده ليس بمتصل.

]3[ الممغط بضم الميم وفتح الثانية مشددة وبكسر الغين المعجمة بعدها طاء مهملة، 
وأصله المنمغط قلبت النون ميًما، وأدغمت في الميم، والمغط مد شيء لين، 
كذا في »القاموس«)))، وفي »جامع األصول«))): المحدثون يشددون الغين أي: 

مع تخفيف الميم الثانية، فهو اسم مفعول من التمغيط.

]4[ بكسر الجيم وقد يضم كما مّر سابقًا.

)))  »سنن الترمذي« )3668(.
)))  »القاموس المحيط« )ص: 634(.

)))  »جامع األصول« )224/11(.

ـَمْعىَن َواِحٌد، قَالُوا: َثنَا ِعيىَس 
ْ
يِب َحِليَمَة، َوال

َ
ـُحَسنْيِ وَُهَو])[ اْبُن أ

ْ
ُد ْبُن ال حُمَمَّ

 

ٍد  ثَِن إِبَْراِهيُم])[ ْبُن حُمَمَّ  ُغْفَرَة قَاَل: َحدَّ
َ

اْبُن يُونَُس، َعْن ُعَمَر بِْن َعبِْد اهلل َمْول
ٌّ إَِذا وََصَف رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: »لَْم يَُكْن  يِب َطاِلٍب قَاَل: َكَن َعِ

َ
رِّ بِْن أ ِ َعِ

ْ
ِمْن ُودل

ِد، َوَكَن َربَْعًة ِمَن  ــُمرَتَدرِّ
ْ
ـَقِصرِي ال

ْ
 بِال

َ
ِغِط])[، َول ـُممَّ

ْ
ِويِل ال رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بِالطَّ

بِْط، َكَن َجـْعًدا رَِجال]4[، َولَْم   بِالسَّ
َ

ـَقَطِط، َول
ْ
ـَجْعِد ال

ْ
ـَقْوِم، َولَْم يَُكْن بِال

ْ
ال
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]1[ الرواية فيه بلفظ اسم المفعول فقط. »ب«.

]2[ أي: بحمرة كما في رواية، وهو بالتخفيف من اإلشراب، وهو خلط لون بلون، 
وفي نسخة بالتشديد من التشريب، وهو مبالغة في اإلشراب.

والتخفيف،  بالضم  مشاشة  جمع  ألف،  بينهما  بمعجمتين  بالضم  »المشاش«   ]3[
قاله  الكتفين،  مجتمع  وتكسر  تفتح  فوقية  بمثناة  والكتد  العظام،  رؤوس  وهي 

المناوي)5(.

]4[ األجرد أي: غير أشعر، وهو من يعم الشعر سائر بدنه، فاألجرد خالفه، وليس 
المعنى أنه لم يكن على بدنه شعر، ألنه كث اللحية طويل المسربة، وكان الشعر 

على مواضع من بدنه كما ترى، فاألجردية باعتبار أغلب المواضع.

ٌب])[،  ْبيَُض ُمْشَ
َ
ثَِم)))، َوَكَن ِف وَْجِهِه تَْدِويٌر أ ـُمكَْ

ْ
ِم)))])[ َوَل بِال ـُمَطهَّ

ْ
يَُكْن بِال

ُذو  ْجَرُد]4[ 
َ
أ ـَكتَِد، 

ْ
َوال ُمَشاِش])[ 

ْ
ال َجِليُل  ْشَفاِر، 

َ ْ
األ ْهَدُب 

َ
أ  ، ـَعيْننَْيِ

ْ
ال ْدَعُج 

َ
أ

َما َينَْحطُّ ِمْن َصبٍَب)))،  نَّ
َ
، إَِذا َمَش َتَقلََّع َكأ ـَقَدَمنْيِ

ْ
نْيِ َوال

ـَكفَّ
ْ
َبٍة، َشْثُ ال َمْسُ

ْجوَُد 
َ
ِة، وَُهَو َخاَتُم انلَِّبيرِّنَي، أ ـتََفَت َمًعا)4)، َبنْيَ َكِتَفيِْه َخاَتُم انلُّبُوَّ

ْ
ـتََفَت ال

ْ
َوإَِذا ال

)))  قوله: »بالمطهم« المطهم هو المنتفخ الوجه، وقيل: الفاحش السمين، وقيل: هو النحيف 
الجسم وهو من األضداد »مج« )480/3( )س(.

)))  قوله: »بالمكلثم« هو من الوجوه القصير الحنك الداني الجبهة المستدير مع خفة اللحم، 
أي: كان أسيل الوجه، ولم يكن مستديرًا، أي: لم يكن مستديرًا كاماًل، بل كان فيه تدويٌر ما. 

»مجمع البحار« )436/4( )س(.
)))  ل كمن يمشي اختياًل، )س(.

)4)  يعني ينظر بعينيه جميعًا ل بطرف عينه، )س(.
)5)  »شرح الشمائل« )26/1(.
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]1[ عشيرة على وزن قبيلة ومعناه، وفي بعض النسخ: عشرة بكسر أولها وسكون 
المعنيين  المصنف عن األصمعي، وكال  ما سينقله  ويؤيده  أي: صحبة،  ثانيها 

صحيح في حقه عليه السالم؛ ألن قبيلته أشرف، ومخالطته أكرم.

]2[ أي: خافه لوقاره وسكونه.

]3[ الناعت اسم فاعل من نعته إذا وصفه، قال الحافظ أبو موسى: النعت وصف الشيء 
بما فيه من حسن، قاله الخليل)4(، ول يقال: في المذموم إل بتكلف متكلف، 

فيقول: نعت سوء، فأما الوصف فيقال فيهما أي: في المحمود والمذموم.

]4[ »قال« أي: األصمعي، ووهم من زعم أن فاعله أبو جعفر، وأبعد من جوز احتمال 
الرجوع إلى المصنف، قاله القاري)5(، وهذا استدلل األصمعي فيما قاله قبل.

ًة ])[،  َرُمُهْم َعِشرْيَ
ْ
ك

َ
نُُهْم َعِريَكًة، َوأ

َْ
ل

َ
ْصَدُق انلَّاِس لَـْهَجًة)))، َوأ

َ
انلَّاِس َصْدًرا)))، َوأ

 

َر َقبْلَُه 
َ
َحبَُّه، َيُقوُل نَاِعتُُه])[: لَْم أ

َ
َمْن َرآُه بََداَهًة))) َهابَُه])[، َوَمْن َخالََطُه َمْعِرفًَة أ

 َبْعَدُه ِمثْلَُه ملسو هيلع هللا ىلص.
َ

َول

ـُحَسيْـِن َيُقوُل: 
ْ
َد ْبَن ال بَا َجْعَفٍر ُمـَحمَّ

َ
: َسِمـْعُت أ بُو ِعيْـىَس رَْحَه اللَّ

َ
قَاَل أ

، وقَاَل]4[: 
ً

اِهُب ُطول ِغُط: اذلَّ ـُممَّ
ْ
ْصَمِعَّ َيُقوُل ِف َتْفِسرِي ِصَفِة انلَّيِبرِّ ملسو هيلع هللا ىلص: ال

َ ْ
َسِمْعُت األ

)))  أي: صدره منشأ الجود وأجود الصدور، )س(.
)))  قوله: »لهجة« ـ بفتح الهاء وجاء سكونها أيضًا ـ اللسان، يريد أن لسانه عليه الصالة والسالم 

أصدق األلسنة، فتخرج الحروف من مخارجه كما ينبغي بحيث ل يقدر عليه أحد، )س(.
)))  وفي نسخة: »بديهة«.

)4)  »العين« )72/2(.
)5)  »جمع الوسائل« )29/1(.
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]1[ يعني يقول األعرابي في أثناء كالمه: تمغظ فالن في نشابته أي: مدها، والنشابة 
السهم،  ودونها:  التأنيث  وبتاء  وموحدة  المعجمة  الشين  وتشديد  النون  بضم 
القوس، واعترض على  يمد وتر  تمد، وإنما  إليها مجاز ألنها ل  المد  وإضافة 
لفظ  فيه  وإنما  له،  يتعرض  التمغط حتى  لفظ  الحديث  ليس في  بأنه  المصنف 

النمغاط، وأجيب بأنه من توضيح الشيء بتوضيح نظيره، انتهى. »ب«.
]2[ بضم الحاء المهملة والجيم، أي: انعطاف، »جمع«))).

]3[ مصدر تفعل، تفسير لكالم األصمعي.
]4[ السيف اللطيف الدقيق، وقيل: العود.

]5[ أي: مكان منحدر، وهو بفتح الصاد المهملة وضمها أيضًا، ويقال بالضم جمع 
صبب بفتحتين، ولم يدغم الصبب لئال يشتبه بالصّب الذي بمعنى العاشق، »ج«))).

)))  »جمع الوسائل« )30/1(.

)))  »جمع الوسائل« )31/1(.

ُد:  ـُمرَتَدرِّ
ْ
ا َشِديًدا، َوال َها َمدًّ ْي: َمدَّ

َ
ابَِتِه أ َط ِف نُشَّ ْعَرابِيًّا َيُقوُل ِف َكاَلِمِه])[: َتَمغَّ

َ
َسِمْعُت أ

ي  ِ
َّ

ـُجُعوَدِة، َوالرَِّجُل: اذل
ْ
ِديُد ال ـَقَطُط: فَالشَّ

ْ
ا ال مَّ

َ
ا، َوأ اِخُل َبْعُضُه ِف َبْعٍض قَِصً ادلَّ

اللَّْحِم،  ـَكِثرُي 
ْ
ال ـبَاِدُن 

ْ
فَال ُم:  ـُمَطهَّ

ْ
ال ا  مَّ

َ
َوأ قَِلياًل،   ]([ َتَثٍّ ْي: 

َ
أ ُحُجونٌَة])[:  َشْعِرهِ  ِف 

ِديُد  ْدَعُج: الشَّ
َ ْ
ي ِف َبيَاِضِه ُحَْرٌة، َواأل ِ

َّ
ـُمْشَُب: اذل

ْ
ـوَْجِه، َوال

ْ
ُر ال ـُمَدوَّ

ْ
ثَُم: ال

ْ
ـُمَك

ْ
َوال

ـاَكِهُل.
ْ
ـَكِتَفنْيِ وَُهَو ال

ْ
ـَكتَُد: ُمْتَِمُع ال

ْ
ْشَفاِر، َوال

َ ْ
ِويُل األ ْهَدُب: الطَّ

َ ْ
، َواأل ـَعنْيِ

ْ
َسَواِد ال

ِة،  َّ  السُّ
َ

ْدِر إِل نَُّه قَِضيٌب]4[ ِمَن الصَّ
َ
ي َكأ ِ

َّ
ِقيُق اذل ْعُر ادلَّ َبُة: ُهَو الشَّ ـَمْسُ

ْ
َوال

ٍة،  بُِقوَّ َيْمِشَ  ْن 
َ
أ َواتلََّقلُُّع:   ، ـَقَدَمنْيِ

ْ
َوال نْيِ 

ـَكفَّ
ْ
ال ِمَن  َصابِِع 

َ ْ
األ ـَغِليُظ 

ْ
ال  : ْثُ َوالشَّ

ـُمَشاِش: 
ْ
ُ: َجِليُل ال

ُ
ََدْرنَا ِف َصبُوٍب]5[ وََصبٍَب، َوقَْول ـُحُدوُر، َتُقوُل: انْ

ْ
بَُب: ال َوالصَّ

ـَمنَاِكِب.
ْ
يُِريُد ُرُؤوَس ال
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]1[ بالتصغير فيهما على ما اختاره الحافظ ابن حجر في »تقريبه«))(، قال القاري)4(: 
ووقع في نسخ »الشمائل« مكبًرا، وكذا أورده المّزي في »تهذيبه« والذهبي في 
انتهى. وكذا في »شفاء قاضي عياض« على ما في بعض الحواشي،  »ميزانه«، 
وكتبه في »تهذيب التهذيب« لفظ عمر بال واو، وكذا في أكثر نسخ »الشمائل«، 

قال القاري في مواضع من شرحه: صوابه عمير. 

]2[ أي: إلقاء، وهو مصدر حدثنا من غير لفظه، أو تمييز، أو حال بمعنى مملًيا علينا، 
قاله المناوي)5(، واإلمالء إلقاء المحدث على الكاتب ليكتب، واإلمالء قد يكون 

من حفظه، وقد يكون بالكتاب، وفيه زيادة الحتياط، فقيده بذلك. 

]3[ »ابن« اسمه هند كاسم أبيه واسم جده، فهذا ممن يوافق اسمه اسم أبيه وجده، كذا 
في الشروح، لكن المحدثين تكلموا على هذا اإلسناد.

ُة، ُيَقاُل: 
َ
ـُمَفاَجأ

ْ
ـبََداَهُة: ال

ْ
اِحُب، َوال ـَعِشرُي: الصَّ

ْ
ْحبَُة، َوال ُة: الصُّ ـِعْشَ

ْ
َوال

تُُه.
ْ
ْي: فََجأ

َ
ْمٍر أ

َ
بََدْهتُُه بِأ

َثنَا ُسْفيَاُن ْبُن َوِكيٍع قَاَل: َثنَا ُجَيُْع ْبُن ُعَمرْيِ ])[ بِْن َعبِْد الرَّْحَِن  8 - َحدَّ
يِب 

َ
ِن رَُجٌل))) ِمْن بَِن تَِميٍم ِمْن َودَلِ أ ْخَبَ

َ
ـِعْجِلُّ إِْماَلًء ])[ َعلَيْنَا ِمْن ِكتَابِِه، قَاَل: أ

ْ
ال

ـَحَسِن 
ْ
يِب َهالََة، َعِن ال

َ
بَا َعبِْد اهلل، َعِن ابٍْن])[ ألِ

َ
َهالََة))) َزْوِج َخِدجَيَة، يُْكىَن أ

]8[ هب: 1362، طب: 414.
)))  اختلف في اسمه، قيل: يزيد بن عمرو، وقيل: عمرو، وقيل: عمير، وهو مجهول الحال، 

قاله الباجوري )ص: 54(.
)))  اختلف في اسمه أيضًا، فقيل: النّباش، وقيل: مالك، وقيل: زرارة، وقيل: هند، قاله الباجوري 

)ص: 54(.
)))  »تقريب التهذيب« )142/1(، و»ميزان العتدال« )421/1(، و»الشفا« )154/1(.

)4)  »جمع الوسائل« )31/1(.

)5)  »شرح الشمائل« )32/1(.



26 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ))( باب ما جاء ي خلق رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  

]1[ ربيب النبي ملسو هيلع هللا ىلص، صحابي.

]2[ حال من مفعول.

]3[ أحفظ به.

]4[ أي: معظمًا عند الناس.

]5[ قوله: »أطول من المربوع« أي: الحقيقي، فال ينافي ما سبق من أنه عليه السالم 
كان مربوًعا، وهذا دليل على أنه عليه السالم كان مائاًل إلى الطول.

النخلة  أصله  التشذيب،  من  المفعول  صيغة  على  البائن،  الطويل  »المشذب«   ]6[
الطويلة التي شذب عنها جريدها أي: قطع.

]7[ أي: شعر رأسه، وأصل العقيقة الشعر الذي يكون على رأس المولود عند الولدة، 
وبه سميت الذبيحة عقيقة، قال القاري))): العقيقة الشعرالذي يولد عليه المولود 
قبل أن يحلق في اليوم السابع، فإذا حلق ونبت ثانًيا فزال عنه اسم العقيقة، وربما 
سمي الشعر عقيقة بعد الحلق أيًضا على المجاز، وبهذا جاء هذا الحديث لئال 
ا، اللهم إل أن يقال: إنه  يلزم أن يكون شعره باقًيا من حين ولدته، فإنه مستبعد جدًّ
من الكرامات اإللهية لئال يذبح باسم اآللهة الصناعية، وقد ورد أنه عليه الصالة 

والسالم عق عن نفسه بعد النبوة.

)))  »جمع الوسائل« )35/1(.

يَِة 
ْ
افًا])[ َعْن ِحل يِب َهالََة، َوَكَن وَصَّ

َ
ُت َخاِل ِهنَْد])[ ْبَن أ

ْ
ل
َ
ٍّ رَِضَ اهلل َعنُْه قَاَل: َسأ ابِْن َعِ

َتَعلَُّق بِِه])[، َفَقاَل: َكَن رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
ْن يَِصَف ِل َشيْئًا أ

َ
ْشتَِه أ

َ
نَا أ

َ
رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، َوأ

ـَمْرُبوِع]5[، 
ْ
ْطَوَل ِمَن ال

َ
ـبَْدِر، أ

ْ
ْلََة ال

َ
ـَقَمِر ل

ْ
لَُؤ ال

ْ
 وَْجُهُه تََل

ُ َ
أل

ْ
ًما]4[، َيتََل فَْخًما ُمَفخَّ

َعِقيَقتُُه]7[  اْنَفَرقَْت  إِِن  ْعِر،  الشَّ رَِجَل  ـَهاَمِة، 
ْ
ال َعِظيَم  ِب ]6[،  ـُمَشذَّ

ْ
ال ِمَن  قَْصَ 

َ
َوأ



شامئل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  27

]1[ أي: وإن لم تتفرق بنفسها فال يفرقها بل يتركها على حالها، ثم استأنف بقوله: 
يجاوز شعره.

]2[ »أزج« الزجج بزاي وجيمين: دقة الحاجبين مع طول كما في »القاموس«))(، 
أو دقـة الحاجبيـن مع سـبوغهما كمـا في »الفائق«))(، وإنما قـال: أزج 
الحـواجب دون مزّجج الحواجب ألن الزجـج خلقة، والتزجـيج صنعة، 

والخلقة أشرف.

]3[ كامالت.

]4[ من اإلدرار على الرواية الصحيحة، أي: يجعله الغضب ممتلئًا، قاله القاري)4(، 
أي: يصير العرق ممتلئًا غضبًا كما يصير الضرع ممتلئًا لبنًا. »ب«.

الراء وكسر  المهملة وسكون  المناوي)5(: بكسر  ]5[ طويل األنف، »العرنين« قال 
النون األولى ما صلب من عظم األنف أو كله أو ما تحت مجتمع الحاجبين أو 

أوله.

ـَجِبنِي، 
ْ
زَْهَر اللَّْوِن، َواِسَع ال

َ
ُذَنيِْه إَِذا ُهَو َوفََّرُه، أ

ُ
َق، َوإِل])[ فَاَل، جُيَاِوُز َشْعُرُه َشْحَمَة أ فَرَّ

ـَغَضُب، 
ْ
ال يُِدرُُّه]4[  ِعْرٌق  بَيْنَُهَما  قََرٍن،  َغرْيِ  ِمْن  َسَوابَِغ])[  ـَحَواِجِب 

ْ
ال  ]([ َزجَّ

َ
أ

اللرِّْحيَِة،  َكثَّ   ،((( َشمَّ
َ
أ ُه 

ْ
ل مَّ

َ
َيتَأ لَْم  َمْن  َيَْسبُُه  َيْعلُوُه،  نُوٌر   ُ

َ
ل ـِعْرِننِي]5[، 

ْ
ال ْقىَن 

َ
أ

)))  أي: ل يكون دقيقًا ول طوياًل، )س(.
)))  »القاموس المحيط« )ص: 188(.

)))  »الفائق في غريب الحديث« )228/2(.
)4)  »جمع الوسائل« )37/1(.
)5)  »شرح الشمائل« )37/1(.
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اختصاص  والظاهر  الثنايا،  بين  ما  انفراج  والفلج  المفعول،  بصيغة  »مفلج«   ]1[
النفراج بالثنايا، ويؤيده إضافته إلى الثنيتين في بعض الروايات، وما قاله العصام: 
أنه يحتمل النفراج مطلقًا يرده أن المقام مقام المدح، وقد صرح جمع من شراح 

»الشفا« أن انفراج جميع األسنان عيب.
]2[    بفتح امليم وسكون السني املهملة وضم الراء وتفتح: شعر ما بني الصدر والرسة، »املناوي«))(.

]3[ الصورة المصورة.
قاله  بالرفع،  الحديث  آخر  إلى  هاهنا  بالنصب، ومن  هاهنا  إلى  الرواية  »بادن«   ]4[
القاري))( عن الحنفي، والمعنى أنه عليه السالم كان سمينًا معتدلً، يعني لم يكن 

ا، قاله البيجوري)4(. ا ول نحيفًا جدًّ سمينًا جدًّ
]5[ أي: يمسك بعضه بعضًا.

على  مرفوعين  فيكونان  اإلضافة  وبدون  والصدر،  البطن  إلى  السواء  بإضافة   ]6[
الفاعلية. »م«)5(.

]7[ من الشعر.

نَّ ُعنَُقُه 
َ
َبِة])[، َكأ ـَمْسُ

ْ
ْسنَاِن، َدِقيَق ال

َْ
ـَفِم، ُمَفلََّج])[ األ

ْ
يِْن، َضِليَع))) ال ـخدَّ

ْ
َسْهَل ال

َسَواُء  ُمتََماِسٌك]5[،  بَاِدٌن]4[  ِق، 
ْ
ـَخل

ْ
ال ُمْعتَِدَل  ِة،  ـِفضَّ

ْ
ال َصَفاِء  ِف  ُدْميٍَة])[  ِجيُد 

نَْوُر 
َ
ـَكَراِديِس، أ

ْ
، َضْخُم ال ْدِر، بَِعيُد َما َبنْيَ َمنِْكبَنْيِ ْدِر، َعِريُض الصَّ ـبَْطِن]6[ َوالصَّ

ْ
ال

 ]7[ ، َعرِي اثلَّْدَينْيِ ـَخطرِّ
ْ
ِة بَِشْعٍر جَيِْري َكل َّ ـُمتََجرَِّد، َموُْصوُل َما َبنْيَ اللَّبَِّة َوالسُّ

ْ
ال

)))  أي: واسعه ألن العرب يحمدونه، )س(.
)))  »شرح الشمائل« )38/1(.
)))  »جمع الوسائل« )39/1(.

)4)  »المواهب اللدنية« )ص: 62(.
)5)  »شرح الشمائل« )38/1(.
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]1[ أي: عظيم الذراع.
]2[ واسع الكف.

]3[ ممتد األصابع.
طويلها،  أي:  بالمهملة  األطراف«  و»سائل  الراوي،  من  شك  شائل«  قال:  »أو   ]4[
مرتفع  كان  أي:  ارتفعت،  الميزان:  شالت  من  منه  قريب  بالمعجمة  و»شائل« 

األطراف بال انقباض ول احديداب.
]5[ قوله: »خمصان األخمصين« األخمص من القدم موضع ل يلصق باألرض منها 
عند الوطء، والخمصان المبالغ منه أي: أن ذلك الموضع من أسفل قدميه شديد 
التجافي عن األرض، »مجمع البحار«)4(، وقال البيجوري)5(: خمصان كعثمان، 

وبضمتين وبفتح فسكون.
]6[ بفتح القاف وسكون الالم أي: رفع رجله عن األرض رفًعا بائنًا بقوة ل كمن =

َطِويُل  ْدِر،  الصَّ َعِل 
َ
َوأ ـَمنِْكبَنْيِ 

ْ
َوال َراَعنْيِ  ْشَعُر اذلرِّ

َ
أ َذلَِك،  ا ِسَوى  ِممَّ ـبَْطِن 

ْ
َوال

ْو 
َ
ْطَراِف]3[ـ أ

َ ْ
، َسائُِل األ ـَقَدَمنْيِ

ْ
نْيِ َوال

ـَكفَّ
ْ
اَحِة])[، َشْثُ ال نَْديِْن])[، رَْحُب الرَّ الزَّ

)))، يَنْبُو َعنُْهَما  ـَقَدَمنْيِ
ْ
، َمِسيُْح ال ْخََصنْيِ

َ ْ
ْطَراِف ـ ُخَْصاُن]5[ األ

َ ْ
قَاَل]4[: َشائُِل األ

ـِمْشيَِة، 
ْ
يًا، َوَيْمِش َهْونًا، َذِريُع))) ال ُطو تََكفرِّ ًعا]6[، َيْ

ْ
ـَماُء)))، إَِذا َزاَل َزاَل قَل

ْ
ال

)))  قوله: »مسيح القدمين« ملساوان لينتان ليس فيهما تكسر ول شقاق، فإذا أصابهما الماء نبا 
عنهما. »مجمع البحار« )590/4(، )س(.

)))  قوله: »ينبو عنهما الماء« أي: يسيل ويمر سريعًا لمالمستهما. »مجمع البحار« )671/4(، )س(.
)))  قوله: »ذريع« الذريع ـ بالذال المعجمة والراء المهملة والعين المهملة ـ على وزن عليم هو 

سريع أي: كان سريع المشي، )س(.
)4)  »مجمع بحار األنوار« )116/2(.

)5)  »المواهب اللدنية« )ص: 65(.
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يمشي اختيالً، قاله القاري))(، يعني إذا زال عن موضعه وذهب ومشى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص   =
رفع رجليه بقوة.

]1[ يبدأ من البداءة، وفي بعض النسخ: يبدر بضم الدال والراء المهملتين، والمعنى 
متقارب.

]2[ هذا التفسير خلت عنه كتب اللغة المتداولة، ومن ثم جعله القاضي عياض وهًما، 
والصواب ما اتفق عليه العلماء وجميع أصحاب الغريب أن الشكلة حمرة في 

بياض العين.

رِْف،  يًعا، َخافُِض الطَّ ـتََفَت َجِ
ْ
ـتََفَت ال

ْ
َما َينَْحطُّ ِمْن َصبٍَب، َوإَِذا ال نَّ

َ
إَِذا َمَش َكأ

يَُسوُق  ـُماَلَحَظُة، 
ْ
ال َنَظِرهِ  ُجلُّ  َماِء،  السَّ  

َ
إِل َنَظِرهِ  ِمْن  َثُ 

ْ
ك

َ
أ رِْض 

َ ْ
األ  

َ
إِل َنَظُرُه 

اَلِم. ْصَحابَُه، َيبَْدأُ])[ َمْن ليَِقَ بِالسَّ
َ
أ

ُد ْبُن َجْعَفٍر، َثنَا ُشْعبَُة،  ، َثنَا حُمَمَّ ـُمثَىنَّ
ْ
ُد ْبُن ال بُو ُموَس حُمَمَّ

َ
َثنَا أ 9 - َحدَّ

َعْن ِسَماِك بِْن َحْرٍب قَاَل: َسِمْعُت َجابَِر ْبَن َسُمَرَة َيُقوُل: َكَن رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
لِِسَماٍك:  ُت 

ْ
قُل ُشْعبَُة:  قَاَل  ـَعِقِب. 

ْ
ال َمنُْهوَس   ،((( ـَعنْيِ

ْ
ال ْشَكَ 

َ
أ ـَفِم، 

ْ
ال َضِليَع 

َطِويُل ِشقرِّ  قَاَل:  ؟  ـَعنْيِ
ْ
ال ْشَكُ 

َ
أ َما  ُت: 

ْ
قُل ـَفِم، 

ْ
ال قَاَل: َعِظيُم  ـَفِم؟ 

ْ
ال َما َضِليُع 

ـَعِقِب.
ْ
ِْم ال

َ
ـَعِقِب؟ قَاَل: قَِليُل حل

ْ
ُت: َما َمنُْهوُس ال

ْ
])[، قُل ـَعنْيِ

ْ
ال

]9[ م: 2339، ت: 3647، حم: 103/5.
)))  قوله: »أشكل العينين« أي: في بياضهما شيء من الحمرة، وهو محمود ومحبوب، يقال: 
ماء أشكل: إذا خالطه الدم، وفسر الشكل بطول شق العين، ووهمه القاضي باتفاقهم على 

ما مّر. »المجمع« )250/3(، )س(.
)))  »جمع الوسائل« )23/1(.
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]1[ »هناد« بتشديد النون آخره دال مهملة، و»السري« بفتح السين المهملة المشددة 
وكسر الراء المهملة بعدها ياء مشددة، والحديث على ما قاله النسائي خطأ، وإنما 

هو مسند إلى البراء، ورّد بأن البخاري صحح إسناده إلى البراء وجابر كليهما.
]2[ »ليلة« بالتنوين، و»إضحيان« بكسر الهمزة وسكون الضاد المعجمة وكسر الحاء 
المهملة وتخفيف التحتانية آخره نون منونة منصرف، وإن كان فيه األلف والنون 

زائدتين أي: ليلة مقمرة من أولها إلى آخرها.
]3[ »الرؤاسي« بضم الراء وفتح الهمزة آخره سين مهلمة بعدها ياء، منسوب لجده 
رؤاس، وهو الحارث بن كالب بن ربيعة، وقيل: منسوب إلى بيع الرؤوس، وهو 

غلط رواية ودراية، »القاري«))(.
]4[ فيه إشارة أنه كان نورانيًّا منورًا.

اٍر،  ْشَعَث، َيْعِن اْبَن َسوَّ
َ
ـَقاِسِم، َعْن أ

ْ
، َثنَا َعبَْثُ ْبُن ال ِيرِّ

َثنَا َهنَّاُد])[ ْبُن السَّ 10 - َحدَّ
ْلٍَة إِْضِحيَاٍن])[، 

َ
يُْت رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِف ل

َ
يِب إِْسَحاَق، َعْن َجابِِر بِْن َسُمَرَة قَاَل: رَأ

َ
َعْن أ

ـَقَمِر.
ْ
ْحَسُن ِمَن ال

َ
ـَقَمِر، فَلَُهَو ِعنِْدي أ

ْ
 ال

َ
ِْه َوإِل

َ
ْنُظُر إِل

َ
ُت أ

ْ
وََعلَيِْه ُحلٌَّة َحَْراُء، فََجَعل

])[،َعْن  َؤاِسُّ َثنَا ُسْفيَاُن ْبُن َوِكيٍع، َثنَا ُحَيُْد ْبُن َعبِْد الرَّْحَِن الرُّ 11 – َحدَّ
َكاَن وَْجُه رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

َ
ـَبَاَء ْبَن َعزٍِب: أ

ْ
َل رَُجٌل ال

َ
يِب إِْسَحاَق قَاَل: َسأ

َ
، َعْن أ زَُهرْيٍ

ـَقَمِر)))]4[.
ْ
، بَْل ِمثَْل ال

َ
يِْف؟ قَاَل: ل ِمثَْل السَّ

]10[ ت: 2811، ن في الكبرى: 9562.
]11[ خ: 3552، ت: 3636، حم: 281/4.

)))  قوله: »مثل القمر« فعلى هذا كان السؤال أكان طوياًل مثل السيف أو غير ذلك؟ فالجواب 
ظاهر، أو سأل عن لمعانه أي: هل كان من لمعان السيف وغير ذلك كبريقه؟ فأجاب عنه 

بأنه لمعان ل من لمعان السيف؛ ألن لمعان األجسام الصقيلة ل يخلو عن كدورة، )س(.
)))  »جمع الوسائل« )47/1(.
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]1[ »المصاحفي« قال البيجوري))(: بفتح الميم وكسر الحاء نسبة إلى المصاحف، 
لعله لكتابته لها أوبيعه لها، وكان القياس أن ينسب إلى المفرد، وهو مصحف 

بتثليث الميم.

]2[ بفتح السين وسكون الالم.

]3[ اختلف في اسمه على أربعين قولً.

]4[ »عرض علي« أي: في ليلة المعراج كما تدل عليه رواية البخاري، أو في المنام 
كما تدل عليه روايته األخرى.

الرجال« صفة  اللحم، و»من  أي: خفيف  الراء  المعجمة وسكون  الضاد  بفتح   ]5[
»ضرب«، قاله القاري))(.

ٍم])[، َثنَا انلَّْضُ ْبُن ُشَميٍْل، 
ْ
])[ ُسلَيَْماُن ْبُن َسل ـَمَصاِحِفُّ

ْ
بُو َداوَُد ال

َ
َثنَا أ 12 - َحدَّ

يِب ُهَريَْرَة])[ قَاَل: 
َ
يِب َسلََمَة، َعْن أ

َ
، َعِن ابِْن ِشَهاٍب، َعْن أ ْخَضِ

َ ْ
يِب األ

َ
َعْن َصاِلِح بِْن أ

ْعِر. ٍة)))، رََجَل الشَّ نََّما ِصيَغ ِمنِْفضَّ
َ
ْبيََض َكأ

َ
َكَن رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أ

، َعْن َجابِِر بِْن  َبرْيِ يِب الزُّ
َ
نَا اللَّيُْث ْبُن َسْعٍد، َعْن أ

َ
َثنَا ُقتَيْبَُة ْبُن َسِعيٍد،أ 13 - َحدَّ

اَلُم َضٌْب]5[  نِْبيَاُء، فَإَِذا ُموَس َعلَيِْه السَّ
َ ْ
َّ األ نَّ رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: ُعرَِض]4[ َعَ

َ
َعبِْد اهلل، أ

]13[ م: 167، ت: 3649، حم: 334/3.
)))  قوله: »من فضة« المراد بها صفاء لون وجهه الشريف ل المبالغة في البياض، أو أنه كان 

متماسكًا في اللحم ل مسترخيه، )س(.
)))  »المواهب اللدنية« )ص: 72(.

)))  »جمع الوسائل« )50/1(.
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]1[ بفتح المعجمة وضم النون ثم واو ساكنة ثم همزة مفتوحة بعدها تاء، قبيلة من 
اليمن أو من قحطان، وهم متوسطون بين الخفة والسمن. »ق«، »م«.

]2[ »عروة بن مسعود« أي: الثقفي ل الهذلي كما توهم، ول يخفى عليك أن »أقرب« 
مبتدأ، خبره »عروة«، و»من« موصولة عائدها محذوف، أي: أقرب الذي رأيته، 
وبه متعلق بشبهًا المنصوب على أنه تمييز للنسبة، وصلة القرب محذوفة أي: إليه 

أو منه.

]3[ »دحية« كسدرة، وقد يفتح أوله، معناه في األصل رئيس الجند، صحابي مشهور، 
وكان جبرئيل يأتي غالبًا على صورته، ألن عادة العرب قبل اإلسالم إذا أرسلوا 
رسولً إلى ملك ل يرسلونه إل مثل دحية في الجمال أو الفصاحة، فإنه كان بارعًا 

في الجمال حتى تضرب به األمثال، قاله البيجوري))).

]4[ نسبة لجده جرير مصغرًا.

]14[ م: 234، د: 4864، حم: 454/5.
»المواهب اللدنية« )ص: 77-76(.  (((

اَلُم،  يُْت ِعيىَس اْبَن َمْرَيَم َعلَيِْه السَّ
َ
نَُّه ِمْن رَِجاِل َشنُوَءَة])[، َوَرأ

َ
ِمَن الررَِّجاِل، َكأ

َعلَيِْه  إِبَْراِهيَم  يُْت 
َ
َوَرأ َمْسُعوٍد])[،  اْبُن  ُعْرَوُة  َشبًَها  بِِه  يُْت 

َ
َرأ َمْن  قَْرُب 

َ
أ فَإَِذا 

الَكِريَمَة،  َنْفَسُه  َيْعِن  َصاِحبُُكْم،  َشبًَها  بِِه  يُْت 
َ
َرأ َمْن  قْـَرُب 

َ
أ فَإَِذا  اَلُم،  السَّ

يُْت بِِه َشبًَها ِدْحيَُة])[.
َ
قَْرُب َمْن َرأ

َ
اَلُم فَإَِذا أ ِئيَل َعلَيِْه السَّ يُْت ِجْبَ

َ
َوَرأ

ـَمْعنَـى َواِحـٌد، 
ْ
ـاٍر وَُسْفـيَـاُن ْبُن َوِكيـٍع، ال ُد ْبُن بَشَّ ثَـنَـا ُمـَحمَّ 14 - َحدَّ

بَـا 
َ
]4[ قَاَل: َسِمـْعـُت أ ـُجـَريْـِريرِّ

ْ
نَا يَـِزيُد ْبُن َهـاُروَن، َعـْن َسِعـيـٍد ال

َ
: أ

َ
قَال
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الطفيل« عامر بن واثلة، كان من جماعة علي رضي اهلل عنه ومحبيه، ولد  »أبا   ]1[
قاله  ما  على  الصحيح  على  ومائة  عشر  سنة  ومات  أحد،  عام  أو  الهجرة  عام 
البيجوري))( في شرح »الشمائل«، واختاره الحافظ في »تقريبه«))(، فيصح حينئذ 

قوله: »ما بقي على وجه األرض أحد رآه غيري«.

]2[ حقيقة أو في علمه.

التفعيل أي:  باب  أنه اسم مفعول من  المفتوحة على  الصاد  بتشديد  ]3[ »مقصدًا« 
متوسطًا، يقال: رجل مقصد أي: متوسط، كما يقال: رجل قصد أي: وسط، قال 

تعالى: ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ ]النحل: 9[.

]4[ »الحزامي« بحاء مهملة مكسورة وزاي بعدها ألف فميم، نسبة إلى جده حزام، 
فإنه إبراهيم بن المنذر بن المغيرة بن عبد اهلل بن خالد بن حزام القرشي.

]5[ كذا في النسخ، والصواب: عبد العزيز بن أبي ثابت.

]6[ نعت إلسماعيل.

َحٌد َرآُه َغرْيِي، 
َ
رِْض أ

َ ْ
يُْت رَُسوَل اهللملسو هيلع هللا ىلص َوَما بيَِقَ َعَ وَْجِه األ

َ
َفيِْل])[ َيُقوُل: َرأ الطُّ

ًدا))) َصلََواُت اهلل وََسالَُمُه َعلَيِْه])[. ْبيََض َمِليًحا ُمَقصَّ
َ
ُت: ِصْفُه ل])[، قَاَل: َكَن أ

ْ
قُل

 ،]4[ ـِحَزاِمُّ
ْ
ـُمنِْذِر ال

ْ
نَا إِبَْراِهيُم ْبُن ال

َ
َثنَا َعبُْد اهلل ْبُن َعبِْد الرَّْحَِن، أ 15 - َحدَّ

ِخ 
َ
أ اْبُن]6[  إِبَْراِهيَم  ْبُن  إِْسَماِعيُل  ، ثَِن  الزُّْهِريُّ ثَابٍِت]5[  ْبُن  ـَعِزيِز 

ْ
ال نَا َعبُْد 

َ
أ

]15[ دي: 59، طس: 767.
 )))  قوله: »مقصدًا« مقصد من الرجال الذي ليس بجسيم ول قصير، ورواه بعضهم مقصدًا ـ ساكنة 

القاف مخففة الصاد المفتوحة ـ وهو الربعة من الرجال، )س(.
)))  »المواهب اللدنية« )ص: 77-76(.

)))  »تقريب التهذيب« )288/1(.
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]1[ هو فرجة ما بين الثنايا والرباعيات.

]2[ أي: يرى شيء أبيض له صفاء يلمع كالنور معجزة له ملسو هيلع هللا ىلص، هكذا قالت الشراح، 
ول مانع من ذلك، ول يبعد عندي أن يكون هذا من كمال جماله، فمن يبلغ من 

الحسن أقصاه يظهر في كالمه لمعة، وهو مشاهد. 

]3[ »خاتم« هو بفتح التاء وكسرها، والكسر أشهر، وإضافته للنبوة لكونها من آياتها، 
وإنما أفرده بباب مع أنه من جملة الخلق اهتمامًا بشأنه. 

]4[ أخرج حديث حاتم الستة.

]5[ كسعد راوي الشيخين وغيرهما.

]6[ لم يدر اسمها.

]7[ بفتح الواو وكسر الجيم أي: ذو وجع، وكان ذلك الوجع في لحم قدمه بدليل 
أنه وقع في »البخاري« في أكثر الروايات »وقع« بالقاف بدل الجيم،والوقع =

ُموَس بِْن ُعْقبََة، َعْن ُكَريٍْب، َعِن ابِْن َعبَّاٍس رَِضَ اهلل َعنُْهَما قَاَل: َكَن رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
])[، إَِذا تََكلََّم ُرِئَ َكنلُّوِر])[ َيُْرُج ِمْن َبنْيِ َثنَايَاُه. فْلََج اثلَّنِيَّتنَْيِ

َ
أ

ِة )2( بَاُب َما َجاَء فِي َخاتَِم])[ الّنُبُّوَ

ـَجـْعِد]5[ 
ْ
نَا َحاتُِم]4[ ْبُن إِْسَماِعيـَل، َعِن ال

َ
َثنَا ُقتَيْبَُة ْبُن َسِعيٍد، أ 16 - َحدَّ

 
َ

ائَِب ْبَن يَِزيَد َيُقوُل: َذَهبَْت يِب َخالَت]6[ إِل ابِْن َعبْـِد الرَّْحَِن قَاَل: َسِمـْعُت السَّ

 

ْخِت وَِجٌع]7[. َفَمَسَح رَُسْوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ُ
رَُسْوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َفَقـالَْت: يَا رَُسـوَل اهلل، إِنَّ ابْـَن أ

]16[ خ: 190، م: 2345، ت: 3643، ن في الكبرى: 7476.
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بالتحريك: هو وجع لحم القدم، قيل: يقتضي مسحه ملسو هيلع هللا ىلص لرأسه أن مرضه كان   =
برأسه، ودفع بأنه ل مانع من الجمع، قال العسقالني: وفي بعض الروايات 
»وقع« بلفظ الماضي، قال ابن بطال: المعروف عندنا بفتح القاف والعين، 
فيحتمل أن يكون معناه وقع في األرض، فوصل إلى ما حصل، قاله القاري))).

]1[ »رأسي« خص الرأس بالمسح ألنه مدار البقاء والصحة، ومناط السالمة يدور على 
سالمة الدماغ، وبينه وبين األعضاء الرئيسة ارتباط واشتراك، وألنه أشرف أعضاء 
البدن، ومن أثر مسحه ملسو هيلع هللا ىلص أن رأسه لم يزل أسود مع شيب ما سواه، »المناوي« ))).

]2[ »زّر الحجلة« بتقديم الزاي المكسورة على الراء المهملة المشددة على ما صوبه 
لكن  الحديث،  بظاهر  أوفق  األول  قيل:  المهملة،  الراء  تقديم  وقيل:  النووي، 
الرواية ل تساعده، فعلى األول الزر واحد األزرار، والحجلة بفتحتين، وقيل: 
بالضم أو بالكسر مع سكون الجيم: قبة صغيرة تعلق على السرير، وعلى الثاني 

الرز: البيض، والحجلة: الطائر المعروف.

]3[ ثقة من العاشرة.

]4[ »الطالقاني« بكسر الالم، وقد تفتح، نسبة إلى طالقان بلدة من بالد قزوين.

]17[ م: 2344، ت: 3644.
)))  »جمع الوسائل« )56/1(.
))) »شرح الشمائل« )57/1(.

َظْهِرهِ،  َف 
ْ
َخل َوُقْمُت  وَُضوئِِه،  ِمْن  بُْت  َشِ

فَ  ،
َ
أ َوتَوَضَّ َكِة،  َبَ

ْ
بِال ِل  وََدَع  س])[ 

ْ
َرأ

ـَحَجلَِة])[.
ْ
ي َبنْيَ َكِتَفيِْه، فَإَِذا ُهَو ِمثُْل ِزررِّ ال ِ

َّ
ـَخاتَِم اذل

ْ
 ال

َ
َفنََظْرُت إِل

يُّوُب ْبُن َجابٍِر، َعْن ِسَماِك 
َ
نَا أ

َ
]4[، أ الَقاِنُّ َثنَا َسِعيُد ْبُن َيْعُقوَب])[ الطَّ 17 - َحدَّ
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]1[ »غدة« بضم المعجمة وتشديد الدال المهملة: لحم يحدث بين الجلد واللحم 
يتحرك بالتحريك، قاله المناوي))(، وكونها حمراء معناه مائلة إلى الحمرة لئال 

ينافي رواية مسلم أنه كان على لون جسده ملسو هيلع هللا ىلص، قاله القاري))(.

]2[ هذا التشبيه في المقدار ل في اللون.

]3[ نسبة إلى مدينة الرسول.

]4[ »رميثة« بضم الراء المهملة وفتح الميم وسكون الياء، صحابية لها حديثان أحدهما هذا، 
والثاني في صالة الضحى روته عن عائشة، خرج لها النسائي، قاله البيجوري)4( وغيره.

]5[ »ولو أشاء« إلخ، مجلة معرتضة بني احلال، وهو مجلة يقول إلخ وبني صاحبها وهو 
ا حتقيقًا لسامعها، وعربت باملضارع  رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، والغرض منه بيان قرهبا منه ملسو هيلع هللا ىلص جدًّ
إشارة إىل أن تلك احلال كاملشاهدة، ثم احلديث ل يدل عىل جواز النظر إىل األجنبية، 
فال حاجة إىل اجلواب، ولو سلم فيمكن أن يأول بمثل أنه كان خمصوًصا عليه السالم.

ـَخاَتَم َبنْيَ َكِتَفْ رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ْ
يُْت ال

َ
ابِْن َحْرٍب، َعْن َجابِِر بِْن َسُمَرَة قَاَل: َرأ
ـَحَماَمِة])[. 

ْ
ًة])[ َحَْراَء ِمثَْل َبيَْضِة ال ُغدَّ

َعْن  ـَماِجُشوِن، 
ْ
ال ْبُن  يُوُسُف  نَا 

َ
أ  ،]([ ـَمَدِنُّ

ْ
ال ُمْصَعٍب  بُو 

َ
أ َثنَا  َحدَّ  - 18

تِِه ُرَميْـثََة]4[ قَـالَْت: َسِمْعُت  ِصـِم بِْن ُعـَمَر بِْن َقتَاَدَة، َعْن َجدَّ
َ
بِيـِه)))، َعْن ع

َ
 أ

ُت، َيُقوُل 
ْ
ي َبنْيَ َكِتَفيِْه ِمْن قُْربِِه لََفَعل ِ

َّ
ـَخاَتَم اذل

ْ
َقبرَِّل ال

ُ
ْن أ

َ
َشاُء]5[ أ

َ
رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، َولَْو أ

]18[ حم: 329/6.
)))  هو يعقوب بن عبد اهلل بن أبي سلمة الماجشون، )س(.

)))  »شرح الشمائل« )60/1(.

)))  »جمع الوسائل« )60/1(.
)4)  »المواهب اللدنية« )ص: 86(، »جمع الوسائل« )61/1(.
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]1[ »يوم مات« يحتمل أن يكون من قوله عليه السالم، فهو ظرف لقوله: اهتز، والظن 
أنه من كالم رميثة، فظرف لقولها: يقول.

]2[ قال القاري والمناوي))(: تقدم الحديث بطوله في الباب األول.

]3[ »علباء« بكسر العين المهملة وسكون الالم بعدها موحدة ومد.

]4[ »يا أبا زيد« إلخ هكذا في بعض النسخ بدون الهمزة، وفي بعضها بالهمزة، قال 
القاري))(: يكتب بغير ألف، لكن يقرأ بها، قال ميرك: وقد يترك في اللفظ أيضًا =

ُ َعرُْش الرَّْحَِن«.
َ

لَِسْعِد بِْن ُمَعاٍذ يَْوَم َماَت])[: »اْهَتَّ ل

ُّ ْبُن ُحْجٍر، َوَغرْيُ َواِحٍد، قَالُوا:  ، َوَعِ ُّ يبرِّ ْحَُد ْبُن َعبَْدَة الضَّ
َ
َثنَا أ 19 - َحدَّ

 ُغْفَرَة قَاَل: ثَِن إِبَْراِهيُم ْبُن 
َ

نَا ِعيىَس ْبُن يُونَُس، َعْن ُعَمَر بِْن َعبِْد اهلل َمْول
َ
أ

ٌّ رَِض اهلل َعنُْه  يِب َطاِلٍب رض اهلل عنه، قَاَل: َكَن َعِ
َ
رِّ بِْن أ ِ َعِ

ْ
ٍد، ِمْن ُودل حُمَمَّ

])[ ـ َوقَاَل: َبنْيَ َكِتَفيِْه َخاَتُم  ـَحِديَث بُِطوِلِ
ْ
إَِذا وََصَف رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ـ فََذَكَر ال

ِة، وَُهَو َخاَتُم انلَِّبيرِّنَي. انلُّبُوَّ

ثَِن  نَا َعْزَرُة ْبُن ثَابٍِت، َحدَّ
َ
بُو َعِصٍم، أ

َ
نَا أ

َ
اٍر، أ ُد ْبُن بَشَّ َثنَا حُمَمَّ 20 - َحدَّ

ِل  قَاَل  قَاَل:  نَْصارِيُّ 
َْ

األ ْخَطَب))) 
َ
أ ْبُن  َعْمُرو  َزيٍْد  بُو 

َ
أ ثَِن  ْحََر، 

َ
أ ْبُن  بَاُء])[ 

ْ
ِعل

رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »يَا بَا َزيٍْد]4[، اْدُن ِمنرِّ فَاْمَسْح َظْهرِي«، َفَمَسْحُت َظْهَرُه، فََوَقَعْت 

]19[ تقدم تخريجه برقم: 7.
]20[ حم: 341/5.

)))  في األصل: »ثني عمر بن أخطب« وهو تحريف، والصواب ما أثبتناه.
)))  »جمع الوسائل« )63/1(، »شرح الشمائل« )63/1(.

)))  »جمع الوسائل« )63/1(.
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تخفيفًا، والحديث أخرجه ابن سعد بهذا السند عن أبي زمعة بلفظ قال: قال لي   =

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: يا با زمعة ادن مني فامسح ظهري، فدنوت منه فمسحت ظهره، 

ثم وضعت أصابعي على خاتم فغمزتها، قلنا له: ما الخاتم؟ قال: شعر مجتمع 

عند كتفه، فقيل: يحتمل أن يكون أحد الطريقين وهمًا، وقيل: يحتمل أن يكون 

للحديث طريقان، وذكر القاري في »جمع الوسائل«))( حديث ابن سعد هذا بلفظ 

أبي رمثة، ثم قال: قال ميرك: والظـاهر أن إحـدى الروايتين وهـم، والمـرجح 

رواية الترمذي؛ ألنه أوثق من ابن سعد، انتهى. وقال المناوي))(: قال العصام: 

يظهر أن إحدى الروايتين وهم، ويرجح رواية الترمذي؛ ألن عزرة حفيد أبي زيد، 

فهو أعلم بحديثه.

تَِمَعاٌت. ـَخاَتُم؟ قَاَل: َشَعَراٌت))) مُْ
ْ
ُت: َوَما ال

ْ
ـَخاتَِم، قُل

ْ
َصابِِع َعَ ال

َ
أ

ُّ ْبُن ُحَسنْيِ  نَا َعِ
َ
، أ ـُخَزاِعُّ

ْ
ـُحَسنْيُ ْبُن ُحَريٍْث ال

ْ
اٍر ال بُو َعمَّ

َ
َثنَا أ 21 - َحدَّ

]21[ حم: 354/5.
قوله: »شعرات« الظاهر أن أبا زيد لم ير خاتم النبي ملسو هيلع هللا ىلص ولم يدركه إل باللمس، فتخيل   (((
الشعرات  سوى  علم  لو  ألنه  شعرات؛  ذو  الكالم  تقدير  يقال:  أن  ويبعد  الشعرات،  أنه 
لتعرض له في بيانه، وفيه دللة على أن الخاتم لم يكن له كثير ارتفاع عن أجزاء البدن، وبه 
التوفيق، وفي »جامع« المصنف: أنه ملسو هيلع هللا ىلص دعا له، وفي رواية: أنه قال: حجلة، قال عزرة بن 
الثابت: إنه عاش مائة وعشرين سنًة، وليس في رأسه ولحيته إل شعرات بيض، كذا في 

»ق« )64/1(، )س(.
)))  »جمع الوسائل« )64/1(.

)))  »شرح الشمائل« )64-63/1(.
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]1[ »بريدة« بدل من »أبي«.

]2[ »بمائدة« هي خوان عليه طعام وإل فهو خوان ل مائدة، فهي من األشياء التي 
تختلف أسماؤها باختالف األوصاف كالبستان فإنه ل يقال له: حديقة إل إذا كان 

عليه حائط.

]3[ »عليها رطب« ل يخالف ما رواه أحمد والبزار بسند جيد عن سلمان: فاحتطبت 
حطبًا فبعته فصنعت به طعامًا، فأتيت به النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وما رواه الطبراني: فاشتريت 
عاتقي  على  فاحتملتها  ثريد  من  قصعة  فجعلته  طبخته  ثم  بدرهم  جزور  لحم 
لحتمال تعدد الواقعة، أو أن المائدة كانت مشتملة على كلها، قلت: إن كان لفظ 

»فآمن به« في جميع الروايات فالظاهر هو الثاني.

بين  الفرق  إلى  إشارة  سيأتي  فيما  والالم  هاهنا  بعلى  التعبير  في  قيل  »عليك«   ]4[
الصدقة والهدية بأن المقصود من الصدقة الترحم ومن الهدية اإلكرام.

]5[    أي: فرقها بنفسك على مستحقيها، وفي نسخة: ارفعها بالراء، وعليها عامة الشراح، 
قال البيجوري))): ظاهره أنه أمره برفعها مطلقًا، ولم يأكل منها أصحابه، ووجهه 
بعضهم بأن المتصدق تصدق به عليه وعليهم، وحصته لم تخرج عن ملك =

)))  »المواهب اللدنية« )ص: 94(.

بِـي بُـَريَْدَة])[، 
َ
يِب، ثَِنـي َعبُْد اهلل ْبُن بُـَريَْدَة قَاَل: َسِمـْعُت أ

َ
ابِْن َواقِـٍد، ثَِنـي أ

ـَمِديـنََة 
ْ
ال قَِدَم  ِحيـَن  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  رَُسـوِل   

َ
إِل َفـارِِسـيُّ 

ْ
ال َمـاُن 

ْ
َسل َجاَء  َيُقـوُل: 

َماُن 
ْ
بَِمائَِدٍة])[ َعلَيَْها رَُطٌب])[ فَوََضَعَها َبنْيَ يََدْي رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: »يَا َسل

ُكُل 
ْ
 نَأ

َ
ْصَحابَِك، َفَقاَل: »اْدَفْعَها]5[، فَإِنَّا ل

َ
َما َهَذا؟« َفَقاَل: َصَدقٌَة َعلَيَْك]4[ وََعَ أ
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المتصدق، وهي غير متميزة، لكن المعروف في كتب السير وهو الصحيح كما قاله   =
الولي العراقي أنه قال ألصحابه: كلوا وأمسك، رواه أحمد والطبراني بطرق عديدة، 
وحمل هذا الحديث على أن المراد ارفعها عني ل مطلقًا، فال ينافي أن أصحابه 
أكلوه لكن بعد أن جعلها سلمان صدقة عليهم، كذا قال العصام، وتعقبه المناوي 
بأنه ل دليل في الحديث على هذه البعدية، فاألولى أن يقال: إن من خصائصه ملسو هيلع هللا ىلص 
القاري))): أغرب العصام ووجه غرابته ل  انتهى. وقال  الغير،  التصرف في مال 
يخفى؛ ألن فيه وفي أمثاله يكتفى بالعلم بالمرضي، انتهى. قلت: ول إشكال على 

رواية ادفعها بالدال، أي: قال له: فرقها أنت، وقال ألصحابه: كلوا.

]1[ قال القاري))): الصدقة منحة يمنحها المانح طلبًا لثواب اآلخرة وتكون من األعلى 
على األدنى، ففيه نوع من رؤية تذلل لآلخذ والترحم عليه، والهدية منحة يطلب 
بها التحبب إلى اآلخذ والتقرب إليه، فمفهوم الصدقة مشعر بأنه ل يليق بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص.

]2[ »ابسطوا« قيل: يؤخذ منه أن يستحب للمهدى له أن يعطي الحاضرين عما أهدي 
إليه، وتأيد بحديث ضعيف من أهدي له هدية فجلساؤه شركاؤه، والمراد بالشركاء 
الذين يداومون بمجلسه ل كل من حضر إذ ذاك، قاله الترمذي في »األصول« ))).

]3[ قيل في تعبيره بثم إشارة إلى تراخيه من األمرين المتقدمين كما هو مصرح في =

)))  »جمع الوسائل« )66/1(.

)))  »جمع الوسائل« )66/1(.
)))  »نوادر األصول« )179/1(.

َغَد بِِمثِْلِه، فَوََضَعُه َبنْيَ يََدْي رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 
ْ
َدقََة])[«، قَاَل: فََرَفَعَها، فََجاَء ال الصَّ

ْصَحابِِه: 
َ
أِل َفَقاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  لََك،  َهِديٌَّة  َفَقاَل:  َماُن؟« 

ْ
يَا َسل َهَذا  َفَقاَل: »َما 

يَُهوَِد 
ْ
ـَخاتَِم َعَ َظْهِر رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فَآَمَن بِِه. َوَكَن لِل

ْ
 ال

َ
»ابُْسُطوا])[«، ُثمَّ َنَظَر])[ إِل
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الروايات، وفي »جمع الفوائد«))) من حديث سلمان المفصل بعد وصوله إلى   =
المدينة المنورة، قال: فأقمت بها إلى أن هاجر النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فأتيته بشيء عندي وهو 
بقباء، فقلت له: هذه صدقة، فقال ملسو هيلع هللا ىلص ألصحابه: كلوا وأمسك يده، فقلت في 
نفسي: هذه واحدة، ثم انصرفت فجمعت شيئًا وتحول ملسو هيلع هللا ىلص إلى المدينة فجئته 
فقلت: هذه هدية أكرمتك بها فأكل منها، فقلت في نفسي: هذه ثنتان، ثم جئته 

وهو بالبقيع جالس في أصحابه، الحديث.

]1[ »فاشتراه« أي: تسبب في كتابة اليهود ألمره بذلك، فتجوز بالشراء، وقصة كتابته 
مشهورة، وكان كتابته على شيئين كذا وكذا درهمًا، واختلفت الروايات في تعيينها 

وعلى غرس النخل المذكور.

]2[ »عمر« قيل: إن قصة غرس عمر رضي اهلل عنه وعدم حملها من عامها غير منقولة 
إل عند الترمذي، وليس فيما سواه من إخبار سلمان رضي اهلل عنه))).

)))  »جمع الفوائد« )552/3(.
 ،)354/5( في »مسنده«  أحمد  القصة  ذكر هذه  لكن   ،)98 البيجوري )ص:  ذكره  )))  هكذا 
وأما ما جاء في رواية »المستدرك« )2862( عن سلمان قال: فجاء فجعل يغرس إل واحدة 
غرستها بيدي، فعلقت جميعًا إل الواحدة. قيل في الجمع بين الروايتين: بأنه يجوز أن يكون 
كلٌّ من سلمان وعمر قد اشتركا في غرس هذه النخلة، فأضاف الراوي مرًة غرسها لعمر، 
جميع  بإطعام  المعجزة  تظهر  أن  ذلك  في  الحكمة  ولعل  عنهما،  رضي اهلل  لسلمان  ومرًة 
تلك  غرسه  وهي  أخرى  ومعجزة  وسلم،  عليه  صلى اهلل  بيده  يغرسه  لم  ما  سوى  النخل، 

النخلة ثانيًا وإطعامها في عامها.

ياًل، َفيَْعَمَل  ِ
َ

ْن َيْغرَِس لَـُهْم ن
َ
اُه])[ رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بَِكَذا َوَكَذا ِدرَْهًما، َعَ أ فَاْشرَتَ

َغرََسَها  َواِحَدًة  ْلًَة  نَ  
َّ

إِل انلَّْخَل  رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  َفَغَرَس  ُتْطِعَم،  ِفيِه َحتَّ  َماُن 
ْ
َسل

ُن 
ْ
ْلٌَة، َفَقاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َما َشأ ِْمْل نَ

َ
ُعَمُر])[، فََحَملَِت انلَّْخُل ِمْن َعِمَها َولَْم ت
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]1[ »أبو عقيل« بفتح العين المهملة وكسر ثانيه، و»الدورقي« نسبة لدورق بفتح الدال 
المهملة وسكون الواو: بلدة بفارس.

]2[ »أبي نضرة« بفتح نون وسكون ضاد معجمة على الصحيح، ومن ضبطه بموحدة 
فمهملة ساكنة فقد غلط، واسمه المنذر بن مالك.

]3[ »بضعة« إلخ، بالنصب على أنه خبر كان، واسمه ضمير إلى الخاتم، وهو بفتح 
الباء وقد تكسر قطعة لحم، و»الناشزة« المرتفعة.

]4[ منسوب إلى بني العجل.

قاله  للعلمية والعجمة،  ]5[ »سرجس« كنرجس، وقيل: كجعفر، منع عن الصرف 
البيجوري))).

]22[ حم: 69/3.
]23[ م: 2346، ن في الكبرى: 11432، حم: 82/5.

»المواهب اللدنية« )ص: 101(.  (((

َعَها رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص،  َفَنَ َغرَْستَُها،  نَا 
َ
أ يَا رَُسوَل اهلل  ُعَمُر:  َفَقاَل  انلَّْخلَِة؟«  َهِذهِ 

َفَغرََسَها فََحَملَْت ِمْن َعِمِه. 

 ، ْوَرِقُّ بُو َعِقيٍل])[ ادلَّ
َ
نَا أ

َ
اِح، أ وَضَّ

ْ
نَا بِْشُ ْبُن ال

َ
اٍر، أ ُد ْبُن بَشَّ َثنَا حُمَمَّ 22 - َحدَّ

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  رَُسوِل  َخاتَِم  َعْن  ـُخْدرِيَّ 
ْ
ال َسِعيٍد  بَا 

َ
أ ُت 

ْ
ل
َ
َسأ قَاَل:  َة])[  نَْضَ يِب 

َ
أ َعْن 

ًة. ِة ـ َفَقاَل: َكَن ِف َظْهِرهِ بَْضَعًة])[نَاِشَ ـ َيْعِن َخاَتَم انلُّبُوَّ

نَا َحَّاُد ْبُن 
َ
، أ َْصِيُّ ]4[ الْ ِعْجِلُّ

ْ
ـِمْقَداِم ال

ْ
ْحَُد ْبُن ال

َ
ْشَعِث أ

َ ْ
بُو األ

َ
َثنَا أ 23 - َحدَّ

َتيُْت رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
ْحَوِل، َعْن َعبِْد اهلل بِْن َسِْجَس]5[ قَاَل: أ

َ ْ
َزيٍْد، َعْن َعِصٍم األ
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]1[ لعله إشارة إلى كيفية الدوران.

]2[ »مثل الجمع« بضم الميم، وجوز الكسائي كسرها، هو هيئة بعد جمع األصابع، 
و»خيالن« جمع خال، هي نقط تضرب إلى السواد، و»ثآليل« كمصابيح جمع 
ثؤلول كعصفور خراج صغير نحو الحمصة يظهر على الجسد له نتوء واستدارة.

]3[ »فقال القوم« فقيل: المراد بالقوم الصحابة، فقائل هذا القول هو عبد اهلل، وهو 
الظاهر، وقيل: الذين يحدثهم عبد اهلل بن سرجس، فقائل هذاالكالم هو عاصم 

األحول، قاله القاري))(.

]4[ يعني امتثالً لهذه اآلية؛ ألنه ل يمكن أن اهلل تعالى أمره بشيء ولم يمتثله النبي ملسو هيلع هللا ىلص، 
هذا وأدعيته ملسو هيلع هللا ىلص في الستغفار لألمة معروفة.

ِريُد، 
ُ
أ ي  ِ

َّ
اذل َفَعَرَف  ِفِه، 

ْ
َخل ِمْن  َهَكَذا])[  فَُدرُْت  ْصَحابِِه، 

َ
أ ِمْن  نَاٍس  ِف  وَُهَو 

ـُجْمِع)))])[ 
ْ
ـَخاتَِم َعَ َكِتَفيِْه ِمثَْل ال

ْ
يُْت َموِْضَع ال

َ
فََرأ َق الررَِّداَء َعْن َظْهِرهِ، 

ْ
ل
َ
فَأ

لََك  َغَفَر اهلل  ُت: 
ْ
َفُقل تُُه، 

ْ
اْستَْقبَل فَرََجْعُت َحتَّ  ثَآِلُل،  َها  نَّ

َ
َكأ ِخياَلٌن  َحْولَـَها 

ْستَْغَفَر لََك رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟ َفَقاَل: 
َ
َقْوُم])[: أ

ْ
يَا رَُسوَل اهلل، َفَقاَل: »َولََك« َفَقاَل ال

﴿يت جث      مث ىث﴾ يََة: 
ْ

ال َهِذهِ  ُثمَّ تاَل]4[  َولَُكْم،  َنَعْم، 

 

 ]حممد: 9)[.

)))  قوله: »الجمع« ـ بالجيم ـ كقفل وهو األصابع المضمومة إلى الكّف، وكأنه المراد بالتشبيه 
ل أنه كان بمقدار الجمع وإل لينافي ما سبق أنه كزر الحجلة أو كبيض الحمام، )س(.

)))  »جمع الوسائل« )73/1(.
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]1[ فيه روايتان، فتح العين أفصح، والسكون أشهر، واحدتها شعرة.

]2[ بضم الحاء المهملة وسكون الجيم.

لم يحلق  المصابيح«:  البيجوري))): وفي »شرح  قال  ]3[ أي: في بعض األحيان، 

القضاء، وحجة  الحديبية، وعمرة  الهجرة إل في عام  النبي ملسو هيلع هللا ىلص رأسه في سني 

الوداع، ولم يقصر شعره إل مرة واحدة، كما في الصحيحين.

]4[ بتشديد النون، وقوله: »السري« بفتح السين المهملة وكسر الراء وتشديد التحتانية. 

»ب«.

]5[ أفادت الحكاية الماضية بصيغة المضارع استحضارًا للصورة وإشارة إلى تكراره 

واستمراره، أي: اغتسلت معه متكررًا. »ق«، »م«.

]24[ م: 2338، د: 4186، ن: 5061، حم: 113/3.
]25[ د: 4187، ت: 1755، جه: 3635.

)))  »المواهب اللدنية« )ص: 104(.

)3( بَاُب َما َجاَء فِي َشْعِر])[ رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

نَا إِْسَماِعيُل ْبُن إِبَْراِهيَم، َعْن ُحَيٍْد، َعْن 
َ
ُّ ْبُن ُحْجٍر])[، أ َثنَا َعِ 24 - َحدَّ

ُذَنيِْه.
ُ
 نِْصِف أ

َ
أنَِس بِْن َمالٍِك قَاَل: َكَن َشْعُر])[ رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إِل

نَاِد،َعْن ِهَشاِم  يِب الزرِّ
َ
نَا َعبُْد الرَّْحَِن ْبُن أ

َ
، أ ِيرِّ

َثنَا َهنَّاُد]4[ ْبُن السَّ  25 - َحدَّ

نَا 
َ
أ ْغتَِسُل]5[ 

َ
أ ُكنُْت  قَالَْت:  َعنَْها  َعئَِشَة رَِض اهلل  َعْن  بِيِه، 

َ
أ َعْن  ُعْرَوَة،  ابِْن 
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]1[ »الجمة« إلخ، بضم الجيم وتشديد الميم، ما وصل من شعر الرأس إلى المنكبين، 
و»الوفرة« ما لم يصل إليهما، واللمة ما جاوز شحمة األذن سواء وصل إلى المنكبين 
أو ل، وقيل: إنها بين الجمة والوفرة، فعلى هذا ترتيبها »ولج« أي: الوفرة، ثم اللمة، 
ثم الجمة، وهذه الثالثة قد اضطرب أقوال أهل اللغة في تفسيرها، وأقرب ما وفق به 
ا ما كان فالغرض أن شعره  أن فيها لغات كما يظهر من »القاموس« و»المجمع«، وأيًّ
كان وسطًا ل أطول ول أقصر، ثم في الحديث دليل على جواز فضل المرأة كما قال 
به الثالثة خالفًا للحنابلة إذ قالوا: ل يجوز فضلها إل أن تستعمل بمحضره لرواية 
نهي عن فضل المرأة، وأجيب عنها بالضعف، أو أن المراد بالفضل المستعمل، أو 

غير ذلك كما بسط في »بذل المجهود في حل أبي داود«))(.

َوفَْرِة))). 
ْ
ِة])[ وَُدوَن ال ـُجمَّ

ْ
ُ َشْعٌر فَْوَق ال

َ
َورَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن إِنَاٍء َواِحٍد، َوَكَن ل

الرأس  المجمتع على  الشعر  الوفرة   :)458 »القاموس« )ص:  في  الوفرة«  »ودون  قوله:    (((
وفي  انتهى.  اللمة،  ثم  الجمة  ثم  األذن،  شحمة  جاوز  ما  أو  منه  األذنين  على  سال  ما  أو 
إذا  الرأس  شعر  الوفرة  الواو:  حرف  في   :)388/1  ،524/4  ،95/5( البحار«  »مجمع 
الرأس دون الجمة؛ ألنها  اللمة هو شعر  وصل إلى شحمة األذن، وفيها في حرف الالم: 
هذا  انتهى.  المنكبين،  على  سقط  ما  الرأس  شعر  الجمة  الجيم:  وفي  بالمنكبين،  ألمت 
عكس ما قال في »القاموس« في الجمة واللمة، قال الشيخ ابن حجر في »شرح البخاري« 
الجمة  إلى شحمة األذن، ثم  الوفرة  الواو:  )357/10-358(: قال الجوهري في حرف 
جمة،  فهي  المنكبين،  إلى  بلغت  إذا  الجيم:  حرف  في  وقال  بالمنكبين،  ألمت  إذا  واللمة 
واللمة إذا جاوزت شحمة األذن، وقال شيخنا: القول الثاني للجوهري هو الموافق ألهل 
قدر  في  الروايات  اختالف  ووجه   :)91/5( النووي  حجر ـ قال  ابن  كالم  اللغة ـ انتهى 
إلى  كانت  وإذا قصرها  المنكب،  بلغت  تقصيرها  فإذا غفل عن  األوقات،  اختالف  شعره 

أنصاف األذنين. )س(.
)))  انظر: »بذل المجهود« )213/12(.
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]1[ »البراء« إلخ، تقدم حديثه مفصاًل في الباب األول، وأعاده هناك مختصرًا للترجمة فيه.

]2[ شقيقة علي رضي اهلل عنهما، اختلف في اسمها.

يِب إِْسَحاَق، َعِن 
َ
بُو َقَطٍن، نَا ُشْعبَُة، َعْن أ

َ
نَا أ

َ
ْحَُد ْبُن َمِنيٍع، أ

َ
َثنَا أ 26 - َحدَّ

 ، ـَمنِْكبَنْيِ
ْ
َبَاِء])[ بِْن َعزٍِب قَاَل: َكَن رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َمْرُبوًع، بَِعيَد َما َبنْيَ ال

ْ
ال

ُذَنيِْه.
ُ
َوَكنَْت ُجَّتُُه تَْضُِب))) َشْحَمَة أ

يِب، َعْن 
َ
نَا وَْهُب ْبُن َجِريِر بِْن َحاِزٍم، ثَِن أ

َ
اٍر، أ ُد ْبُن بَشَّ َثنَا حُمَمَّ 27 - َحدَّ

ـَجْعِد 
ْ
نٍَس: َكيَْف َكَن َشْعُر رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟ قَاَل: لَْم يَُكْن بِال

َ
ُت أِل

ْ
َقتَاَدَة قَاَل: قُل

ُذَنيِْه.
ُ
بِْط، َكَن َيبْلُُغ َشْعُرُه َشْحَمَة أ  بِالسَّ

َ
َول

نَا ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَيْنََة، َعِن 
َ
)))، أ ُّ ـَمكرِّ

ْ
يِب ُعَمَر ال

َ
ُد ْبُن َيَْي بِْن أ َثنَا حُمَمَّ 28 - َحدَّ

يِب َطاِلٍب قَالَْت: قَِدَم رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
مرِّ َهانٍِئ])[ بِنِْت أ

ُ
يٍح، َعْن ُمَاِهٍد، َعْن أ ِ

َ
يِب ن

َ
ابِْن أ

ْرَبُع َغَدائَِر.
َ
ُ أ

َ
َة قَْدَمًة َول َعلَيْنَا َمكَّ

ـُمبَارَِك، َعْن َمْعَمٍر، َعْن 
ْ
، َثنَا َعبُْد اهلل ْبُن ال َثنَا ُسَويُْد ْبُن نَْصٍ 29 - َحدَّ

ُذَنيِْه«. 
ُ
نَْصاِف أ

َ
 أ

َ
نَّ َشْعَر رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َكَن إِل

َ
نٍَس: أ

َ
ثَابٍِت، َعْن أ

]26[ خ: 3551، م: 2337، د: 4072، ت: 1724، ن: 5232، حم: 281/4.

]27[ خ: 5905، م: 2338، د: 4185، ت: 1754، ن: 5053، حم: 135/3.
]28[ د: 4191، ت: 1781، جه: 363، حم: 341/6.

]29[ تقدم تخريجه برقم: 24، 27.
)))  لم يصل بمحلها وهو المنكبين، ومعنى رواية أبي داود فوق الوفرة دون الجمة أنه أطول من 
الوفرة، وأقصر من الجمة، فال اختالف في مدلول الروايتين والفوقية والدونية، في رواية 

الترمذي بحسب المحل، وفي رواية أبي داود بحسب الرتبة والقلة والكثرة، )س(.
)))  هو شيخ البخاري، )س(.
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]1[ قيل: كان ذلك لتمسك أولئك ببقايا شرائع الرسل، وهؤلء وثنيون ل مستند لهم 

إل ما وجدوا عليه آباءهم، وقيل: كان ذلك ائتالفًا لقلوبهم كما تألفهم باستقبال 

قبلتهم، لكن غلبت عليهم الشقوة، فكلما ازداد تأليفًا ازدادوا نفورًا، وقال بعضهم: 

إن تلك المحبة كانت قبل اشتهار اإلسالم وقوته، فلما فتحت مكة واستقر األمر 

أحب مخالفتهم وأمر بمخالفتهم كما في صبغ الشيب وصوم السبت وعاشوراء 

وغير ذلك من األحكام.

]2[ ألنهم أقرب إلى الحق من عبدة األوثان.

ـُمبَارَِك، َعْن يُونَُس ابِْن يَِزيَد، َعِن 
ْ
نَا َعبُْد اهلل ْبُن ال

َ
، أ َثنَا ُسَويُْد ْبُن نَْصٍ 30 - َحدَّ

نَا ُعبَيُْد اهلل ْبُن َعبِْد اهلل بِْن ُعتْبََة بِْن َعبِْد اهلل، َعِن ابِْن َعبَّاٍس رَِضَ اهلل 
َ
، أ الزُّْهِريرِّ

ُرُؤوَسُهْم،  قُوَن  َيْفِرُ ُكوَن  ـُمْشِ
ْ
ال َوَكَن  َشْعَرُه،  يُْسِدُل  نَّ رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َكَن 

َ
أ َعنُْهَما: 

ِكتَاِب))) ])[ 
ْ
ْهِل ال

َ
])[ ُمَواَفَقَة أ ِكتَاِب يُْسِدلُوَن ُرُؤوَسُهْم، َوَكَن ُيِبُّ

ْ
ْهُل ال

َ
َوَكَن أ

]30[ خ: 3944، م: 2336، د: 4188، ن: 5238، جه: 3632، حم: 287/1.
ربما يستدل بالحديث على أن الشريعة ممن قبلنا شرعية لنا ما لم ينسخ، وربما يستدل به   (((
على نفي ذلك بأنه لو كان شريعة لنا لكان يجب، ولفظ المحبة تدل على عدم الوجوب، 
ونحن نقول: يختار أنه وجب العمل علينا بالشرع من قبلنا، ومبنى محبته ملسو هيلع هللا ىلص على ذلك إل 
أنه يحب الموافقة دون أن يوجب على نفسه؛ ألن شرع من قبله لم يكن معلوًما لتحريف 
كتابهم، فمحبته لرجائه أن يكون عمله بشرعهم، والمراد بما لم يؤمر ل بطريق النص ول 

بطريق القياس. »العصام«، )س(.
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]1[ قالوا: الفرق سنة ألنه الذي رجع إليه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، والظاهر أنه رجع بوحي 
قال:  فعله،  السدل، فال يجوز  القاضي عياض: نسخ  يؤمر، وقال  لم  ما  لقوله: 
ويحتمل جواز الفرق ل وجوبه، قال ابن حجر))): والذي يتجه أن محل جواز 
السدل))) حيث لم يقصد به التشبه بالنساء وإل حرم من غير نزاع، ويؤيد جواز 
السدل ما روي أن من الصحابة من يسدل، ومنهم من يفرق، ولم يعب بعضهم 
على بعض، فلو كان الفرق واجبًا لما سدلوا، وقال القرطبي: إنه مستحب، وهو 

قول مالك والجمهور، قاله القاري))).

]2[ من باب نصر وضرب هو المشهور رواية، ويروى من التفريق.

]3[ »التـرجل« والترجيـل تسريـح الشـعر وتحسيـنه كمـا في »النهايـة«)4)، وفي =

]31[ تقدم تخريجه برقم: 28.
»فتح الباري« )80/1(.  (((

)))  السدل: أن يسِدله من ورائه ول يجعله فرقتين. »زاد المعاد« )175/1(.
)))  »جمع الوسائل« )80/1(.

)4)  »النهاية في غريب الحديث واألثر« )203/2(.

َسُه.
ْ
ٍء، ُثمَّ فََرَق])[ ])[ رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َرأ ِفيَما لَْم يُْؤَمْر ِفيِه بَِشْ

، َعْن إِبَْراِهيَم بِْن نَافٍِع  نَا َعبُْد الرَّْحَِن ْبُن َمْهِديٍّ
َ
اٍر، أ ُد ْبُن بَشَّ َثنَا حُمَمَّ 31 - َحدَّ

يُْت رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
مرِّ َهانٍِئ قَالَْت: َرأ

ُ
يٍح، َعْن ُمَاِهٍد، َعْن أ ِ

َ
يِب ن

َ
رِّ، َعِن ابِْن أ ـَمكرِّ

ْ
ال

ْرَبٍع. 
َ
َذا َضَفائَِر أ

لِ])[ رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص )4( بَاُب َما َجاَء فِي تَرَّجُ

، َثنَا َمْعُن ْبُن ِعيىَس، َثنَا َمالُِك  نَْصارِيُّ
َ ْ
َثنَا إِْسَحاُق ْبُن ُموَس األ 32 - َحدَّ
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الثائر ويمد  ليلين، ويرسل  أو دهن  بماء  إذا مشطه  ل شعره  َرجَّ »المشارق«))):   =
المنقبض، قال الحافظ ابن حجر))) نقاًل عن ابن بطال: هو من باب النظافة، وقد 

ندب الشارع إليها بقوله: النظافة من الدين، وقال تعالى: ﴿ٻ ٻ پ پ    
پ﴾ ]األعراف: 31[، وألن الظاهر عنوان الباطن. »ق«))).

]1[ »أبان« بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة كسحاب، وقيل: بكسر األول وتشديد 
الثاني غير منصرف عند األكثر، وصرفه بعضهم حتى قال: من لم يصرف أبان 

فهو أتان.

في  كذا  ضبيعة،  بنت  رقاش  إلى  نسبة  معجمة،  وشين  قاف  وخفة  الراء  بفتح   ]2[
»المغني«)4)، قاله القاري، وقال المناوي: نسبة إلى بنت قيس بن ثعلبة بن عكاية 

أو إلى أولدها)5).

)))  »مشارق األنوار« )449/1(.
)))  »فتح الباري« )368/10(.
)))  »جمع الوسائل« )84/1(.

)4)  »المغني في ضبط األسماء« )ص: 139(.
)5)  »جمع الوسائل« )84/1(.

بِيِه، َعْن َعئَِشَة رَِضَ اهلل َعنَْها قَالَْت: 
َ
نٍَس، َعْن ِهَشاِم بِْن ُعْرَوَة، َعْن أ

َ
اْبُن أ

نَا َحائٌِض.
َ
َس رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َوأ

ْ
ُل َرأ رَجرِّ

ُ
ُكنُْت أ

بِيُع ْبُن َصِبيٍح، َعْن يَِزيَد بِْن  نَا الرَّ
َ
نَا َوِكيٌع، أ

َ
َثنَا يُوُسُف ْبُن ِعيىَس، أ 33 - َحدَّ

نَِس بِْن َمالٍِك قَاَل: َكَن رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يُْكِثُ َدْهَن 
َ
])[، َعْن أ قَاِشُّ بَاَن])[ ُهَو الرَّ

َ
أ
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]1[ »ثوبه« المراد بذلك الثوب القناع ل مطلق الثوب، فال ينافي نظافته ملسو هيلع هللا ىلص، وقال 
الجزري: الربيع بن صبيح كان عابدًا، لكنه ضعيف في الحديث وقال ابن حبان: 
كان عابدًا، ولم يكن الحديث من صناعته، فوقع في حديثه المناكير، قيل: ومن 
مناكيره في هذا الحديث: كأن ثوبه ثوب زيات، لكن قال القاري والمناوي))): له 

شواهد، وذكرا شواهده بعدة طرق.

سليم  بن  سالم  والمشهور  مالك،  بن  عون  اسمه  قيل:  مهملتين،  وصاد  بحاء   ]2[
قال  القاري)))،  ضبطه  كما  الثاني،  في  والتصغير  األول،  في  الالم  بتخفيف 

المناوي))): سالم ككالم.

]3[ مخففة من الثقيلة بدليل الالم الفارقة بين المخففة والنافية، وضمير الشأن بعدها 
محذوف. »ق«.

]34[ خ: 168، م: 268، د: 414، ت: 608، ن: 421، جه: 401، حم: 94/6.
)))  »جمع الوسائل« )84/1(، و»شرح الشمائل« )84/1(.

)))  »جمع الوسائل« )85/1(.

)))  »شرح الشمائل« )85/1(.

نَّ ثَْوَبُه])[ ثَوُْب َزيَّاٍت.
َ
ِقنَاَع َحتَّ َكأ

ْ
يَح حِلْيَِتِه، َوُيْكِثُ ال ِسِه َوتَْسِ

ْ
َرأ

يِب 
َ
أ بِْن  ْشَعَث 

َ
أ َعِن  ْحوَِص])[، 

َ ْ
األ بُو 

َ
أ نَا 

َ
أ  ، ِيرِّ

السَّ ْبُن  َهنَّاُد  َثنَا  َحدَّ  -  34
وٍق، َعْن َعئَِشَة رَِضَ اهلل َعنَْها قَالَْت: إِْن])[ َكَن  بِيِه، َعْن َمْسُ

َ
ْعثَاِء، َعْن أ الشَّ

َل، َوِف  ِلِه إَِذا تَرَجَّ َر، َوِف تَرَجُّ إَِذا َتَطهَّ َن ِف ُطُهورِهِ  ُِحبُّ اتلَّيَمُّ رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لَ
انِْتَعاِلِ إَِذا اْنتََعَل.
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]1[ »حسان« صيغة مبالغة من الحسن فيصرف ألن نونه حينئذ أصلية، فإن كان من 
الحس بتشديد السين فال يصرف للعلمية وزيادة األلف والنون، ونظيره ما قيل 
لبعض: أتصرف عفان؟ قال: نعم إن هجوته، ل إن مدحته، يعني ألنه على األول 

من العفونة، وعلى الثاني من العفة.

]2[ »غبًّا« بمعجمة مكسورة وموحدة مشددة: ورود اإلبل الماء يومًا وتركه يومًا، ثم 
استعمل في فعل الشيء حينًا وتركه حينًا، والمراد نهي دوام التسريح، قال ابن 

العربي))(: موالته تصنع، وتركه تدّنس، وإغبابه سنة.

]3[ نسبة إلى أود بن مصعب.

الصحابي ل يضر لعدالتهم، واختلف في اسمه،  ]4[ »عن رجل« لم يسم، وإبهام 
فقيل: هو الحكم بن عمرو، وقيل: عبد اهلل بن سرجس، وقيل: عبد اهلل بن مغفل.

اَن)))])[،  نَا َيَْي ْبُن َسِعيٍد، َعْن ِهَشاِم بِْن َحسَّ
َ
اٍر، أ ُد ْبُن بَشَّ َثنَا حُمَمَّ 35 - َحدَّ

ٍل قَاَل: َنَه رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عِن  ، َعْن َعبِْد اهلل بِْن ُمَغفَّ ـَحَسِن اَلَصِيرِّ
ْ
َعِن ال

 ِغبًّا])[.
َّ

ِل إِل َجُّ الرتَّ

اَلِم ْبُن َحْرٍب، َعْن  َثنَا َعبُْد السَّ ْبُن َعَرفََة قَاَل:  ـَحَسُن 
ْ
َثنَا ال 36 - َحدَّ

])[، َعْن ُحَيِْد بِْن َعبِْد الرَّْحَِن، َعْن  وِْديرِّ
َ ْ
َعاَلِء األ

ْ
يِب ال

َ
، َعْن أ يِب َخادِلٍ

َ
يَِزيَد بِْن أ

ُل ِغبًّا. نَّ انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكَن َيرَتَجَّ
َ
ْصَحاِب انلَّيِبرِّ ملسو هيلع هللا ىلص: أ

َ
رَُجٍل]4[ ِمْن أ

]35[ ن: 5055، د: 4159، ت: 1756، حم: 86/4.
)))  في النسخة الهندية: »هشام بن حبان«، وهو تحريف.

)))  »عارضة األحوذي« )258/7(.
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]1[ »شيب« إلخ، هو ابيضاض الشعر المسوّد كما في »المصباح«)))، ويطلق على 
بياض الشعر والشعر األبيض أيضًا، قال البيجوري تبعًا للمناوي))): إنما أخره 
عن الترجل ألن الترجل عمل يقتدى به فيه بخالف الشيب، وقدم الشعر عليهما 

ألنهما من عوارض الشعر.

]2[ »أبو داود« الطيالسي، و»همام« بهاء مفتوحة ثم ميم مشددة ابن يحيى العوذي.

]3[ قال القاري))): بفتحتين والتاء مخففة، وقال أبو عبيد: بتشديد التاء، والمشهور 
التخفيف، واختلفوا في تفسيره، ففي بعض كتب اللغة: هو ورق يشبه ورق اآلس 
يصبغ به، وفي »المهذب«: هو الوسمة، وفي »الصحاح«)4): هو نبت يخلط مع 
الوسمة للخضاب، وفي »النهاية«)5): يشبه أن يكون معنى الحديث خضب بكل 
منهما منفردًا عن اآلخر، فإن الخضاب بهما يجعل الشعر أسود، وقد صح النهي =

]37[ خ: 3550، ن: 5086، حم: 192/3.
»المصباح المنير« )328/1(.  (((

)))  »المواهب اللدنية« )ص: 121(، و»شرح الشمائل« )88/1(.
)))  »جمع الوسائل« )90/1(.

)4)  »الصحاح« )2019/5(.
)5)  »النهاية في غريب الحديث واألثر« )150/4(.

)5( بَاُب َما َجاَء فِي َشيِْب])[ رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

قَاَل:  َقتَاَدَة  اٌم، َعْن  َهمَّ نَا 
َ
أ َداوَد])[،  بُو 

َ
أ نَا 

َ
أ اٍر،  بَشَّ ْبُن  ُد  حُمَمَّ َثنَا  37 - َحدَّ

نَِس بِْن َمالٍِك: َهْل َخَضَب رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟ قَاَل: لَْم َيبْلُْغ َذلَِك، إِنََّما َكَن 
َ
ُت أِل

ْ
قُل

َكتَِم])[. 
ْ
ِنَّاِء َوال

ْ
بُو بَْكٍر َخَضَب بِاحل

َ
َشيْبًا ِف ُصْدَغيِْه، َولَِكْن أ
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عن السواد، فالواو بمعنى أو، وقال العسقالني))): الكتم الصرف يوجب سوادًا    =
مائاًل إلى الحمرة، والحناء توجب الحمرة، فاستعمالهما يوجب ما بين السواد 
والحمرة، فالواو على أصله، وفي »المغرب«))) عن األزهري: الكتم نبت فيه 
حمرة، ومنه حديث أبي بكر رضي اهلل عنه كان يخضب بالحناء والكتم، وقال 
الحناء  صفرة  يغير  بل  يسود  فلم  جميعًا،  والكتم  الحناء  جّرب  قد  الجزري: 

وحمرتها إلى الخضرة.

]1[ بفتح الجزأين للتركيب والشين ساكنة، قال الحنفي))): هذا ل ينافي ما صدر عنه 
في صدر الكتاب: ليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء؛ ألن هذا السلب 
عام، قال المناوي)4): ول ينافي حديث ابن عمر اآلتي: إنما كان شيبه نحوًا من 
عشرين، ألن األربع عشرة نحو من العشرين لكونها أكثر من نصفها، نعم روى 
البيهقي عن أنس نفسه: ما كان في رأسه ولحيته إل سبع عشرة أو ثمان عشرة 
والثاني  ه،  عدِّ عن  إخبار  األول  وبأن  األزمان،  باختالف  وجمع  بيضاء،  شعرة 

إخبار عن الواقع.

)))  »فتح الباري« )355/10(.
)))  »المغرب« )401/1(.

)))  انظر: »جمع الوسائل« )91/1(.
)4)  »شرح الشمائل« للمناوي )90/1(.

زَّاِق،  : َثنَا َعبُْد الرَّ
َ

َثنَا إِْسَحاُق ْبُن َمنُْصوٍر، َوَيَْي ْبُن ُموَس، قَال 38 - َحدَّ
ِس رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َوحِلْيَِتِه 

ْ
نٍَس قَاَل: َما َعَدْدُت ِف َرأ

َ
َعْن َمْعَمٍر، َعْن ثَابٍِت، َعْن أ

َة])[ َشْعَرًة َبيَْضاَء. ْرَبَع عَ ْشَ
َ
 أ

َّ
إِل
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]1[ »دهن« قال المناوي))( عن القسطالني: كذا وقع في أصل سماعنا من الثالثي 

الفتعال،وعلى  من  اّدهن  النسخ:  بعض  وفي  يدهن،  لم  قوله:  وكذا  المجرد، 

طاله  إذا  رأسه  دهن  »المغرب«))(  في  لكن  مفعولً،  رأسه  يكون  التقديرين 

بالدهن، وادهن من غير ذكر المفعول، وادهن شاربه خطأ، انتهى، وأطال الكالم 

فيه القاري في »جمع الوسائل«)4(.

]2[ قال القاري والمناوي)5( وغيرهما: لم ير منه للتباس بياضه بلمعان الشعر من 

يجمع شعره،  كان  الدهان  عند  إنه  الطيبي)6(:  قال  ما  الدهن، واألوجه عندي 

ويضم بعضه إلى بعض، وكانت الشعرات البيض من قلتها ل تبين، فإذا شعث 

رأسه ظهرت.

بِْن  ِسَماِك  َعْن  ُشْعبَُة،  نَا 
َ
أ َداوَُد،  بُو 

َ
أ نَا 

َ
أ  ، ـُمثَىنَّ

ْ
ال ْبُن  ُد  حُمَمَّ َثنَا  39 - َحدَّ

ُل َعْن َشيِْب رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: َكَن 
َ
َحْرٍب قَاَل: َسِمْعُت َجابَِر ْبَن َسُمَرَة يُْسأ

َسُه لَْم يَُر ِمنُْه])[ َشيٌْب، فَإَِذا لَْم يَْدِهْن ُرِئَ ِمنُْه.
ْ
إَِذا َدَهَن)))])[ َرأ

]39[ أخرجه م: 2344، ن: 5114، حم: 86/5.
في النسخة الهندية: »ادَّهن«.  (((
)))  »شرح الشمائل« )91/1(.

)))  »المغرب« )171/1(.
)4)  انظر: »جمع الوسائل« )91/1(.

)5)  »جمع الوسائل« )92/1(، و»شرح الشمائل« للمناوي )92/1(.
)6)  »شرح الطيـبي« )3689/12(.
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قاله  توهم،  كما  القبيلة  ل  بالكوفة  محلة  لكندة  نسبة  الكاف  بكسر  »الكندي«   ]1[
البيجوري تبعًا للمناوي)4(، قلت: قال السمعاني في »األنساب« )5(: نسبة إلى 
القاري)6(:  وقال  منه،  هذا  ليس  رجالً  منها  وعد  باليمن  مشهورة  قبيلة  كندة 

منسوب إلى كندة قبيلة من قبائل العرب ومحلة بالكوفة.

]2[ بكسر الشين المعجمة وسكون الموحدة وتاء الخطاب أي: ظهر فيك آثار الشيب 
من الثقل وضعف البدن قبل أوانه، وهو ل ينافي ما سبق من نفي الشيب؛ ألن 

القصد به نفي احتياجه إلى الخضاب.

َي ْبُن  نَا يَْ
َ
، أ ُكوِفُّ

ْ
)))])[ ال ِكنِْديُّ

ْ
َوِلِد ال

ْ
ُد ْبُن ُعَمَر بِْن ال َثنَا حُمَمَّ 40 - َحدَّ

يٍك)))، َعْن ُعبَيِْد اهلل بِْن ُعَمَر)))، َعْن نَافٍِع، َعِن ابِْن ُعَمَر قَاَل:  آَدَم، َعْن َشِ
يَن َشْعَرًة َبيَْضاَء. ًْوا ِمْن ِعْشِ

َ
إِنََّما َكَن َشيُْب رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ن

نَا ُمَعاِوَيُة ْبُن ِهَشاٍم، َعْن َشيْبَاَن، َعْن 
َ
َعاَلِء، أ

ْ
ُد ْبُن ال بُو ُكَريٍْب حُمَمَّ

َ
َثنَا أ 41 - َحدَّ

بُو بَْكٍر: يَا رَُسوَل اهلل قَْد ِشبَْت])[، 
َ
يِب إِْسَحاَق، َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن ابِْن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل أ

َ
أ

]40[ جه: 3630.
]41[ ت: 329.

)))  صدوق، حديثه في الترمذي والنسائي وابن ماجه، )س(.
)))  هو شريك بن عبد اهلل بن أبي شريك، صدوق يخطئ كثيرًا لتغير حفظه، )س(.

)))  ابن حفص بن عاصم بن عمر الخطاب، ثقة ثبت، )س(.
)4)  »المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية« )ص: 124(.

)5)  »األنساب« )161/11(.
)6)  »جمع الوسائل« )92/1(.
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]1[ »شيبتني« النسبة مجازية لكونها سببًا من باب أنبت الربيع البقل، والمعنى ما في 
هذه السور من أحوال القيامة وأهوالها، قال التوربشتي))(: يريد أن اهتمامي بما 
في هذه السور من أهوال يوم القيامة والمثالت النوازل باألمم السابقة أخـذ مني 
مـا أخـذه حتى شبت قـبل أوان المشيب، قـال المناوي))(: زاد الطـبراني في 
رواية: والحاقة، وزاد ابن مردويه في أخرى: وهل أتاك حديث الغاشية، زاد ابن 

سعيد في أخرى: والقارعة، وسأل سائل، وفي أخرى: واقتربت الساعة.

]1[ »أبي جحيفة« بضم جيم ثم حاء مهملة مصغرًا، هو وهب السوائي صحابي جليل 
يحبه علي رضي اهلل عنه وجعله على بيت المال، وسماه وهب الخير.

ْمُس ُكورِّرَْت«.  ـُمرَْساَلُت،َوَعمَّ يَتََساَءلُوَن، َوإَِذا الشَّ
ْ
َواقَِعُة، َوال

ْ
قَاَل: »َشيَّبَتْن)))])[ ُهوٌد، َوال

رِّ بِْن َصاِلٍح،  ، َعْن َعِ ُد ْبُن بِْشٍ نَا ُمـَحمَّ
َ
َثنَا ُسْفيَـاُن ْبُن َوِكيـٍع، أ 42 - َحدَّ

يِب ُجَحيْـَفَة])[ قَاَل: قَالُوا: يَا رَُسوَل اهلل، نََراَك قَْد ِشبَْت، 
َ
يِب إِْسَحاَق، َعْن أ

َ
َعْن أ

]42[ طب: 318.
فيكون  المواعيد،  الدالة على  اآليات  بتشييب  السور  قوله: »شيبتني هود« وتشييب هذه   (((
ذكر هذه السور على سبيل التمثيل كما ورد: »شيبتني هودوأخواتها«، قيل: وجه تشييب 
ا، وهو ﴿ڈ ژ ژ﴾  هود اشتمالها على األمر العظيم الذي هو عسير الرعاية جدًّ
]هود: 112[، أورد عليها أنه مذكور في الشورى أيضًا، ويمكن دفعه بأنه أول ما سمعه 
سمع في هود، قيل: وجه التشييب أمر ألمته بالستقامة وهو مخصوص بهود، وأورد على 
الكل أن هذا ل يصح تشييب الواقعة، والمرسالت، وإذا الشمس كّورت، ودفعه أن مقصود 
القائل بيان وجه تشييب الجميع، فهو اشتمال الجميع على األمر بالستقامة والمواعيد، 
األمر  مع  واألشقياء  السعداء  أقوال  من  هود  سورة  في  وأيضًا  صعبة،  المواعيد   فإن 

بالستقامة، )س(.
)))  »كتاب الميسر« )1123/3(.

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )93/1(.
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]1[ أي: أشباهها.

]2[ »إياد« بكسر الهمزة وتخفيف المثناة التحتية ثم دال مهملة، و»لقيط« بفتح الالم 
وكسر القاف كبديع، وأخرجه المصنف في »جامعه«)4( برواية عبيد اهلل عن إياد، 

وقال: غريب ل نعرفه إل من حديث عبيد اهلل، انتهى.

]3[ »تيم الرباب« منصوب بتقدير أعني، وقال القاري)5(: مجرور في أصل سماعنا، 
وتحفيف  الراء  بكسر  والرباب  بكر،  من  قبيلة  قريش،  تيم  عن  به  واحترز 
الموحدتين، وضبطه الحافظ في شرح البخاري)6( بفتح الراء، وهم خمس قبائل 
ضّبة وثور وعكل وتيم وعدي، غمسوا أيديهم في ِربٍّ وهو ُثفل السمن وتحالفوا 

عليها، فصاروا يدًا واحدة.

َخـَواتُـَهـا«])[.
َ
قَـاَل: »َشيَّـبَـتْـِن ُهـوٌد))) َوأ

ـَمِلِك 
ْ
نَا ُشَعيُْب ْبُن َصْفَواَن)))، َعْن َعبِْد ال

َ
ْنبَأ

َ
ُّ ْبُن ُحْجٍر قَاَل: أ َثنَا َعِ 43 - َحدَّ

َباِب])[  ، َتيَْم الرَّ يِب ِرْمثََة اتلَّيِْمرِّ
َ
، َعْن أ ِعْجِلرِّ

ْ
)))، َعِن إِيَاِد])[ بِْن لَِقيٍط ال ابِْن ُعَمرْيٍ

]43[ حم: 227/2.
)))  قوله: »هود« ـ بالتنوين وعدمه ـ أي: لو يراد بهود سورة هود بحذف المضاف فمنصرف 
بلدتين  ]اسما  وجور  كماه  منصرف  فغير  للسورة  اسمًا  يجعل  ولو  رواية،  في  كما  كنوح 

بأرض فارس[، )س(.
)))  مقبول من السابعة، )س(.

)))  ثقة، حديثه في الستة، )س(.
)4)  »سنن الترمذي« )2812(.
)5)  »جمع الوسائل« )95/1(.

)6)  »فتح الباري« )220/5(.
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]1[ اضطربت روايات أبي رمثة في أن إتيانه عند النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان مع ابنه كما في رواية 
»الشمائل«، أو مع أبيه كما في روايات أبي داود))(، إذ روي عنه قال: انطلقت مع 
أبي نحو النبي ملسو هيلع هللا ىلص فإذا هو ذو وفرة بها ردع حناء، وعليه بردان أخضران، وفي 
رواية: قال له أبي: أرني هذا الذي بظهرك، فإني رجل طبيب، وفي أخرى: قال 
له ملسو هيلع هللا ىلص: من هذا؟ قال: ابني، قال: ل يجني عليك ول تجني عليه، وبكال السياقين 
أخرجه أحمد بطرق عديدة، في بعضها أن الكالم في الطب والولد كله كان مع 
والد أبي رمثة، وفي أخرى أنه كان مع أبي رمثة بنفسه، ووجه القاري في »جمع 
الوسائل«))( بالتعدد إذ قال: والظاهر المغايرة بينهما بأن رواية الترمذي تكون عن 
األب، ورواية أبي داود والنسائي عن البن، وحينئذ ل تنافي بينهما، انتهى، ويؤيد 
ذلك أن في بعض الروايات إتيانه بمكة، وفي أخرى بالمدينة، لكن يأباه اتحاد 

ألفاظ الروايتين، فتأمل.

]2[ »فأريته« بالبناء للمجهول أي: أراني وعرفني بعض الحاضرين رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 
ويحتمل أن يكون بالبناء للفاعل أي: أرأيت ابني رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، واألول أوجه.

ْيتُُه))): َهَذا 
َ
ا َرأ ُت لَـمَّ

ْ
ِريْتُُه])[، َفُقل

ُ
َتيُْت انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَمِع اْبٌن])[ ِل، قَاَل: فَأ

َ
قَاَل: أ

)))  قوله: »لما رأيته« تأكيد لنفي المهملة من حرف التعقيب، أو بيان كون السبب لتصديقه بال 
مهلة ودراية من غير ظهور معجزة يعني دلني سيماه على نبوته دللة واضحة، وقوله: نبي اهلل 
خبر في الظاهر مفعول ألريته أو أشير المستفاد من حرف التنبيه واسم اإلشارة. »العصام«، 

)س(.
)))  »سنن أبي داود« )4206، 4208(.

)))  »جمع الوسائل« )95/1(.
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]1[ أي: بذاته أو بالخضاب.

]2[ مصغرًا بالجيم.

]3[ من المواراة وهو اإلخفاء.

]4[ »الخضاب« مصدر بمعنى التلوين كما في عامة الشروح، وزعم ابن حجر أنه 
بعيد، واستغرب قول »القاموس«))(: الخضاب ككتاب: ما يخضب به أي: يلون 
به، وليس كما زعم إذ المبوب به إنما هو بيان تلوين شعره ل بيان عين ما يلونه، 

ألنه ليس فيه إل حديث واحد، ومعظم ما في الباب األول. »ق«، »م«.

ُر])[.  حَْ
َ
يُْب، وََشيْبُُه أ ُ َشْعٌر))) قَْد َعاَلُه الشَّ

َ
ْخَضـَراِن، َول

َ
نيَِبُّ اهلل، وََعلَيِْه ثَْوَباِن أ

نَا َحَّاُد ْبُن َسلََمَة، 
َ
يُْج])[ ْبُن انلُّْعَماِن، أ نَا ُسَ

َ
ْحَُد ْبُن َمِنيٍع، أ

َ
َثنَا أ 44 - َحدَّ

ِس رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ْ
َكاَن ِف َرأ

َ
َعْن ِسَماِك بِْن َحْرٍب قَاَل: ِقيَل ِلَابِِر بِْن َسُمَرَة: أ

ِسِه، 
ْ
 َشَعَراٌت ِف َمْفِرِق َرأ

َّ
ِس رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َشيٌْب إِل

ْ
َشيٌْب؟ قَاَل: لَْم يَُكْن ِف َرأ

ْهُن. ])[ ادلُّ َهَن َواَراُهنَّ إَِذا ادَّ

)6( بَاُب َما َجاَء فِي ِخَضاِب]4[ رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

، َعِن  ـَمِلِك ْبُن ُعَمرْيٍ
ْ
نَا َعبُْد ال

َ
نَا ُهَشيٌْم)))، أ

َ
ْحَُد ْبُن َمِنيٍع، أ

َ
َثنَا أ 45 - َحدَّ

)))  قوله: »وله شعر« التنوين للتقليل أي: شعر قليل لئال ينافي ما قاله أنس، ويحتمل أن يراد من 
الشيب ما يكون مقدمة الشيب من الحمرة، وتوهم الراوي أن حمرة شعره بالخضاب، نعم بين 
هذا الحديث وحديث أنس أنه لم يخضب شعره تناٍف لو كانت الحمرة للخضاب دون حمرة 
الشيب، وبعد الحمل على حمرة الشيب يندفع التنافي، فإن قلت: في رواية الحاكم كحديث 
أبي رمثة حيث روي: »وله شعر قد عاله الشيب أحمر مخضوب« دللة على أن الحمرة كانت 

حمرة الخضاب، قلت: يحمل قوله: مخضوب على التشبيه أي: أحمر كالمخضوب، )س(.
)))  في النسخة الهندية: »هشام« وهو غلط.

)))  »القاموس المحيط« )ص: 88(.
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]1[ قال ميرك: يروى بصيغة األمر من الثالثي المجرد أي: كن شاهدًا على اعترافي 
بأنه ابني، وفي بعض النسخ بصيغة المتكلم من المجرد أيضاً أي: أعترف بذلك، 
قال القاري))(: فقول الحنفي روي على صيغة المضارع وعلى صيغة األمر أيضًا 
بناء على زعمه أو على وهمه من عدم الفرق بين الرواية والنسخة، والعجب أنه 
بصيغة  الحديث  قلت: وعامة من ضبطه من شراح  الرواية،  النسخة على  قدم 

األمر.

]2[ وفي رواية الحاكم))(: »وشيبه أحمر مخضوب بالحناء«.

]3[ »أحسن« إلخ، كثيرًا ما يقول المصنف في »جامعه«: هذا أصح شىء في الباب، ول 
يلزم من هذه العبارة كما قاله النووي في »األذكار« صحة الحديث، فإنهم يقولون: 

هذا أصح ما في الباب، وإن كان ضعيفًا، ومرادهم أنه أرجح ما ورد في الباب.

البياض في شعره كثيرًا بحيث يحتاج إلى الخضاب،  ]4[ أي: لم يصله ولم يظهر 
فينبغي أن يفسر شيبه بالحمرة، قال ميرك: وأشار المصنف بهذا الكالم إلى أن 
الروايات المصرحة بالخضاب في طريق أبي رمثة لم تصح عنده، أو هي مؤولة، =

َتيُْت رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َمَع ابٍْن ِل، َفَقاَل: 
َ
بُو ِرْمثََة قَاَل: أ

َ
ِن أ ْخَبَ

َ
إِيَاِد بِْن لَِقيٍط قَاَل: أ

ِْن َعلَيِْه«، 
َ

 ت
َ

 جَيِْن َعلَيَْك، َول
َ

ُت: َنَعْم، اْشَهْد])[ بِِه، قَاَل: »ل
ْ
»اْبنَُك َهَذا؟« َفُقل

ٍء ُروَِي ِف َهَذا  ْحَسُن])[ َشْ
َ
بُو ِعيىَس: َهَذا أ

َ
ْحََر])[، قَاَل أ

َ
يَْب أ يُْت الشَّ

َ
قَاَل: َوَرأ

يَْب. الشَّ َيبْلُِغ]4[  لَْم  نَّ انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
أ ِحيَحَة  َوايَاِت الصَّ الررِّ نَّ 

َ
ُه)))؛ ألِ فَْسُ

َ
َوأ َاِب، 

ْ
ال

)))  الضمير ثابت في اإلسناد، )س(.
)))  »جمع الوسائل« )97/1(.

)))  »المستدرك« )664/2(.
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قال ابن حجر))): كذا قيل، وليس بظاهر، ألن الترمذي قائل بالخضاب بدليل   =
سياقه ألحاديثه اآلتية، وألن هذا لو كان مراده لم يسق هذا الحديث في هذا الباب 
أصاًل، بل كان يقتصر على سياقه في الباب األول، ألن كونه أحمر ل يضره؛ ألن 
يدل  البابين  بتمامه في  له  للشيب، فذكره  التي هي مقدمة  الذاتية  مراده حمرته 
على أن له مناسبة بكل منهما، وهي أن فيها إثبات الشيب، وهو المناسب للباب 
السابق، وأنه كان أحمر بالخضاب، وهو المناسب لهذا الباب، وأما الروايات 
يستره  كان  أنه  مع  شيبه  يكثر  لم  فمعناها  يشب  لم  السالم  عليه  أنه  الصحيحة 
بالحمرة في بعض األحيان، قال القاري))): هو كالم حسن، لكن فيه أنه ل دللة 
على أن الترمذي قائل بالخضاب إلمكان ترجيح عدمه عنده، بل هو ظاهر من 
قوله هذا، قلت: ويؤيد ابن حجر أن الترمذي ذكر أبا رمثة في »جامعه« فيمن روى 
في باب الخضاب، وهو نص رواية الحاكم المتقدمة قريبًا إل أن تعليله بالروايات 

الصحيحة يدل على أنه لم يترجح عنده خضابه ملسو هيلع هللا ىلص.

]1[ »ابن يثربي« قال القاري))): نسبة إلى يثرب، وهو من أسماء الجاهلية للمدينة، 
و»التيمي« نسبة إلى قبيلة تيم، واختلف فيه، فقيل هكذا، وقيل: التميمي بميمين، 

كما في »التهذيب«)4) وغيره، واختلف في اسمه أيضًا على أقوال.

)))  »أشرف الوسائل« )ص: 110(.
)))  »جمع الوسائل« )98/1(.
)))  »جمع الوسائل« )98/1(.

)4)  »تهذيب التهذيب« )97/12(.

. ])[ اتلَّيِْمُّ ِبٍّ بُو ِرْمثََة اْسُمُه: ِرفَاَعُة ْبُن َيْثِ
َ
َوأ
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أو  الهاء  بكسر  بن موهب  بن عبد اهلل  إلى جده؛ ألنه عثمان  ]1[ »عثمان« منسوب 
بفتحها قولن للعلماء، ورجح شراح »الشمائل« فتحها.

]2[ »قال أبو عيسى« إلخ، يعني أن أبا عوانة جعل الحديث من مسانيد أم سلمة بدل 
عثمان،  تلميذي  عوانة  وأبي  شريك  بين  الختالف  بيان  والغرض  هريرة،  أبي 
أبي عوانة،  فيه من شريك وهم، والصواب رواية  ما وقع  أن  القاري))(  وحقق 

يعني كونها من مسانيد أم سلمة، فتأمل.
]3[ »أبو جناب« بجيم مفتوحة فنون كسحاب، هو يحيى بن أبي حية الكلبي، كذا في 

الشروح وكتب الرجال، فما في النسخ من غيره غلط.
]4[ بفتح الجيم وسكون الهاء وفتح الذال المعجمة بعدها ميم امرأة بشير بفتح أوله 
كبديع، »ق«)4(، وقال المناوي)5(: جهذمة صحابية غير النبي ملسو هيلع هللا ىلص اسمها، فسماها 

ليلى، وبشير سماه به النبي ملسو هيلع هللا ىلص تغييرًا لسمه زحمًا.

يٍك، َعْن ُعثَْماَن)))])[  يِب، َعْن َشِ
َ
نَا أ

َ
َثنَا ُسْفيَاُن ْبُن َوِكيٍع قَاَل: أ  46 - َحدَّ

بُو ُهَريَْرَة: َهْل َخَضَب رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟ قَاَل: َنَعْم.
َ
ابِْن َموَْهٍب قَاَل: ُسئَِل أ

بِْن  ُعثَْماَن  َعْن  ـَحِديَث 
ْ
ال َهَذا  َعَوانََة  بُو 

َ
أ َوَرَوى  ِعيىس])[:  بُو 

َ
أ قَاَل 

مرِّ َسلََمَة))).
ُ
َعبِْد اهلل بِْن َموَْهٍب، َفَقاَل: َعْن أ

نَـا انلَّْضـُر بْـُن ُزَراَرَة، 
َ
ْنبَـأ

َ
َثنَـا إِبْـَراِهيـُم بْـُن َهـاُروَن قَـاَل: أ 47 - َحدَّ

ِة بَِشرْيِ بْن
َ
ـَجـْهـَذَمِة]4[، اْمَرأ

ْ
بِـي َجنَاٍب])[، َعْن إِيَاِد بِْن لَِقيـٍط، َعِن ال

َ
َعـْن أ

 )))  ثقة منسوب إلى الجد وأبوه عبد اهلل، وخّرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وعثمان
ابن موهب المنسوب إلى األب من الخامسة لم يخرج حديثه في الصحاح إل النسائي، )س(.

)))  أي: بدل أبي هريرة في الطريق األولى، )س(.
)))  »جمع الوسائل« )99/1(.
)4)  »جمع الوسائل« )99/1(.

)5)  »شرح الشمائل« للمناوي )99/1(.
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والتشديد  التحتية،  المعجمة وبصادين مهملتين وتخفيف  بفتح  »الخصاصية«   ]1[
ا على ابن األثير))(، وتعقبه شراح  لحن، كذا نقل عن صاحب »القاموس«))( ردًّ
الشمائل بأن اللحن إذا كان الخصاصية مصدرًا، أما إذا كان الخصاصة بمعنى 

الفقر، والياء للنسبة فال مانع، لكنهم جزموا بأن الرواية بالتخفيف.

]2[ »أو قال« إلخ، يعني شك شيخي إبراهيم في هذا اللفظ في أنه أسمعه من شيخه 
بالعين المهملة أو بالغين المعجمة؟ لكن قال القسطالني: اتفق المحققون على 
أن الردغ بالمعجمة غلط في هذا الموضع إلطباق أهل اللغة على أنه بالمهملة: 
لطخ من زعفران، قال الحافظ)4(: هو بمهملة: السبغ، وبمعجمة: الطين الكثير، 

وقال السيوطي: ضبطوه في كتب اللغة بمهمالت.

]3[ أي: شيخ المصنف، وفي نسخة: الشك هو إلبراهيم بن هارون.

َسُه 
ْ
يُْت رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيُْرُج ِمْن بَيِْتِه َينُْفُض َرأ

َ
نَا َرأ

َ
ـَخَصاِصيَِة])[، قَالَْت: أ

ْ
ال

َهَذا  ِف  َشكَّ  ِحنَّاٍء،  ِمْن  »رَْدٌع«  قَاَل])[:  ْو 
َ
أ  ،((( رَْدغٌ ِسِه 

ْ
َوبَِرأ اْغتََسَل،  َوقَِد 

يُْخ])[. الشَّ

نَاَحَّاُد ْبُن 
َ
نَا َعْمُرو ْبُن َعِصٍم، أ

َ
َثنَا َعبُْد اهلل ْبُن َعبِْد الرَّْحَِن، أ 48 - َحدَّ

ووحل،  وفتحها ـ طين  الدال  وسكون  الردغ ـ بالمعجمة   :)215/2( »النهاية«  في  قال    (((
وبالمعجمة  الردع ـ بالمهملة ـ صبغ،  المقدمة:  في  الشيخ  قال  ورداغ،  ردغ  على  ويجمع 

طيب، »الشيخ ابن حجر« ]»أشرف الوسائل« )ص: 113([، )س(.
)))  »القاموس المحيط« )ص: 1007(.

)))  »جامع األصول« )213/12(.
)4)  »أشرف الوسائل« )ص: 113(.
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]1[ »مخضوبًا« قال القاري))(: قد مّر في األحاديث الصحيحة عن أنس أنه ملسو هيلع هللا ىلص لم 
يخضب، فلعله أراد بالنفي أكثر أحواله، وباإلثبات إن صح عنه األقل، ويجوز 

أحدهما على الحقيقة، واآلخر على المجاز.
]2[ »الكحل« بالضم: كل ما يوضع في العين لالستشفاء، وبالفتح: جعل الكحل في العين، 

قال القسطالني: المسموع من الرواة الضم، وإن كان للفتح وجه بحسب المعنى.
]3[ »الرازي« نسبة إلى الري، مدينة كبيرة مشهورة من بالد الديلم، وزادوا الزاي في 

النسب إليها.

ُضوًبا)))])[. يُْت))) َشْعَر رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مَْ
َ
نٍَس قَاَل: َرأ

َ
نَا ُحَيٌْد، َعْن أ

َ
َسلََمَة، أ

يُْت َشْعَر رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
ِد بِْن َعِقيٍل قَاَل: َرأ نَا َعبُْد اهلل ْبُن حُمَمَّ

َ
قَاَل َحَّاٌد: َوأ

نَِس بِْن َمالٍِك َمُْضوًبا.
َ
ِعنَْد أ

)7( بَاُب َما َجاَء فِي ُكْحِل])[ رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص
، َعْن َعبَّاِد  يَالِِسُّ بُو َداوَُد الطَّ

َ
نَا أ

َ
ْنبَأ

َ
])[، أ ازِيُّ ُد ْبُن ُحَيٍْد الرَّ َثنَا حُمَمَّ 49 - َحدَّ

]49[ د: 3878، ت: 1757، ن: 5113، جه: 3497، حم: 231/1.
أحدهما  ترجيح  عن  النظر  قطع  مع  أنس  عن  المرويتين  المتناقضتين  بين  التوفيق  يمكن    (((
بأن  وذلك  المجاز،  واآلخر على  الحقيقة،  أحدهما على  يكون  أن  يجوز  بأنه  اآلخر  على 
الشعر متغير لونه بسبب وضع الحناء على الرأس لدفع الصداع بسبب كثرة التطيب سماه 
مخضوًبا، أو سمي مقدمة الشيب من الحمرة خضابًا مجازًا، وفي الحقيقة لم يكن شعره 
مخضوبًا أصاًل، أو نقول: إنه محمول على الحقيقة، والقول بأنه لم يبلغ ذلك، معناه أنه لم 
ا، فلم يعتبره بل معدومًا ألنه لم يبلغ مرتبة الخضاب المتعارف ألنه  يكن كثيرًا بل قلياًل جدًّ
ل يكون إل إذا كان الشيب كثيرًا، وظاهر أنه ل ينافي كونه قلياًل مخضوبًا، وهذا التوجيه 

يجري فيما روي عن غير أنس أنه كان مخضوبًا، )س(.
)))  قال النووي )95/15(: المختار أنه ملسو هيلع هللا ىلص صبغ في وقت، وترك في معظم األوقات، فأخبر 

كل ما رأى وهو صادق، وهذا التأويل كالمتعين للجمع به بين األحاديث، )س(.
)))  »جمع الوسائل« )100/1(.
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]1[ »الشعر« بفتح العين لالزدواج، وهو الرواية.
]2[ أي: ابن عباس كما يفهم من رواية ابن ماجه، وتصرح به الروايات اآلتية، وقيل: 
ما  أكثر  كان  وإن  المحقق،  القول  على  يطلق  قد  و»الزعم«  حميد،  بن  محمد 
يستعمل فيما يشك فيه، فإن كان الضمير لبن عباس فالمراد به القول المحقق، 
وإن كان لمحمد على ما جوزه بعضهم فالزعم على معناه المتبادر، فإشارة إلى 
ضعفه بإسقاط الوسائط بينه وبين النبي ملسو هيلع هللا ىلص، لكن فيه أنه لو كان القائل ابن عباس 
لقيل: وإن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ولم يكن لذكر زعم فائدة إل أن يقال: إنه أتى لطول الفصل 
كما يقع إعادة »قال« في كثير من العبارات، وإيماء إلى أن األول مرفوع، والثاني 

موقوف، واألول قولي، والثاني فعلي.
وأما قول العصام: األوجه نسبة الزعم إلى ابن حميد، ويؤيده نسبة هذا القول في   
الحديث الثاني إلى يزيد بن هارون فغير صحيح؛ ألن المراد بقول المصنف في 
الحـديث اآلتي: قال يزيد في حديثه أي: حديثه الذي يرويه عن ابن عباس ل أنه 
في حديث نفسه، والمقصود المغايرة اللفظية من الرواة، قاله القاري)))، وجزم 
البيجوري))) أيضًا أن فاعل زعم ابن عباس، وقال المناوي))): زعم أي: محمد 
ابن حميد كما هو المتبادر من لفظ الزعم؛ إذ أكثر إطالقه على ما يشك، وتطرق 
الشك هاهنا من حيث إنه لم يسنده، أو الضمير لبن عباس كما أفهمته رواية ابن 

ماجه، فالمراد بالزعم مجرد القول، انتهى.

)))  »جمع الوسائل« )103/1(.
)))  »المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية« )ص: 141(.

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )103/1(.

نَّ انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: 
َ
ابِْن َمنُْصوٍر، َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن ابِْن َعبَّاٍس رَِضَ اهلل َعنُْهَما، أ

نَّ انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
َعَر])[«، َوَزَعَم]) [ »أ ، َوُينِْبُت الشَّ ََصَ ثِْمِد فَإِنَُّه جَيْلُو الْ ِ

ْ
تَِحلُوا بِاإل

ْ
»اك
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فهو من  آلة،  اسم  إذ هو  الكسر  القياس  وكان  والثالث،  األول  »مكحلة« بضم   ]1[
النوادر.

]2[ بفتح الصاد المهملة وتشديد الموحدة. »م«. 

النتقال  عند  يكتبون  فإنهم  آخر،  سند  إلى  سند  من  التحويل  عالمة  هذه  »ح«   ]3[
من سند إلى آخر لفظ »ح« رومًا لالختصار، وهي في كتب المتأخرين أكثر من 
كتب المتقدمين، ثم هي مختصرة من التحويل أو من الحائل أو من صح أو من 
الحديث، أقوال للعلماء، وأيضًا هل ينطق بها مفردة ثم يمر في قراءته، أو ينطق 
بلفظ ما رمز بها له أو ل ينطق بها أصاًل ثالثة أقوال ألهل األصول، والجمهور 

على األول، وملتقى السندين هاهنا عباد بن منصور.

ْلٍَة ثاََلثًَة ِف َهِذهِ، َوثاََلثًَة ِف َهِذهِ«))).
َ

ُ ُمْكُحلٌَة])[ يَْكتَِحُل ِمنَْها ُكَّ ل
َ

َكنَْت ل

نَا ُعبَيُْد اهلل ْبُن 
َ
، أ َْصِيُّ ـَهاِشِمُّ الْ

ْ
بَّاِح])[ ال َثنَا َعبُْد اهلل ْبُن الصَّ 50 - َحدَّ

ُّ ْبُن ُحْجٍر، َثنَا يَِزيُد  َثنَا َعِ اِئيُل، َعْن َعبَّاِد بِْن َمنُْصوٍر، ح ])[ وََحدَّ نَا إِْسَ
َ
ُموَس، أ

]50[ ت: 1757، جه: 3499، حم: 354/1.
»ثالثة في هذه وثالثة في هذه« واعلم أن هذه الروايات ل تناسب ما روي أنه ملسو هيلع هللا ىلص كان قد   (((
يكتحل ثالًثا في اليمنى واثنين في اليسرى، اللهم إل أن يقال: إنه لم يعتبر القليل وهو أولى 
اكتحل  قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »من  الروايتين صح  كلتا  الحديث، وعلى  رواة  راٍو من  بوهم  القول  من 
فليوتر« ولهذا قيل في اإليتار قولن: أحدهما: أن يكون اإليتار في كل واحدة من العينين، 
وثانيهما: أن يكون في مجموعهما معًا. »الحنفي«. قال العصام: ويؤيد الكتفاء بالثنين في 
بها تفضياًل  باليمنى، ويختم  يفتتح في الكتحال  أنه ملسو هيلع هللا ىلص كان  اليسرى ما ذكر بعض األئمة 
لها، فإن الظاهر أنه ملسو هيلع هللا ىلص يكتحل في اليمنى اثنين وفي اليسرى كذلك، ثم يأتي بالثالث اليمنى 

ليختم بها، ويفضلها على اليسرى بواحد أيضًا، انتهى. )س(.
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]1[ »وقال يزيد« إلخ، ليس بمعلق ول مرسل كما توهم، بل هذا بيان اختالف الرواة 
في  المؤلف  أخرج  وقد  السابق،  باإلسناد  موصول  فهو  عباس  ابن  رواية  في 
»الجامع« طريق يزيد بن هارون عن علي بن حجر باإلسناد المذكور، وبهذا تبين 

بطالن قول العصام فيما سبق من الكالم، قاله القاري))).

]2[ »خثيم« بخاء معجمة فمثلثة مصغرًا كذا ضبطه المناوي والبيجوري)))، فما في 
النسخ خيثم غلط، وكذا سعيد بن جبير بجيم مضمومة فموحدة وسكون ياء، كما 

في »المغني«))). 

]51[ جه: 3496.
]52[ تقدم تخريجه برقم: 50.

»جمع الوسائل« )105/1(.  (((
)))  »شرح الشمائل« للمناوي )105/1(، و»المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية« )ص: 148(.

)))  »المغني في ضبط األسماء« )ص: 74(.

نَا َعبَّاُد ْبُن َمنُْصوٍر، َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن ابِْن َعبَّاٍس قَاَل: َكَن 
َ
ْنبَأ

َ
اْبُن َهاُروَن، أ

 . ثِْمِد ثاََلثًا ِف ُكرِّ َعنْيٍ ِ
ْ

ْن َينَاَم بِاإل
َ
انلَّيِبُ ملسو هيلع هللا ىلص يَْكتَِحُل َقبَْل أ

ُمْكُحلٌَة   ُ
َ

ل َكنَْت  انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص  إِنَّ  َحِديِثِه:  ِف  َهاُروَن،  ْبُن  يَِزيُد])[  َوقَاَل 
. يَْكتَِحُل ِمنَْها ِعنَْد انلَّْوِم ثاََلثًا ِف ُكرِّ َعنْيٍ

ِد بِْن إِْسَحاَق،  ُد ْبُن يَِزيَد، َعْن حُمَمَّ نَا حُمَمَّ
َ
ْنبَأ

َ
ْحَُد ْبُن َمِنيٍع، أ

َ
َثنَا أ 51 - َحدَّ

ثِْمِد  ِ
ْ

ـُمنَْكِدِر، َعْن َجابٍِر قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َعلَيُْكْم بِاإل
ْ
ِد بِْن ال َعْن حُمَمَّ

ْعَر«.  ، َوُينِْبُت الشَّ ََصَ ِعنَْد انلَّْوِم، فَإِنَُّه جَيْلُو الْ

ِل، َعْن َعبِْد اهلل بِْن  ـُمَفضَّ
ْ
نَا بِْشُ ْبُن ال

َ
َثنَا ُقتَيْبَُة ْبُن َسِعيٍد قَاَل: أ 52 - َحدَّ

، َعِن ابِْن َعبَّاٍس رَِضَ اهلل َعنُْهَما قَاَل:  رْيٍ
ُعثَْماَن بِْن ُخثَيٍْم])[، َعْن َسِعيِد بِْن ُجبَ
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]1[ بصيغة اسم الفاعل من الستمرار.

]2[ أي: ما يلبس به.

]3[ »أبو تميلة« بالمثناة الفوقانية مصغرًا، ووهم من قال بالمثلثة، هو يحيى بن واضح 
األنصاري، أخرج حديثه الستة.

]4[ »حباب« بمهملة وموحدتين بينهما ألف كتراب، أبو الحسين العكلي الخراساني.

]5[ »عبد المؤمن« يعني أن الفضل وأبا تميلة وزيدًا كلهم يروون عن عبد المؤمن، 
وعبد المؤمن ليس له عند المصنف إل هذا الحديث.

]6[ »القميص« المشهور في الرواية أن لفظ »أحب« اسم »كان«، فيكون مرفوعًا، =

ْعَر«.  ، َوُينِْبُت الشَّ ََصَ ثِْمُد، جَيْلُو الْ ِ
ْ

َحاِلُكُم اإل
ْ
ك

َ
قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ َخرْيَ أ

بُو َعِصٍم، َعْن ُعثَْماَن 
َ
، َثنَا أ َْصِيُّ ])[ الْ ـُمْستَِمررِّ

ْ
َثنَا إِبَْراِهيُم ْبُن ال  53 - َحدَّ

ـَمِلِك، َعْن َسالٍِم، َعِن ابِْن ُعَمَر قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل)))ملسو هيلع هللا ىلص: »َعلَيُْكْم 
ْ
ابِْن َعبِْد ال

ْعَر«. ، َوُينِْبُت الشَّ ََصَ ثِْمِد، فَإِنَُّه جَيْلُو الْ ِ
ْ

بِاإل

)8( بَاُب َما َجاَء فِي ِلبَاِس])[ رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

بُو 
َ
َوأ ُموَس،  ْبُن  ـَفْضُل 

ْ
ال نَا 

َ
ْنبَأ

َ
أ  ، ازِيُّ الرَّ ُحَيٍْد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َثنَا  َحدَّ  -  54

، َعْن َعبِْد اهلل بِْن  ـُمْؤِمِن]5[ بِْن َخادِلٍ
ْ
ُتَميْلََة])[، َوَزيُْد ْبُن ُحبَاٍب]4[، َعْن َعبِْد ال

ـَقِميُص)))]6[. 
ْ
 رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ال

َ
َحبَّ اثلرِّيَاِب إِل

َ
مرِّ َسلََمَة قَالَْت: َكَن أ

ُ
بَُريَْدَة، َعْن أ

]53[ جه: 3495.
هذا الحديث أصل في البعض، ونسخة في البعض، )س(.  (((

)))  »القميص« معلوم وقد يؤنث، ول يكون إل من القطن، وأما من الصوف فال يشبه أن يكون 
كونه من القطن مرادًا في الحديث؛ ألن الصوف يؤذي البدن ويتأذى الصاحب برائحته. )س(.
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البيجوري))(:  قال  أيضًا))(،  عكسه  وروي  منصوبًا،  فيكون  خبره،  و»القميص«   =
القميص اسم لما يلبس من المخيط الذي له كمان وجيب يلبس تحت الثياب، ول 
يكون من صوف، كذا في »القاموس«)4(، مأخوذ من التقمص بمعنى التقلب لتقلب 

اإلنسان فيه، وقيل باسم الجلدة التي هي غالف القلب، فإن اسمها القميص.

]1[ »علي بن حجر« إلخ، لم يختلف متن الرواية في هذه األحاديث الثالثة، وإنما 
كررها لختالف السند من مبدئه، وفي الطريق الثالث زيادة لفظ »يلبسه«.

]2[ »زياد« بكسر زاي فمثناة تحتية كعماد، و»البغدادي« نسبة إلى البلد المشهور، =

ـُمْؤِمِن 
ْ
ـَفْضُل ْبُن ُموَس، َعْن َعبِْد ال

ْ
ُّ ْبُن ُحْجٍر])[، َثنَا ال َثنَا َعِ  55 – َحدَّ

 
َ

َحبَّ اثلرِّيَاِب إِل
َ
مرِّ َسلََمَة قَالَْت: َكَن أ

ُ
، َعْن َعبِْد اهلل بِْن بَُريَْدَة، َعْن أ ابِْن َخادِلٍ

ـَقِميُص.
ْ
رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ال

ـُمْؤِمِن 
ْ
بُو ُتَميْلََة، َعْن َعبِْد ال

َ
)))، َثنَا أ ـبَْغَداِديُّ

ْ
يُّوَب ال

َ
َثنَا ِزَياُد])[ ْبُن أ 56 - َحدَّ

]56[ تقدم تخريجه في الذي قبله.
)))  بغداد وبغذاذ ـ بمهملتين وبمعجمتين ـ وتقديم كل منهما، وبغدان وبغدين ومغدان مدينة 
الفقهاء  يكرهه   .)218 »القاموس« )ص:  بأهلها.  تشبه  أو  إليها،  انتسب  وَتَبْغَدَد:  السالم، 
إلى  أهدى  خصيًّا  ألن  السم  بهذا  سمي  العطية،  وداد  المشرق،  ألهل  صنم  اسم  بغ  ألن 
كسرى من المشرق، فأقطعه هذا البلد، فقال الخصي: بغ داد أي: أعطانيه هذا الصنم، فصار 
اسمًا له، وعلى هذا يكون بالمهملتين أيضًا ألن داد اسم للعطية، ولهذا غير اسمه أبو جعفر 

المنصور وسماه مدينة السالم. »العصام«، )س(.
القميص  فجعل  اللباس،  أحوال  إلثبات  منعقد  الباب  ألن  بالباب؛  أنسب  بأنه  ويرجح    (((
موضوعًا، وإثبات الحال أنسب من العكس، وليس بذلك ألن أم سلمة رضي اهلل عنها لم 
تذكر الحديث في الباب المنعقد للباس، بل ترجيحه بأن األحب لكونه صفة أولى بكونه 

حكمًا. »عص«، )س(.
)))  »المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية« )ص: 151(.

)4)  »القاموس المحيط« )ص: 580(.
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=وهو مدينة السالم، قيل في وجه تسميته: إن بغ اسم الصنم ألهل المشرق، وداد 
بمعنى العطية أي: عطية صنم بغ، ولذا كره ذاك السم بعض العلماء.

]1[ قال الزين العراقي: يحتاج الحال إلى معرفتها، ولم أر من ترجمها، قال المناوي))): 
وهكذا سكت عن حالها غير واحد من شراح »الشمائل«، ولم يذكرها الحافظ في 

المبهمات ول الكنى، وذكر في مشايخ ابن بريدة أباه دون أمه.
عنه  عبد المؤمن روى  أن  الكالم  بهذا  المصنف  إلخ، غرض  أبو عيسى«  »قال   ]2[
الفضل بن موسى وزيد بن حباب فقال: عن عبد اهلل بن بريدة عن أم سلمة، ولم 
يذكرا واسطة أم بريدة، وروى عنه أبو تميلة أيضًا، لكن اختلف عليه في إسناده، 
فروى عنه ابن حميد بدون ذكر الواسطة، وروى عنه زياد بن أيوب بواسطة األم، 
وتابع زيادًا على هذه الزيادة غير واحد، فالراجح وجود الواسطة في هذه الرواية، 
وحكى المصنف في »جامعه« عن البخاري أن حديث ابن بريدة عن أمه عن أم 

سلمة أصح كما سيأتي.
]3[ قال البيجوري))): الذي قرره العصام أن قوله: وهو أصح مفعول يزيد، فقوله: عن 
أمه ليس مفعول يزيد، وإنما أتى به تعيينًا لمحل الزيادة، والمعنى على هذا أن =

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )108-107/1(.
)))  »المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية« )ص: 154(.

َحبَّ 
َ
مرِّ َسلََمَة قَالَْت: َكَن أ

ُ
ِه])[، َعْن أ مرِّ

ُ
، َعْن َعبِْد اهلل بِْن بَُريَْدَة، َعْن أ ابِْن َخادِلٍ

ـَقِميُص«. 
ْ
بَُسُه ال

ْ
 رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يَل

َ
اثلرِّيَاِب إِل

يُّوَب، ِف َحِديِثِه: َعْن َعبِْد اهلل 
َ
بُو ِعيىس])[: َهَكَذا قَاَل ِزَياُد ْبُن أ

َ
قَاَل أ

 

يِب ُتَميْلََة ِمثَْل 
َ
مرِّ َسلََمَة، وََهَكَذا َرَوى َغرْيُ َواِحٍد، َعْن أ

ُ
ِه، َعْن أ مرِّ

َ
ابِْن بَُريَْدَة، َعْن أ

. َصحُّ
َ
ِه وَُهَو أ مرِّ

َ
ـَحِديِث َعْن أ

ْ
بُو ُتَميْلََة])[ يَِزيُد ِف َهَذا ال

َ
يُّوَب، َوأ

َ
ِرَوايَِة ِزَياِد بِْن أ
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أبا تميلة يزيد في هذا الحديث لفظ: وهو أصح، ومحل هذه الزيادة بعد قوله: »عن   =

أمه«، وقرره بعضهم أن المزيد هو قوله: »عن أمه«، وجعل قوله: »وهو أصح« من 

كالم الترمذي، والمعنى على هذا أن أبا تميلة يزيد في هذا اإلسناد لفظ: عن أمه، 

وهذا اإلسناد الذي فيه زيادة عن أمه أصح من اإلسناد الذي فيه إسقاطها، وهذا 

التقرير هو المتبادر، لكن أورد عليه أن قوله: وأبو تميلة يزيد إلخ معلوم مما سبق، 

فهو زيادة ل فائدة فيها، واعتذر عنه بأنه تأكيد لما سبق.

قلت: واختار القاري والمناوي أيضًا ما قرره العصام، والظاهر عندي الثاني، وما   

أوردوا عليه من أنه  تكرار ل فائدة فيه غير صحيح، ألنه لم يعرف مما سبق أن 

الزيادة من أبي تميلة أو من الرواة عنه، ولذا قال المصنف في »الجامع«))): وروى 

بعضهم هذا الحديث عن أبي تميلة عن عبد المؤمن عن عبد اهلل بن بريدة عن أمه 

عن أم سلمة، وسمعت محمد بن إسماعيل قال: حديث ابن بريدة عن أمه عن أم 

سلمة أصح، وإنما يذكر فيه أبو تميلة عن أمه، فهذا قوله: إنما يذكر أبو تميلة، مثل 

قوله: أبو تميلة يزيد، ل فرق بينهما.

]1[ »بديل« بدال مهملة مصغرًا، هو ابن ميسرة كما في نسخة، و»العقيلي« مصغرًا 

نسبة إلى عقيل بن كعب بن عامر.

)))  »سنن الترمذي« )1762، 1763(.

اِج، َثنَا ُمَعاُذ ْبُن ِهَشاٍم، ثَِن  ـَحجَّ
ْ
ِد بِْن ال َثنَا َعبُْد اهلل ْبُن حُمَمَّ 57 - َحدَّ

ْسَماَء بِنِْت يَِزيَد قَالَْت: 
َ
، َعْن َشْهِر بِْن َحوَْشٍب، َعْن أ ـُعَقيِْلرِّ

ْ
يِب، َعْن بَُديٍْل])[ ال

َ
أ
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]1[ »الرسغ« بضم الراء وسكون السين أو الصاد لغتان ثم غين معجمة، وهو مفصل 
ما بين الكف والساعد، والحكمة فيه أنه إن جاوز اليد منع لبسه سرعة الحركة 

والبطش، وإن قصر عن الرسغ تأذى الساعد بالحر والبرد.

]2[ »قشير« بقاف وشين  معجمة مصغرًا، وكذلك »الحسين« و»حريث« و»نعيم« 
و»زهير« كلهم مصغرون، و»قرة« بضم القاف وتشديد الراء.

]3[ بضم ميم وفتح زاي وسكون تحتية: قبيلة معروفة من مضر، »القاري« مسماة 
باسم إحدى جداتهم، والجار والمجرور صفة لـ»رهط«.

]4[ أي: على اإلسالم، وهو متعلق بقوله: »أتيت«. »م«.

]5[ قال الحنفي: الشك من معاوية أو ممن دونه، وتعقبه العصام فقال: الشك من =

 الرُّْسِغ)))])[.
َ

َكَن ُكمُّ قَِميِص رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إِل

 ، نَا زَُهرْيٌ
َ
بُـو ُنَعيٍْم، أ

َ
نَـا أ

َ
ـُحَسيْـُن بْـُن ُحَريْـٍث، أ

ْ
اٍر ال بُو َعـمَّ

َ
َثنَا أ 58 - َحدَّ

َتيُْت 
َ
بِيِه قَاَل: أ

َ
َة، َعْن أ ])[، َعْن ُمَعاِوَيَة بِْن قُرَّ َعـْن ُعْرَوَة بِْن َعبِْد اهلل بِْن قَُشرْيٍ

 

ْو]5[ قَاَل: ِزرُّ 
َ
بَايَِعُه]4[، َوإِنَّ قَِميَصُه لَـُمْطلٌَق، أ رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِف رَْهٍط))) ِمْن ُمَزيْنََة])[ نِلُ

]58[ د: 4082، جه: 3578، حم: 19/4.
»إلى الرسغ« وما ورد كان يد قميص رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أسفل من الرسغ، وذكر في »شرح السنة«   (((
التقريب والتخمين،  الرواية األولى على  بالتعدد، أو تحمل  بينهما  بأن الجمع   ،)8-7/12(
ويحتمل أن يكون الختالف باختالف أحوال الكم، فعقيب غسل الكّم لم يكن فيه تثن فيكون 
أطول، وإذا بعد عن الغسل، ووقع فيه الشيء، كان أقصر، واهلل تعالى أعلم. »العصام«، )س(.
)))  الرهط يسكن ويحرك من ثالثة إلى عشرة أو ما دون العشرة وما فيهم امرأة ول واحد له من 
615(، وفي »النهاية« )283/2(: وقيل: إلى األربعين،  لفظه، كذا في »القاموس« )ص: 
ول ينافيه ما روي أنه جاء بجماعة من مزينة وهم أربع ومائة راكب، وأسلموا ألنه يحتمل 

أن يكون مجيئهم عند رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص رهطًا رهطًا. )س(.
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معاوية، ومن قال: منه أو ممن دونه، فقد ارتاب، وتبعه ابن حجر، وردهما ميرك   =
بقوله: الشك من شيخ الترمذي، وحققه القاري لروايات منها ما أخرجه ابن سعد 

وابن ماجه عن أبي نعيم بهذا السند بغير شك.

]1[ »متكئ« اسم فاعل من التكاء، وفي نسخة: »متوكأ« من التوكؤ، وكالهما بمعنى 
واحد، وهو العتماد، قاله القاري)4(، واختلف في إسناد هذا الحديث كما يأتي 

في باب اتكائه ملسو هيلع هللا ىلص.

القطر  إلى  النسب نسبة  ياء  الطاء بعدها راء ثم  القاف وسكون  ]2[ »قطري« بكسر 
مع  وأعالم  حمرة  وفيه  قطن،  من  يتخذ  اليمنية  البرود  من  نوع  وهو  بالكسر، 
بفتحتين،  بالبحرين اسمها قطر  بلد  أو نوع من حلل جياد يحمل من  خشونة، 
فكسرت القاف وسكنت الطاء على خالف القياس، وقال الحافظ ابن حجر)5(: 

ثياب من غليظ القطن ونحوه.

ـَخاَتَم.
ْ
ُت يَِدي))) ِف َجيِْب قَِميِصِه َفَمَسْسُت ال

ْ
ْدَخل

َ
قَِميِصِه ُمْطلٌَق، قَاَل: فَأ

نَا َحَّاُد ْبُن َسلََمَة، َعْن 
َ
ـَفْضِل، أ

ْ
ُد ْبُن ال َثنَا َعبُْد ْبُن ُحَيٍْد، َثنَا حُمَمَّ 59 - َحدَّ

نَّ انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص َخَرَج وَُهَو 
َ
نَِس بِْن َمالٍِك: أ

َ
ـَحَسِن، َعْن أ

ْ
ِهيِد، َعِن ال َحِبيِب بِْن الشَّ

َح بِِه)))، فََصلَّ بِِهْم. ])[ قَْد تَوَشَّ َساَمَة بِْن َزيٍْد)))، َعلَيِْه ثَوٌْب قِْطِريٌّ
ُ
ُمتَِّكٌئ])[ َعَ أ

)))  يستنبط منه أنه ملسو هيلع هللا ىلص كان لبس القميص ولقميصه ِزّر، وإنه قد يطلق ل زّر، وإنه كان جيبه 
واسعًا بحيث يسهل دخول اليد فيه، »العصام«، )س(.

)))  صحابي، مولى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وابن مولته أم أيمن ِحبه ملسو هيلع هللا ىلص وابن حبه، أّمره في جيش فيه 
عمر رضي اهلل عنه، )س(.

)))  توّشح بسيف تقّلد به، قال العصام: والمراد هاهنا التغشي به بوضعه على عاتقيه، )س(.
)4)  »جمع الوسائل« )111/1(.

)5)  »فتح الباري« )242/5(.
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]1[ إن كان للشرط فجوابه محذوف، أي: لكان أحسن لما فيه من زيادة التثبت، وإن 
كان للتمني فال يحتاج إلى الجواب. »ق«.

]2[ »أمله« بالم مشددة مفتوحة مع كسر الميم من اإلمالل، وهو بمعنى اإلمالء، أو 
بسكون الميم وكسر الالم المخففة من اإلمالء يقال: أمللت الكتاب وأمليته إذا 
ألقيته على الكاتب ليكتب، والمعنى حدثني باإلمالء أولً قبل أن تجيء بالكتاب، 

وفيه كمال التحريض على تحصيل العلم.

]3[ بكسر الهمزة وتخفيف الياء.

]4[ منسوب إلى جرير مصغرًا أحد آبائه، ثقة.

]5[ »أبي نضرة« بنون مفتوحة وضاد معجمة ساكنة، وتقدم في باب الخاتم فارجع 
إليه.

لَِن َيَْي ْبُن َمِعنٍي))) َعْن 
َ
ـَفْضِل: َسأ

ْ
ُد ْبُن ال َوقَاَل َعبُْد ْبُن ُحَيٍْد: قَاَل حُمَمَّ

ُت: َثنَا َحَّاُد ْبُن َسلََمَة، َفَقاَل: لَْو َكَن])[ 
ْ
، َفُقل َّ َل َما َجلََس إِلَ وَّ

َ
ـَحِديِث أ

ْ
َهَذا ال

؛ فَإِنرِّ  َّ ْمِلِه])[ َعَ
َ
ْخِرَج ِكتَايِب، َفَقبََض َعَ ثَْوِب، ُثمَّ قَاَل: أ

ُ
ِمْن ِكتَابَِك! َفُقْمُت أِل

ُت َعلَيِْه.
ْ
ْخرَْجُت ِكتَايِب َفَقَرأ

َ
ْملَيْتُُه َعلَيِْه، ُثمَّ أ

َ
َقاَك)))، قَاَل: فَأ

ْ
ل
َ
 أ

َ
ْن ل

َ
َخاُف أ

َ
أ

ـُمبَارَِك، َعْن َسِعيِد بِْن 
ْ
ال ْبُن  نَا َعبُْد اهلل 

َ
أ  ، ْبُن نَْصٍ َثنَا ُسَويُْد  60 - َحدَّ

َكَن  قَاَل:  ـُخْدرِيرِّ 
ْ
ال َسِعيٍد  يِب 

َ
أ َعْن  َة]5[،  نَْضَ يِب 

َ
أ َعْن   ،]4[ ـُجَريِْريرِّ

ْ
ال إِيَاٍس])[ 

]60[ د: 4020، ت: 1767، ن في الكبرى: 10068، حم: 30/3.
)))  المجمع على جاللته وتوثيقه وحفظه، قال أحمد بن حنبل: السماع من يحيى شفاء لما في 

الصدور، وقال علي بن المديني: ما رأيت في الناس مثله. )س(.
)))  إذ ل اعتماد على اإلدراك ول على صدق النية، )س(.
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أو  النسخ: عاممة  زاد ي بعض  باسمه«  ثوبًا جديدًا، وقوله: »سامه  لبس  أي:  »استجد«   ]1[
السالم  بأن كالمه عليه  أو غريها، أي يقول: هذه عاممة مثاًل، وتعقب  أو رداًء  قميصًا 
تصان عن اخللو عن الفائدة، وهذه ل فائدة فيه، وأجيب بأن القصد إظهار النعمة، أو 
يقول: كساين اهلل هذا القميص مثاًل، قلت: واألوجه عندي ما قال املظهر: إنه بيان لضمري 
»كسوتنيه«، أي: يقول ي القميص مثاًل: اللهم لك احلمد كام كسوتني هذا القميص، وكذا 
ي غري القميص من العاممة وغريه، ويؤيده لفظ »مجع الفوائد«))(: إذا استجد ثوبًا قال: 
اللهم لك احلمد أنت كسوتني هذا، ويسميه باسمه إما قميصًا وإما عاممة، احلديث، لكن 
فيه أنه روي احلديث عن أيب داود والرتمذي، ولفظهام ي أصليهام مثل »الشامئل«، فتأمل.

]2[ بكسر العين.
]3[ »كما كسوتنيه« الكاف للتعليل، أي: لك الحمد على كسوتك لي إياه، أو للتشبيه 

في الختصاص أي: الحمد مختص بك كاختصاص الكسوة.

ْو رَِداًء، 
َ
ْو قَِميًصا أ

َ
اُه بِاْسِمِه ِعَماَمًة])[ أ )))])[ ثَْوًبا َسمَّ رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا اْستََجدَّ

 ،
ُ

ُه وََخرْيَ َما ُصِنَع َل لَُك َخرْيَ
َ
ْسأ

َ
ـَحْمُد َكَما َكَسْوتَنِيِه)))])[، أ

ْ
ُثمَّ َيُقوُل: »اللَُّهمَّ لََك ال

)))  قوله: »استجّد« صّيره جديدًا، »القاموس« )ص: 260(. قال العصام: فمن قال: أي: طلب 
ثوبًا جديدًا، فلم يتصفح، ومن قال: أي: لبس ثوبًا جديدًا، فقد فسره باألخص إل أن يكون 

مبّينًا للمراد في المقام، )س(.
)))  »كما كسوتنيه« الكاف للتشبيه كما هو الظاهر، يعني اختصاص الحمد لك كاختصاص الكسوة 
بل  بعوض،  ول  لغرض  ل  كسوتنا  كما  أنك  يعني  لنا،  منك  كالكسوة  منا  الحمد  لك  أو  بك 
بالغناء  لستحقاقك  بل  لغرض،  ول  لعوض  ل  نحمدك  كذلك  والحاجة،  بالفقر  لستحقاقنا 
والستغناء، فاحفظ فإنه بديع، ولمن سبق توجيهات أخر وتوجيهات غرر، أحدها تشبيه الحمد 
بالنعمة في المقدار، وثانيها كون الكاف للقران كما في كما دخل سلم أثبته »المغني«، وثالثها 

للتعليل جوزه »المغني«، ورابعها كونها للظرفية الزمانية نقل عن الغزالي، »العصام«، )س(.
)))  »جمع الفوائد« )91/4(.
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]1[ من التكبر والخيالء.

]2[ هكذا ذكر المصنف هذا السند بعد األول في »الجامع« أيضًا، والظاهر عندي أن 
غرضه تقوية التصال؛ فإن أبا داود ذكر عدة من أرسله.

]3[ الضمير لـ»أحب الثياب«، وفي نسخ: يلبسها، فالضمير إلى الثياب، والجملة حال 
على ما قاله المناوي، وصفة لـ»أحب« أو »الثياب« على ما قاله القاري.

]4[ »الحبرة« بالنصب خبر كان، وأحب بالرفع اسمها على ما صحح في أكثر نسخ 
»الشمائل«، ويجوز عكسه، وهو الذي ذكره الزمخشري في تصحيح »المصابيح«، 
والحبرة كعنبة: برد يماني من قطن محبر أي: مزين، ول يعارض ما تقدم من كون =

 .]([»ُ
َ

هِ َوَشرِّ َما ُصِنَع ل ُعـوُذ بِـَك ِمـْن َشرِّ
َ
َوأ

 ، ـُمَزِنُّ
ْ
ـَقاِسُم ْبُن َمالٍِك ال

ْ
نَا ال

َ
ْنبَأ

َ
، أ ـُكوِفُّ

ْ
َثنَا])[ ِهَشاُم ْبُن يُونَُس ال 61 - َحدَّ

َْوُه.
َ

، َعِن انلَّيِبرِّ ملسو هيلع هللا ىلص ن ـُخْدرِيرِّ
ْ
يِب َسِعيٍد ال

َ
َة، َعْن أ يِب نَْضَ

َ
، َعْن أ ـُجَريِْريرِّ

ْ
َعِن ال

يِب، َعْن َقتَاَدَة، َعْن 
َ
نَا ُمَعاُذ ْبُن ِهَشاٍم، ثَِن أ

َ
ْنبَأ

َ
اٍر، أ ُد ْبُن بَشَّ َثنَا حُمَمَّ 62 - َحدَّ

ُة)))]4[.  ـِحَبَ
ْ
بَُسُه])[ ال

ْ
 رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يَل

َ
َحبَّ اثلرِّيَاِب إِل

َ
نَِس بِْن َمالٍِك قَاَل: َكَن أ

َ
أ

]61[ تقدم تخريجه في الذي قبله.
]62[  خ: 5812، م: 2079، ت: 1787، ن: 5315، حم: 291/3.

كذا  التزيين،  والتحبير  مزينة،  أي:  أو قطن محبرة  كتان  من  ثوب  الباء:  وفتح  الحاء  بكسر   (((
الثياب عندهم تصنع من القطن، فلذا كان أحب، وقيل:  في الشرح، قيل: هي من أشرف 
لكونهما خضرًا ألنها ثياب أهل الجنة، ول ينافي ما سبق من أن أحب الثياب عنده القميص، 
المراد من جملة األحب ذلك، وإما ألن الضمير راجع إلى  إما لما اشتهر في مثله من أن 
والجنس،  اللون  باعتبار  أحبها  والحبرة  الصنع،  باعتبار  األنواع  أحب  فالقميص  الصفة، 

فتأمل، »العصام«، )س(.
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القميص أحب الثياب لما اشتهر في مثله من أن المراد أنه من جملة أحب الثياب   =
أو هما باعتبار الوقتين مثاًل كان القميص أحب حين يكون عليه السالم عند نسائه، 

والحبرة حين يكون بين أصحابه.
]1[ أي: الثوري كما في نسخة، وقيل: ابن عيينة، ق، م))).

]2[ »أبي جحيفة« بضم الجيم وفتح حاء مهملة وسكون ياء وبفاء، هو وهب الخير، 
تقدم في باب الشيب.

]3[ وهذه الرؤية وقعت له في بطحاء مكة في حجة الوداع كما صرح به في رواية 
البخاري. »ق«، »م«.

]4[ فيه خطوط حمراء.
]5[ أي: لمعان ساقيه.

]6[ على صيغة المضارع المجهول، يعني أظن الحمراء حبره، قاله القاري)))، واحتاج 
إلى هـذا التأويل لـورود النهي عن لبس الحمراء، واختلف العلماء في ذلك على 
أقاويل كثيرة، ذكر منها الحافظ في »الفتح«))) والقاري في »جمع الوسائل« سبعة 
مسالك للعلماء، واختلفت أقوال الحنفية أيضًا في ذلك، وفي »الدر المختار«)4) 

للشرنباللي فيه رسالة نقل فيها ثمانية أقوال منها أنه مستحب، انتهى.

)))  »جمع الوسائل« )115/1(، »شرح الشمائل« للمناوي )115/1(.
)))  »جمع الوسائل« )115/1(.

)))  »فتح الباري« )277/10(.

)4)  »الدر المختار« )358/6(.

نَا ُسْفيَاُن])[، َعْن 
َ
ْنبَأ

َ
زَّاِق،أ نَا َعبُْد الرَّ

َ
ْنبَأ

َ
َثنَا حَمُْموُد ْبُن َغياَْلَن، أ 63 - َحدَّ

يُْت])[ انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص وََعلَيِْه ُحلٌَّة َحَْراُء]4[ 
َ
بِيِه قَاَل: َرأ

َ
يِب ُجَحيَْفَة])[، َعْن أ

َ
َعْوِن بِْن أ

ًة. َراَها]6[ ِحَبَ
ُ
 بَِريِق َساَقيِْه]5[، قَاَل ُسْفيَاُن: أ

َ
ْنُظُر إِل

َ
نرِّ أ

َ
َكأ
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]1[ »خشرم« كجعفر بخاء وشين معجمتين منصرف على ما في »القاموس«))(، وضبط 
في نسخة بفتح الميم على عدم الصرف، ولعل علته األخرى العجمة، قاله القاري)4(.
]2[ قال القاري)5(: بيان للواقع ل للتقييد، انتهى. قلت: ويؤيده ما تقدم من سياقه في 

باب خلقه ملسو هيلع هللا ىلص بلفظ: عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئًا قط أحسن منه.
]3[ بمعنى مطلق الشعر.

]4[ تقدم الحديث في باب شيبه ملسو هيلع هللا ىلص، وفي باب خضابه ملسو هيلع هللا ىلص، وأعاده هنا لمناسبة الثياب، وقال 
المصنف في »الجامع«: هذا حديث غريب ل نعرفه إل من حديث عبيد اهلل، »ق«)6(.

]5[ البرد: ثوب مخطط »قاموس«)7(.
]6[ قال العصام: أي: ذو خطوط خضر، واعترض عليه ابن حجر))( بأنه إخراج اللفظ =

اِئيَل، َعْن  نَا ِعيىَس ْبُن يُونَُس، َعْن إِْسَ
َ
ٍم])[، أ ُّ ْبُن َخْشَ َثنَا َعِ 64 - َحدَّ

ْحَسَن ِف 
َ
َحًدا ِمَن انلَّاِس أ

َ
يُْت أ

َ
ـَبَاِء بِْن َعزٍِب قَاَل: َما َرأ

ْ
يِب إِْسَحاَق، َعِن ال

َ
أ

َْضُِب قَِريبًا ِمْن َمنِْكبَيِْه. ُحلٍَّة])[ َحَْراَء ِمْن رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، إِْن َكنَْت ُجَّتُُه])[ تلَ
نَا ُعبَيُْد اهلل ْبُن 

َ
ْنبَأ

َ
، أ اٍر، َثنَا َعبُْد الرَّْحَِن ْبُن َمْهِديٍّ ُد ْبُن بَشَّ َثنَا حُمَمَّ 65 - َحدَّ

اِن]6[. ْخَضَ
َ
يُْت انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص وََعلَيِْه بُرَْداِن)))]5[ أ

َ
يِب ِرْمثََة)))]4[ قَاَل: َرأ

َ
بِيِه، َعْن أ

َ
إِيَاٍد، َعْن أ

]64[ خ: 5901، م: 2337، د: 4183، ت: 3635، ن: 5060، جه: 3599، حم: 295/4.
]65[ د: 4065، ت: 2812، ن: 1572، حم: 228/2.

وقع في النسخة الهندية: »عن رمثة«، وهو خطأ.  (((
وفي  المخططة،  الشملة  البردة  الشرح:  وفي  وأبراد،  برود  والجمع  الثياب،  من  البرد   (((

»الصحاح« )447/2(: كساء أسود مرّبع فيه صور لبسه األعراب، )س(.
)))  »القاموس المحيط« )ص: 1017(.

)4)  »جمع الوسائل« )116/1(.

)5)  »جمع الوسائل« )116/1(.

)6)  »جمع الوسائل« )117/1(.
)7)  »القاموس« )ص: 256(.

)))  انظر: »أشرف الوسائل« )ص: 127(.
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عن ظاهـره، وأجيب بأن البرد عند أهـل اللغة ثوب مخطـط، فتعقيبه بالخضرة   =
يدل على أنه مخطط بها، ولو كان أخضر بحت لم يكن برد. »ق«، »م«.

]1[ قال القاري))(: إحداهما من قبل األب، والثانية من قبل األم، و»قيلة« جدة أبيهما 
أم أمه، وكانت رّبتهما.

]2[ »دحيبة« بالضم على المشهور، وقيل: بالفتح، و»عليبة« كذا في النسخ، والصواب 
بدله صفية كما حققه الشراح، وهما بنتا عليبة، وبالصواب أخرجه المصنف في 
»جامعه«))( ونصه: عن عبد اهلل بن حسان أنه حدثته جدتاه صفية بنت عليبة ودحيبة 
بنت عليبة حدثتاه عن قيلة بنت مخرمة، وكانتا ربيبتيها، وقيلة جدة أبيهما أم أمه أنها 
قالت: قدمنا على رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، الحديث، وهكذا بالصواب أخرجه أبو داود)4( 

ولفظه: عن عبد اهلل بن حسان حدثتني جدتاي صفية ودحيبة ابنتا عليبة، إلخ.

والمراد  الخلق،  الثوب  والسمل:  سبب،  جمع  كأسباب  محركة  سمل  جمع   ]3[
بالجمع ما فوق الواحد، فيصدق بالثنين، وهو المتعين هاهنا إلضافته إلى =

نَا َعبُْد اهلل 
َ
ْنبَـأ

َ
ـاُن ْبُن ُمْسـِلٍم قَاَل: أ نَا َعفَّ

َ
َثنَا َعبُْد ْبُن ُحَيٍْد، أ 66 - َحدَّ

بِنِْت  َقيْلََة  َعْن  وَُعلَيْبَـَة،  ُدَحيْبََة])[  َتيِْه])[:  َجدَّ َعْن   ، ـَعنْبَـِريُّ
ْ
ال ـاَن  َحسَّ اْبُن 

ْسَماُل])[ ُملَيَّتَـنْيِ َكَنتَا بَِزْعَفَراٍن))) َوقَْد 
َ
يُْت انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص وََعلَيِْه أ

َ
َمـْخَرَمَة قَالَْت: َرأ

]66[ ت: 2814.
)))  أي: مصبوغين به، قوله: وقد نفضته ـ بالفاء ـ أي: األسمال لون الزعفران أي: فيه حتى لم 
يبق من لون األصفر إل األثر الذي ل يؤثر، فال ينافي لبسه لهذين ما مّر من صحة نهيه ملسو هيلع هللا ىلص 

عن لبس المزعفر، »ابن حجر« ]»أشرف الوسائل« )ص: 128([.
)))  »جمع الوسائل« )118/1(.

)))  »سنن الترمذي« )2814(.

)4)  »سنن أبي داود« )4847(.
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المليتين، وقيل: وصفه بالجمع باعتبار أجزاء الثوب، بل قال المزي))(: أرادت أنهما   =
كانتا قد انقطعتا حتى صارتا ِقَطعًا، فال إشكال في الجمع، واإلضافة بيانية كجرد 
قطيفة، والملية بتشديد الياء تصغير المالءة بالضم والمد، لكن بعد حذف األلف، 
وإل يقال: مليئة، والمالءة: اإلزار، وقيل: الريطة أي: الملحفة، وفي »القاموس«: 

هي كل ثوب لم يضم بعضه إلى بعض بخيط، بل كله نسج واحد. »ش«.

]1[ أي: األسمال، وفي نسخة: نفضتا أي: نفضت المليتان لون الزعفران، ولم يبق 
منه أثر، وحذف المفعول شائع، ويجوز أن يكون من قولهم: نفض الثوب نفضًا 
أي: ذهب بعض لونه من الصفرة والحمرة، فال يحتاج إلى حذف المفعول. »ق«.

]2[ قصة طويلة أخرجها الطبراني بسند ل بأس به مختصرًا، وأخرجها أيضًا الطبراني 
من طريق حفص بن عمر في »معجمه الكبير« بطولها قريب من ورقتين، قاله 

القاري))(، قلت: وذكره الحافظ في »اإلصابة«)4( في ترجمة قيلة.

ٌة َطِويلٌَة)))])[. ـَحِديِث قِصَّ
ْ
َنَفَضتُْه])[، َوِف ال

قوله: »قصة طويلة« في الحديث قصة طويلة تركها ألنها ل مدخل لها في باب اللباس، قال   (((
الشيخ ابن حجر ]»أشرف الوسائل« )ص: 128([: لعلها ما روى الطبراني بسند ل بأس 
به ألنها قالت، فذكر الحديث وفيه: قالت: فجاء رجل، فقال: السالم عليك يا رسول اهلل، 
فقال: وعليك السالم ورحمة اهلل وبركاته، وعليه أسمال مليتين قد كانتا بزعفران فنفضتا، 
له  فقال  الفرق،  من  أرعدت  رأيت  فلما  قال:  القرفصاء،  قاعد  مقّشر  نخلة  عسيب  وبيده 
جليسه: يا رسول اهلل! أرعدت مسكينة، فنظر إلّي فقال: عليك السكينة، فذهب عني ما أجد 

من الرعب، »العصام«، )س(.
)))  »تهذيب الكمال« )284/35(.

)))  »جمع الوسائل« )119/1(.
)4)  »اإلصابة في تمييز الصحابة« )288/8(.
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]1[ »خثيم« بضم خاء معجمة فمثلثة مفتوحة وسكون تحتية مصغرًا، تقدم في باب الكحل.
]2[ »عليكم« اسم فعل بمعنى الزموا، وحمل البياض على المبالغة، أو على حذف 

المضاف كما سيأتي، و»من الثياب« بيان له.
]3[ »البياض« أي: الثياب البيض، بولغ فيها فكأنها نفس البياض، أو البسوا ذا البياض 

على حذف المضاف.
]4[ ألن الثوب المصبوغ إذا وقعت عليه نجاسة ل يظهر عليه مثل ظهورها إذا وقعت 
الملونة،  الثياب  من  تأثرًا  أكثر  البيض  ألن  الطيبي)4(:  وقال  أبيض،  ثوب  على 

فيكون أكثر غسالً، فيكون أكثر طهارة، »ق«)5(.

َعبِْد اهلل  َعْن  ِل،  ـُمَفضَّ
ْ
ال ْبُن  بِْشُ  َثنَا  َسِعيٍد،  ْبُن  ُقتَيْبَُة  َثنَا  َحدَّ  -  67 

رَِضَ اهلل  َعبَّاٍس  ابِْن  َعِن   ، ُجبَرْيٍ بِْن  َسِعيِد  َعْن  ُخثَيٍْم)))])[،  بِْن  ُعثَْماَن  ابِْن 
ِبْسَها 

ْ
ل

َ
ـبَيَاِض ِمَن اثلرِّيَاِب ِل

ْ
َعنُْهَما قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َعلَيُْكْم)))])[ بِال

َها ِمْن ِخيَاِر ِثيَابُِكْم«))). نُوا ِفيَها َمْوتَاُكْم، فَإِنَّ ْحيَاُؤُكْم، َوَكفرِّ
َ
أ

نَا ُسْفيَاُن، َعْن َحِبيِب 
َ
، أ نَا َعبُْد الرَّْحَِن ْبُن َمْهِديٍّ

َ
ْنبَأ

َ
اٍر، أ ُد ْبُن بَشَّ َثنَا ُمـَحمَّ 68 - َحدَّ

يِب َشِبيٍب، َعْن َسُمَرَة بِْن ُجنُْدٍب قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
َ
يِب ثَابٍِت، َعْن َميُْموِن بِْن أ

َ
ابِْن أ

نُوا ِفيَها َمْوتَاُكْم«.  ْطيَُب، َوَكفرِّ
َ
ْطَهُر]4[ َوأ

َ
َها أ ـبَيَـاَض])[؛ فَإِنَّ

ْ
ـبَُسوا ال

ْ
»ال

]67[ د: 3878، ت: 944، جه: 3566، حم: 247/1.
]68[ أخرجه ت: 2810، ن: 1896، جه: 3567، حم: 13/5.

)))  في النسخة الهندية: »خيثم«، وهو خطأ.
)))  سقط لفظ: »عليكم« في النسخة الهندية.

)))  ولم يقل خير ثيابكم لئال يلزم تفضيله على األصفر، وقد علمت فضله، »العصام«، )س(.
)4)  »شرح الطيـبي« )2899/9(.
)5)  »جمع الوسائل« )120/1(.
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]1[ مده أكثر من قصره.

البخاري  يرده تصريح  إدراكها  الدارقطني  لها رؤيـة وحديث، وإنكار  ]2[ »صفية« 
بسماعها من النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ومن ثم جزم في »الفتح«))) بأنها من صغار الصحابة.

]3[ »مرط« بكسر فسكون، والجملة حالية، وهو كساء طويل واسع من خز أو صوف 
أو شعر، ولفظ »من شعر« بإثبات من، وفي بعض النسخ الصحيحة: مرط شعر 
باإلضافة، وهي ترجع إلى األولى أيضًا؛ ألن اإلضافة بيانية، والحديث أخرجه 
مسلم وأبو داود))) بلفظ: خرج النبي ملسو هيلع هللا ىلص ذات غداة وعليه مرط مرجل من شعر 

أسود.

]4[ قال المناوي))): يونس بن أبي إسحاق الشيباني الذي سيصرح به المصنف، وقول 
الشارح: السبيعي سهو، والظاهر عندي أنه وهم من العالمة المناوي، والصواب 

قول الشارح: إنه سبيعي، والذي سيصرح المصنف به في باب خفه ملسو هيلع هللا ىلص رجل =

]69[ أخرجه م: 2081، د: 4032، ت: 2813، حم: 162/6.
]70[ ت: 1768، حم: 255/4.

)))  »فتح الباري« )402/1(.
)))  »صحيح مسلم« )2424، و»سنن أبي داود« )4032(.

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )122/1(.

نَا 
َ
يِب َزائَِدَة، أ

َ
نَا َيَْي ْبُن َزَكِريَّاء])[ بِْن أ

َ
ْنبَأ

َ
ْحَُد ْبُن َمِنيٍع، أ

َ
َثنَا أ 69 - َحدَّ

يِب، َعْن ُمْصَعِب بِْن َشيْبََة، َعْن َصِفيََّة])[ بِنِْت َشيْبََة، َعْن َعئَِشَة قَالَْت: َخَرَج 
َ
أ

ْسوََد.
َ
رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َذاَت َغَداٍة وََعلَيِْه ِمْرٌط])[ ِمْن َشَعٍر أ

يِب إِْسَحاَق، َعْن 
َ
نَا يُونُُس]4[ ْبُن أ

َ
نَا َوِكيٌع، أ

َ
َثنَا يُوُسُف ْبُن ِعيىَس، أ 70 - َحدَّ
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آخر، وجزم الشيخ في »البذل«))( أنه سبيعي، وقال القاري))(: وفي نسخة: ابن   =
إسحاق وهي غير صحيحة.

]1[ »الشعبي« هو نسبة لشعب كفلس بطن من همدان بسكون الميم، هو عامر بن 
شراحيل، والشعبي بالضم هو معاوية بن حفص، والشعبي بالكسر هو عبد اهلل بن 

مظفر، وكلهم محدثون فتميز.

]2[ »جبة« بضم الجيم وتشديد الموحدة، قيل: هي ثوبان بينهما قطن، وقد يقال لما 
ل حشو له إذا كانت ظهارته من صوف، »ق«، »م«)4(.

]3[ هكذا في رواية المصنف في »الجامع«، وفي »أبي داود«)5(: جبة من صوف من 
جباب الروم، لكن وقع في أكثر روايات الصحيحين »جبة شامية«، ول منافاة 
بينهما؛ فإن الشام حينئٍذ داخل تحت حكم قيصر ملك الروم، فكأنهما واحد من 
حيث الملك، ويمكن أن يكون نسبة هيئتهما المعتاد لبسها إلى أحدهما، ونسبة 

خياطتها إلى األخرى، قاله القاري )6(.

نَّ انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
بِيِه: أ

َ
ـُمِغرَيِة بِْن ُشْعبََة، َعْن أ

ْ
])[، َعْن ُعْرَوَة بِْن ال ْعيِبرِّ بِيِه، َعِن الشَّ

َ
أ

.((( نْيِ ـُكمَّ
ْ
لَِبَس ُجبًَّة])[ ُروِميًَّة])[ َضيرَِّقَة ال

)))  في الشرح ]»جمع الوسائل« )123/1([: كان هذا من السفر، ولذا قال العلماء رحمهم اهلل: 
ضيق الكمين مستحب في السفر، وأما في الحضر فقد جاء في الحديث أن أكمام أصحاب 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كانت بطاحًا، )س(.
)))  انظر: »بذل المجهود« )648/1(.

)))  »جمع الوسائل« )122/1(.
)4)  »جمع الوسائل« )122/1(، و»شرح الشمائل« )122/1(.

)5)  »سنن أبي داود« )151(.
)6)  »جمع الوسائل« )122/1(.
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]1[ »عيش« هو الحياة وما تكون به الحياة، وفي »القاموس«: هو الحياة وما يعاش به، 
والخبز، قال القاري))): وقع في أصل سماعنا هذا الباب الصغير، وسيأتي في آخر 
الباب باب طويل في عيشه ملسو هيلع هللا ىلص، ووقع في بعض النسخ هاهنا باب طويل، وعلى 
التقديرين إيراد باب العيش بين بابي اللباس والخف غير مالئم، والظاهر أنه من 
تصرف النساخ كتبه الفقير جمال الدين الحسيني، هكذا وجدته بخط ميرك شاه 
على هامش نسخة، وقال الحنفي: وفي بعض النسخ الطويل بعد القصير، ويتجه 
على كلتا النسختين أن جعلهما بابين غير ظاهر، ورد ابن حجر على من أبدى 
لذلك وجوهًا، والظاهر في الجواب أن المراد بهذا الباب ما يدل على ضيق عيش 
بعض األصحاب مع ضيق عيشه ملسو هيلع هللا ىلص في كل باب، وأحاديث ذلك الباب دالة على 
ضيق عيشه المخصوص به وبأهل بيته ملسو هيلع هللا ىلص، أو هذا الباب يدل على ضيق عيشه 
في أول أمره، وذلك يدل على آخر أمره، قاله القاري، وقال المناوي))): المبوب 
له هاهنا بيان صفة حياته وما اشتملت عليه من الضيق والفقر، والمبوب له َثمَّ 
بيان أنواع المأكولت، هذا أقصى ما اعتذر به الشارح عن التكرار، واإلنصاف أن 

األصوب جعلهما بابًا واحدًا.

]71[ خ: 7324، ت: 2367.
»جمع الوسائل« )124/1(.  (((

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )124-123/1(.

)9( بَاُب َما َجاَء فِي َعيِْش ])[ رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

ِد بِْن  يُّوَب، َعْن حُمَمَّ
َ
َثنَا ُقتَيْبَُة ْبُن َسِعيٍد، َثنَا َحَّاُد ْبُن َزيٍْد، َعْن أ 71 - َحدَّ
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]1[ »ممشقان« بتشديد الشين المعجمة المفتوحة أي: مصبوغان بالمشق بالكسر، 
وفي   :)(( المناوي  وقال  القاري))(،  قاله  اْلـِمْغرة،  وقيل:  األحمر،  الطين  وهو 
»المصباح«: أمشقت الثوب إمشاقًا: صبغته بالمشق، فالمفعول على بابه، وقالوا: 

ثوب ممشق بالتشديد والفتح، ولم يذكروا فعله.

]2[ »بخ بخ« بسكون آخره فيهما، وقيل بكسره غير منون فيهما، وفيه لغات أخر، كلمة 
تقال عند الرضاء بالشيء والفرح ]معناه[ تفخيم األمر وتعظيمه، وقد تستعمل 

لإلنكار كما هاهنا.

]3[ الالم في جواب قسم مقدر، أي: واهلل لقد، قاله القاري )4(.

]4[ بصيغة المتكلم من المفرد من حد ضرب مشتق من الخرور، أي: أسقط على 
األرض.

ُط  َقاِن])[ ِمْن َكتَّاٍن َفيَتََمخَّ يِب ُهَريَْرَة، وََعلَيِْه ثَْوَباِن ُمَمشَّ
َ
ِسرِييَن قَاَل: ُكنَّا ِعنَْد أ

يْتُِن 
َ
َرأ لََقْد])[  ـَكتَّاِن، 

ْ
ال ِف  ُهَريَْرَة  بُو 

َ
أ ُط  َيتََمخَّ بٍَخ])[  »بٍَخ  َفَقاَل:  َحِدِهَما، 

َ
أ ِف 

َّ َفيَِجُء  ]4[ ِفيَما َبنْيَ ِمنَْبِ رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وَُحْجَرِة َعئَِشَة َمْغِشيًّا َعَ ِخرُّ
َ َ
َوإِنرِّ أل

 
َّ
نَّ يِب ُجنُونًا، َوَما يِب ُجنُوٌن، َوَما ُهَو إِل

َ
ـَجاِئ َفيََضُع))) رِْجلَُه َعَ ُعنُيِق يََرى أ

ْ
ال

ـُجوُع«. 
ْ
ال

)))  يهدئني بوضع الرجل على عنقي دون وضع اليد عليه، يظّن أني مجنون حيث سقطت في 
المسجد، )س(.

)))  »جمع الوسائل« )124/1(.

)))  »شرح الشمائل« )124/1(.

)4)  »جمع الوسائل« )125/1(.
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]1[ »الضبعي« بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة وكسر العين المهملة، نسبة لقبيلة 
بني ضبيعة.

]2[ »مالك بن دينار« تابعي جليل، فالحديث مرسل، وقيل: معضل؛ ألنه سمعه عن 
الحسن البصري، وهو تابعي أيضًا، فقال: حدثنا الحسن قال: لم يشبع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 

الحديث أخرجه أبو موسى وغيره. »ق«.

]3[ بفتح القاف وتشديد الطاء المهملة، أي: أصاًل، وفي زمن من الزمان، وهل المراد 
أنه ما شبع من أحدهما، كما أفهمه توسط »قط« بينهما أو منهما معًا؟ كما يأتي 
في الباب الطويل عن أنس: أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص لم يجتمع عنده غداء ول عشاء من خبز 

ولحم إل على ضفف، محل تردد، »ب«، »ق«))).

وفي  مفتوحة،  أولهما  والفائين  المعجمة  الضاد  بفتح  هو  »ضفف«  قوله:   ]4[
»الفائق«))): روي خفف وشظف، والثالثة في معنى ضيق المعيشة وقلتها، يعني 
األيدي  كثرة  معناه  وقيل:  والرخاء،  الخصب  خالف  والحال  إل  يشبع ملسو هيلع هللا ىلص  لم 
البيجوري )))تبعًا للمناوي: أي:  واجتماع اآلكلين كما فسر في الحديث، قال 
اإليناس  بطنه لضرورة  ثلثي  يأكل  فيشبع حينئذ بحيث  الضيوف  به  نزل  إذا  إل 
والمجابرة، هذا هو المتعين في فهم هذا المقام، وما ذكره بعض الشراح من أن 
المعنى لم يشبع في بيته بل مع الناس في الولئم والعقائق، فهو هفوة ل يليق ذلك =

)))  »المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية« )ص: 179(، و»جمع الوسائل« )126/1(.
)))  »الفائق في غريب الحديث« )295/1(.

)))  »المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية« )ص: 179(.

بِْن  َمالِِك  َعْن   ،]([ بَِعُّ الضُّ ُسلَيَْماَن  ْبُن  َجْعَفُر  َثنَا  ُقتَيْبَُة،  َثنَا  َحدَّ  -  72
 َعَ َضَفٍف]4[. 

َّ
 لَـْحٍم، إِل

َ
])[ َول ِدينَاٍر])[ قَاَل: َما َشِبَع رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن ُخْبٍ َقطُّ
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بجنابه ملسو هيلع هللا ىلص إذ لو قيل في حق الواحد منا ذلك لم يرتضه، فما بالك بذلك الجناب   =
األفخم والمالذ األعظم، انتهى.

]1[ ألنهم أعرف باللغات، »ق«، »ب«))).

]2[ قال القاري))): بضم أوله، وفي نسخة بفتحه، ومعنى الخبر على هذا أنه ملسو هيلع هللا ىلص لم 
يشبع منهما إذا أكل وحده، ولكن شبع منهما إذا كان يأكل مع الناس، ثم قيل: 

معناه أنه يأكل مع أهل بيته أو مع األضياف أو في الضيافات والولئم والعقائق.

]3[ »الخف« معروف، وجمعه خفاف ككتاب، وخف البعير جمعه أخفاف كقفل 
وأقفال، »م«))).

]4[ »حجير« بضم حاء مهملة ففتح جيم فسكون ياء آخره راء، له هذا الحديث الواحد 
أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، قاله القاري)4).

]73[ د: 155، ت: 2820، جه: 549، حم: 352/5.
)))  »جمع الوسائل« )126/1(، و»المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية« )ص: 179(.

)))  »جمع الوسائل« )126/1(.
)))  »شرح الشمائل« للمناوي )126/1(.

)4)  »جمع الوسائل« )127/1(.

ْن 
َ
أ َفَقاَل:  َفُف؟  الضَّ َما  ـبَاِديَِة])[: 

ْ
ال ْهِل 

َ
أ ِمْن  رَُجاًل  ُت 

ْ
ل
َ
َسأ َمالٌِك:  قَاَل 
يَتَنَاَوَل])[ َمَع انلَّاِس.

])[ رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص )10( بَاُب َما َجاَء فِي ُخّفِ

 ]4[ ـَهِم بِْن َصاِلٍح، َعْن ُحَجرْيِ
ْ
، َثنَا َوِكيٌع، َعْن َدل ِيرِّ

َثنَا َهنَّاُد ْبُن السَّ 73 - َحدَّ
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]1[ »ابن بريدة« هو عبد اهلل، وفي بعض النسخ: أبي  بريدة، قال القسطالني: هو غلط 
الرجال  أهل  لكن  قلت:  انتهى.  كنيته،  بأنه  يوجه  وقد  القاري))):  قال  فاحش، 

ذكروا كنيته أبا سهل.

تخفيفها،  من  أفصح  الياء  وتشديد  فتحه،  من  أفصح  أوله  كسر  »النجاشي«   ]2[
وتشديد الجيم خطأ، قاله البيجوري))) تبعًا للمناوي، وقال القاري))): تشديد 
الجيم خطأ، وهو بفتح النون وتكسر، وقول ابن حجر: كسر النون أفصح غير 
صحيح، لقب لملوك الحبشة كالتبع لليمن، وكسرى للفرس، وقيصر للروم، 
وهرقل للشام، وفرعون لمصر، ألقاب جاهلية، واسم هذا الملك أصحمة، وقد 
أرسل ملسو هيلع هللا ىلص إليه عمرو بن أمية الضمري يدعوه إلى اإلسالم فأسلم، ومات سنة 
تسع من الهجرة عند األكثر على ما صرح به العسقالني قاله القاري)4)، وفي 
»البذل«)5): قبل فتحه مكة، وصلى عليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالمدينة كما هو المشهور في 

كتب الحديث.

]3[ وفي نسخة: إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص، واستعمال أهدى بالالم وإلى شائع. »ق«.

)))  »جمع الوسائل« )127/1(.
)))  »المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية« )ص: 181(.

)))  »جمع الوسائل« )127/1(.

)4)  »جمع الوسائل« )127/1(.
)5)  »بذل المجهود« )659/1(.

])[ ملسو هيلع هللا ىلص  ْهَدى لِلنَّيِبرِّ
َ
])[ أ نَّ انلََّجاِشَّ

َ
بِيِه: أ

َ
ابِْن َعبِْد اهلل، َعِن ابِْن بَُريَْدَة])[، َعْن أ
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]1[ بفتح الذال المعجمة معرب ساده على ما في »القاموس«))(، أي: غير منقوشين أو ل 
شية فيها، تخالف لونهما، أو مجردين عن الشعر كما في قوله: نعلين جرداوين. »ق«.

]2[ »دحية« بكسر أوله عند الجمهور، وقيل بالفتح، صحابي مشهور ذو جمال حتى 
كان يأتي جبرئيل عليه السالم في صورته كثيرًا، ووجهه تقّدم.

]3[ »وقال إسرائيل« هو من كالم الترمذي، فإن كان من قبل نفسه وهو الظاهر فهو معلق، 
ليحيى،  قتيبة فال يكون معلقًا، وقال ميرك: يحتمل أن يكون مقولً  وإن كان من 

فيكون عطفًا بحسب المعنى على قوله: عن الحسن بن عياش، قاله القاري ))(.

إهداء  قصة  روى  يحيى  أن  والحاصل  ميرك:  قال  خفين،  على  عطفًا  بالنصب   ]4[
إسرائيل،  عن  الجبة  مع  الخفين  إهداء  قصة  وروى  الحسن،  عن  فقط  الخفين 
ويحتمل أن يكون تعليقًا عن الترمذي، ولم أر من خرج الحديث غير المؤلف، 

فإنه ذكره في »جامعه« بهذا السياق بال تفاوت، ثم رأيت الحديث مخرجًا في =

 َوَمَسَح َعلَيِْهَما.
َ
أ ])[، فَلَِبَسُهَما))) ُثمَّ تَوَضَّ ْسوََديِْن َساَذَجنْيِ

َ
نْيِ أ

ُخفَّ

ـَحَسِن بِْن 
ْ
يِب َزائَِدَة، َعِن ال

َ
نَا َيَْي ْبُن َزَكِريَّا بِْن أ

َ
َثنَا ُقتَيْبَُة ْبُن َسِعيٍد، أ 74 - َحدَّ

ْهَدى ِدْحيَُة])[ 
َ
ـُمِغرَيُة ْبُن ُشْعبََة: أ

ْ
ْعيِبرِّ قَاَل: قَاَل ال يِب إِْسَحاَق، َعِن الشَّ

َ
َعيَّاٍش، َعْن أ

وَُجبًَّة]4[   َعِمٍر:  َعْن  َجابٍِر،  َعْن  اِئيُل])[  إِْسَ َوقَاَل  فَلَِبَسُهَما.   ، نْيِ
ُخفَّ لِلنَّيِبرِّ ملسو هيلع هللا ىلص 

]74[ ت: 1769.
قيل: فيه بيان قبول الهدية وعدم اشتراط لفظ قبلت، وبيان جوازه المسح على الخفين، وأنه   (((
بالهدية معاملة ما هو ظاهر من غير معرفة طهارة كما يفصح عنه حديث  يعامل  أن  يصح 

المغيرة، وأن من حق الهدية أن يصرف إلى ما أهدي ألجله بال مهلة.
)))  »القاموس المحيط« )ص: 189(.

)))  »جمع الوسائل« )128/1(.
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أخالق النبي ملسو هيلع هللا ىلص ألبي الشيخ بن حبان األصبهاني؛ فإنه أخرجه من طريق هيثم   =
ابن جميل عن زبير بن معاوية عن جابر الجعفي عن عامر عن دحية الكلبي أنه 
أهدى لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص جبة من الشام وخفين، ويفهم من هذا السياق تقوية احتمال 

التعليق، قاله القاري))(.

واحد،  ملبوس  الحقيقة  في  الخفين  ألن  الضمير  وثنّي  والجبة،  الخفين  أي:   ]1[
ويحتمل أن يكون الضمير إلى الخفين فقط كما في الرواية األولى، ويؤيده قوله: 

ل يدري، إلخ.

]2[ »الشيباني« بمعجمة وتحتية وموحدة، نسبة إلى شيبان، قبيلة معروفة في بكر بن 
وائل، وهو شيبان بن جميل بن ثعلبة، قاله السمعاني )4(، والغرض أن أبا إسحاق 

هذا ليس بسبيعي كما يوهمه كون إسرائيل الراوي من ولده.

ْم ل)))؟. 
َ
َذِكٌّ ُهَما))) أ

َ
 يَْدرِي انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص أ

َ
قَا، ل َرَّ فَلَِبَسُهَما])[ َحتَّ تَ

])[، َواْسُمُه ُسلَيَْماُن. يْبَاِنُّ بُو إِْسَحاَق الشَّ
َ
بُو ِعيىَس: َهَذا ُهَو أ

َ
قَاَل أ

)))  أي: الخفين على طبق ضمير أذكي هما، ومن جعل المرجع للخفين والجبة، فقد بعد كل 
البعد، )س(.

)))  قيل: في الحديث: معنى طهارة المدبوغ وإن كانا مجردين من الشعر وعلى طهارة ما لم 
تعلم ذكاته بناء على أن األصل في األشياء الطهارة، وأنت تعرفه إذا لم يعلم حال الخفين، 
بل كانا مدبوغين، وإل فال دليل فيه على شيء. وفيه رد على من قال: إن غير الذكي لم يطهر 

بالدبغ كالشافعي، )س(.
)))  »جمع الوسائل« )128/1(.

)4)  »األنساب« )198/8(.
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]1[ »النعل« قد يجيء مصدرًا، قد يجيء اسمًا، وهو محتمل للمعنيين هنا، والثاني هو 
األظهر، قاله القاري))(.

]2[ »قبالن« تثنية قبال بكسر القاف وبالموحدة: زمام النعل، وقال المجد ))(: زمام 
بين األصبع الوسطى والتي تليها، وكان عليه السالم يضع أحد القبالين بين اإلبهام 

والتي تليها، واألخرى بين الوسطى والتي تليها.

]3[ قال القاري )4(: أي: الثوري ل ابن عيينة؛ ألنه لم يرو عن خالد الحذاء خالفًا لمن 
وهم من الشراح، وكذا تعقب المناوي )5( وغيره على من قال: إنه ابن عيينة.

)11( بَاُب َما َجاَء فِي َنْعِل])[ رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

ُت 
ْ
قُل َقتَاَدَة،  َعْن  اٌم،  َهمَّ َثنَا  َداوَُد،  بُو 

َ
أ َثنَا  اٍر،  بَشَّ ْبُن  ُد  حُمَمَّ َثنَا  َحدَّ  - 75

ِن)))])[.
َ

نَِس بِْن َمالٍِك: َكيَْف َكَن َنْعُل رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟ قَاَل: لَـُهَما قِبَال
َ
أِل

ـَعاَلِء، َثنَا َوِكيٌع، َعْن ُسْفيَاَن])[، َعْن 
ْ
ُد ْبُن ال بُو ُكَريٍْب حُمَمَّ

َ
َثنَا أ 76 - َحدَّ

نِلَْعِل َكَن  قَاَل:  َعبَّاٍس  ابِْن  َعِن  ـَحارِِث، 
ْ
ال بِْن  َعبِْد اهلل  َعْن  اِء،  ـَحذَّ

ْ
ال َخادِلٍ 

]75[ خ: 5857، د: 4134، ت: 1772، ن: 5367، جه: 3615، حم: 122/3.
]76[ جه: 3614.

الوسائل«  ]»أشرف  ابن حجر«  باإلفراد، »شيخ  لها  البخاري  رواية  بدليل  منهما  لكل  أي:   (((
)ص: 138([. )س(.

)))  »جمع الوسائل« )129/1(.
)))  »القاموس المحيط« )ص: 963(.

)4)  »جمع الوسائل« )129/1(.

)5)  »شرح الشمائل« )129/1(.
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]1[ بضم ميم وفتح مثلثة ونـون مشددة على أنـه اسم مفعـول من التثنية، وفي نسخة 
صحيحة بفتح ميم فسكون فكسر فتحتية مشددة على أنه اسم مفعول من الثني، 

قاله القاري))(، وجعلها المناوي )4( روايتين.

]2[ »الزبيري« نسبة لجده زبير بالزاي مصغرًا، واسمه محمد بن عبد اهلل بن الزبير.

]3[ »جرداوين« الجرداء مؤنث أجرد، وهي التي ل شعر عليها، استعير من أرض جرد 
ل نبات فيها، وقيل: معناه خلقين.

]4[ »ابن موسى« كذا في النسخ، قال المناوي وتبعه البيجوري )5(: إسحاق بن موسى، 
كذا في نسخ، وفي بعضها: إسحاق بن محمد، وهو الصواب، قال بعض الحفاظ: 
هذا هو الذي خرج له في »الشمائل«، وليس هو إسحاق بن موسى الذي خرج له =

اُكُهَما. ِن ُمثَىن])[ ِشَ
َ

رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قِبَال

)))])[، َثنَا ِعيىَس ْبُن  َبرْيِيُّ ْحََد الزُّ
َ
بُو أ

َ
ْحَُد ْبُن َمِنيٍع، َثنَا أ

َ
َثنَا أ 77 - َحدَّ

ِن، 
َ

قِبَال لَـُهَما  َجرَْداَويِْن])[  َنْعلنَْيِ  َمالٍِك  ْبُن  نَُس 
َ
أ ْنَا 

َ
إِل ْخَرَج 

َ
أ قَاَل:  َطْهَماَن 

َنتَا َنْعَلِ رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 
َ
ُهَما ك نَّ

َ
نٍَس أ

َ
ثَِن ثَابٌِت َبْعُد َعْن أ قَاَل))): فََحدَّ

نَا َمْعٌن قَاَل: َثنَا َمالٌِك، 
َ
نَْصارِيُّ قَاَل: أ

َ ْ
َثنَا إِْسَحاُق ْبُن ُموس]4[ األ 78 - َحدَّ

]77[ خ: 3107.
]78[ خ: 5851، م: 1187، د: 1772، حم: 5894.

)))  وفي النسخة الهندية: »ثنا أبو داود أحمد الزبيري«، وهو خطأ.
)))  أي: عيسى بن طهمان أي: بعد هذا المجلس، )السهارنفوري(.

)))  »جمع الوسائل« )130/1(.

)4)  »شرح الشمائل« )130/1(.
)5)  »شرح الشمائل« )130/1(، »المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية« )ص: 187(.
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في »جامعه«، قال في »التقريب«))): إسحاق بن محمد مجهول، انتهى كالمهما،   =
وهذا عندي وهم منهما، والصحيح إسحاق بن موسى كما في النسخ الموجودة 
عندي، ويؤيد كتب الرجال أيضًا كونه ابن موسى إذ ذكروا رواية الترمذي عن ابن 
 موسى بدون الواسطة، وعن ابن محمد بواسطة، وأيضًا ذكروا في تالمذة معن 
ابن موسى، هذا ابن موسى دون ابن محمد، وإسحاق بن محمد الذي أخرج له 
الترمذي في »الشمائل«، وقال صاحب »التقريب« فيه: إنه مجهول، هـو رجـل 

آخـر راوي حـديث الحتباء يأتي حديثه في باب جلسته ملسو هيلع هللا ىلص، فتأمل.

]1[ »المقبري« نسبة للمقبرة لكثرة زيارته لها أو لحفظها أو لكون عمر وله لحفرها.

]2[ بكسر السين المهملة وسكون الموحدة منسوبة إلى السبت، قال أبو عبيد: هي 
المدبوغة، ونقله عن األصمعي، وقيل: إنها هي التي حلقت عنها وأزيل شعرها، 
قاله القاري)))، وقال العيني رحمه اهلل))): نسبة إلى سبت بكسر السين وسكون 
الموحدة، وهو جلد البقر المدبوغ بالقرظ، وقال أبو عمر: كل مدبوغ فهو سبت، 
وقال أبو زيد: هي السبت مدبوغة أو غير مدبوغة، وقيل: السبتية التي ل شعر 
عليها، وقيل: التي عليها الشعر إلى آخر ما بسطه، وجواب ابن عمر رضي اهلل 
عنهما يدل على أن المراد التي ل شعر عليها، قال الحنفي: وإنما اعترض عليه 
ألنها نعال أهل النعمة والسعة، قال ابن حجر)4): ومن ثمة: لم يلبسها الصحابة، =

)))  »تقريب التهذيب« )103/1(.
)))  »جمع الوسائل« )131/1(.

)))  »عمدة القاري« )25/3(.
)4)  »أشرف الوسائل« )ص: 140(.

نَُّه قَاَل ِلبِْن ُعَمَر: 
َ
])[، َعْن ُعبَيِْد بِْن ُجَريٍْج أ ـَمْقُبِيُّ

ْ
يِب َسِعيٍد ال

َ
َثنَا َسِعيُد ْبُن أ

بَُس انلرَِّعاَل الَِّت 
ْ
يُْت رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يَل

َ
بِْتيََّة])[، قَاَل: إِنرِّ َرأ بَُس انلرَِّعاَل السرِّ

ْ
ْيتَُك تَل

َ
َرأ
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كما أفاده حديث البخاري عن عبيد بن جريج أنه قال لبن عمر رضي اهلل عنهما:   =

رأيتك تصنع أربعًا لم أر أحدًا من أصحابك يصنعها، الحديث.

]1[ »يتوضأ فيها« أي: يلبسها بعد الوضوء، ورجاله رطبتان كما في »المجمع«)))، 

واختاره النووي، وقيل: يتوضأ والرجل في النعل، واختاره البيجوري))).

]2[ »التوأمة« كالدحرجة بفتح مثناة وسكون واو وفتح همزة هي امرأة لها صحبة، 

سميت بذلك ألنها كانت مع أخت في بطن.

]3[ »السدي« بمهملة مضمومة فمهملة مشددة مكسورة نسبة إلى السدة، وهو باب 

الدار، نسب إليها إسماعيل بن عبد الرحمن لبيعه المقانع بباب مسجد الكوفة، 

وهو السدي الكبير، وحفيده السدي الصغير، والمراد هاهنا الكبير.

]79[ طب: 254.
]80[ ن في الكبرى: 9719، حم: 307/4.

)))  »مجمع بحار األنوار« )191/4(.
)))  »المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية« )ص: 188(.

بََسَها.
ْ
ل
َ
ْن أ

َ
ِحبُّ أ

ُ
نَا أ

َ
أُ])[ ِفيَها، فَأ لَيَْس ِفيَها َشَعٌر، َوَيتَوَضَّ

يِب 
َ
زَّاِق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن ابِْن أ َثنَا إِْسَحاُق ْبُن َمنُْصوٍر، َثنَا َعبُْد الرَّ 79 - َحدَّ

يِب ُهَريَْرَة قَاَل: َكَن نِلَْعِل رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
َمِة])[، َعْن أ

َ
 اتلَّْوأ

َ
ِذئٍْب، َعْن َصاِلٍح َمْول

ِن. 
َ

قِبَال

ثَِن  ])[ َحدَّ يرِّ درِّ نَا ُسْفيَاُن، َعِن السُّ
َ
ْحََد، أ

َ
بُو أ

َ
ْحَُد ْبُن َمِنيٍع، َثنَا أ

َ
َثنَا أ 80 - َحدَّ
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]1[ »من سمع« قال القسطالني: لم أر التصريح باسمه، وأظنه عطاء ابن السائب.

قال  لكن  إلى طاق،  بحيث ضم طاق  كانتا مخروزتين  أنها  الشراح على  عامة   ]2[
القاري))(: وفي شرح أن المراد به المرقعة، وهذا أوجه عندي لما سيأتي من قول 

األنصاري: يا خير من يمشي بنعل فرد.

]3[ أشكل عليه بوجهين، األول بما في »الجامع« عن عائشة من أن المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص 
ربما مشى بنعل واحدة، وأجيب بأن موضع النهي استدامة المشي في فردة، أما 
لو انقطع نعله فمشى خطوة أو خطوتين فليس بقبيح ول منكر، أو النهي لإلرشاد 
والفعل للجواز، وكفى بفعل علي وابن عمر جوازًا، والثاني بما في »الصحيحين« 
ا شكى إليه ملسو هيلع هللا ىلص فقال: يا خير من يمشي بنعل فرد، وأجيب بأن الفرد  أن أنصاريًّ
هاهنا التي لم تخصف ولم تطارق، وإنما هي طاق واحد، والعرب تمتدح برقة 
النعال، وحكى النووي اإلجماع على ندب لبس النعلين جميعًا، وإنه غير واجب 

ونوزع بقول ابن حزم ل يحل. »ق«، »م«.

َنْعلنَْيِ  ِف  يَُصلرِّ  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  رَُسوَل  يُْت 
َ
َرأ َيُقوُل:  ُحَريٍْث  ْبَن  َعْمَرو  َسِمَع])[  َمْن 

 .]([((( َمُْصوَفتَنْيِ

يِب 
َ
أ َعْن  َمالٌِك،  نَا 

َ
أ َمْعٌن،  نَا 

َ
أ  ، نَْصارِيُّ

َ ْ
األ ُموَس  ْبُن  إِْسَحاُق  َثنَا  َحدَّ  - 81

َحُدُكْم 
َ
])[ أ  َيْمِشنَيَّ

َ
نَّ رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: »ل

َ
يِب ُهَريَْرَة أ

َ
ْعَرِج، َعْن أ

َ ْ
نَاِد، َعِن األ الزرِّ

]81[ خ: 5856، م: 2097، د: 4136، ت: 1774، جه: 3617، حم: 245/2.
)))  وهذا اإلسناد مجهول اإلسناد، ولكن ثبت في غير هذا الكتاب أنه كان ملسو هيلع هللا ىلص يخصف نعله، 
وفي الشرح: أن المراد به وضع طاق على طاق، فمضمون الحديث أن نعله ملسو هيلع هللا ىلص وضع فيه 

طاق على طاق، )س(.
)))  »جمع الوسائل« )133/1(.
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]1[ أي: القدمين بالم األمر، ضبطه النووي بضم أوله من أنعل، وتعقب بأن أهل اللغة 
قالوا: أنعل وانتعل أي: لبس النعل، لكن قال أهل اللغة أيضًا: أنعل رجله ألبسها 
نعاًل، قال الحافظ ابن حجر: والحاصل أن الضمير إن كان للقدمين جاز الضم 

والفتح، وإن كان للنعلين تعين الفتح. »م«.

]2[ »قتيبة« إلخ، قال المناوي))(: السند مرسل أو منقطع إلسقاط األعرج وأبي هريرة، 
انتهى. وتبعه البيجوري))( في ذلك، وحكاه القاري عن العصام، وهذا كله ليس 
بذاك، بل المعنى بسنده نحوه كما هو المتعارف عند المحدثين، والدليل على 
ذلك أن المصنف رحمه اهلل أخرجهما في »جامعه« ونصه: حدثنا قتيبة عن مالك 
ح وثنا األنصاري، ثنا معن، ثنا مالك عن أبي الزناد إلخ، والفرق بين الروايتين أن 

في الثانية حصل للمصنف العلو.

يًعا«. ْو ِلُْحِفِهَما))) َجِ
َ
يًعا أ ُهَما])[ َجِ

ْ
ِف َنْعٍل َواِحٍد، ِلُنِْعل

َْوُه.
َ

نَاِد ن يِب الزرِّ
َ
َثنَا ُقتَيْبَُة])[، َعْن َمالٍِك َعْن أ 82 - َحدَّ

]82[ تقدم تخريجه في الذي قبله.
ومن  والنعل،  الخّف  عن  عاريًا  ماشيًا  الشيء  جعل  وهو  اإلحفاء،  من  روي  »ليحفهما«    (((
الحفاء من حد علم، وهو المشي بال خّف ونعل، وهو مشكل إذ ل وجه لتعديته، وكان وجه 
الحذف واإليصال أي: ليحفهما جميعًا. )عص( في الشرح: أن هذا أمر إرشاد إلى مصلحة 

المشي في نعل واحد يوجب إيقاع غيره في إثم الستهزاء، »العصام«.
وروي عن علي وابن عمر رضي اهلل عنهما: المشي في نعل واحدة، وكان ابن سيرين ل يرى   
به بأسًا، كذا في »شرح السنة«، ويؤيد ما روي في »جامع الترمذي« عن عائشة رضي اهلل عنها 
من أنها قالت: ربما يمشي النبي ملسو هيلع هللا ىلص في نعل واحدة، فعلى تقدير صحته لعله لبيان الجواز 

والضرورة دعت إليها، فحاصل التوجيهين أن النهي للتنـزيه، واهلل أعلم بالصواب، )س(.
)))  »شرح الشمائل« للمناوي )134/1(.

)))  »المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية« )ص: 192(.
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]1[ يعني زاد لفظ: »يعني« أبو الزبير أو من دونه لنسيان ألفاظ الشيخ، و»الرجل« ليس 
باحتراز عن المرأة، بل المراد الشخص بطريق العموم.

]2[ قال الحافظ ابن حجر))(: نقل القاضي عياض وغيره اإلجماع على أن األمر فيه 
لالستحباب. »ق«.

]3[ ذكر بتأويل العضو.

]4[ أبو موسى هو محمد بن مثنى المذكور، فما في بعض النسخ من لفظ نا بينهما 
غلط.

، َعْن  َبرْيِ يِب الزُّ
َ
نَا َمالٌِك، َعْن أ

َ
نَا َمْعٌن، أ

َ
َثنَا إِْسَحاُق ْبُن ُموَس، أ 83 - َحدَّ

ْو َيْمِشَ ِف َنْعٍل 
َ
ُكَل، َيْعن])[ الرَُّجَل، بِِشَماِلِ، أ

ْ
ْن يَأ

َ
نَّ انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص َنَه أ

َ
َجابٍِر: أ
َواِحَدٍة.

نَا 
َ
نَا َمْعٌن، أ

َ
نَا إِْسَحاُق ْبُن ُموَس، أ

َ
َثنَا ُقتَيْبَُة، َعْن َمالٍِك، ح َوأ 84 - َحدَّ

نَّ انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: »إَِذا اْنتََعَل 
َ
يِب ُهَريَْرَة أ

َ
ْعَرِج، َعْن أ

َ ْ
نَاِد، َعِن األ يِب الزرِّ

َ
َمالٌِك، َعْن أ

ـيُْمىَن 
ْ
ال تَُكِن))) 

ْ
فَل َماِل،  بِالشرِّ  

ْ
يَبَْدأ

ْ
فَل نََزَع  َوإَِذا  ـيَِمنِي، 

ْ
بِال يَبَْدأْ])[ 

ْ
فَل َحُدُكْم 

َ
أ

لَُهَما])[ ُتنَْعُل َوآِخَرُهَما ُتْنَُع«. وَّ
َ
أ

نَا ُشْعبَُة، 
َ
ُد ْبُن َجْعَفٍر، أ نَا حُمَمَّ

َ
، أ ـُمثَىنَّ

ْ
ُد ْبُن ال بُو ُموس]4[ حُمَمَّ

َ
َثنَا أ 85 - َحدَّ

]83[ م: 2099، د: 4137، ن في الكبرى: 9714، جه: 3268، حم: 293/3.
]84[ خ: 5855، م: 2097، د: 4139،  ت: 1779 جه: 3616، حم: 465/2.

]85[ خ: 5380، م: 268، د: 4140، ن: 5240، جه: 401، حم: 94/6.
)))  ولعل السّر فيه أن التنّعل أمر شريف للطرد والتحّفظ عن المؤذيات والقاذورات كالدخول 

في المسجد، ولذا كانت اليمنى آخرهما خروجًا من المسجد، )س(.
)))  »فتح الباري« )312/10(.
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]1[ »وهو ابن« إلخ، الغرض أن شعبة اقتصر على لفظ أشعث فقط، فزاد بعض من 

دونه نسبه.

]2[ »في ترجله« ذكر الثالثة ليس للحصر، بل لإلشارة إلى أنه ملسو هيلع هللا ىلص كان يراعي التيمن 

من الفرق إلى القدم في باب العبادات والعادات.

]3[ قال العصام: المسمى بهشام في أسانيد الشمـائل خمسة، قـال المنـاوي))(: هذا 

هشام بن حسان، وهو الراوي عن ابن سيرين. 

]4[ أي: جعل قبالً واحدًا.

وٍق، َعْن َعئَِشَة رَِضَ اهلل  بِيِه، َعْن َمْسُ
َ
ْعثَاِء، َعْن أ يِب الشَّ

َ
ْشَعُث ُهَو اْبُن])[ أ

َ
َثنَا أ

ِلِه  ِلِه])[ َوَتنَعُّ َن َما اْستََطاَع ِف تَرَجُّ َعنَْها قَالَْت: َكَن رَُسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يُـِحبُّ اتلَّيَمُّ

َوُطُهورِهِ. 

بُو 
َ
ِن ْبُن قَيٍْس أ بُو َعبِْد اهلل)))، َثنَا َعبُْد الرَّحَْ

َ
ُد ْبُن َمْرُزوٍق أ َثنَا حُمَمَّ 86 - َحدَّ

يِب ُهَريَْرَة قَاَل: َكَن نِلَْعِل رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
ٍد، َعْن أ نَا ِهَشاٌم])[، َعْن حُمَمَّ

َ
ْنبَأ

َ
ُمَعاِوَيَة، أ

ُل َمْن َعَقَد))) َعْقًدا َواِحًدا]4[  وَّ
َ
يِب بَْكٍر َوُعَمَر رَِضَ اهلل َعنُْهَما، َوأ

َ
ِن َوأ

َ
قِبَال

ُعثَْماُن رَِضَ اهلل َعنُْه. 

)))  في النسخة الهندية: »أبو عبيد اهلل«، وهو خطأ.
)))  قوله: »وأول من عقد« إلخ، إنما فعل ذلك عثمان إشارة إلى جواز ما فعل، وأما األمر األول 

وهو اتخاذ القبالين، فما كان إل ألن العادة كانت كذلك، »مع«، )س(.
)))  »شرح الشمائل« للمناوي )136/1(.
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]1[ »ذكر« زاد لفظ ذكر للتنبيه على تميز هذه الترجمة من الترجمة المتقدمة، فإن المراد 
به  الذي يختم  الطابع  الكتف، والمراد هناك  الناشزة عند  البضعة  في األولى هي 
قال  التاء،  واألفصح كسر  وقيل: عشر،  لغات،  الخاتم خمس  لفظ  وفي  الكتب، 
الزين العراقي: لم ينقل كيف كانت صفة خاتمه الشريف، هل كان مربعًا أو مثلثًا 
أو مدورًا؟ وعمل الناس في ذلك مختلف، وفي كتاب »أخالق النبوة« أنه ل يدرى 
كيف هو. قالوا: والخاتم حلقة ذات فص من غيرها، فإن لم يكن لها فص فهي فتخة 
قاله البيجوري)))، واختلف في حكم الخاتم كما بسط في المطولت، وفي »الدر 
المختار«))): ترك التختم لغير السلطان والقاضي وذي حاجة إليه كمتولٍّ أفضل، 

قال ابن عابدين: أشار إلى أن التختم سنة لمن يحتاج إليه كما في »الختيار«.
]2[ بفتح الواو وكسر الراء المهملة وتسكن تخفيفًا، أي: فضة، وفي األصل النقرة 

المضروبة، وقيل: النقرة مطلقًا مضروبة أو ل. »م«.
]3[ بتثليث أوله، ووهم القاموس والصحاح في جعله الكسر لحنًا، وللفص معاٍن 

كثيرٌة، والمراد هاهنا ما ينقش فيه اسم صاحبه. »م«.
]4[ أي: حجرًا منسوبًا إلى الحبش ألنه معدنه، وقيل: كان فصه عقيقًا كما في خبر، =

]87[ خ: 5870، م: 2094، د: 4216، ت: 1739، ن: 5197، جه: 3646، حم: 225/3.
»المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية« )ص: 197-196(.  (((

)))  »الدر المختار« )6/ 361(.

ِر])[ َخاتَِم رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص
ْ
)12( بَاُب َما َجاَء فِي ِذك

َثنَا ُقتَيْبَُة ْبُن َسِعيٍد، َوَغرْيُ َواِحٍد، َعْن َعبِْد اهلل بِْن وَْهٍب، َعْن  87 - َحدَّ
نَِس بِْن َمالٍِك قَاَل: َكَن َخاَتُم انلَّيِبرِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َوِرٍق])[، 

َ
يُونَُس، َعِن ابِْن ِشَهاٍب، َعْن أ

ُه])[ َحبَِشيًّا]4[. َوَكَن فَصُّ
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وقيل: كان جزعًا، وقال: حبشيًّا ألنه يؤتى بهما من بالد اليمن، وهو كورة الحبشة،   =
أو معنى حبشيًّا جيء به من الحبشة، أو كان أسود على لون الحبشة أو صانعه أو 
صانع نقشه من الحبشة، وبه يحصل الجمع بينه وبين ما سيأتي من فضة فصه 
منه إذ لم يثبت تعدد خاتمه، وهي رواية البخاري، ومن ثم قال ابن عبد البر:إنها 
أصح، قاله القاري))(، زاد المناوي)4(: أو مصنوعًا كما يصنعه الحبشة كما فسر 

كون سيفه حنفيًّا بكون زيه على سيوف بني حنيفة.

]1[ أي: استمرارًا ودوامًا، فال ينافي ما سيأتي في آخر الباب عن ابن عمر رضي اهلل 
عنهما بنفسه أنه كان في يده.

]2[ هكذا بالهاء في آخره في النسخة األحمدية، وهكذا في »التهذيب« وغيره، وفي 
نسخ الشروح: وحشي.

، َعْن نَافٍِع، َعِن ابِْن ُعَمَر:  يِب بِْشٍ
َ
بُو َعَوانََة، َعْن أ

َ
نَا أ

َ
َثنَا ُقتَيْبَُة أ 88 - َحدَّ

بَُسُه)))])[.
ْ
ٍة، فَاَكَن َيِْتُم بِِه))) َوَل يَل ََذ َخاَتًما ِمْن فِضَّ نَّ انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص اتَّ

َ
أ

يِب وَْحِشيََّة])[.
َ
بُو بِْشٍ اْسُمُه َجْعَفُر ْبُن أ

َ
بُو ِعيىَس: أ

َ
قَاَل أ

]88[ ن: 5292،حم: 127/2.
وفي بعض النسخ: يتختم به ومعنى تختمت لبست الخاتم، فهو ينافي قوله: ول يلبسه إل   (((
أن يقال: معناه أنه ل يلبس حسن التختم بل ينـزعه ويتختم به ثم يلبسه، فالشارح رحمه اهلل 

قال: هما بمعنى واحد لم يتفحص، »العصام«، )س(.
)))  لئال ينافي األحاديث اآلتية أنه كان يلبس الخاتم، وكان إذا لبس جعل فصه مما يلي بطن 
كفه، ويجتمع بأن نفي اللبس يجوز أن يكون عند عدم الحاجة إليه، واللبس عند الحاجة إليه 

إلى غير ذلك من التوجيهات المذكورة، )س(.
)))  »جمع الوسائل« )138/1(.
)4)  »شرح الشمائل« )138/1(.



ـ  )))( باب ما جاء ي ذكر خاتم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص   102 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

]1[ »الطنافسي« بفتح الطاء وكسر الفاء، نسبة لطنافس كمساجد جمع طنفسة بضم 
أوله وثالثه وكسرهما وكسر األول وفتح الثالث: بساط له خمل أي: وبر، نسب 

إليها ألنه كان يعملها أو يبيعها.

]2[ هذا يخالف ما تقدم من قوله: وكان فصه حبشيًّا، وتقدم الجمع بينهما، واألوجه 
عندي التعدد، وإليه مال النووي والبيهقي وابن العربي والقرطبي وغيرهم كما 

حكاه عنهم المناوي، وبسط الروايات في ذلك القاري))).

]3[ الضمير راجع إلى ما صنع منه الخاتم.

]4[ »فاصطنع« من باب قولهم: بنى األمير المدينة، والصانع كان يعلى بن أمية.

]5[ أشار به إلى أنه كان من الفضة.

]89[ خ: 5870، د: 4217، ت: 5200، حم: 266/3.
]90[ خ: 2938، م: 2092، د: 4214، ت: 2718، ن: 5201، حم: 168/3.

»جمع الوسائل« )140/1(.  (((

ُهَو  ُعبَيٍْد  بِْن  ُعَمَر  ْبُن  َحْفُص  نَا 
َ
أ َغياَْلَن،  ْبُن  حَمُْموُد  َثنَا  َحدَّ  -  89

نٍَس قَاَل: َكَن َخاَتُم رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن 
َ
، َعْن ُحَيٍْد، َعْن أ نَا زَُهرْيٌ

َ
])[، أ نَافِِسُّ الطَّ

ُه])[ِمنُْه])[. ٍة فَصُّ فِضَّ

يِب، َعْن َقتَاَدَة، 
َ
نَا ُمَعاُذ ْبُن ِهَشاٍم، ثَِن أ

َ
َثنَا إِْسَحاُق ْبُن َمنُْصوٍر، أ 90 - َحدَّ

ُ: إِنَّ 
َ

ــَعَجِم ِقيَل ل
ْ
 ال

َ
ْن يَْكتَُب إِل

َ
َراَد انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص أ

َ
ا أ نَِس بِْن َمالٍِك قَاَل: لَمَّ

َ
َعْن أ

 
َ

ْنُظُر إِل
َ
نرِّ أ

َ
 ِكتَابًا َعلَيِْه َخاَتٌم، فَاْصَطنََع]4[ َخاَتًما فََكأ

َّ
 َيْقبَلُوَن إِل

َ
ــَعَجَم ل

ْ
ال

ِه]5[.  َبيَاِضِه ِف َكفرِّ
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]1[ »ثمامة« بضم المثلثة وتخفيف ميمه، هو عم عبد اهلل الراوي.

]2[ قال المناوي))(: ظاهره أن محمدًا سطره األول، ورسول سطره الثاني، واهلل سطره 
 الثالث، وقول األسنوي: كانت تقرأ من األسفل ليكون اسم اهلل فوق الكل، وتأييد 
ابن جماعة بأنه الالئق بكمال أدبه مع ربه رد نقاًل وتوجيهًا، أما األول فقد ذكر 
الحافظ ابن حجر أنه لم يره في شيء من األحاديث، قال: بل رواية اإلسماعيلي تخالف 
ظاهرها ذلك إذ قال: محمد سطر، والسطر الثاني رسول، والسطر الثالث اهلل، وأما 
الثاني فإن العصام تعقبه بأنه يخالف وضع التنزيل إذ جاء فيه محمد رسول اهلل 

على هذا الترتيب إلى آخر ما بسط المناوي.

]3[ »الجهضمي« بفتح الجيم وسكون الهاء وفتح الضاد المعجمة في آخره ميم، نسبة 
للجهاضمة محلة بالبصرة، وتلك المحلة تنسب إلى الجهاضمة بطن من األزد، 

قاله البيجوري)4(.

يِب، 
َ
، ثَِن أ نَْصارِيُّ

َ ْ
ُد ْبُن َعبِْد اهلل األ نَا حُمَمَّ

َ
ُد ْبُن َيَْي، أ َثنَا حُمَمَّ 91 - َحدَّ

ٌد:])[  حُمَمَّ َنْقُش َخاتَِم انلَّيِبرِّ ملسو هيلع هللا ىلص:  قَاَل: َكَن  َمالٍِك  بِْن  نَِس 
َ
أ ُثَماَمَة])[، َعْن  َعْن 

َسْطٌر، َورَُسوُل))): َسْطٌر، َواهلل))): َسْطٌر. 

نَا نُوُح ْبُن قَيٍْس، 
َ
ْنبَأ

َ
بُو َعْمٍرو، أ

َ
])[ أ ـَجْهَضِمُّ

ْ
ٍّ ال َثنَا نَْصُ ْبُن َعِ 92 - َحدَّ

]91[ خ: 3106، ت: 1747.
]92[ م: 1163.

بتنوين وعدمه »ابن حجر« ]»أشرف الوسائل« )ص: 150([، )س(.  (((

)))  بالرفع والجر »ابن حجر« ]»أشرف الوسائل« )ص: 150([، )س(.
)))  »شرح الشمائل« )142/1(.

)4)  »المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية« )ص: 203(.
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]1[ أي: أراد أن يكتب للرواية السابقة، وذلك حين رجع من الحديبية.

بالفتح  كسرى  »المغرب«))):  وفي  فارس،  ملوك  لقب  وفتحها:  الكاف  بكسر   ]2[
أفصح، لكن في »القاموس«))): كسرى ويفتح: ملك الفرس، معرب خسرو أي: 
واسع الملك، قاله القاري)))، وقال المناوي)4): النسبة إليه كسروي وإن شئت 

، وعن أبي عمر جمع كسرى أكاسرة على غير قياس، انتهى. ِكْسريٌّ

]3[ تقدم في باب الخف أن قيصر لقب لملك الروم، زاد القاري)5) كما أن تبع لمن 
ملك حمير واليمن، وخاقان لمن ملك الترك.

]4[ مشعر بأن فصه لم يكن من فضة.

]5[ قال القاري)6): ضبط مجهوًل في النسخ المعتمدة، وقال الحنفي: روي معلومًا 
ومجهولً، فاهلل أعلم بصحته، وقال ميرك: ضبط في أصل سماعنا بالمجهول، 
وضبطنا في البخاري بالمعروف على أن ضمير الفاعل إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص، واإلسناد 

مجازي.

)))  »المغرب« )ص: 408(.
)))  »القاموس المحيط« )ص:437(.

)))  »جمع الوسائل« )143/1(.

)4)  »شرح الشمائل« )143/1(.

)5)  »جمع الوسائل« )143/1(.

)6)  »جمع الوسائل« )143/1(.

 ِكْسَى])[ 
َ

نَّ انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكتََب])[ إِل
َ
نٍَس: أ

َ
َعْن َخادِلِ بِْن قَيٍْس، َعْن َقتَاَدَة، َعْن أ

 رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
 ِبَاتٍَم، فََصاغ

َّ
 َيْقبَلُوَن ِكتَابًا إِل

َ
ُهْم ل ُ: إِنَّ

َ
، فَِقيَل ل ])[ َوانلََّجاِشرِّ َوَقيَْصَ

ٌد رَُسوُل اهلل. ٌة]4[، َونُِقَش]5[ ِفيِه: حُمَمَّ َقتُُه فِضَّ
ْ
َخاَتًما َحل
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]1[ بفتح حاء مهملة وتشديد الجيم األولى، و»منهال« بكسر الميم فسكون نون. »ق«.
]2[ »همام« بتشديد الميم األولى ابن يحيى بن دينار، اتفق الشيخان على الحتجاج به، 
ووثقه غير واحد، كما حكاه القاري))(، وقال الحافظ في »التقريب« ))(: ثقة ربما 
وهم، وبسط القاري في نصوص من ضعف الحديث وصححه، وممن تكلم عليه 
أبو داود فقـال: هذا الحـديث منكر، والـوهم فيه من همام، ولم يروه إل همام، 
وقال الترمذي في »جامعه«: حسن صحيح غريب، وقال الحاكم في »مستدركه«: 
صحيح على شرط الشيخين، وصححه ابن حبان، قاله القاري )4(، قلت: ولمشايخ 
المختصر،  هذا  يسعها  ل  بسيطة  تقارير  الحديث  هذا  على  الكالم  في  الحديث 

وبسطه  شيئًا حضرة الشيخ في »بذل المجهود لحل أبي داود« )5( فارجع إليه.
]3[ بجيمين مصغرًا، هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج.

]4[ قال القاري )6(: لشتماله على لفظ اهلل، فاستصحابه في الخالء مكروه، وقيل: حرام.

اُج])[ ْبُن  ـَحجَّ
ْ
نَا َسِعيُد ْبُن َعِمٍر، َوال

َ
ْنبَأ

َ
َثنَا إِْسَحاُق ْبُن َمنُْصوٍر، أ 93 - َحدَّ

نَّ 
َ
نَِس بِْن َمالٍِك: أ

َ
، َعْن أ اٍم])[، َعِن ابِْن ُجَريٍْج])[، َعِن الزُّْهِريرِّ ِمنَْهاٍل، َعْن َهمَّ

ـَخاَلَء نََزَع]4[ َخاَتَمُه))).
ْ
انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكَن إَِذا َدَخَل ال

]93[ د: 19، ت: 1746، ن: 5213، جه: 303.
)))  قيل: لشتماله على لفظ اهلل، أقول: ولشتماله على جملة من جمل القرآن واشتماله على 
اسم نبي من األنبياء، وقال المصنف في »جامعه«: هذا حديث حسن غريب، قال أبو داود: 

منكر، وفي رواية: وضع مكان نـزع، »العصام«، )س(.
)))  »جمع الوسائل« )144/1(.

)))  »تقريب التهذيب« )574/1(.
)4)  »جمع الوسائل« )144/1(.

)5)  انظر: »بذل المجهود« )231-230/1(.
)6)  »جمع الوسائل« )144/1(.
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]1[ أي: حقيقة بأن كان لبسه أو في تصرفه بأن كان عنده للختم، وعلى هذا فال ينافي 
ما تقدم عن ابن عمر رضي اهلل عنهما بنفسه كان يختم به ول يلبسه، ويؤيد األول 
ما في البخاري عن ابن عمر رضي اهلل عنهما: فلبس الخاتم بعد النبي ملسو هيلع هللا ىلص أبو بكر 
وعمر وعثمان إلى آخره، واألظهر أنهم لبسوه أحيانًا للتبرك به، وكان في أكثر 

األوقات عند معيقيب جمعًا بين الروايات، قاله القاري))(.
]2[ ظاهره أنه وقع من يد عثمان رضي اهلل عنه، وهو نص حديث البخاري )4( عن 
أنس: »فلما كان عثمان رضي اهلل عنه جلس على بئر أريس، فأخرج الخاتم فجعل 
يعبث به فسقط«، الحديث، وأوضح منه ما في البخاري عن ابن عمر رضي اهلل 
عنهما أنه وقع من عثمان في بئر أريس، وسيأتي في الباب اآلتي أنه سقط من 

معيقيب، وكذا في بعض طرق عند مسلم، قاله القاري )5(.
]3[ بالصرف وعدمه.

نَا ُعبَيُْد اهلل ْبُن 
َ
، أ نَا َعبُْد اهلل ْبُن ُنَمرْيٍ

َ
َثنَا إِْسَحاُق ْبُن َمنُْصوٍر، أ 94 - َحدَّ

ََذ رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َخاَتًما ِمْن َوِرٍق، فَاَكَن  ُعَمَر، َعْن نَافٍِع، َعِن ابِْن ُعَمَر قَاَل: اتَّ
َن ِف يَِد ُعثَْماَن))) رَِضَ اهلل 

َ
يِب بَْكٍر، َوُعَمَر، ُثمَّ ك

َ
َن ِف يَِد])[ أ

َ
ِف يَِدهِ)))، ُثمَّ ك

ٌد رَُسوُل اهلل. ِريٍس])[ َنْقُشُه: حُمَمَّ
َ
َعنُْهْم، َحتَّ َوَقَع])[ ِف بِْئِ أ

]94[ خ: 5866، م: 2091، ن في الكبرى: 9478.
)))  فيه أنه يجوز استعمال خاتم منقوش باسم آخر بعد موته؛ ألنه ل التباس بعد الموت، »العصام«، )س(.
)))  قوله: »ثم كان في يد عثمان رضي اهلل عنه حتى وقع« إلخ، وروى المصنف في »جامعه« 
بإسناد آخر كما يجيء في باب التختم أنه وقع من يد معيقيب فيها، وذكر النسائي في كتابه: 
أن عثمان رضي اهلل عنه طلب الخاتم من معيقيب ليختم به شيئًا، واستمّر في يده وهو متفكر 
معيقيب  إلى  تفكره  في  يدفعه  حين  بأنه  بينهما  الجمع  ويمكن  فحفظ،  به  يبعث  شيء  في 

ليحفظه، واستعمال معيقيب بأخذه سقط، فدار األمر بينهما، »العصام«، )س(.
)))  »جمع الوسائل« )145/1(.

)4)  »صحيح البخاري« )5879، 5866(.
)5)  »جمع الوسائل« )146/1(.
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]1[ قصد في »باب الخاتم« بيان نقش الخاتم، وفي »باب التخّتم« كيفية لبس الخاتم.
]2[ »باب ما جاء« إلخ، اختلف النسخ في ذكر هذه الترجمة، ففي النسخ الموجودة عندنا هكذا 
بلفظ كان يختم في يمينه، وهكذا في عامة الشروح من المناوي والبيجوري وغيرهما، 
ولم يختر القاري لفظ في يمينه في الترجمة، ولفظها باب ما جاء في تختم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 
وكذا في النسخة المكتوبة القلمية، وهو األوجه عندي لئال يتكلف في توجيه الرواية التي 
فيها ذكر اليسار، وأما على النسخة الموجودة فقد قال ميرك: فيه إشعار بأن المصنف كان 
يرجح روايات تختمه في يمينه على الرويات الدالة في التختم على اليسار، فلذا لم يخرج 
في الباب حديثًا فيه التصريح بكونه ملسو هيلع هللا ىلص تختم في يساره، قلت:وهو كذلك فإنه ذكره من 
حديث أنس فقط وتكلم عليه، وقال: ل يصح، وأما أثر الحسنين رضي اهلل عنهما فهو 

موقوف، وجل الروايات المرفوعة في الباب في التختم في اليمين.
]3[ »سهل« بفتح المهملة وسكون الهاء، فما في بعض النسخ بلفظ التصغير غلط، 

ليس في الرواة أحد اسمه محمد بن سهيل.
]4[ »البغدادي« بالعجمة والمهملة في الدال الثاني على ما في النسخ قاله القاري))(.

ّنَ الّنَِبّيَ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيتََخّتَُم فِي يَِميِنِه)))
َ
)13( بَاُب])[ ])[ َما َجاَء فِي أ

]4[، َوَعبُْد اهلل ْبُن  ـبَْغَداِديُّ
ْ
ُد ْبُن َسْهِل])[ بِْن َعْسَكٍر ال َثنَا حُمَمَّ 95 - َحدَّ

]95[ ن: 5203، د: 4226.
أنه كان ي يساره، والكل  يمينه ويساره خمتلفة، منهام  لبسه كان ي  أن  الرواية  أن  اعلم  يمينه«  )))  قوله: »ي 
صحيح، روي ي »الصحيحني« عن أنس أنه كان ي يمينه، وعنه ي »صحيح مسلم« أنه كان خاتم النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

ي هذه، وأشار إىل اخلنرص من يده اليرسى، وهذا يدل عىل أن كل واحد منهام سنة وقعت منه ملسو هيلع هللا ىلص.
قال النووي )73/14(: اإلجماع في جواز التختم في اليمنى واليسرى، واختلفوا في األفضل،   
والتي  الوسطى  في  يتختم  أن  للرجل  يكره  أنه  يعلم  أن  وينبغي  اليمنى،  مذهبنا  في  والصحيح 
تليها، وعن علي رضي اهلل عنه: »نهاني رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصأن أتختم في إصبعي هذه لهذه، وأومأ إلى 
الوسطى والتي تليها«، رواه مسلم، وأما المرأة فلها التختم في جميع أصابعها، »الحنفي«، )س(.

)))  »جمع الوسائل« )150/1(.
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]1[ يصرف ول يصرف على أنه فعال أو فعالن. »ق«.
]2[ بفتح النون وكسر الميم آخره راء مهملة »ق«.

]3[ بضم الحاء المهملة ونونين مصغرًا.
]4[ بفتح الموحدة من اللبس بضم الالم. »ق«.

]5[ هذا طريق آخر لحديث شريك المتقدم، والظاهر عندي أن الغرض منه تقوية 
التصال، فإن الحديث روي عن شريك مسندًا ومرساًل، فإن أبا داود أخرجه من 
طريق أحمد بن صالح عن ابن وهب بهذا السند متصاًل، ثم قال: وقال شريك: 
أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يتختم في يمينه، وهذا مرسل، 

وهكذا بالطريقين مسندًا ومرسالً أخرجه النسائي في »سننه«.
]6[ هذا الحديث أخرجه المصنف في »الجامع« بهذا السند، ثم قال: قال محمد: 

وهذا أصح شيء روي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص في هذا الباب.

يِك نَا ُسلَيَْماُن ْبُن باَِلٍل، َعْن َشِ
َ
اَن])[، أ نَا َيَْي ْبُن َحسَّ ْخَبَ

َ
: أ

َ
َعبِْد الرَّْحَِن، قَال

 

بِيِه، َعْن 
َ
])[، َعِن أ نْيٍ

يِب نَِمٍر])[، َعِن إِبَْراِهيَم بِْن َعبِْد اهلل بِْن ُحنَ
َ
ابِْن َعبِْد اهلل بِْن أ

بَُس]4[ َخاَتَمُه ِف يَِميِنِه))). 
ْ
نَّ انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكَن يَل

َ
يِب َطاِلٍب رَِضَ اهلل َعنُْه: أ

َ
رِّ بِْن أ َعِ

اْبُن  َعبُْد اهلل  َثنَا  َصاِلٍح،  ْبُن  ْحَُد 
َ
أ نَا 

َ
أ َيَْي،  ْبُن  ُد]5[  حُمَمَّ َثنَا  َحدَّ  -  96

َْوُه.
َ

يِب نَِمٍر ن
َ
يِك بِْن َعبِْد اهلل بِْن أ وَْهٍب، َعْن ُسلَيَْماَن بِْن باَِلٍل، َعْن َشِ

نَا يَِزيُد ْبُن َهاُروَن،َعْن َحَّاِد بِْن َسلََمَة قَاَل: 
َ
ْحَُد ْبُن َمِنيٍع]6[، أ

َ
َثنَا أ 97 - َحدَّ

]97[ ت: 1744، ن: 5204، جه: 3647، حم: 204/1.
)))  لبس الخاتم في اليمين هو األكثر واألغلب وقوعًا من النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو أفضل، والذي يجيء 
من لبسه عليه السالم في يساره إشارة إلى جوازه، ذكره الشيخ ابن حجر ]»أشرف الوسائل« 

)ص: 155([، )س(.
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المناوي  قال  بالكنية،  »سننه«  في  والنسائي  »الجامع«  في  المصنف  عند  ]1[ هكذا 
عن  الحواشي  في  اسمه  حكى  وكذا  عبد الرحمن،  إنه  البيجوري))):  وتبعه 
العصام، وهو الصواب، فما في »جمع الوسائل«))) اسمه عبد اهلل وهم، وذكر 
الحافظ هذا الحديث في »تهذيبه«))) في ترجمة عبد الرحمن بن أبي رافع، وقال 
في ذيل الكنى: ابن أبي رافع عن عبد اهلل بن جعفر، هو عبد الرحمن، انتهى. ولم 

أجد ترجمة عبد اهلل بن أبي رافع في »التهذيب« وغيره.

]2[ »يحيى بن موسى« كذا في المكتوبة، وهكذا في الشروح الثالثة، وهو الصواب، 
فما في النسخ الهندية موسى بن يحيى غلط، ليس في رواة الصحاح أحد اسمه 

موسى بن يحيى، فتأمل.

قال  ترجمته،  على  أطلع  لم  القاري)4):  وقال  ترجمته،  أجد  لم  العصام:  قال   ]3[
المناوي)5): هو قصور إذ هو إبراهيم بن الفضل بن سليمان المخزومي، قلت: 
رقم عليه الحافظ للترمذي وابن ماجه، وذكر في شيوخه عبد اهلل بن محمد بن 

عقيل، وفي تالمذته ابن نمير، فهو المتعين.

]98[ تقدم تخريجه في الذي قبله.
)))  »شرح الشمائل« للمناوي )151/1(، و»المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية« )ص: 209(.

)))  »جمع الوسائل« )151/1(.
)))  »تهذيب التهذيب« )169/6(.

)4)  »جمع الوسائل« )151/1(.

)5)  »شرح الشمائل« )151/1(.

يُْت َعبَْد اهلل ْبَن 
َ
ُُه َعْن َذلَِك َفَقاَل: َرأ تلْ

َ
يب])[ َرافٍِع َيتََختَُّم ِف يَِميِنِه، فََسأ

َ
يُْت اْبَن أ

َ
َرأ

َجْعَفٍر َيتََختَُّم ِف يَِميِنِه، َوقَاَل َعبُْد اهلل ْبُن َجْعَفٍر: َكَن رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيتََختَُّم ِف يَِميِنِه.

نَا إِبَْراِهيُم])[ 
َ
ْنبَأ

َ
، أ نَا َعبُْد اهلل ْبُن ُنَمرْيٍ

َ
ْنبَأ

َ
َثنَا َيَْي ْبُن ُموس])[، أ 98 - َحدَّ
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]1[ بتشديد الصاد المهملة مفتوحة وسكون الالم.

]2[ »إخاله« هو بكسر الهمزة أفصح من فتحها، والقياس الفتح، وقيل: الثاني أفصح، 
وفي »القاموس«: الفتح لغة)))، وهو من أفعال الشك، متكلٌم بحاٍل أي: ل أظنه، 
والظاهر أنه مقولة الصلت، ويحتمل أن يكون لواحد ممن قبله، ولم توجد هذه 
برواية  أبو داود  أخرجه  والحديث  القاري)))،  قاله  في بعض األصول،  الجملة 
يونس بن بكير عن ابن إسحاق، وفي آخره قال: ول يخال ابن عباس إل قد كان 

يذكر أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان يلبس هكذا.

]100[ ت: 1747.
]101[ م: 2091، د: 4218، ن: 5196، جه: 3645.

)))  هو لغة بني أسد على ما صرح به في »الصحاح« )1692/4(.
)))  »جمع الوسائل« )152/1(.

نَّ 
َ
ِد بِْن َعِقيٍل، َعْن َعبِْد اهلل بِْن َجْعَفٍر: أ ـَفْضِل، َعْن َعبِْد اهلل بِْن حُمَمَّ

ْ
اْبُن ال

انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكَن َيتََختَُّم ِف يَِميِنِه. 

نَا َعبُْد اهلل ْبُن َميُْموٍن، َعْن َجْعَفِر
َ
اِب ِزَياُد ْبُن َيَْي، أ ـَخطَّ

ْ
بُو ال

َ
َثنَا أ  99 - َحدَّ

نَّ انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكَن َيتََختَُّم ِف يَِميِنِه.
َ
بِيِه، َعْن َجابِِر بِْن َعبِْد اهلل: أ

َ
ٍد، َعْن أ ابِْن حُمَمَّ

ِد بِْن إِْسَحاَق،  ، َثنَا َجِريٌر، َعْن حُمَمَّ ازِيُّ ُد ْبُن ُحَيٍْد الرَّ َثنَا حُمَمَّ 100 - َحدَّ
 ]([ ُ  إَِخالُ

َ
ِت])[ بِْن َعبِْد اهلل قَاَل: َكَن اْبُن َعبَّاٍس، َيتََختَُّم ِف يَِميِنِه،َول

ْ
ل َعِن الصَّ

 قَاَل: َكَن رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيتََختَُّم ِف يَِميِنِه. 
َّ

إِل

يُّوَب بِْن ُموَس، َعْن نَافٍِع، 
َ
نَا ُسْفيَاُن، َعْن أ

َ
يِب ُعَمَر، أ

َ
َثنَا اْبُن أ 101 - َحدَّ

ا يَِل  ُه ِممَّ ٍة، وََجَعَل فَصَّ ََذ َخاَتًما ِمْن فِضَّ نَّ رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اتَّ
َ
َعِن ابِْن ُعَمَر: أ
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الغير، وما قيل:  يلتبس ختمه ملسو هيلع هللا ىلص بختم  النقش لئال  ]1[ »عليه« أي: على وفق هذا 
إن نقش خاتم معاذ رضي اهلل عنه كان هكذا يحمل على قبل النهي أو على بعد 
وفاته ملسو هيلع هللا ىلص، وهذا كله على تقدير ثبوته، وإل فهو لم يثبت عند المحدثين،صرح 
به البيجوري))(، قال المناوي ))(: أو يحمل على الخصوصية، وقال ابن جماعة 
والزين العراقي: يظهر أن النهي خاص بحياته أخًذا بالعلة، فقول القرطبي: ل 
يجوز لمن كان اسمه محمد النقش عليه مطلقًا في حيز المنع، نعم لو قيل: يمنع 

النقش على اسم اإلمام األعظم مطلقًا لوجود العلة لم يبعد.

]2[ بضم الميم وفتح العين المهملة وسكون التحتيتين بينهما قاف مكسورة وآخره 
الهجرة  الحبشة  إلى  وهاجر  قديمًا  أسلم  البدري،  فاطمة  أبي  ابن  موحدة،  ياء 
وعثمان  وعمر  أبو بكر  واستعمله  بالمدينة،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  خاتم  على  كان  الثانية، 
 على بيت المال، وأما قول ابن حجر: إن معيقيب غالم عثمان فغير صحيح، قاله 

القاري )4(.

ي  َحٌد َعلَيِْه)))])[، وَُهَو اذلَِّ
َ
ْن َينُْقَش أ

َ
ٌد رَُسوُل اهلل، َوَنَه أ ُه، َوَنَقَش ِفيِه حُمَمَّ َكفَّ

ِريٍس.
َ
َسَقَط ِمْن ُمَعيِْقيٍب])[ ِف بِْئِ أ

نَا َحاتُِم ْبُن إِْسَماِعيَل، َعْن َجْعَفِر بِْن 
َ
َثنَا ُقتَيْبَُة ْبُن َسِعيٍد قَاَل: أ 102 - َحدَّ

]102[ ت: 1743.
)))  قوله: »ونهى أن ينقش أحد عليه« أي: وقد راعى الخلفاء ظاهر النهي فلم ينقشوا خاتمًا آخر، 
أن  ويحتمل  مطلقًا،  النقش  عن  النهي  يكون  فحينئٍذ  ظاهر،  وهذا  فقدوا،  حتى  واستعملوه 

يكون النهي عن النقش مثل نقش خاتمه عليه السالم لئال يقع الشتباه وهو األظهر، )س(.
)))  »المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية« )ص: 213(.

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )153/1(.
)4)  »جمع الوسائل« )153/1(.
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]1[ »كان الحسن« لعل غرض المصنف بإيراد هذا األثر على خالف ترجمته إشارة 
إلى شذوذه أو إلى أن هذا موقوف، والروايات المرفوعة كلها مصرحة باللبس في 

اليمين، قاله الشراح.

قلت: لكن يشكل عليه تصحيح المصنف هذا الحديث في »جامعه«، فاألوجه   
عندي في غرض المصنف أن هذا الحديث روي موقوفًا بفعلهما ومرفوعًا بلفظ: 
كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأبو بكر وعمر وعلي والحسن والحسين يتختمون باليسار، 
أخرجه البيهقي في »األدب«، وأبو الشيخ في »األخالق«، فغرض المصنف بذكر 
هذا الموقوف ترجيحه على المرفوع، واهلل أعلم، وهذا كله على تقييد الترجمة 
باليمين، وأما على إطالقه فال حاجة له كما تقدم، ثم هذا األثر منقطع؛ ألن محمد 
الباقر لم يدرك الحسن والحسين رضي اهلل عنهما قاله القاري، وتبعه المناوي))(، 
الحسين  باعتبار  التصال  ويمكن  عنه،  رضي اهلل  الحسن  باعتبار  مرسل  قيل: 

رضي اهلل عنه، فتأمل.

]2[ »الطباع« بتشديد الموحدة أي: الحكاك ونقاش الخاتم، قاله القاري ))(.

ـُحَسنْيُ رَِضَ اهلل َعنُْهَما َيتََختََّماِن ِف 
ْ
ـَحَسُن])[ َوال

ْ
بِيِه قَاَل: َكَن ال

َ
ٍد، َعْن أ حُمَمَّ
يََسارِِهَما))).

بَّاِع])[،  ُد ْبُن ِعيىَس وَُهَو اْبُن الطَّ نَا حُمَمَّ
َ
َثنَا َعبُْد اهلل ْبُن َعبِْد الرَّْحَِن، أ 103 - َحدَّ

)))  اتباعًا لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فإنه فعله في كثير من األحيان، )س(.
)))  »جمع الوسائل« )153/1(، و»شرح الشمائل« )153/1(.

)))  »جمع الوسائل« )154/1(.



شامئل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  113

]1[ بتشديد الموحدة والواو، قال أحمد: حديثه عن سعيد بن أبي عروبة مضطرب. 
»م«.

]2[ »قال أبو عيسى« إلخ ليس هذا الكالم في النسخة القلمية، وليس أيضًا عند أحد 
من الشراح الثالثة كما يظهر من كالمهم، فإنهم نقلوه عن جامع المصنف، 
وغرضه كما يظهر من كالم القاري))) أن حديث أنس في التختم في اليمين 
أو التختم في اليسار ل يصح من هذا الطريق، وإل فقد صح من طريق أخرى 
التختم فيهما، وقد أخرج مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس 
اليسرى،  يده[  ]من  الخنصر  إلى  وأشار  في هذه،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  كان خاتم  قال: 
انتهى، قلت: وما يخطر في البال أن غرض المصنف عدم الجزم بالترجيح في 
روايات قتادة عن أنس في هذا الباب، فإن الذين رووا هذا الحديث عن أنس 

مختلفون.

قال العيني))) في شرح البخاري: وقد اختلفت الرواة عن أنس هل كان يتختم في   
يمينه أو يساره؟ وقد رواه عنه ثابت البناني وثمامة وحميد وشريك على الشك 
فيه، وعبد العزيز بن صهيـب وقتادة والـزهري، فأما ثمامة وحميد وشريك =

)))  انظر: »جمع الوسائل« )149/1(.
)))  »عمدة القاري« )37/22(.

بِْن  نَِس 
َ
أ َعْن  َقتَاَدَة،  َعْن  َعُروَبَة،  يِب 

َ
أ بِْن  َسِعيِد  َعْن  اِم،  ـَعوَّ

ْ
ال ْبُن  َعبَّاُد])[  َثنَا 

َتََّم ِف يَِميِنِه.
َ

نَّ انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص ت
َ
َمالٍِك: أ

 َنْعِرفُُه ِمْن َحِديـِث َسِعيِد بِْن 
َ

بُو ِعيىس])[: َهَذا َحِديٌث َغِريـٌب ل
َ
َوقَاَل أ
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وعبد العزيز فليس في رواياتهم تعرض لذكر اليمين أو اليسار، وأما رواية ثابت   =
التعرض لذلك، ثم قال: وأما قتادة فاختلف عليه فيها،  وقتادة والزهري ففيها 
 فقال سعيد بن أبي عروبة عنه عن أنس: كان يتختم في يمينه، وقال شعبة وعمرو 
ابن عامر عن قتادة عن أنس كان يتختم في يساره، وفي العلل لبن أبي حاتم: 
سألته عن حديث رواه سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اتخذ خاتمًا، 
الحديث، قال أبي: أما قوله: اتخذ خاتمًا من فضة ونقش عليه فهو صحيح عن 
 النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وأما قوله: فكان يلبسه في شماله فال أعلم أحدًا رواه إل ما رواه عباد 
 ابن العوام عن سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وروى بعضهم عن حماد 
ابن سلمة عن ثابت عن أنس عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، والحفاظ ترويه عن سعيد عن قتادة 
عن أنس عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ل يقولون: إنه لبس في يساره، فالظاهر أن ذكر اليد يمينًا 

كان أو يسارًا ليس عندهم في هذا الحديث.

]1[ »المحاربي« بضم أوله وبمهملة وكسر راء وموحدة، نسبة لبني محارب قبيلة من 
العرب، ومحمد بن عبيد هذا بدون اإلضافة إلى اسم الجاللة.

ـوَْجِه، 
ْ
 ِمْن َهَذا ال

َّ
َْو َهَذا إِل

َ
نٍَس، َعِن انلَّيِبرِّ ملسو هيلع هللا ىلص ن

َ
يِب َعُروَبَة، َعْن َقتَاَدَة، َعْن أ

َ
أ

َتََّم ِف يََسارِهِ، 
َ

نَّ انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص ت
َ
نٍَس أ

َ
ْصَحاِب َقتَاَدَة، َعْن َقتَاَدَة، َعْن أ

َ
َوَروَى َبْعُض أ

يًْضا.
َ
 يَِصحُّ أ

َ
وَُهَو َحِديٌث ل

يِب 
َ
ـَعِزيِز ْبُن أ

ْ
])[، َثنَا َعبُْد ال ـُمَحاِرِبُّ

ْ
ُد ْبُن ُعبَيِْد اهلل ال َثنَا حُمَمَّ 104 - َحدَّ

ََذ رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  َحاِزٍم، َعْن ُموَس بِْن ُعْقبََة، َعْن نَافٍِع، َعِن ابِْن ُعَمَر قَاَل: اتَّ

]104[ خ: 6651، م: 2091، د: 4218، ت: 1741، ن في الكبرى: 9474، حم: 72/2.
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الذي كان  الخاتم هو  البيهقي في »األدب«: وهذا  نقاًل عن  العراقي  الزين  ]1[ قال 
فصه حبشيًّا، قال ابن حجر))(: هذا هو الناسخ لحله مع قوله ملسو هيلع هللا ىلص في األحاديث 
الصحيحة، وقد أخذ ذهبًا في يد وحريرًا في يد، وقال: هذان حرامان على ذكور 
الصحيحين  في  عنه  المنهي  تحريمه  على  األربعة  واألئمة  إلناثها،  حل  أمتي 
وغيرهما، قال القاري ))(: جمهور السلف والخلف على حرمة التختم بخاتم 
الذهب للرجال دون النساء، والعتبار بالحلقة عند الحنفية، فال بأس بمسمار 
الذهب على الخاتم خالفًا للشافعية، قال المناوي )4(: فتحريمه مجمع عليه اآلن 
في حق الرجال كما أفاده العراقي تبعًا للنووي حيث قال: أجمعوا على تحريمه =

َذ انلَّاُس َخَواِتيَم ِمْن َذَهٍب 
بَُسُه ِف يَِميِنِه، فَاتََّ

ْ
َن يَل

َ
َخاَتًما ِمْن َذَهٍب)))])[، فَاك

)))  قوله: »خاتمًا من ذهب« في الشرح: أنه ثبت من طريق ابن شهاب عن أنس رضي اهلل عنه 
أنه رأى في يد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خاتمًا من ورق يومًا، ثم إن الناس اصطنعوا الخواتم من ورق، 
ولبسوا فطرح رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خاتمه، وطرح الناس خواتمهم، قال محيي السنة: طرح خاتم 
الفضة ليطرح أناس خواتيمهم مع جواز لبسه، وللخوف عليهم من التكبر والخيالء، ونحن 
نقول: لعله طرحه لوقوع من ليس ذا سلطان في لبس الخاتم، وهو منهي لعدم حاجته إليه.

اتخاذ  فيهما،  الحكم  تبدل  أمرين:  على  يشتمل  الحديث  هذا  السنة:  محيي  اإلمام  قال   
الذهب، تبدل جوازه بالمتناع في حق الرجال، واللبس في اليمين تبدل باللبس في اليسار، 
وتقرر األمر عليه، وهذا الكالم منه ينافي ما قال الشيخ محيي الدين النووي: إن اإلجماع 
أن  مذهبنا  والصحيح من  األفضل،  في  واختلف  واليسرى،  اليمنى  في  التختم  على جواز 

األفضل اليمين، »العصام«، )س(.
)))  »أشرف الوسائل« )ص: 160(.

)))  »جمع الوسائل« )155/1(.
)4)  »شرح الشمائل« للمناوي )155/1(.

)5)  »جمع الوسائل« )155/1(.
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للرجال إل ما حكي عن ابن حزم أنه أباحه، وعن بعضهم أنه مكروه ل حرام،   =
وهذان باطالن، وقائلهما محجوج باألحاديث التي ذكرها مسلم مع إجماع من 
قبله على تحريمه، انتهى. قال الزين العراقي: ل يصح نقل اإلجماع، فقد لبسه 
جمع من الصحب والتابعين، قال القاري )5(: فقول عياض: إن الناس مجمعون 
على تحريمه غير سديد إل أن يقال: أراد بالناس الجمهور، أو يقال: انقرض قرن 

من قال بكراهة التنزيه، واستقر اإلجماع بعد على التحريم.

]1[ هذا هو المعروف عند المحدثين أن المطروح خاتم الذهب، وقد أخرج أبو داود 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص خاتمًا من ورق يومًا واحدًا،  برواية الزهري عن أنس أنه رأى في يد 

فصنع الناس فلبسوا، وطرح النبي ملسو هيلع هللا ىلص فطرح الناس.

قال القرطبي: هو وهم من الزهري عند جميع أهل الحديث، وإنما اتفق ذلك له ملسو هيلع هللا ىلص   
في خاتم الذهب، كذا في »البذل«)))، وحكى الشيخ توجيهات رواية الزهري فارجع 
إليه، وحكى القاري عن غيره األقرب أنه ملسو هيلع هللا ىلص اتخذ خاتمًا من ذهب فاتخذوه، فألقاه 
حين وافق تحريمه فألقوه، ثم اتخذ خاتمًا من ورق ونقش فيه: محمد رسول اهلل، فتبعه 
الناس في ذلك، فرمى به حتى رمى الناس كلهم لئال تفوت مصلحة الختم بالشتراك، 
ثم رجع إلى خاتمه الخاص به فصار يختم به، قال القاري))): واألظهر أنه ملسو هيلع هللا ىلص بعد 
تحريمه خاتم الذهب لبس خاتم الفضة على قصد الزينة، فتبعه الناس، فرأى أن في 
لبسه ما يترتب عليه من العجب والكبر والخيالء فرماه ورموا، فلما احتاج إلى لبسه 

ألجل الختم لبسه وقال: إنا اتخذنا خاتمًا ونقشنا فيه نقشًا فال ينقش عليه أحد.

)))  »بذل المجهود« )232/1(.
)))  »جمع الوسائل« )145/1(.

بًدا«، َفَطَرَح انلَّاُس َخَواِتيَمُهْم.
َ
بَُسُه أ

ْ
ل
َ
 أ

َ
َفَطرََحُه رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص])[ َوقَاَل: »ل
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]1[ »الصفة« الوصف والكشف والتبيين، و»السيف« بفتح السين المهملة، جمعه 
سيوف وأسياف، وبدأ به في آلت الحرب ألنه أغلبها استعمالً، وأردف باب 
الخاتم بباب السيف لما علم أنه ملسو هيلع هللا ىلص اتخذ الخاتم ليختم به رسائله إلى الملوك 

إشارة إلى أنه دعاهم إلى اإلسالم أولً، فلما امتنعوا حاربهم.

]2[ هكذا بصيغة التذكير في النسخ الهندية والمصرية من »الشمائل«، وفي الشروح 
بلفظ كانت بصيغة التأنيث، وهكذا في رواية أبي داود والترمذي وغيرهما من 

حديث جرير.

]3[ »قبيعة« بفتح القاف وكسر الموحدة: ما على رأس مقبض السيف من فضة أو 
حديدة على ما قاله الجوهري، وقيل غير ذلك. »قاري«.

]4[ »سعيد بن أبي الحسن« هو أخو الحسن البصري تابعي، فالحديث مرسل، وأخرجه 
المصنف في »جامعه«))) من طريق جرير بهذا السند المذكور في »الشمائل«، =

]105[ د: 2583، ت: 1691، ن: 5374.
]106[ ن: 5375.

انظر: »سنن الترمذي« )1691(.  (((

)14( بَاُب َما َجاَء فِي ِصَفةِ])[ َسيِْف رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

يِب، َعْن َقتَاَدَة، 
َ
نَا أ

َ
ْنبَأ

َ
نَا وَْهُب ْبُن َجِريٍر، أ

َ
اٍر، أ ُد ْبُن بَشَّ َثنَا حُمَمَّ 105 - َحدَّ

ٍة. نٍَس قَاَل: َكَن])[ قَِبيَعُة])[ َسيِْف رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن فِضَّ
َ
َعْن أ

يِب، َعْن َقتَاَدَة، َعْن 
َ
نَا ُمَعاُذ ْبُن ِهَشاٍم، ثَِن أ

َ
اٍر، أ ُد ْبُن بَشَّ َثنَا حُمَمَّ 106 - َحدَّ

ٍة.  ـَحَسِن]4[ قَاَل: َكنَْت قَِبيَعُة َسيِْف رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن فِضَّ
ْ
يِب ال

َ
َسِعيِد بِْن أ
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ثم قال: هذا حديث حسن غريب، وهكذا روي عن همام عن قتادة عن أنس،   =
وقد روى بعضهم عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال: كانت قبيعة سيف 
رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من فـضة، وظاهـره أن المـصنف مال إلى ترجيح المسند إذ ذكر 

له متابعة، لكن بعضهم رجحوا المرسل كما بسطه الشيخ في »البذل«))).

]1[ بمهمالت كغفران هو محمد بن إبراهيم بن صدران منسوب إلى جده.

]2[ »حجير« بضم حاء مهملة وفتح جيم وسكون تحتية آخره راء مهملة. »ق«.

]3[ هكذا في نسخ »الشمائل« بالتحتية بعد العين، قالت الشراح: هكذا في بعض 
نسخ الشمائل المصححة المقروءة، وصوابه سعد بغير ياء كما في بعض النسخ 
األخر، وعليه المحققون من علماء أسماء الرجال، قلت: وهكذا بدون الياء في 

»الجامع«))).

]4[ »جده« أي: ألمه كما في نسخة، اسمه مزيدة، قال القاري))): ضبط األكثر بفتح 
»المصابيح«،  في تصحيح  الجزري  واختاره  الياء،  وفتح  الزاي  الميم وإسكان 
وهو المشهور عند الجمهور، وخالفهم العسقالني فقال في »التقريب«)4): مزيدة 

بوزن كبيرة.

)))  »بذل المجهود« )167-164/9(.
)))  انظر: »سنن الترمذي« )1690(.

)))  »جمع الوسائل« )157/1(.
)4)  »تقريب التهذيب« )527/1(.

 ،]([ نَا َطاِلُب ْبُن ُحَجرْيٍ
َ
، أ ْصِيُّ

ـبَ
ْ
ُد ْبُن ُصْدَراَن])[ ال بُو َجْعَفٍر حُمَمَّ

َ
َثنَا أ 107 - َحدَّ

هِ]4[ قَاَل: َدَخَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  َعْن ُهوٍد وَُهَو اْبُن َعبِْد اهلل بِْن َسِعيٍد])[، َعْن َجدرِّ
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]1[ »فضة« يخالف مسلك الحنفية إذ قال الشامي))(: ول يتحلى الرجل بذهب وفضة 
إل بخاتم ومنطقة وحلية سيف منها أي: من الفضة ل من الذهب، وكذلك عند 
الشافعية وغيرهم، قال القاري ))(: ل يعارض هذا ما تقرر من حرمته بالذهب، 
ألن هذا الحديث ضعيف، ول يصح الجواب بأن هذا قبل ورود النهي عن تحريم 
الذهب، ألن تحريمه كان قبل الفتح على ما نقل، قلت: ل حاجة إلى الجواب بعد 
ا على تحسين الترمذي: إنه ضعيف ل حسن، وقال  أن قال فيه ابن القطان رادًّ
أبو حاتم: منكر، قال في »الميزان«: صدق ابن القطان، وهذا منكر، وما علمنا 
في حلية قبيعته ذهبًا، قال التوربشتي: هذا الحديث ل تقوم به حجة، وذكر ابن 

عبد البر في »استيعابه«: أنه ليس بقوي.

]2[ »وكان حنفيًّا« مقولة ابن سيرين على اإلرسال، أو مقولة سمرة، هذا إذا أرجع 
الضمير إلى سيفه ملسو هيلع هللا ىلص، ويحتمل أن يكون المراد به سيف سمرة، فيكون من كالم 

ابن سيرين ل غير.

ِة  ـِفضَّ
ْ
ُُه َعِن ال تلْ

َ
ٌة، قَاَل َطاِلٌب: فََسأ ـَفتِْح وََعَ َسيِْفِه َذَهٌب])[ َوفِضَّ

ْ
َة يَْوَم ال َمكَّ

ًة. يِْف فِضَّ َفَقاَل: َكنَْت قَِبيَعُة السَّ

اُد،  ـَحدَّ
ْ
ال ُعبَيَْدَة  بُو 

َ
أ نَا 

َ
أ  ، ـبَْغَداِديُّ

ْ
ال ُشَجاٍع  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َثنَا  َحدَّ  -  108

َعْن ُعثَْماَن بِْن َسْعٍد، َعِن ابِْن ِسرِييَن قَاَل: َصنَْعُت َسيِْف َعَ َسيِْف َسُمَرَة بِْن 
نَُّه ُصِنَع َسيُْفُه َعَ َسيِْف رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكَن َحنَِفيًّا)))])[.

َ
ُجنُْدٍب، َوَزَعَم َسُمَرُة أ

]108[ ت: 1683.
)))  أي: على هيئة سيوف بني حنيفة قبيلة مسيلمة؛ ألن صانعه منهم أو ممن يعمل كعملهم، »مع«، )س(.

)))  »رد المحتار« )358/6(.
)))  »جمع الوسائل« )157/1(.
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]1[ »عقبة« بضم فسكون، و»مكرم« ببناء المجهول من اإلكرام، قاله القاري))(، قال 
المناوي)4(: ووهم من جعله ببناء الفاعل.

]2[ »صفة درع« بحذف المضاف أي: صفة لبسه ليوافق حديثي الباب، وهو بدال 
مهملة مكسورة فراء ساكنة: جنة من حديد تصنع حلقًا حلقًا تلبس للحرب.

]3[ هكذا في نسخ »الشمائل«، قال ميرك: هكذا وقع في بعض نسخ »الشمائل«، وكذا 
وقع في أصل سماعنا ملحقًا بصح، وحذف في بعض النسخ ذكر الزبير، واقتصر 
على عبد اهلل بن الزبير وهو خطأ، والصواب إثباته في اإلسناد، ألنه هكذا ذكره 
المصنف في »جامعه«)5(، وبذكره يكون الحديث مسندًا متصاًل، وبحذفه يكون =

َعْن  بَْكٍر،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َثنَا   ، ْصِيُّ
ـبَ

ْ
ال ُمْكَرٍم  ْبُن  ُعْقبَُة])[  َثنَا  َحدَّ  -  109

َْوُه.
َ

ِْسنَاِد ن
ْ

ُعثَْماَن بِْن َسْعٍد، بَِهَذا اإل

)15( بَاُب َما َجاَء فِي ِصَفِة))) ِدْرِع)))])[ رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

، َعْن  نَا يُونُُس ْبُن بَُكرْيٍ
َ
، أ َشجُّ

َ ْ
بُو َسِعيٍد َعبُْد اهلل ْبُن َسِعيٍد األ

َ
َثنَا أ 110 - َحدَّ

هِ  بِيِه، َعْن َجدرِّ
َ
، َعْن أ َبرْيِ ِد بِْن إِْسَحاَق، َعْن َيَْي بِْن َعبَّاِد بِْن َعبِْد اهلل بِْن الزُّ حُمَمَّ

ُحٍد 
ُ
اِم قَاَل: َكَن َعَ انلَّيِبرِّ ملسو هيلع هللا ىلص يَْوَم أ ـَعوَّ

ْ
])[ بِْن ال َبرْيِ ، َعِن الزُّ َبرْيِ َعبِْد اهلل بِْن الزُّ

]110[ ت: 1692.
قيل: المراد صفة لبس درعه ليوافق حديثي الباب، )س(.  (((

ُدَريع،  )))  الدرع ثوب الحرب من الحديد مؤنثة، وقد تذكر، وكأنه بني تصغيره على تذكيره 
فقول أهل اللغة بشذوذه ليس بسديد، »العصام«، )س(.

)))  »جمع الوسائل« )158/1(.
)4)  »شرح الشمائل« للمناوي )158/1(.

)5)  »سنن الترمذي« )3738(.
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مرساًل، فإن عبد اهلل بن الزبير لم يحضر وقعة أحد، قاله القاري)))، وهكذا حكى   =
المناوي))) عن الحافظ ابن حجر، وزاد: وبذكر الزبير يصح قوله في الحديث: 
قال: فسمعت النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: أوجب طلحة بالفاء الدالة على التعقيب، وعلى 
الثانية من  السنة  الزبير في  ابن  الزبير يكون هذا كذبًا محضًا؛ ألن مولد  حذف 

الهجرة، وأحد في الثالثة.

]1[ قال ميرك: هما ذات الفضول والفضة، كما رواه بعض أهل السير عن محمد بن 
مسلمة، انتهى.

]2[ أي: متوجهًا إليها ليستعليها فيراه الناس، فيعلمون حياته ويجتمعون عنده. »ق«.

]3[ أي: لنفسه الجنة أو الشفاعة أو المثوبة العظيمة بفعله هذا، أو بما فعل ذلك اليوم 
حيث جعل نفسه فداء رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حتى شلت يده. »ق«.

]4[ هكذا في »ابن ماجه«))) برواية هشام بن عمار، ثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن 
خصيفة إلخ، وأخرجه أبو داود)4) بالشك ولفظه: حدثنا مسدد، نا سفيان قال: 

حسبت أني سمعت يزيد بن خصيفة، إلخ.

]111[ د: 2590، ن في الكبرى: 8529، جه: 2808، حم: 449/3.
)))  »جمع الوسائل« )159/1(.

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )159/1(.
)))  »سنن ابن ماجه« )2806(.
)4)  »سنن أبي داود« )2590(.

ْتَُه، فََصِعَد انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص 
َ

َحَة ت
ْ
ْقَعَد َطل

َ
ْخَرِة])[ فَلَْم يَْستَِطْع، فَأ  الصَّ

َ
ِدرَْعِن])[، َفنََهَض إِل

َحُة«.
ْ
وَْجَب])[َطل

َ
»أ َيُقوُل:  انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص  فَسِمْعُت  قَاَل:  ْخَرِة  الصَّ َعَ  اْستََوى  َحتَّ 

بِـي ُعَمـَر، َثنَا ُسْفيَـاُن ْبُن ُعيَـيْـنََة، َعـْن]4[ يَِزيَد بْـِن 
َ
َثنَا اْبُن أ 111 - َحدَّ
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]1[ »خصيفة« بخاء معجمة وصاد مهملة مصغرًا، ويزيد ]هو[ ابن عبد اهلل بن خصيفة 
منسوب إلى جده.

]2[ »السائب« الحديث مرسل، فإن سائبًا لم يكن في أحد، حضر حجة الوداع مع أبيه 
وهو ابن سبع سنين، قاله القاري)))، وقد أخرجه أبو داود عنه عن رجل، وبسط 

الشيخ في »البذل«))) الكالم على هذا المبهم فارجع إليه.

]3[ »ظاهر« أي: لبس أحدهما فوق األخرى، فيه تعليم وإشعار بأن التوقي من األعداء 
ل ينافي التوكل والرضاء والتسليم، وقد روي عنه ملسو هيلع هللا ىلص: »اعقلها وتوكل«.

البيضة، ويطلق على  يلبس تحت  الفاء:  وفتح  المعجمة  الميم وسكون  بكسر   ]4[
البيضة أيضًا، كذا في »المغرب«)))، وقيل: هي حلقة تنسج من الدرع على قدر 
الرأس  على  الحديد  درع  فضل  من  يجعل  ما  هو  »المحكم«)4):  وفي  الرأس، 

كالقلنسوة، وقيل: هو رفرف البيضة.

]112[ خ: 1846، م: 1357، د: 2685، ت: 1693، ن: 2867، جه: 2805، حم: 109/3.
)))  »جمع الوسائل« )160/1(.

)))  انظر: »بذل المجهود« )173-172/9(.
)))  »المغرب« )342/1(.
)4)  »المحكم« )500/5(.

ُحٍد 
ُ
أ يَْوَم  َعلَيِْه  َكَن  رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  نَّ 

َ
أ يَِزيَد:  بِْن  ائِِب])[  السَّ َعِن  ُخَصيَْفَة])[، 

ِدرَْعِن، قَْد َظاَهَر])[ بَيْنَُهَما. 

)16( بَاُب َما َجاَء فِي ِصَفِة ِمْغَفِر]4[رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

نٍَس، َعِن ابِْن ِشَهاٍب، َعْن 
َ
َثنَا ُقتَيْبَُة ْبُن َسِعيٍد، َثنَا َمالُِك ْبُن أ 112 - َحدَّ
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]1[ قال الحافظ))): ذكر ابن بطال أنه أنكر على مالك قوله: وعليه المغفر، وأنه تفرد 

به، والمحفوظ أنه دخل وعليه عمامة سوداء، ثم أجاب عن دعوى التفرد بأنه وجد 

في كتاب حديث الزهري تصنيف النسائي هذا الحديث من رواية األوزاعي عن 

الزهري مثل ما رواه مالك، وعن الحديث اآلخر بأنه دخل وعلى رأسه المغفر، 

وكانت العمامة فوقه، وذكر الحافظ أن بضعة عشر نفسًا رووه عن الزهري غير 

مالك وبّين مخارجها.

]2[ قال المناوي))): يعني قال له سعيد بن حريث، انتهى. قلت: وهذا يخالف ما يأتي 

في الحديث اآلتي.

]3[ »ابن خطل« بمعجمة فمهملة مفتوحتين، كان اسمه عبد العزى، وكني بجده، 

فأسلم فسمي عبد اهلل، وكتب الوحي ثم ارتد والعياذ باهلل، وقتل مسلمًا، واتخذ 

جاريتين تغنيان بهجائه عليه الصالة والسالم، فأهدر دمه.

]113[ تقدم تخريجه في الذي قبله.
)))  »فتح الباري« )275/10(.

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )161/1(.

ُ: َهَذا اْبُن 
َ

َة وََعلَيِْه ِمْغَفٌر])[، فَِقيَل])[ ل نَّ انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص َدَخَل َمكَّ
َ
نَِس بِْن َمالٍِك: أ

َ
أ

ـَكْعبَِة، َفَقاَل: »اْقتُلُوُه«.
ْ
ْستَاِر ال

َ
َخَطٍل])[ ُمتََعلرٌِّق بِأ

ْحـَمَد، َثنَـا َعبْـُد اهلل بْـُن وَْهٍب، ثَِن َمالُِك 
َ
َثنَـا ِعيـىَس بْـُن أ 113 - َحدَّ

نَّ رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َدَخَل 
َ
نَِس بْـِن َمـالٍِك: أ

َ
نَـٍس، َعـِن ابِْن ِشَهـاٍب، َعْن أ

َ
ابْـُن أ
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]1[ »رجل« قال الحافظ))(: لم أقف على تسميته، وزعم الفاكهي في »شرح العمدة« 
أنه نضلة بن عبيد أبو برزة األسلمي، قاله المناوي، قال الحافظ: وكأنه لما رجح 
عنده أنه هو الذي قتله رأى أنه هو الذي جاء مخبرًا بقصته، ثم بسط الختالف في 
قاتله، وجزم به العيني ))( إذ قال: هو أبو برزة األسلمي بفتح الموحدة وسكون 
انتهى.  الكرماني والفاكهي،  به  الزاي، اسمه نضلة بن عبيد، وجزم  الراء وفتح 

وهذا يخالف ما تقدم في الحديث السابق عن المناوي.

]2[ قال العصام وتبعه المناوي )4(: إنه تعلق بها متمسكًا بقوله تعالى: ﴿ہ ہ 
ہ ھ﴾ ]آل عمران: 97[، وتعقبه القاري بأن التمسك غير صحيح، فإنه لم يكن 
مؤمنًا، وإنما تعلق بما هو من عادة الجاهلية أنهم كانوا يعظمون من تمسك بذيلها 

في كل جريمة، انتهى.

]3[ واختلف فيمن قتله على أقوال، بسطها الحافظ في »الفتح« )5(.

ا نَزََعُه َجاَءُه رَُجٌل])[، َفَقاَل:  ـِمْغَفُر، قَاَل: فَلَمَّ
ْ
ِسِه ال

ْ
ـَفتِْح، وََعَ َرأ

ْ
َم ال

َ
َة))) ع َمكَّ

ِشـَهاٍب:  ابْـُن  قَاَل  »اْقتُلُوُه])[«،  َفَقـاَل:  ـَكْعبَِة، 
ْ
ال ْستَاِر 

َ
بِأ ُمتََعلرٌِّق])[  َخَطٍل  اْبُن 

)))  »دخل مكة« إلخ، يعارضه ما روى مسلم عن جابر رضي اهلل عنه قال: سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
يقول: »ل يحل ألحد أن يحمل بمكة السالح«، وخصص هذا النهي بما إذا لم يكن ضرورة 
عن  النهي  على  النهي  حمل  من  ومنهم  للقتال،  متهيًِّئا  الفتح  عام  دخل ملسو هيلع هللا ىلص  ولذا  لحمله، 

الحمل للمحاربة مع المسلمين، ومنهم من جعل النهي ناسخًا لهذا الحمل، »العصام«.
رواه  ما  عليه  يدل  كام  خاصًة،  الفتح  غزوة  ي  به ملسو هيلع هللا ىلص  خمصوص  السالح  محل  أن  واألوجه  قلت:   
الشيخان: وإهنا مل حتل ألحد قبيل، وإهنا إنام حلت يل ساعة من هنار، وإهنا مل حتل ألحد بعدي، )س(.

)))  »فتح الباري« )60/4(.
)))  »عمدة القاري« )207/10(.
)4)  »شرح المناوي« )161/1(.

)5)  »فتح الباري« )60/4(.
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]1[ »لم يكن محرمًا« اختلف العلماء في جواز دخول مكة بغير إحرام، والصحيح 
على  الثالثة  األئمة  وعن  مطلقًا،  جوازه  عندهم  المشهور  الشافعي  قولي  من 
المشهور عندهم وجوب اإلحرام، قال ابن عبد البر: أكثر الصحابة والتابعين على 
الوجوب، وأجاب الطحاوي عن دخوله عليه الصالة والسالم بأنه من خصائصه 

لقوله عليه السالم: وإنها لم تحل لي إل ساعة، »القاري«))( مختصرًا.

]2[ بالكسر معروف، ووهم العصام حيث قال بالفتح، قال المناوي )4(: العمامة سنة 
ل سيما للصالة وبقصد التجمل ألخبار كثيرة، واشتداد ضعف كثير منها يجبره 

كثرة طرقها، وزعم وضع أكثرها تساهل.

نَّ رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لَْم يَُكْن يَْوَمئٍِذ حُمِْرًما)))])[. 
َ
َوَبلََغِن أ

)17( بَاُب َما َجاَء فِي ِعَماَمِة)))])[ الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص

، َعْن َحَّاِد بِْن  اٍر، َثنَا َعبُْد الرَّْحَِن ْبُن َمْهِديٍّ ُد ْبُن بَشَّ َثنَا حُمَمَّ 114 - َحدَّ

]114[ م: 1358، د: 4076، ت: 1735، ن: 5345، جه: 2822، حم: 363/3.
)))  هذا دليل الشافعي على أنه يحل دخول مكة بغير إحرام لحاجة كانت له فيها، والحنفية لم 

يجّوزوا الدخول بغير إحرام ثم عمرة، )س(.
)))  قوله: »ما جاء في عمامة النبي ملسو هيلع هللا ىلص« اعلم أن لبس العمامة سنة، وورد في فضلها أخبار كثيرة 
حتى ورد أن الركعتين مع العمامة أفضل من سبعين ركعًة بدونها، وإرسال عذبة العمامة 
وتركه  األوقات  معظم  في  عمامته  سدل  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  فإن  أحيانًا،  الترك  مع  مستحب  أيضًا 
إن  قيل:  اليمين، فمن هاهنا  كتفيه، وأحيانًا في جانب  بين  أحيانًا، وعذبته ملسو هيلع هللا ىلص تكون غالبًا 
السدل في جانب اليسار بدعة، ومقدار العذبة أربعة أصابع وأكثرها ذراع وحّدها إلى نصف 

الظهر، والتجاوز عنه بدعة، داخل في اإلسبال المنهي عنه، واهلل أعلم بالصواب، )س(.
)))  »جمع الوسائل« )164/1(.

)4)  »شرح الشمائل« للمناوي )165/1(.
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]1[ قال الزين العراقي: اختلفت ألفاظ حديث جابر في المكان والزمان الذي لبس فيه 
العمامة السوداء، فالمشهور أنه يوم الفتح، وفي رواية البيهقي في »الشعب« يوم 
ثنية الحنظل، وذلك يوم الحديبية، ويجاب بأن هذا ليس باضطراب، وأنه لبس 

يوم الحديبية والفتح معًا إل أن اإلسناد واحد، فليتأمل. »م«.

]2[ يخالف ما تقدم في الباب السابق من المغفر، قال المناوي))(: وفي »القاموس«: 
أن العمامة بالكسر المغفر والبيضة وما يلف على الرأس، فال حاجة إلى الجواب 

عن ذلك.

)5(: بسين مهملة اسم  النووي  )4(، قال  القاري  ]3[ بضم ميم وكسر واو وراء، قاله 
فاعل، وصحف من قال: مبادر.

]4[ »الوراق« بتشديد الراء: بائع الورق أو صانعه أو منسوب إلى ورق الشجر، قاله =

، َعْن  َبرْيِ يِب الزُّ
َ
َسلََمَة، ح َوَثنَا حَمُْموُد ْبُن َغياَْلَن، َثنَا َوِكيٌع، َعْن َحَّاِد بِْن َسلََمَة، َعْن أ

ـَفتِْح])[ وََعلَيِْه ِعَماَمٌة)))])[ َسوَْداُء))).
ْ
َة يَْوَم ال َجابٍِر قَاَل: َدَخَل انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص َمكَّ

ـَورَّاِق]4[، َعْن 
ْ
يِب ُعَمَر، َثنَا ُسْفيَاُن، َعْن ُمَساِوٍر])[ ال

َ
َثنَا اْبُن أ 115 – َحدَّ

]115[ م: 1359، د: 4077، ن في الكبرى: 9674، جه: 1104، حم: 307/4.
)))  أشار إلى أنه لم يكن محرمًا، وكأنه اختار العمامة السوداء مع أن األبيض خير الثياب؛ ألنه 
تّتسخ العمامة وتّدهن لمالقاته الشعر الذي يكثر دهنه، فاألسود ل يظهر الدهن عليه سريعًا، 
ول يقبح في المرائي كاألبيض، ويؤيد ذلك ما سيأتي »عليه عصابة دسماء«، »العصام«، )س(.
)))  فيه إشارة إلى أن هذا الدهن ل يتغير كالسواد بخالف سائر األلوان، »ق« )165/1-166(، )س(.

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )165/1(.
)4)  »جمع الوسائل« )166/1(.

)5)  »شرح الشمائل« للمناوي )166/1(.
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الحديث  وكتب  المصحف  يكتب  لمن  اسم  السمعاني))):  وقال  القاري)))،   =
وغيرها، ويقال لمن يبيع الورق ببغداد.

]1[ قال القاري))): هذا يحتمل عام الفتح وغيره وحال الخطبة وغيرها يوم الجمعة 
وغيره، وسيجيء ما بينه في الحديث اآلتي.

]2[ قال ميرك: حديث عمرو بن حريث في معنى حديث جابر، وأورده المصنف 
بطريقين، وزاد في الطريق الثاني: خطب الناس، أي: يوم فتح مكة، وهذه الخطبة 
عند باب الكعبة على ما يفهم من كالم الحافظ ابن حجر العسقالني، وأخرج 
أبي أسامة عن مساور حدثني جعفر بن عمرو بن حريث،  مسلم)4) من طريق 
المنبر، وعليه عمامة سوداء،  إلى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص على  أنظر  قال: كأني  أبيه  عن 
وقد أرخى طرفيها بين كتفيه، وطرفيها بالتثنية في أكثر نسخ مسلم، وفي بعضها 
باإلفراد، قال عياض: وهو الصواب المعروف، قلت: وهكذا باإلفراد في رواية 

النسائي.

]116[ تقدم تخريجه في الذي قبله.
)))  »جمع الوسائل« )166/1(.

)))  »األنساب« )300/13(.
)))  »جمع الوسائل« )166/1(.

)4)  »صحيح مسلم« )1359(.

يُْت ع])[ رَُسْوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِعَماَمًة 
َ
بِيِه قَاَل: َرأ

َ
َجْعَفِر بِْن َعْمِرو بِْن ُحَريٍْث، َعْن أ

َسوَْداَء.

: َثنَا َوِكيٌع، َعْن 
َ

َثنَا حَمُْموُد ْبُن َغياَْلَن، َوُيوُسُف ْبُن ِعيىَس، قَال 116 - َحدَّ
نَّ انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص 

َ
بِيِه])[: أ

َ
أ ـَورَّاِق، َعْن َجْعَفِر بِْن َعْمُرو بِْن ُحَريٍْث، َعْن 

ْ
ُمَساِوٍر ال
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]1[ قال القاري))): أي: على المنبر كما في رواية مسلم، وبهذا يندفع ما قال بعضهم 
من أن لبس السواد كان في فتح مكة فقط، ألن خطبته ملسو هيلع هللا ىلص بمكة لم تكن على 
المنبر، بل كانت على باب الكعبة، ولذا ذكره صاحب »المصابيح« في باب خطبة 
الجمعة، قلت: ولفظ »المشكاة«: أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص خطب وعليه عمامة سوداء قد 
أرخى طرفيها بين كتفيه يوم الجمعة، رواه مسلم، انتهى. قلت: لكن اإلمام مسلمًا 
أخرجه في »باب دخول مكة بغير إحرام«، ولفظه: كأني أنظر إلى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

على المنبر وعليه عمامة سوداء، الحديث، ليس فيه لفظ الجمعة. 

]2[ قال المناوي))): وفي نسخة: عصابة، قلت: ولعل ذلك الباعث لميرك شاه إذ 
قال: هذه الخطبة وقعت في مرض النبي ملسو هيلع هللا ىلص الذي توفي فيه، هكذا حكى عنه 

القاري في »المرقاة«))).

متونها:  وفي  النسخة،  بطريق  الهندية  حواشي  على  وكذا  الشروح،  في  هكذا   ]3[
المدني، قال القاري والمناوي)4) وغيرهما: نسبة إلى مدينة السالم على األصح، 
زاد المناوي: احتراز عن يحيى بن محمد المدني وهو اثنان آخران، انتهى. قلت: 

وبلفظ المديني ذكره المصنف في »الجامع« بهذا اإلسناد.

]117[ ت: 1736.
)))  »جمع الوسائل« )166/1(.

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )166/1(.
)))  »مرقاة المفاتيح« )1045/3(.

)4)  »جمع الوسائل« )167/1(، و»شرح الشمائل« للمناوي )167/1(.

َخَطَب انلَّاَس])[ وََعلَيِْه ِعَماَمٌة])[ َسوَْداُء.

 ،]([ ـَمَدِنُّ
ْ
ٍد ال ، َثنَا َيَْي ْبُن حُمَمَّ ـَهْمَداِنُّ

ْ
َثنَا َهاُروُن ْبُن إِْسَحاَق ال 117 - َحدَّ
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]1[ قال القاري))(: أي: أرخى طرفها الذي يسمى العالقة، وقال المناوي ))(: هل المراد 
يسدل الطرف األسفل حتى يكون عذبة، أو يسدل الطرف األعلى؟ كل محتمل.

]2[ قال ميرك: قد ثبت في السير بروايات صحيحة أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يرخي عالقته 
أحيانًا بين كتفيه وأحيانًا يلبس العمامة من غير عالقة.

]3[ »ابن الغسيل« منسوب إلى جد أبيه؛ ألن عبد الرحمن هذا هو ابن سليمان بن 
عبد اهلل بن حنظلة الغسيل المعروف بابن الغسيل، والغسيل لقب لجد أبيه حنظلة.
 ،)4( »القاموس«  في  كما  العمامة  هي  والعصابة  عمامة،  رواية  وفي  »عصابة«   ]4[
الدسماء  وقيل:  نسخة،  في  كما  السوداء  المهملة هي  الدال  بفتح  و»الدسماء« 

الملطخة بالدسم؛ ألنه ملسو هيلع هللا ىلص كان يكثر دهن شعره، فأصابتها الدسومة من الشعر. 

ٍد، َعْن ُعبَيِْد اهلل بِْن ُعَمَر، َعْن نَافٍِع، َعِن ابِْن ُعَمَر  ـَعِزيِز بِْن حُمَمَّ
ْ
َعْن َعبِْد ال

قَاَل: َكَن انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا اْعتَمَّ َسَدَل])[ ِعَماَمتَُه َبنْيَ َكِتَفيِْه])[، قَاَل نَافٌِع: َوَكَن اْبُن 
ٍد، وََسالًِما َيْفَعاَلِن َذلَِك.  ـَقاِسَم ْبَن حُمَمَّ

ْ
يُْت ال

َ
ُعَمَر َيْفَعُل َذلَِك، قَاَل ُعبَيُْد اهلل: َوَرأ

بُو ُسلَيَْماَن وَُهَو َعبُْد الرَّْحَِن
َ
َثنَا يُوُسُف ْبُن ِعيىَس، َثنَا َوِكيٌع، َثنَا أ  118 - َحدَّ

نَّ انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
ـَغِسيِل)))])[، َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن ابِْن َعبَّاٍس رَِضَ اهلل َعنُْهَما: أ

ْ
ابِْن ال

َخَطَب انلَّاَس، وََعلَيِْه ِعَصابٌَة]4[ َدْسَماُء.

]118[ حم: 233/1.
»الغسيل« الفعيل بمعنى المفعول لقب حنظلة األنصاري، شهد يوم أحد، لقب به ألنه خرج   (((
المالئكة  أن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  رأى  استشهد  فلما  الغسل،  يصب  ولم  أحد،  نفير  سمع  حين  جنبًا 
والد  حنظلة  بن  عبد اهلل  بن  سليمان  لقب  به  ثم  جنبًا،  كان  أنه  زوجته  فأخبرت  يغسلونه، 

عبد الرحمن، »العصام«، )س(.
)))  »جمع الوسائل« )167/1(.

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )167/1(.
)4)  »القاموس المحيط« )ص: 120(.
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]1[ بالكسر الملحفة يذكر ويؤنث، والمراد هاهنا ما يستر أسفل البدن ويقابله الرداء، 
وهو ما يستر أعلى البدن. »ق«، »م«.

أبي  لفظ  من  النسخ  بعض  في  فما  والراء،  بالموحدة  النسخ  في  كذا  »أبو بردة«   ]2[
هريرة غلط، نعم يوجد في بعض النسخ بعد أبي بردة لفظ عن أبيه وهو أبو موسى 
األشعري، وليس في أكثر النسخ المكتوبة والمطبوعة إل أنه جزم به المناوي في 
أصله، والصواب حذفه، ألن أبا بردة وإن ثبتت روايته عن أبيه وعائشة كليهما، لكن 
هذا الحديث أخرجه المصنف في »جامعه« بهذا السند بعينه، وأبو داود في اللباس 
والبخاري فيه وفي الجهاد والخطيب في »المشكاة« وغيرهم، وليس عند أحدهم 
لفظ عن أبيه، وأبو بردة هذا جد أبي الحسن األشعري اإلمام المعروف في الكالم.

وقيل:  رقعته،  إذا  الثوب  لّبدت  يقال:  مرقعًا،  أي:  المفتوحة  الموحدة  بتشديد   ]3[
على  بعضه  لتراكم  ولينه  وطأته  زال  كأنه  ببعض  ملتزقًا  بعضه  جعل  التلبيد 
بعض، قاله القاري)))، وقال المناوي))): أصله الذي يجعل في رأسه لزوقًا من 
نحوصمغ لتلبيد شعره، والمراد هاهنا ما ثخن وسطه حتى صار كالَلَبد، وقيل: 

المراد المرقع، انتهى.

]119[ خ: 5818، م: 2080، د: 4036، ت: 1733، جه: 3531، حم: 32/6.
»جمع الوسائل« )170/1(.  (((

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )170/1(.

)18( بَاُب َما َجاَء فِي ِصَفِة إَِزاِر])[ رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

يُّوُب، َعْن ُحَيِْد
َ
ْحَُد ْبُن َمِنيٍع، َثنَا إِْسَماِعيُل ْبُن إِبَْراِهيَم، َثنَا أ

َ
َثنَا أ  119 - َحدَّ

ْنَا َعئَِشُة رَِضَ اهلل َعنَْها ِكَساًء ُملَبًَّدا])[ 
َ

ْخرََجْت إِل
َ
يِب بُرَْدَة])[ قَاَل: أ

َ
ابِْن ِهاَلٍل، َعْن أ
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]1[ »عمتي« اسمها رهم ـ بضم الراء وسكون الهاء ـ بنت األسود بن خالد، كذا في 
»التقريب«))(، وقيل: بنت األسود بن حنظلة.

المحاربي، سكن  بن خالد  عبيد  اسمه  بن سليم  أي: عم عمة أشعث  ]2[ »عمها« 
الكوفة، وأما ما قال العصام إن األصح ما في بعض النسخ عم أبيها أي: عم ابن 
الحنظلة فغير صحيح مع أنه ليس موجودًا في النسخ، نعم ذكر ميرك شاه أنه وقع 
في كتاب »تهذيب الكمال« عن عم أبيه، فالضمير المجرور إلى األشعث، ول 
ا ما كان فالمراد به  يخفى أن عم عمة الشخص عم أبيه، قاله القاري )4(، قلت: وأيًّ

عبيد بن خالد المحاربي.

َوإَِزاًرا َغِليًظا، َفَقالَْت: قُِبَض ُروُح رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِف َهَذيِْن))).

ْشَعِث بِْن ُسلَيٍْم 
َ ْ
بُو َداوَُد، َعْن ُشْعبََة، َعِن األ

َ
نَا أ

َ
َثنَا حَمُْموُد ْبُن َغياَْلَن، أ 120 - َحدَّ

ـَمِدينَِة، 
ْ
مِش بِال

َ
نَا أ

َ
َها])[ قَاَل: بَيْنََما أ ثَْت))) َعْن َعمرِّ قَاَل: َسِمْعُت َعمَّت])[، فََحدَّ

]120[ ن في الكبرى: 9603، حم: 364/5.
»في هذين« عنت عائشة أن هذين لباسه في أيام كمال سلطانه؛ ألن زمان قبض روحه زمان   (((
عّزه  كمال  أيام  لباسه  والرثاثة  الخشونة  من  فيها  ما  مع  فيها  أي:  »العصام«  اإلسالم،  قوة 
الوسائل«  ]»أشرف  ابن حجر«  »الشيخ  األرض وقهره ألعدائه،  أهل  أكثر  واستيالئه على 

)ص: 183([.
قال العصام: وفي الشرح: أنه للتنبيه على أنه ينبغي لإلنسان أن يجعل آخر عمره محالًّ لترك   

الزينة، وأن يركن إلى العيش الخشن، ول يخفى أن الوجه ما ذكرنا، )س(.
)))  في نسخة: »تحدث«.

)))  »تقريب التهذيب« )747/1(.
)4)  »جمع الوسائل« )171/1(.
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]1[ أي: أقرب إلى سلوك التقوى، أو أوفق للتقوى للبعد عن الكبر والخيالء أو للتنزه 
أنظف،  أي:  بالنون،  أنقى  النسخ:  بعض  في  ما  اآلخر  ويؤيد  القاذورات،  عن 

وقوله: أبقى أي: أكثر بقاًء. »م«.

فيها  سوداء  بردة  المراد  الالم،  وسكون  المهملة  والحاء  الميم  بفتح  »ملحاء«   ]2[
أن هذا  أراد  الفاخرة، وكأنه  الثياب  ليست من  األعراب،  يلبسها  بيض  خطوط 

ثوب مهنة ل ثوب زينة، فال خيالء فيه.

]3[ بكسر الهـمزة وتخفيف اليـاء، ابن سلمـة بن عمرو بن األكوع، فسلمة منسوب 
إلى جده، صحابي معروف شجاع.

]4[ »وقال« ظاهر فاعله عثمان رضي اهلل عنه، قال القاري والمناوي))(: القائل عثمان، 
ويحتمل على ُبْعٍد سلمة، وتكرار قال يرجح األول، ووقع الغلط في النقل في الطبع 
األول، والغرض أنه كذا كان فعله ملسو هيلع هللا ىلص، وكذا فعل عثمان، فهذه سنة مستمرة، =

ُهَو  فَإَِذا  ـتََفتُّ 
ْ
فَال ْبَق«، 

َ
َوأ ْتق])[ 

َ
أ فَإِنَُّه  إَِزارََك،  »اْرَفْع  َيُقوُل:  ِف 

ْ
َخل إِنَْساٌن  إَِذا 

َما لََك ِفَّ 
َ
َحاُء])[ قَاَل: »أ

ْ
ُت: يَا رَُسوَل اهلل إِنََّما ِهَ بُرَْدٌة))) َمل

ْ
رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، َفُقل

 نِْصِف َساَقيِْه.
َ

ْسَوٌة؟«، َفنََظْرُت فَإَِذا إَِزارُُه إِل
ُ
أ

ـُمبَارَِك، َعْن ُموَس ابِْن ُعبَيَْدَة، َعِن 
ْ
، َثنَا َعبُْد اهلل ْبُن ال َثنَا ُسَويُْد ْبُن نَْصٍ 121 - َحدَّ

نَْصاِف َساَقيِْه، َوقَاَل]4[: 
َ
 أ

َ
تَِزُر إِل

ْ
بِيِه قَاَل: َكَن ُعثَْماُن يَأ

َ
َوِع، َعْن أ

ْ
ك

َ ْ
إِيَاِس])[ بِْن َسلََمَة بِْن األ

)))  قوله: »إنما بردة ملحاء« اختلف في توجيه جوابه لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، منهم من قال: فهم من 
األمر برفع إزاره أنه أمر بتقصير، فقال: هي بردة ملحاء ل يناسب قطعها؛ ألنها هي شملة 
مخّططة، وقيل: كساء مربع فيه صفر، ومنهم من قال: أراد أنه لبردة مبتذلة ل اعتداد بشأنها 
حتى يراعي ما يوجب بقاءها، قال العصام: ونحن نقول: أراد أنها بردة ملحاء، والعادة في 
الكتساء بها هو ذلك، فكيف أرفع إياها، فال يخفى أنه ل يالئمه جواب قوله ملسو هيلع هللا ىلص المشار إليه 

بقوله: »قال« وفي بعض النسخ: »قال: مالك في أسوة«، )س(.
»جمع الوسائل« )173/1(، و»شرح الشمائل« )173/1(.  (((
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»كنـز  ذكره صاحب  ما  إل  المسانيد  في  السنن ول  في  الحديث  في  أجد  ولم   =
العمال« عن »الشمائل« هذه، وابن أبي شيبة بهذا اللفظ بعينه، فلم يتحقق عندي 

أحد من الحتمالين بعد.
]1[ »إزرة« بكسر أوله وسكون الزاي اسم لهيئة اإلزار.

]2[ »نذير« بنون وذال آخره راء مصغرًا، وقيل: مكبرًا، وفي نسخة: يزيد بفتح تحتية 
وكسر زاي آخره دال مهملة، ففي »التقريب«))(: مسلم بن نذير بنون مصغرًا، 

ويقال: ابن يزيد، كوفي، انتهى. »ق«.
اللحم  والمراد هاهنا  بكثرة،  له لحم  أو محركة: كل عصب  »بعضلة« كطلحة   ]3[
المجتمع أسفل من الركبة من مؤخر الساق، ولفظ »أو ساقه« كذا بالشك عند 
صاحب  وهو  كيف  حذيفة،  دون  من  شك  أنه  والظاهر  ماجه،  وابن  المصنف 
القصة مع أن البيهقي أخرجه بدون الشك بلفظ »ساقي«، والمعنى على الشك 

أنه ملسو هيلع هللا ىلص أخذ  بعضلة ساق حذيفة أو بعضلة ساق نفسه الشريفة.

]4[ هذا يقتضي أنه يحرم أن يبلغ به إلى الكعبين، ولذا قال الحنفي: يجب أن ل يصل =

َهَكَذا َكنَْت إِْزَرُة])[ َصاِحيِب، َيْعِن انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص.

يِب إِْسَحاَق، َعْن ُمْسِلِم ابِْن نَُذيٍر])[، 
َ
ْحوَِص، َعْن أ

َ ْ
بُو األ

َ
نَا أ

َ
َثنَا ُقتَيْبَُة، أ 122 - َحدَّ

ْو َساقِِه، َفَقاَل: 
َ
َخَذ رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بَِعَضلَِة])[ َساِق أ

َ
ـيََماِن قَاَل: أ

ْ
َعْن ُحَذْيَفَة بِْن ال

.(((» ـَكْعبَنْيِ
ْ
َِزاِر ِف ال

ْ
]4[ لإِل َبيَْت فَاَل َحقَّ

َ
ْسَفَل، فَإِْن أ

َ
َبيَْت فَأ

َ
َزاِر، فَإِْن أ ِ

ْ
»َهَذا َموِْضُع اإل

]122[ ت: 1783، ن: 5329، جه: 3572، حم: 382/5.
ومّر أن الذي دّل عليه مجموع األحاديث عن جعل الثوب واإلزار والسراويل والقميص   (((
به  يقصد  لم  إن  تنـزيهًا  مكروه  تحته  ما  وإلى  مباح،  الكعب  وإلى  سنة،  الساق  نصف  إلى 

الخيالء وإل فمكروه تحريمًا، )س(.
)))  »تقريب التهذيب« )531/1(.
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من  أسفل  »ما  البخاري:  لرواية  صحيح  غير  هو  القاري))(:  قال  الكعبين،  إلى   =
الكعبين من اإلزار في النار«، انتهى.

]1[ »مشية« بالكسر كسدرة ما يعتاده اإلنسان من المشي، وقيل: هيئة المشي، قاله المناوي))(.
]2[ كصحيفة هو عبد اهلل.

]3[ »أبو يونس« اعلم أن المكنى بهذه الكنية في الرجال خمسة نفر، والمراد هنا سليم 
ابن جبير مولى أبي هريرة.

الحسن ونوره في وجهه ملسو هيلع هللا ىلص، وعكس  بجريان  فلكها  في  الشمس  ]4[ شبه جريان 
التشبيه مبالغة، وخص الوجه بذلك ألنه الذي به تظهر المحاسن ألن حسن البدن 

تابع لحسنه غالبًا. »ق«.
]5[ بالكسر للهيئة، وفي نسخة بلفظ المصدر، وهو بفتح الميم بال تاء أي: في كيفية 

مشيه، قاله القاري)4(.

)19( بَاُب َما َجاَء فِي ِمْشيَِة])[ رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

يِب يُونَُس])[، َعْن 
َ
نَا اْبُن لَـِهيَعَة])[، َعْن أ

َ
َثنَا ُقتَيْبَُة ْبُن َسِعيٍد،أ 123 - َحدَّ

ْمَس)))  نَّ الشَّ
َ
ْحـَسَن ِمْن رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َكأ

َ
يُْت َشيْئًا أ

َ
يِب ُهـَريْـَرَة قَاَل: َمـا َرأ

َ
أ

َما  نَّ
َ
َع ِف ِمْشيَِتِه]5[ ِمْن رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َكأ ْسَ

َ
َحًدا أ

َ
يُْت أ

َ
ِْري]4[ ِف وَْجِهِه، َوَما َرأ

َ
ت

]123[ ت: 3648، حم: 380/2.
لمعان  تشبيه  وفيه  للظن،  وكأن  الجرم،  في  وقع  فقد  الجرم  فمن حمله على  به شعاعها،  يعني    (((
وجهه بلمعان الشمس، ومن جعله من تشبيه لمعان الشمس بلمعان يجري في وجهه. قال الطيبي 

ا للشمس، )س(. )3698/12(: ويحتمل أن يكون من باب تناهي التشبيه بجعل وجهه مستقرًّ
)))  »جمع الوسائل« )174/1(. 

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )175/1(.
)4)  »جمع الوسائل« )176/1(.
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]1[ »مكرتث« الكرتاث: املبالة، واملعنى أنه عليه السالم غري مرسع بحيث تلحقه مشقة.

]2[ »غير واحد« منهم أحمد بن عبدة ومحمد بن الحسين كما تقدم ذكرهما في أول 
الكتاب، وهذا الحديث جزء منه، فرقه المصنف في الموضعين لمناسبة الترجمة.

]3[ »غفرة« بضم المعجمة فسكون فاء، تقدم في أول الكتاب.

]4[ »تقلع« بفتح الالم المشددة من قلع الشجرة إذا نزعها من أصلها، أي: مشى بقوة؛ 
ألن التقلع رفع الرجل من األرض بقوة. »ق«.

]5[ »المسعودي« هو عبد الرحمن بن عبد اهلل بن عقبة بن عبد اهلل بن مسعود، والحديث تقدم 
في الباب األول من »الشمائل« برواية أبي نعيم عن المسعودي، وهذا مختصر منه.

]6[ بضم الهاء والميم غير منصرف. »ق«.

ٍث])[. ْنُفَسنَا َوإِنَُّه لََغرْيُ ُمْكرَتِ
َ
ُْجِهُد))) أ ُ، إِنَّا نلَ

َ
رُْض ُتْطَوى ل

َ ْ
األ

ُّ ْبُن ُحْجٍر، َوَغرْيُ َواِحٍد])[ قَالُوا: َثنَا ِعيىَس ْبُن يُونَُس،  َثنَا َعِ 124 - َحدَّ
رِّ بِْن  ِ َعِ

َ
ٍد، ِمْن َودل ثَِن إِبَْراِهيُم ْبُن حُمَمَّ  ُغْفَرَة])[، َحدَّ

َ
َعْن ُعَمَر بِْن َعبِْد اهلل َمْول

ٌّ إَِذا وََصَف انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: َكَن إَِذا َمَش  يِب َطاِلٍب رض اهلل عنه قَاَل: َكَن َعِ
َ
أ

َما َينَْحطُّ ِمْن َصبٍَب. نَّ
َ
َتَقلََّع]4[ َكأ

]5[، َعْن ُعثَْماَن ـَمْسُعوِديرِّ
ْ
يِب، َعِن ال

َ
نَا أ

َ
َثنَا ُسْفيَاُن ْبُن َوِكيٍع قَاَل: أ  125 - َحدَّ

يِب َطاِلٍب رَِضَ اهلل 
َ
رِّ بِْن أ رْيِ بِْن ُمْطِعٍم، َعْن َعِ

ابِْن ُمْسِلِم بِْن ُهْرُمَز]6[، َعْن نَافِِع بِْن ُجبَ
َما َينَْحطُّ ِمْن َصبٍَب. نَّ

َ
ًؤا َكأ  تََكفُّ

َ
أ َعنُْه قَاَل: َكَن رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا َمَش تََكفَّ

]124[ ت: 3638.
]125[ ت: 3637، حم: 96/1.

يجوز فتح النون وضمها، يقال: جهد واجتهاد واجتهدها إذا حملها فوق طاقتها، )السهارنفوري(.  (((
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]1[ »التقنع« معروف، وهو تغطية الرأس بطرف العمامة، أو برداء، أعم من أن يكون 
فوق العمامة أو تحتها لرواية البخاري في الهجرة: أنه ملسو هيلع هللا ىلص أتى بيت أبي بكر متقنعًا 
بثوبه، والظاهر أنه كان متغشيًّا به فوق العمامة مستخفيًا من أهل مكة، والمراد به 
هاهنا هو إلقاء القناع على الرأس، وهو بكسر القاف خرقة تلقى على الرأس بعد 
تدهينه لئال يصل أثر الدهن إلى القلنسوة والعمامة، ثم جعله بابًا مع أنه حديثه 

سبق في باب الترجل لعله للتنبيه عليه خاصة لهتمامه ملسو هيلع هللا ىلص إياه، قاله القاري))).
وقال املناوي))): كثر كالم الناس ي الطيلسان، واحلاصل أنه قسامن: حمنك وهو ثوب   
طويل عريض قريب من الرداء مربع جيعل فوق العاممة، ثم يدار طرفه من حتت احلنك 
إىل أن حييط بالرقبة مجيعها، ثم يلقى طرفاه عىل املنكبني، ومقور وهو ما عدا ذلك فيشمل 
املدور واملثلث واملربع واملسدول، وهو ما يرخى طرفاه من غري ضمهام أو أحدمها، واألوىل 
مندوب اتفاقًا، ويتأكد لصالة وحضور مجعة وعيد وجممع، والثاين مكروه بأنواعه، ألنه 
شعار أهل الذمة، ووقع ي أكثر األحاديث التعبري عن التطيلس بالتقنع وعن الطيلسان 
بالقناع، ومن ثم قال احلافظ ابن حجر))): ي جميء املصطفى لبيت الصديق متقنعًا أي: 
مطيلسًا رأسه، هذا أصل لبس الطيلسان، فام عىل الرأس مع التحنيك الطيلسان احلقيقي، 

ويسمى رداء جمازًا، وما عىل األكتاف هو الرداء احلقيقي، ويسمى طيلسانًا جمازًا.
]2[ »الربيع بن صبيح« بالتكبير فيهما، وهذا الحديث مكرر تقدم بهذا السند بعينه =

]126[ هب: 6044.
)))  »جمع الوسائل« )177/1(.
)))  »شرح الشمائل« )177/1(.

)))  انظر: »فتح الباري« )235/7(.

)20( بَاُب َما َجاَء فِي َتَقنُِّع])[ رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

بِيُع])[ ْبُن َصِبيٍح، َعْن يَِزيَد  نَا الرَّ
َ
نَا َوِكيٌع، أ

َ
َثنَا يُوُسُف ْبُن ِعيىَس،أ 126 - َحدَّ
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وبهذا المتن بشيء من الزيادة في باب الترجل، وحـكموا على الحـديث بالنكارة.  =

]1[ قال القاري))): أي: على ثوبه أو قناعه الذي يستر به، وقال المناوي))): كأن طوق 
قميصه طوق قميص بائع الزيت، فإنه وإن ألقى القناع على رأسه يصل منه شيء 
إلى عالي ثوبه، انتهى. قلت: والظاهر أن المراد من ثوبه هذا هو القناع، وحكاه 

المناوي في شرح باب الترجل عن شارح.

]2[ بكسر الجيم اسم للنوع أي: هيئة جلوسه ملسو هيلع هللا ىلص، وظاهر الروايات الواردة ترادف 
يفرق،  قد  »القاموس«)))  ففي  لغة  وأما  عرفًا،  كذلك  وهو  والقعود،  الجلوس 
فيجعل الجلوس لما هو من اضطجاع والقعود لما هو من قيام، قاله المناوي)4)، 
قال القاري)5): والظاهر أن المراد بالجلسة المعنونة مقابلة القومة ليشمل حديث 

الستلقاء أيضًا، انتهى.

]127[ د: 4847.
»جمع الوسائل« )177/1(.  (((

)))  »شرح الشمائل« )177/1(.
)))  انظر »القاموس المحيط« )ص: 496(.

)4)  »شرح الشمائل« للمناوي )178/1(.
)5)  »جمع الوسائل« )178/1(.

نَّ ثَْوَبُه])[ 
َ
ـِقنَاَع َكأ

ْ
نَِس بِْن َمالٍِك قَاَل: َكَن رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يُْكِثُ ال

َ
بَاَن، َعْن أ

َ
ابِْن أ

ثَوُْب َزيَّاٍت.

َسِة])[ رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص
ْ
)21( بَاُب َما َجاَء فِي ِجل

نَا َعبُْد اهلل ْبُن 
َ
اُن ْبُن ُمْسِلٍم، أ نَا َعفَّ

َ
نْـبَأ

َ
َثنَا َعبُْد ْبُن ُحَيْـٍد، أ 127 - َحدَّ
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]1[ »جدتيه« تقدم بعض الحديث في باب اللباس، وذكر المصنف هناك اسم جدتيه 
دحيبة وعليبة، وتقدم هناك أن الصواب صفية ودحيبة بنتي عليبة.

]2[ »القرفصاء« بضم قاف وسكون راء وضم فاء فصاد مهملة يمد ويقصر: جلسة 
أن  هاهنا  والمراد  رجليه،  تحت  يديه  شد  إذا  الرجل  قرفص  يقال:  المحتبي، 
يقعد الرجل على إليتيه، فيلصق فخذيه ببطنه ويضع يديه على ساقيه كما يحتبي 
بالثوب، وقيل: أن يجلس على ركبته منكبًا، ويلصق بفخذيه بطنه ويتأبط كفيه، 

قاله القاري))(.

]3[ أي: من الخوف والفزع الناشئ مما عاله ملسو هيلع هللا ىلص من عظم المهابة والجاللة، أو من 
توهم نزول عذاب على األمة، أو من غضب منه عليهم، أو للتأسي به؛ ألنه إذا 
كان مع كمال قربه من ربه غشيه من جالله ما يصيره كذلك، فغيره يجب أن يرعد 

فرقًا، قاله المناوي )4(.

ِف  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  رَُسوَل  ْت 
َ
َرأ َها  نَّ

َ
أ َمَْرَمَة:  بِنِْت  َقيْلََة  َعْن  َتيِْه])[،  َجدَّ َعْن  اَن،  َحسَّ

َع)))  ـُمتََخشرِّ
ْ
يُْت رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ال

َ
ا َرأ ـُقْرفَُصاَء،])[ قَالَْت: فَلَمَّ

ْ
ـَمْسِجِد وَُهَو قَاِعٌد ال

ْ
ال

ـَفَرِق])[.
ْ
رِْعْدُت ِمَن ال

ُ
َسِة))) أ

ْ
ـِجل

ْ
ِف ال

)))  هو صفة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، أو مفعول ثاٍن لـ»رأيت« بمعنى علمت، والتخّشع إما هذه الجلسة 
ألنها جلوس األعراب الغير المتكلفين المتباعدين عن الكبر، وإما أمور أخر شاهدتها في 

جلوسه، وأشارت إليها بوصفه بالتخّشع، )س(.
)))  أي: كان مع تخشعه عظيمًا هابتني عظمته من خوف اهلل تعالى، )س(.

)))  »جمع الوسائل« )178/1(.

)4)  »شرح الشمائل« )178/1(.
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]1[ »عباد« بفتح المهملة وتشديد الموحدة كشداد، و»عمه« هو عبد اهلل ابن زيد بن 
عاصم أخو تميم ألبيه أو ألمه، يقال: هو الذي قتل مسيلمة الكذاب.

]2[ قال القاري))(: أي: مع نصب األخرى أو مدها، وهذا الحديث في »الصحيحين«، 
وهو بظاهره ينافي ما رواه مسلم عن جابر أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل يستلقين أحدكم 
ثم يضع إحدى رجليه على األخرى«، قال الخطابي: في الحديث األول بيان 
جواز هذا الفعل، ودللة على أن خبر النهي عنه إما منسوخ وإما أن يكون علة 
أو  تعب  من  لضرورة  أو  النهي  قبل  الفعل  كان  وقيل:  العورة،  تبدو  أن  النهي 
لبيان الجواز، وقيل: وضع إحداهما على األخرى يكون على نوعين:أحدهما: 
لعدم النكشاف  بذلك  بأس  أن تكونا ممدودتين إحداهما فوق األخرى، ول 
حينئذ، والثاني: أن ينصب إحداهما ويضع األخرى على الركبة المنصوبة، وهو 
محمل النهي، قال العسقالني: والتأويل أولى من ادعاء النسخ، ألنه ل يصار إليه 
بالحتمال، وكذا القول بأن الجواز من الخصائص ألنه ل يثبت بالحتمال، وألن 
بعض الصحابة كانوا يفعلون ذلك بعده ملسو هيلع هللا ىلص ولم ينكر عليهم، انتهى مختصرًا.  =

قَالُوا:  َواِحٍد  َوَغرْيُ   ، ـَمْخُزوِمُّ
ْ
ال الرَّْحَِن  َعبِْد  ْبُن  َسِعيُد  َثنَا  َحدَّ  -  128

ى انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
نَُّه َرأ

َ
ِه، أ ، َعْن َعبَّاِد])[ بِْن تَِميٍم، َعْن َعمرِّ نَا ُسْفيَاُن، َعِن الزُّْهِريرِّ

َ
أ

ْخَرى.
ُْ

ـَمْسِجِد َواِضًعا إِْحَدى رِْجلَيِْه])[ َعَ األ
ْ
ِقيًا))) ِف ال

ْ
ُمْستَل

]128[ خ: 475، م: 2100، د: 4866، ت: 2765، ن: 721، حم: 39/4.
أن  فقد علم  وإل  يرغب  كان  منه ملسو هيلع هللا ىلص  الستلقاء  أن هذا  الظاهر  قيل:  إلخ،  »مستلقيًا«  قوله:    (((
جلوسه كان على الوقار والتواضع، ثم وجه إيراد هذا الحديث في باب الجلسة خفي لم يتصّد 
له شارح، »العصام«. قال ابن حجر ]»أشرف الوسائل« )ص: 193([: مناسبة هذا الحديث 
في الباب أن فيه دلياًل على حل الجلوس على سائر كيفياته باألولى؛ ألن هذا الضطجاع إذا 

جاز في المسجد مع ما فيه مما ل يخفى، لم ل يجوز سائر أنواع الجلوس، )س(.
)))  »جمع الوسائل« )179/1(.
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قال المناوي))(: وجمع بأن الجواز لمن أمن النكشاف كالمتسرول، والنهي لمن   =
لم يأمن كالمتزر، وإنما أطلق النهي ألن الغالب فيهم التزار، وهذا الجمع أولى 
كما للحافظ ابن حجر من ادعاء النسخ، وأما قول العصام: إنه كان لمرض إنما 

يتم إن عرف ذلك ولم يرد.

]1[ »شبيب« بفتح المعجمة وكسر الموحدة األولى كطبيب.

]2[ »ربيح« براء مهملة فموحدة فحاء مهملة مصغر ربح.

]3[ »احتبى« ل يخالف ما ورد من النهي عن الحتباء يوم الجمعة واإلمام يخطب؛ ألن 
انتقاض الوضوء أو على إحداث الحتباء كما  النوم واإلفضاء إلى  النهي لجلب 
مال إليه الطحاوي، فهذا محمول على غير انتظار الصالة، بل محمول على بعض 
األوقات لما في »أبي داود«))( برواية جابر أنه ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا صلى الفجر جلس متربعًا، 

وكذا فيه روايات أخرى، فهذا كله محمول على اختالف األوقات والتوسع.

]4[ هكذا في بعض النسخ، كما قاله القاري)4(، وفي بعضها: »صلوات اهلل وسالمه عليه«.

 ، ـَمَدِنُّ
ْ
نَا َعبُْد اهلل ْبُن إِبَْراِهيَم ال

َ
ْنبَأ

َ
َثنَا َسلََمُة ْبُن َشِبيٍب])[، أ 129 - َحدَّ

يِب َسِعيٍد، 
َ
، َعْن ُرَبيِْح])[ بِْن َعبِْد الرَّْحَِن بِْن أ نَْصارِيُّ

َ ْ
ٍد األ نَا إِْسَحاُق ْبُن حُمَمَّ

َ
أ

ـُخْدرِيرِّ قَاَل: َكَن رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا َجلََس ِف 
ْ
يِب َسِعيٍد ال

َ
هِ أ بِيِه، َعْن َجدرِّ

َ
َعْن أ

ـَمْسِجِد اْحتَب])[ بِيََديِْه َصلََواُت]4[ اهلل َعلَيِْه))).
ْ
ال

]129[ د: 4846.
)))  سقط »صلوات اهلل عليه« في النسخة الهندية.

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )179/1(.
)))  »سنن أبي داود« )4850(.

)4)  »جمع الوسائل« )180/1(.
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]1[ »تكأة« بضم أوله كلمزة: ما يتكأ عليه من وسادة وغيرها، أصلها وكأة أبدلت الواو 
تاء، والمراد هناك ما أعّد لذلك فخرج اإلنسان منه، فإذا اتكئ عليه ل يسمى تكأة، 
ولذا ترجم المصنف لهما بابين فرقًا بينهما، وقدم هذا ألنه أصل في التكاء، وأما 
التكاء على النسان فعارض وقليل، واألوجه عندي أن هذه الترجمة تعم التكأة 
والتكاء عليها، وغرض الترجمة اآلتية جواز التكاء على اإلنسان خاصة، فال 

يشكل بالروايات الواردة فيها.

]2[ »الدوري« بضم المهملة، قال شراح »الشمائل«: محلة ببغداد وقرية من قراها، 
وقال صاحب »المغني«))(: قرية بالعراق.

]3[ أي: حال كونها موضوعة على جانبه األيسر، وهو بيان الواقع ل للتقييد، فيجوز 
التكاء على الوسادة يمينًا ويسارًا، وسيصرح المصنف بأن زيادة »على يساره« 

انفرد بها إسحاق، قال القاري والمناوي))(: لكنه مع ذلك محتج به.

ِة])[ رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص
َ
)22( بَاُب َما َجاَء فِي تَُكأ

ْبُن  إِْسَحاُق  نَا 
َ
أ  ، ـبَْغَداِديُّ

ْ
ال  ]([ ورِيُّ ادلُّ ٍد  حُمَمَّ ْبُن  َعبَّاُس  َثنَا  َحدَّ  -  130

يُْت 
َ
اِئيَل، َعْن ِسَماِك بِْن َحْرٍب، َعْن َجابِِر بِْن َسُمَرَة قَاَل: َرأ َمنُْصوٍر، َعِن إِْسَ

رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُمتَِّكئًا))) َعَ وَِساَدٍة َعَ يََسارِهِ])[.

]130[ د: 4143، ت: 2770، ن في الكبرى: 7145، حم: 87/5.
الّتكاء بمعنى الستواء قاعدًا على وطاء، وذهب الخطابي إلى أن العاّمة ل يفهم منه إل   (((
الميل إلى شّق، والعتماد عليه، هكذا في »النهاية« )193/1(، ول يخفى أن قوله:  على 

يسار يصرفه إلى ما يريد به العامة، »عص«، )س(.
)))  »المغني في ضبط األسماء« )ص: 126(.

)))  »جمع الوسائل« )181/1(، و»شرح الشمائل« للمناوي )181/1(.
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إياس  بن  فتحتية ساكنة، هو سعيد  الراء األولى  الجيم وفتح  ]1[ »الجريري« بضم 

الجريري.

]2[ »أبيه« هو أبو بكرة نفيع بن الحارث صحابي مشهور.

]3[ »بأكبر الكبائر« استشكل بأن أكبر الكبائر ل يكون إل واحدًا، فكيف عّدد هاهنا 

بضعًا؟ وأجيب بأجوبة شتى منها أن المراد جنس معصية، هي أكبر المعاصي 

الكبار، وقيل: إن الموصوف به إذا كان متعددًا كان المعنى متعددًا من الكبائر 

كل منه أكبر من جميع ما عدا ذلك المتعدد، وقيل، يقصد باألكبر الزيادة على 

ما أضيف إليه ل الزيادة المطلقة كما بّين في موضعه، قاله القاري))(، واختلفوا 

شروح  سيما  المطولت  محلها  كثيرة  أقوال  على  الكبيرة  معنى  في  أيضًا 

»البخاري«.

])[، َعْن  ـُجَريِْريُّ
ْ
نَا ال

َ
ِل، أ ـُمَفضَّ

ْ
نَا بِْشُ ْبُن ال

َ
َثنَا ُحَيُْد ْبُن َمْسَعَدَة، أ 131 - َحدَّ

َبِ 
ْ
ك

َ
ثُُكْم بِأ َحدرِّ

ُ
 أ

َ
ل

َ
بِيِه])[ قَاَل: قَاَل رَُسوُل ملسو هيلع هللا ىلص: »أ

َ
يِب بَْكَرَة، َعْن أ

َ
َعبِْد الرَّْحَِن بِْن أ

يِْن«)))،  ـَوادِلَ
ْ
اُك بِاهلل، َوُعُقوُق ال ْشَ ِ

ْ
ـَكبَائِِر])[؟« قَالُوا: بََل يَا رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: »اإل

ْ
ال

]131[ خ: 2654، م: 87، ت: 1910، حم: 36/5.
فيه أن العقوق وما بعده يلزم أن يكون أكبر من قتل نفس مؤمنة، وكون القتل أكبر بعد الشرك   (((
مما اتفق عليه، ويمكن دفعه بأن حقوق الوالدين مما يتهاون المسلم دون القتل، وكل ما 

يتهاون بال كلفة هو أكبر ألنه يخاف على صاحبه الكفر بالستحالل، )س(.
)))  »جمع الوسائل« )181/1(.
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]1[ أي: قبل الجلوس، والجملة حال، وهو يشعر بأنه اهتم بذلك حتى جلس، وسبب 

الهتمام كون الزور أسهل وقوعًا على الناس، والتهاون به أكثر، فإن اإلشراك 

على  والحوامل  السليم،  الطبع  عنه  يصرف  والعقوق  المسلم،  قلب  عنه  ينبو 

الزور كثيرة كالعداوة والحسد وغيرهما، فاحتيج إلى الهتمام به، وأشكل على 

الحديث بأن الوارد فيه التكاء ل التكأة، فكان المناسب للباب اآلتي، وأقصى ما 

قيل في دفعه: أنه يستلزم التكأة، وفيه ما فيه، هكذا قالت الشراح، ول يشكل على 

عموم الترجمة كما تقدم.

]2[ »أو قول الزور« شك من الراوي، ورواية البخاري بدون الشك بلفظ:أل وقول 

الزور وشهادة الزور« من عطف الخاص على العام.

ْو »قَْوُل 
َ
وِر«))) أ قَاَل: وََجلََس رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َوَكَن ُمتَِّكئًا)))])[ قَاَل: »وََشَهاَدُة الزُّ
ْتَُه َسَكَت.

َ
نَا: ل

ْ
وِر])[«، قَاَل: َفَما َزاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيُقولُـَها َحتَّ قُل الزُّ

يِب 
َ
ْقَمِر، َعْن أ

َ ْ
رِّ بِْن األ يٌك، َعْن َعِ َثنَا ُقتَيْبَُة ْبُن َسِعيٍد، َثنَا َشِ 132 - َحدَّ

]132[ خ: 5399، د: 3769، ت: 1830، ن في الكبرى: 6709، جه: 3262، حم: 308/4.
وهذا  لالستراحة،  الوسادة خلف ظهره  توضع  بهيئة  اإلنسان  يجلس  أن  الّتكاء  أو  التكأة   (((
مباح ل بأس به، ولكن ينبغي لإلنسان أن يجلس كالعبد الخاشع المتواضع، ول يأكل مّتكئًا 
قط، »مص« فيه أنه يجوز ذكر اهلل مّتكئًا وإفادة العلم كذلك وأنه يجوز بمحضر من عصابة 

المسلمين، )س(.
إرادة  أي:   ،)318/2( »النهاية«  في  كذا  والتهمة،  والباطل  الكذب  الزاي:  بضم  »الزور«    (((

الشيء على خالف ما هو عليه، »العصام«، )س(.
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]1[ »أبي جحيفة« بضم الجيم وفتح الحاء المهملة اسمه وهب بن عبد اهلل، صحابي 
صغير، توفي النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو لم يبلغ، »م«.

الحديث  هذا  سبب  القاري))(  قال  التأكيد،  لمجرد  هاهنا  »أما«  إلخ،  أنا«  »أما   ]2[
قصة األعرابي المذكور في حديث عبد اهلل بن بسر عند ابن ماجه قال: أهديت 
للنبي ملسو هيلع هللا ىلص شاة فجثى على ركبتيه يأكل، فقال األعرابي: ما هذه الجلسة؟ قال ملسو هيلع هللا ىلص: 

»إن اهلل جعلني عبدًا كريمًا، ولم يجعلني جبارًا عنيدًا«.

]3[ بفتح ميم وسكون هاء آخره ياء مشددة.

]4[ »سفيان« هو الثوري، ولعل المصنف ذكر هذا السند لتقوية الرواية، فإن شريكًا 
سيء الحفظ عندهم.

نَا])[ فَاَل آُكُل ُمتَِّكئًا«))).
َ
ا))) أ مَّ

َ
ُجَحيَْفَة])[ قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أ

نَا 
َ
أ  ،]([ َمْهِديٍّ ْبُن  الرَّْحَِن  َعبُْد  َثنَا  َحدَّ اٍر،  بَشَّ ْبُن  ُد  حُمَمَّ َثنَا  َحدَّ  -  133

بَا ُجَحيَْفَة َيُقوُل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
َ
ْقَمِر قَاَل: َسِمْعُت أ

َ ْ
رِّ بِْن األ ُسْفيَاُن]4[، َعْن َعِ

 آُكُل ُمتَِّكئًا«.
َ

»ل

]133[ تقدم تخريجه في الذي قبله.
قوله: »أما أنا فال آكل مّتكئًا« كلمة أما للتفصيل أو للتأكيد فقط، والتركيب من قبيل: أنا ما قلت   (((
هذا أي: لم أقله مع أنه مقول لغيري، والظاهر فيه قصد تخصيص النفي به، فإما أن يريد بضمير 
نفسه  أو  التابع،  المتبوع من ذكر  بذكر  اكتفى  أنه  إل  المسلمين  تبعه من  نفسه، ومن  المتكلم 
الشريفة، فيكون النفي مخصوصًا به، ويكون منع األكل مّتكئًا من خصائصه، »العصام«، )س(.
)))  اختلف فيما أريد بالّتكاء، هل المراد ما فهمه العامة أو التمكن في القعود، ورّجح الثاني؛ ألنه 
استعمال العربي، ووجه المنع عن التمكن في مقام األكل أنه سنة المكثرين في األكل المشغولين 

به، يؤيده ما روي عنه أنه كان يأكل مقعيًا، ويقول: أنا عبد آكل كما يأكل العبد. )س(.
)))  »جمع الوسائل« )185/1(.



شامئل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  145

]1[ »قال أبو عيسى« إلخ، غرض المصنف أن زيادة لفظ »على يساره« غريب، تفرد 
به إسحاق بن منصور المتقدمة روايته في أول الباب، وكذا تكلم المصنف على 

هذه الزيادة في »جامعه«.

]2[ »اتكاء« قال بعض الشراح: إن الغرض من الباب السابق بيان تكئته عليه السالم، وفي 
هذا بيان التكاء المصدر، فالفرق بينهما بالمعنى المصدري وبيان ما اتكي عليه، ولذا 
قالوا لبعض الروايات المتقدمة في الترجمة السابقة: األولى ذكره في الباب اآلتي، 
واألوجه عندي في بيان الفرق في الترجمتين أن في األولى كان ذكر الوسادة المعروفة 
أعم من بيانها، وبيان التكاء عليها، وفي هذه الترجمة بيان الستناد على غير الوسادة 
الغرض هاهنا التكاء على  أن  الروايات  من اإلنسان وغيره، بل يظهر من مالحظة 
اإلنسان خاصة، فكرامة اإلنسان توهم عدم جواز التكاء عليه، ولذا أفرد هذا الباب، 
فتأمل، ثم رأيت القاري))( وغيره مالوا إلى قريب من ذاك التوجيه، فلله الحمد والمنة.

اِئيُل، َعْن ِسَماِك بِْن  َثنَا يُوُسُف ْبُن ِعيىَس، َثنَا َوِكيٌع، َثنَا إِْسَ 134 - َحدَّ
يُْت انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُمتَِّكئًا َعَ وَِساَدٍة.

َ
َحْرٍب، َعْن َجابِِر بِْن َسُمَرَة قَاَل: َرأ

َواِحٍد  َغرْيُ  َرَوى  َهَكَذا  يََسارِهِ،  َعَ  َوِكيٌع  يَْذُكْر  لَْم  ِعيىس])[:  بُو 
َ
أ قَاَل 

 َما َرَوى 
َّ

َحًدا َروَى ِفيِه َعَ يََسارِهِ إِل
َ
 َنْعلَُم أ

َ
َْو ِرَوايَِة َوِكيٍع، َول

َ
اِئيَل ن َعِن إِْسَ

اِئيَل. إِْسَحاُق ْبُن َمنُْصوٍر)))، َعِن إِْسَ

)23( بَاُب َما َجاَء فِي اتَِّكاِء])[ رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

نَا َحَّاُد ْبُن 
َ
نَا َعْمُرو ْبُن َعِصٍم، أ

َ
َثنَا َعبُْد اهلل ْبُن َعبِْد الرَّْحَِن، أ 135 - َحدَّ

]134[ تقدم تخريجه برقم: 131. 
)))  زيادة إسحاق زيادة الثقة، وزيادة الثقة مقبولة، ولذا قال المصنف في »جامعه« )2770( مع 

ذكر يساره: هذا حديث حسن غريب. )س(.
)))  انظر: »جمع الوسائل« )186/1(.
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]1[ واختلف في الحديث على حماد بن سلمة، فقد أخرجه أحمد في »مسنده« برواية 

عبد اهلل بن محمد عن حماد عن حبيب بن الشهيد عن أنس: أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

خرج وهو يتوكأ على أسامة بن زيد متوشحًا في ثوب قطري فصلى بهم أو قال: 

مشتماًل، وبهذا السند عن حماد عن حميد عن أنس مثله، وبرواية سليمان بن 

حرب عن حماد عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس قال: خرج رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

يتوكأ على أسامة بن زيد متوشحًا في ثوب قطري فصلى بهم أو قال: مشتماًل، 

وبرواية عفان عن حماد عن حميد عن الحسن وعن أنس فيما يحسب حميد: أن 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خرج وهو متوكئ على أسامة بن زيد وهو متوشح بثوب قطن قد 

خالف بين طرفيه، فصلى بالناس.

والسالم،  الصالة  عليه  وفاته  مرض  كان  أنه  والظاهر  مريضًا،  أي:  »شاكيًا«   ]2[

والحديث تقدم في اللباس برواية محمد بن الفضل عن حماد عن حبيب ابن 

الشهيد عن الحسن عن أنس.

]3[ تزين أي: جعله كالوشاح.

نَّ انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكَن َشاِكيًا])[ فََخَرَج 
َ
نٍَس رض اهلل عنه: أ

َ
َسلََمَة])[، َعْن ُحَيٍْد،َعْن أ

َح بِِه])[ فََصلَّ بِِهْم. ))) قَْد تَوَشَّ َساَمَة بِْن َزيٍْد وََعلَيِْه ثَوٌْب قِْطِريٌّ
ُ
 َعَ أ

ُ
أ َيتََوكَّ

)))  قوله: »قطرى« هو ضرب من البرود وفيه حمرة، ولها أعالم، فيها بعض الخشونة، وقيل: 
حلل جياد تحمل من البحرين من قرية تسمى قطر، وأحب الثياب القطرية نسبة إليها، فكسر 

القاف للنسبة، )س(.
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]1[ »الخفاف« بتشديد الفاء األولى: صانع الخف أو بائعه، قاله القاري))(، وجزم 
يحّدث  فكان  كتبه  دفن  صالحًا  رجاًل  كان  باألول،   )(( »أنسابه«  في  السمعاني 

بالحفظ فيتوهم كثيرًا.

]2[ بكسر العين المهملة أي: خرقة أو عمامة، قال القاري)4(: لكن قوله اآلتي: »اشدد 
بها رأسي« يؤيد األول بل يعينه، قال المناوي )5(: وهو غير مرضي إذ العمامة يشد 
بها الرأس كما ل يخفى، انتهى. قلت: ويؤيد األول ما في »المواهب« )6( برواية 
الدارمي عن أبي سعيد قال: خـرج علينا رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ونحـن في المسجد وهو 

معصوب الرأس بخرقة، الحديث، قال الزرقاني: أي: من أجل الصداع.

ـُمبَارَِك، َثنَا َعَطاُء ْبُن ُمْسِلٍم 
ْ
ُد ْبُن ال نَا حُمَمَّ

َ
َثنَا َعبُْد اهلل ْبُن َعبِْد الرَّْحَِن، أ 136 - َحدَّ

ـَفْضِل بِْن 
ْ
يِب َرَباٍح)))، َعِن ال

َ
نَا َجْعَفُر ْبُن بُْرقَاَن، َعْن َعَطاِء بِْن أ

َ
،أ ـَحليَِبُّ

ْ
اُف])[ ال ـَخفَّ

ْ
ال

ِسِه ِعَصابٌَة])[  
ْ
َ ِفيِه وََعَ َرأ ي تُُوفرِّ ِ

َّ
ُت َعَ رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِف َمَرِضِه اذل

ْ
َعبَّاٍس قَاَل: َدَخل

]136[ طب: 719.
»عطاء بن أبي رباح« من كبار التابعين، وقال الشافعي: ليس أكثر اتباعًا  منه في الحديث،   (((
يوم  العيد  إذا كان  قال:  أنه  الفقه، منها  الفقه وله غرائب في  الشافعية في  وهو أحد شيوخ 
الجمعة، وجبت صالة العيد، ول تجب بعدها جمعة ول ظهر، ول صالة بعد صالة العيد 

إل العصر، »العصام«، )س(.
)))  »جمع الوسائل« )187/1(.

)))  »األنساب« )170/5(.
)4)  »جمع الوسائل« )187/1(.
)5)  »شرح الشمائل« )187/1(.

)6)  »المواهب اللدنية بالمنح المحمدية« )543/3(.
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]1[ فاتكاؤه عليه السالم اعتماده عليه في القيام.

]2[ ذكرها في »مجمع الزوائد«))( عن الفضل بن عباس قال: جاءني رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
فخرجت إليه فوجدته موعوكًا قد عصب رأسه، قال: خذ بيدي يا فضل، فأخذت 
الطبراني في »الكبير« و»األوسط«  المنبر، الحديث، رواه  إلى  انتهى  بيده حتى 
جبان،  إني  رسول اهلل  يا  فقال:  رجل  فقام  آخره:  في  وقال  بنحوه،  وأبو يعلى 
الحديث، وفي إسناد أبي يعلى عطاء بن مسلم وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه 
جماعة، وبقية رجال أبي يعلى ثقات، وفي إسناد الطبراني من لم أعرفهم، انتهى 

ما في »مجمع الزوائد«.

]3[ »األكل« بفتح الهمزة: إدخال جامد من الفم إلى البطن، والشراب إدخال المائع، 
وقيل: األكل إدخال شيء من الفم إلى البطن بقصد الغتذاء، واألول أولى.

َّيَْك يَا رَُسوَل اهلل، قَاَل: »اْشُدْد  ُت: لَ
ْ
َصْفَراُء فََسلَّْمُت ]َعلَيِْه[، َفَقاَل: »يَا فَْضُل« قُل

ُه])[ َعَ َمنِْكيِب، ُثمَّ قَاَم  ُت، ُثمَّ َقَعَد فَوََضَع َكفَّ
ْ
ِس«، قَاَل:َفَفَعل

ْ
ـِعَصابَِة َرأ

ْ
بَِهِذهِ ال

ٌة)))])[. ـَحِديِث قِصَّ
ْ
ـَمْسِجِد، َوِف ال

ْ
وََدَخَل ِف ال

ِل])[ رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص
ْ
ك

َ
)24( بَاُب َما َجاَء فِي ِصَفِة أ

، َعْن ُسْفيَاَن،  اٍر، َثنَا َعبُْد الرَّْحَِن ْبُن َمْهِديٍّ ُد ْبُن بَشَّ َثنَا حُمَمَّ 137 - َحدَّ

]137[ م: 2032، د: 3848، ن في الكبرى: 6719، حم: 454/3.
)))  قوله: »وفي الحديث قصة« وهي أنه ملسو هيلع هللا ىلص صعد المنبر، وأمر بنداء الناس، وحمد اهلل تعالى 
إلى  يتركوه  ول  حقوقهم،  من  ذمته  في  ما  منه  يطلبوا  أن  المسلمين  والتمس  عليه،  وأثنى 
اآلخرة، وبالغ فيه، وطالب منه رجال واحد بعد واحد حقوقهم، وتفصيل ذلك في الشرح 

وغيره من المبسوطات، »العصام«، )س(.
)))  »مجمع الزوائد« )26-25/9(.
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]1[ »سعد بن إبراهيم« هو الصواب، فما في بعض النسخ »سعيد بن إبراهيم« سهو من 
الكاتب، قاله القاري)))، قلت: وليس في الرواة أحد اسمه سعيد ابن إبراهيم، فهو 

سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.
قال  عبد الرحمن،  وقيل:  عبد اهلل،  فقيل:  اسمه،  في  اختلف  لكعب«  »ابن   ]2[
القاري))): جاء في رواية بالشك بينهما، قال ميرك: والصواب عبد اهلل، قلت: 
مسلم  أخرجها  الشك  ورواية  عبد الرحمن،  بأنه  »البذل«  في  شيخنا  وجزم 
بطريقين، قال النووي))): ل يضر الشك في الراوي إذا كان بين الثقتين، فإن ابني 

كعب هذان ثقتان، قلت: وأخرجها مسلم بطرق عن عبد الرحمن.
الثالث«  أصابعه  »يلعق  لفظ  أن  بيان  المصنف  غرض  لعل  إلخ،  أبو عيسى«  »قال   ]3[
محفوظ دون »أصابعه ثالثًا«، ولذا أيده برواية أنس اآلتية، وستأتي رواية غير ابن بشار 
قريبًا، قال القاري)4): الظاهر ما قاله ميرك من أن التقدير ثالثًا من األصابع ليوافق 
رواية »أصابعه الثالث«، ومن جعله قيدًا ليلعق، وزعم أن معناه كل واحدة من أصابعه 
ثالث مرات، فقد أبعد من المرام، فإنه لم يأت التصريح في رواية أنه ملسو هيلع هللا ىلص لعق أصابعه 

ثالث مرات، ووقع التصريح بلعق أصابعه الثالث في كثير من الطرق، انتهى.

)))  »جمع الوسائل« )188/1(.

)))  »جمع الوسائل« )188/1(.
)))  »شرح النووي« )206/13(.
)4)  »جمع الوسائل« )189/1(.

نَّ انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
بِيِه، أ

َ
َعْن َسْعِد بِْن إِبَْراِهيَم])[، َعْن ابٍْن ِلَكْعِب])[ بِْن َمالٍِك، َعْن أ

َصابَِعُه ثاََلثًا. 
َ
َعُق أ

ْ
َكَن يَل

ـَحِديَث قَاَل: َكَن 
ْ
اٍر َهَذا ال ِد بِْن بَشَّ بُو ِعيىس])[: َوَرَوى َغرْيُ حُمَمَّ

َ
قَاَل أ

َصابَِعُه اثلَّاَلَث.
َ
َعُق أ

ْ
يَل
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من  سهو  »زيد«  بلفظ  الياء  بدون  النسخ  بعض  في  فما  أوله،  في  بالياء  »يزيد«   ]1[
الناسخ، قاله القاري)))، و»الصدائي« بضم الصاد المهملة نسبة إلى صداء بالمد 

اسم قبيلة.

]2[ نسبة إلى حضرموت قبيلة باليمن، و»يعقوب« هذا أحد القراء العشرة المعروفين.

الحسين  ورواية  الرواية  هذه  بين  الفرق  في  للمناوي)))  تبعًا  البيجوري  قال   ]3[
الصدائي المتقدمة: إن الحديث مرسل في هذا اإلسناد، وقال القاري))): ظاهره 
أنه موقوف عليه، ويحتمل رفعه، وليت شعري كيف حكموا عليه باإلرسال أو 
الوقف، وقد تقدم بهذا السند مرفوعًا متصاًل في باب تكأة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وإنما 

كرر هاهنا لختالف ترجمة الباب، فتأمل.

]140[ تقدم تخريجه في الذي قبله.
)))  »جمع الوسائل« )190/1(.

)))  »المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية« )ص: 257(، »شرح الشمائل« )191/1(.
)))  »جمع الوسائل« )191/1(.

اُن، َثنَا َحَّاُد ْبُن َسلََمَة،  ُل، َثنَا َعفَّ
َّ

ـَخال
ْ
ٍّ ال ـَحَسُن ْبُن َعِ

ْ
َثنَا ال 138 - َحدَّ

َصابَِعُه اثلَّاَلَث.
َ
َكَل َطَعاًما لَِعَق أ

َ
نٍَس قَاَل: َكَن انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا أ

َ
َعْن ثَابٍِت، َعْن أ

، َثنَا َيْعُقوُب ـبَْغَداِديُّ
ْ
َداِئُّ ال رِّ بِْن يَِزيَد])[ الصُّ ـُحَسنْيُ ْبُن َعِ

ْ
َثنَا ال  139 - َحدَّ

ْقَمِر، 
َ ْ
رِّ بِْن األ ، َعْن َعِ نَا ُشْعبَُة، َعْن ُسْفيَاَن اثلَّْورِيرِّ

َ
])[، أ ِمَّ ـَحْضَ

ْ
ابِْن إِْسَحاَق َيْعِن ال

 

نَا فَاَل آُكُل ُمتَِّكئًا«.
َ
ا أ مَّ

َ
يِب ُجَحيَْفَة قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »أ

َ
َعْن أ

، َثنَا ُسْفيَاُن،  اٍر])[، َثنَا َعبُْد الرَّْحَِن ْبُن َمْهِديٍّ ُد ْبُن بَشَّ َثنَا حُمَمَّ 140 - َحدَّ
َْوُه.

َ
ْقَمِر ن

َ ْ
رِّ بِْن األ َعْن َعِ
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]1[ هذا هو الحديث الذي أشار إليه المصنف أن غير ابن بشار رواه يلعق أصابعه 
كعب،  ابن  روايتي  بين  باألجنبي  الفصل  في  وجه  لي  يظهر  ولم  الثالث، 
مساغ. وللتوجيه  النساخ،  إلى  ينسب  هذا  ومثل  معه،  يذكر  أن  حقه  وكان 
]2[ قال المناوي))): أي: متساند إلى ما وراءه من الضعف الحاصل له بسبب الجوع، 
ففي »القاموس«: أقعى في جلوسه: تساند إلى ما وراءه، والجملة حال من فاعل 
يأكل، وليس اإلسناد من آداب األكل ألنه فعله للضرورة، وبما تقرر عرف أنه ليس 
المراد هاهنا اإلقعاء المسنون في الصالة وهو أن يجلس على عقبيه، ول المكروه في 
الصالة وهو أن يجلس على إليتيه ناصبًا فخذيه، وسقط منه قول شارح: إن اإلقعاء 

مكروه في الصالة دون هاهنا، انتهى. 
قال القاري))): فإذا كان اإلقعاء له معاٍن فيحمل إقعاؤه ملسو هيلع هللا ىلص على ما ثبت من جلوسه   
عند أكله، وقد ثبت الحتباء فتعين حمله عليه، ونقل الجوهري عن اللغويين بالجمع 
بين هيئة الحتباء والتساند إلى الوراء، فمعنى قوله: »مقع من الجوع« أي: محتبيًا 

مستندًا ما وراءه من الضعف الحاصل له بالجوع.
]3[ »من الجوع« يشكل عليه ما ورد في روايات النهي عن الوصال من قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »إني =

]141[ تقدم تخريجه برقم: 138.
]142[ د: 3771، ن في الكبرى: 6711، حم: 180/3.

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )192/1(.
)))  »جمع الوسائل« )192/1(.

، َثنَا َعبَْدُة ْبُن ُسلَيَْماَن، َعْن  ـَهْمَداِنُّ
ْ
َثنَا َهاُروُن])[ ْبُن إِْسَحاَق ال 141 - َحدَّ

بِيِه قَاَل: َكَن رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
ِهَشاِم بِْن ُعْرَوَة، َعِن ابٍْن ِلَكْعِب بِْن َمالٍِك، َعْن أ

. َعُقُهنَّ
ْ
َصابِِعِه اثلَّاَلِث َوَيل

َ
ُكُل بِأ

ْ
يَأ

، َثنَا ُمْصَعُب ْبُن ُسلَيٍْم  ـَفْضُل ْبُن ُدَكنْيٍ
ْ
ْحَُد ْبُن َمِنيٍع، َثنَا ال

َ
َثنَا أ 142 - َحدَّ

ُكُل وَُهَو 
ْ
ْيتُُه يَأ

َ
ِتَ رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بِتَْمٍر فََرأ

ُ
نََس ْبَن َمالٍِك َيُقوُل: أ

َ
قَاَل: َسِمْعُت أ

ـُجوِع])[.
ْ
ُمْقٍع])[ ِمَن ال
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أبيت يطعمني ربي ويسقيني«، وجمع بينهما بوجوه.  =

]1[ بالضم اسم لما يؤكل، وبالفتح مصدر بمعنى اصطناعه، والمراد األول، وقال ابن 
حجر))): َزْعُم أن في الترجمة حذفًا أي: خبز آل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ليطابق الحديث 

باطٌل؛ ألن ما يأكله آله هو خبزه، ويكون منسوبًا إليه على أنه ملسو هيلع هللا ىلص داخل فيهم.

]2[ يعني عياله الذين كانوا في مؤنته، وليس المراد بهم من حرمت عليهم الصدقة، 
قال ميرك: ويحتمل أن لفظ اآلل مقحم، ويؤيده أن المصنف أخرجه في آخر 
الباب من طريق شعبة بلفظ: »ما شبع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص«، فيحصل المطابقة بينه وبين 

الترجمة، قال المناوي))): وما يأكله عياله يسمى خبزه، فالخبز مطابق للترجمة.

]3[ إشارة إلى استمرار تلك الحالة طول مدة إقامته بالمدينة، وهي عشر سنين.

]4[ »الدوري« بضم الدال المهملة وسكون الواو بعدها راء مهملة، نسبة إلى مواضع، 
والدور محلة وقرية أيضًا ببغداد.

]143[ خ: 6454، م: 2970، ت: 2357، ن في الكبرى: 6603، جه: 3346، حم: 98/6.
]144[ ت: 2359، حم: 253/5.

»أشرف الوسائل« )ص: 209(.  (((
)))  »شرح الشمائل« للمناوي )192/1(.

)25( بَاُب َما َجاَء فِي ِصَفِة ُخبِْز])[ رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

ْبُن  ُد  حُمَمَّ َثنَا   :
َ

قَال اٍر،  بَشَّ ْبُن  ُد  َوحُمَمَّ  ، ـُمثَىنَّ
ْ
ال ْبُن  ُد  حُمَمَّ َثنَا  َحدَّ  -  143

ُث َعِن  يِب إِْسَحاَق قَاَل: َسِمْعُت َعبَْد الرَّْحَِن ْبَن يَِزيَد ُيَدرِّ
َ
َجْعَفٍر، َثنَا ُشْعبَُة، َعْن أ

ٍد])[ ملسو هيلع هللا ىلص  َها قَالَْت: َما َشِبَع آُل حُمَمَّ نَّ
َ
ْسوَِد بِْن يَِزيَد، َعْن َعئَِشَة رَِضَ اهلل َعنَْها أ

َ ْ
األ

ِعرِي يَْوَمنْيِ ُمتَتَابَِعنْيِ َحتَّ قُِبَض])[ رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.  ِمْن ُخْبِ الشَّ

يِب بَُكيْـٍر، َثنَـا 
َ
]4[، َثنَا يَـْحَي ْبُن أ ورِيُّ ٍد ادلُّ َثنَا َعبَّاُس ْبُن حُمَمَّ 144 - َحدَّ
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]1[ بفتح حاء مهملة وكسر راء وتحتية ساكنة آخره زاي، كان ثبًتا ناصبيًّا، وغلط من 
قال: له رؤية، قاله المناوي))(.

]2[ »الجمحي« بضم الجيم وفتح الميم نسبة لجمح جبل لبني نمير، قاله المناوي))( 
عن »القاموس«، وقال في »األنساب« )4( للسمعاني: نسبة إلى بني جمح، قال 

صاحب »المغني« )5(: هو جمح بن عمرو.

أخرجه  والحديث   )6( »ق«  األولى،  الموحدة  وتشديد  المعجمة  الخاء  بفتح   ]3[
المصنف في »جامعه« بهذا السند وقال: حسن صحيح.

]4[ أي: خالي البطن جائعًا، قال ميرك: طوي بالكسر يطوى: إذا جاع، وطوى بالفتح 
َع نفسه قصدًا. »ق«. يطوي: إذا َجوَّ

ـبَاِهِلَّ َيُقوُل: 
ْ
َماَمَة ال

ُ
بَا أ

َ
َحِريُز])[ ْبُن ُعثَْماَن، َعْن ُسلَيِْم بِْن َعِمٍر قَاَل: َسِمْعُت أ

ِعرِي. ْهِل َبيِْت رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُخْبُ الشَّ
َ
َما َكَن َيْفُضُل))) َعِن أ

َزيٍْد،  ْبُن  َثنَا ثَـابُِت   ]([، ـُجَمـِحُّ
ْ
ال ُمَعـاِوَيَة  ْبُن  َثنَا َعبُْد اهلل  145 - َحدَّ

َعْن ِهاَلِل بْـِن َخبَّاٍب])[، َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن ابْـِن َعبَّاٍس رضـي اهلل عنـه قَاَل: 
ُدوُن   جَيِ

َ
ْهلُُه ل

َ
ـُمتَتَابِـَعَة َطـاِوًيا]4[ ُهَو َوأ

ْ
َكَن رَُسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يَِبيُت اللَّيَـاِلَ ال

]145[ ت: 2360، جه: 3347، حم: 255/1.
كناية عن عدم شبعهم، يعني لم يتيسر لهم من دقيق الشعير إذا خبزوه يفضل عنهم، )س(.  (((

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )194/1(.
)))  »شرح الشمائل« للمناوي )194/1(، و»القاموس المحيط« )ص: 210(.

)4)  »األنساب« )326/3(.
)5)  »المغني في ضبط األسماء« )ص: 84(.

)6)  »جمع الوسائل« )194/1(.
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]1[ »عشاء« بالفتح هو طعام العشاء بالكسر وهو آخر النهار، والمعنى ل يجدون ما 
يأكلونه في الليل، قال المناوي))): قال الشارح: فيه عدم اإلثم في عدم إطعام 
الجائع حيث رضي أغنياء الصحابة بكونهم جائعين وهو زمل، أستغفر اهلل لقائله، 
وكيف يظن عاقل بمكان الصحب وما كانوا عليه من بذلهم النفوس دونه ملسو هيلع هللا ىلص أنه 

يبلغهم ذلك وسكتوا عنه، بل كان ملسو هيلع هللا ىلص لشرف نفسه يبالغ في ستر ذلك عنهم.

]2[ »الحنفي« نسبة لبني حنيفة قبيلة من ربيعة سكنوا اليمامة في عهده ملسو هيلع هللا ىلص، »م«.

]3[ »أكل« استفهام بحذف حرفه، وهي ثابتة في نسخة، قاله المناوي))).

]4[ بفتح نون وكسر قاف وتشديد تحتية يقال له بالفارسية: ميده. »ق«.

]5[ »الحوارى« مدرج من الراوي في تفسير اللفظ، وهو بضم الحاء المهملة وتشديد 
بنخله  الدقيق  بّيض من  أي:  ما حّور  ألف مقصورة:  آخره  في  الراء  الواو وفتح 
مرارًا، مأخوذ من التحوير، وهو التبييض، وأخطأ من زعم تشديد الياء. »ق«، »م«. 

]6[ »سهل« بالسين المهملة أي: ابن سعد المذكور، فما في بعض النسخ بلفظ »مهل« 
تصحيف.

]146[ خ: 5413، ت: 2364، ن في الكبرى: 11788، جه: 3335، حم: 332/5.
»شرح الشمائل« للمناوي )194/1(.  (((
)))  »شرح الشمائل« للمناوي )94/1(.

ِعرِي. َثُ ُخْبِِهْم ُخْبَ الشَّ
ْ
ك

َ
َعَشاًء،])[ َوَكَن أ

ـَمِجيِد 
ْ
َثنَا َعبُْد اهلل ْبُن َعبِْد الرَّْحَِن، َثنَا ُعبَيُْد اهلل ْبُن َعبِْد ال 146 - َحدَّ

بُو َحاِزٍم، َعْن َسْهِل بِْن َسْعٍد، 
َ
])[، َثنَا َعبُْد الرَّْحَِن ُهَو اْبُن َعبِْد اهلل بِْن ِدينَاٍر، َثنَا أ ـَحنَِفُّ

ْ
ال

ـُحوَّارَى]5[ ـ َفَقاَل َسْهٌل ]6[: 
ْ
]4[؟ ـ َيْعِن ال َكَل])[ رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص انلَّيِقَّ

َ
ُ: أ

َ
نَُّه ِقيَل ل

َ
أ
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]1[ جمع منخل بضم الميم والخاء، وفتح الخاء لغة، اسم آلة على خالف القياس، 
والمعنى: ما كانت لنا المناخل في عهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ولذا قيل: المنخل أول 
بدعة في اإلسالم، وقد روي عن سهل في بعض طرق الحديث: ما رأى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
منخاًل مـن حيـن بعـث إلى حيـن قـبـض، قال الحـافظ ابن حجر: احترز به 
عن قـبل البعث ألنه توجـه قبـله الشام مرتين، والخبز النقي فيه كثير، وكذا 

المناخل. »م«.

]2[ »خوان« قال القاري))(: المشهور فيه كسر المعجمة، ويجوز ضمها وهو المائدة 
مرتفعًا  أرجل ويكون  له  ما  المتعارف على  في  يكن عليه طعام، ويطلق  لم  ما 
عن األرض، واستعماله من صنيع المترفين لئال يفتقروا إلى خفض الرأس عند 

األكل، فاألكل عليه بدعة، انتهى، قلت: بل فيه تشبه بالنصارى أيضًا.

نَْت لَُكْم 
َ
: َهْل ك

ُ
ى))) رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص انلَّيِقَّ َحتَّ ليَِقَ اهلل َتَعاَل، فَِقيَل َل

َ
َما َرأ

َكيَْف  فَِقيَل:  َمنَاِخُل،  َا 
َ

نل َكنَْت  َما  قَاَل:  رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟  َعْهِد  َعَ  َمنَاِخُل])[ 
ِعرِي؟ قَاَل: ُكنَّا َننُْفُخُه َفيَِطرُي ِمنُْه َما َطاَر ُثمَّ َنْعِجنُُه.  ُكنْتُْم تَْصنَُعوَن بِالشَّ

يِب، َعْن يُونَُس، 
َ
نَا ُمَعاُذ ْبُن ِهَشاٍم قَاَل: ثَِن أ

َ
اٍر، أ ُد ْبُن بَشَّ َثنَا حُمَمَّ 147 - َحدَّ

 ِف 
َ

َكَل نيَِبُّ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعَ ِخَواٍن])[ َول
َ
نَِس بْـِن َمـالٍِك قَاَل:َمـا أ

َ
َعْن قَـتَـاَدَة، َعـْن أ

]147[ خ: 5415، ت: 1788، ن في الكبرى:6591، جه: 3292، حم: 13/3.
)))  »ما رأى رسول اهلل« ملسو هيلع هللا ىلص إلخ، المقصود من نفي الرؤية هو المبالغة في نفي األكل ليطابق 
التأبيد،  في  تعارف  وكأنه  خفاء،  الموت  بزمان  مغيًّا  األكل  نفي  جعل  في  لكن  السؤال، 
»العصام«. وفي الشرح: ألنه ملسو هيلع هللا ىلص بعد الموت وقع في جنة النعيم يأكل منها ما يشتهي، )س(.

)))  »جمع الوسائل« )196/1(.
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]1[ »سكرجة« بضم السين المهملة والكاف والراء المشددة المهملة، وقيل: الصواب 
فتح رائه، إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل.

]2[ كذا في بعض نسخ »الشمائل«، وفي أكثرها »على م« بميم مفردة وحرف الجر 
إذا دخل على ما الستفهامية حذف األلف لكثرة الستعمال، لكن قد ترد في 
الستفهامية  بما  الجار  اتصل  إذا  وأيضًا  األصل،  على  القليلة  الستعمالت 

المحذوفة األلف فيكتب باأللف نحو حتام وعالم وإلم.
]3[ »يونس« لما لم يكن عند المصنف ليونس هذا إل هذا الحديث الواحد، نبه عليه ليتميز 
عن غيره سيما يونس بن عبيد البصري أحد الثقات المكثرين، فإن طبقة كليهما على 
ما قاله الحافظ في »الفتح«)4( واحدة، فنقل عن شيخه محمد بن بشار أن يونس الذي 
روى عن قتادة في هذ السند هو يونس اإلسكاف أي: ابن أبي الفرات، واإلسكاف 
وفي  واألحذية،  الخفاف  صانع  وهو  لقبه،  المهملة  السين  وسكون  الهمزة  بكسر 

»القاموس«)5(: األسَكف واإلسكاف واألسكوف والسّكاف والسيَكف: الخفاف.

ُكلُوَن؟ 
ْ
ُت ِلَقتَاَدَة: َفَعل])[ َما َكنُوا يَأ

ْ
ٌق)))، قَاَل: َفُقل  ُمَرقَّ

ُ
ُسُكرََّجٍة)))])[، َوَل ُخِبَ َل
َفِر))).  قَاَل: َعَ َهِذهِ السُّ

ِْساَكُف.
ْ

ي َرَوى َعْن َقتَاَدَة ُهَو يُونُُس اإل ِ
َّ

اٍر: يُونُُس])[ َهَذا اذل ُد ْبُن بَشَّ قَاَل حُمَمَّ

)))  هي فارسية، وأكثر ما يوضع فيه الكوامخ ما يؤتدم به، )س(.
يكون  وقد  مناخل،  عندهم  يكن  ولم  التليين،  والترقيق:  الملّين،  المرّقق:  »مرّقق«  قوله:    (((

المرقق الرغيف الواسع هو الخبز الحوارى، »شرح البخاري«، )س(.
)))  قوله: »السفر« اختيار السفرة على الخوان منه ملسو هيلع هللا ىلص ليكون المسلمون في الدنيا كأنهم عابرو 

سبيل، ول يغفلون عن ارتحاله، )س(.
)4)  »فتح الباري« )531/9(.

)5)  »القاموس المحيط« )ص: 757-756(.
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]1[ »المهلبي« بتشديد الالم المفتوحة نسبة إلى المهلب بن أبي صفرة أحد أجداده.

]2[ قال القاري))(: فأشاء أي: أريد أن أبكي بأن ل أدفع البكاء عن نفسي إل بكيت 
تحزنًا لتلك الشدة التي قاستها الحضرة النبوية، وقال المناوي )4(: مرادها أنه ما 

يحصل من شبع إل تسبب عند مشيئتي للبكاء، فيوجد مني فورًا، انتهى.

]3[ أي: منهما ول من أحدهما كما يشير إليه إعادة »ل« في قولها: »ول لحم«، وقال 
القاري )5(: تنوينهما للتنكير قصدًا للعموم، ول زائدة لتأكيد النفي، وإذا لم يشبع 

منهما فباألولى أن ل يشبع من غيرهما من األعلى كما ل يخفى، انتهى.

 ، ])[، َعْن ُمَادِلٍ ـُمَهلَّيِبُّ
ْ
ْحَُد ْبُن َمِنيٍع، َثنَا َعبَّاُد ْبُن َعبَّاٍد ال

َ
َثنَا أ 148 - َحدَّ

ْشبَُع 
َ
ُت َعَ َعئَِشَة، فََدَعْت ِل بَِطَعاٍم َوقَالَْت: َما أ

ْ
وٍق قَاَل: َدَخل ، َعْن َمْسُ ْعيِبرِّ َعِن الشَّ

ـَحاَل الَِّت 
ْ
ْذُكُر ال

َ
ُت لَِم؟ قَالَْت: أ

ْ
 بَِكيُت)))، قَاَل: قُل

َّ
بِْكَي إِل

َ
ْن أ

َ
َشاُء)))])[ أ

َ
ِمْن َطَعاٍم فَأ

َتنْيِ ِف يَْوٍم َواِحٍد.  لَـْحٍم َمرَّ
َ

])[ َول ْنيَا، َواهلل َما َشِبَع ِمْن ُخْبٍ فَاَرَق َعلَيَْها رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ادلُّ

يِب 
َ
َثنَا ُشْعبَُة، َعْن أ بُو َداوَُد قَاَل: َحدَّ

َ
َثنَا حَمُْموُد ْبُن َغياَْلَن، َثنَا أ 149 - َحدَّ

]148[ م: 2974، ت: 2356.
]149[ تقدم تخريجه برقم: 144.

قوله: »فأشاء« واألظهر أن الفاء للسببية؛ ألن الذي دّل عليه كالمها أن مرادها أنه ما يحصل   (((
لي من شبع ل يوجد مني فورًا من غير تراخ، وقيل: الفاء للتعقيب، فإن البكاء لزم للشبع 
الذي يعقبه المشيئة، وليست المشيئة لزمة للشبع، ولذا قالت: فأشاء ولم تستقر على ما 

أشبع من طعام إل بكيت، )س(.
)))  البكاء ليس للترّحم عليه ملسو هيلع هللا ىلص بل على نفسها لفوت فضيلة بالغ فيها ملسو هيلع هللا ىلص، )س(.

)))  »جمع الوسائل« )198/1(.
)4)  »شرح الشمائل« للمناوي )198/1(.

)5)  »جمع الوسائل« )198/1(.
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بواوين  النسخ  بعض  في  وقع  فما  عمرو،  بن  لعبد اهلل  بيان  عطف  »أبو معمر«   ]1[
المودي إلى أنهما راويان، وبلفظ قال بالتثنية سهو من الكاتب، قاله القاري))(، 

وهو عبد اهلل بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري المقعد البصري.
]2[ هو عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان خرج له الجماعة، فقصر نظر من قال: لم 

توجد ترجمته، قاله المناوي ))(.
]3[ الرقاق بالضم الخبز الرقيق، والرقيق نقيض الغليظ.

]4[ »باب« إلخ، هكذا في النسخ الموجودة، وزيد في الترجمة في بعض النسخ وما 
أكل من األلوان، كما حكاه القاري )4( عن بعض النسخ المصححة.

]5[ ككتاب: ما يؤتدم به. »المغرب« )5(.

ْسوَِد بِْن يَِزيَد، َعْن َعئَِشَة 
َ ْ
ُث، َعِن األ إِْسَحاَق قَاَل: َسِمْعُت َعبَْد الرَّْحَِن ْبَن يَِزيَد ُيَدرِّ

ِعرِي يَْوَمنْيِ ُمتَتَابَِعنْيِ َحتَّ ُيْقبََض))).  قَالَْت: َما َشِبَع رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن ُخْبِ الشَّ

بُو 
َ
أ َعْمٍرو  ْبُن  َعبُْد اهلل  َثنَا  الرَّْحَِن،  َعبِْد  ْبُن  َعبُْد اهلل  َثنَا  َحدَّ  -  150

نٍَس 
َ
يِب َعُروَبَة، َعْن َقتَاَدَة، َعْن أ

َ
ـَوارِِث])[، َعْن َسِعيِد بِْن أ

ْ
َمْعَمٍر])[، َثنَا َعبُْد ال

ًقا])[ َحتَّ َماَت. َكَل ُخْبًا ُمَرقَّ
َ
 أ

َ
َكَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعَ ِخَواٍن َول

َ
قَاَل: َما أ

)26( بَاُب]4[ َما َجاَء فِي ِصَفِة إَِداِم]5[ رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

 :
َ

ُد ْبُن َسْهِل بِْن َعْسَكٍر، َوَعبُْد اهلل ْبُن َعبِْد الرَّْحَِن، قَال َثنَا حُمَمَّ 151 - َحدَّ

]150[ تقدم تخريجه برقم: 148.
]151[ م: 2051، ت: 1840، جه: 3316.

)))  في نسخة: »حتى قبض«.
)))  »جمع الوسائل« )198/1(.

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )198/1(.
)4)  »جمع الوسائل« )199/1(.

)5)  »المغرب« )ص: 22(.
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]1[ »نعم اإلدام« إلخ، قال في »الدر المختار«))(: واإلدام ما يصطبغ به الخبز إذا اختلط 
به كخل وزيت إلخ، فالحديث موافق لمسلك الفقهاء، وقال ابن القيم: هذا ثناء 
عليه بحسب الوقت ل لتفضيله على غيره، ألن سببه أن أهله قدموا له خبزًا فقال: 
أما من أدم؟ قالوا: ما عندنا إل خل، فقال ذلك جبًرا لقلوبهم ل تفضياًل له على 
غيره، كذا في المناوي)4(، قلت: وفيه أنه وقع مدحه في بعض الروايات بدون هذا 

السبب أيضًا.

]2[ »قال عبد اهلل« هذا بيان الفرق في ألفاظ شيخيه محمد وعبد اهلل بأن رواية محمد 
جازمة، ورواية عبد اهلل بلفظ الشك، والمآل واحد.

]3[ سالم بن سليم.

بِيِه، َعْن 
َ
اَن، َثنَا ُسلَيَْماُن ْبُن باَِلٍل، َعْن ِهَشاِم بِْن ُعْرَوَة، َعْن أ َثنَا َيَْي ْبُن َحسَّ

 ،» ـَخلُّ
ْ
َِداُم)))])[ ال

ْ
نَّ رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: »نِْعَم اإل

َ
َعئَِشَة رَِض اهلل َتَعال َعنَْها أ

 .» ـَخلُّ
ْ
َداُم ال ِ

ْ
ِو اإل

َ
ْدُم))) أ

ُ ْ
قَاَل َعبُْد اهلل])[ ْبُن َعبِْد الرَّْحَِن، ِف َحِديِثِه: »نِْعَم األ

ْحوَِص])[، َعْن ِسَماِك بِْن َحْرٍب قَاَل: َسِمْعُت 
َ ْ
بُو األ

َ
َثنَا ُقتَيْبَُة، َثنَا أ 152 - َحدَّ

]152[ م: 2977، ت: 2372، حم: 268/4.
العارفين، »المجمع« )36/1(،  أكثر  به  قنع  القناعة، ولذا  إلى  أقل مؤنًة وأقرب  )))  ألنه 

)س(.
)))  »األدم« بضم الهمزة والدال المهملة، ويجوز إسكانها، جمع إدام، وقيل: المفرد وبالضم 

الجمع، »الشيخ ابن حجر«، )س(.
)))  »الدر المختار« )778/3(.

)4)  »شرح الشمائل« للمناوي )200/1(.
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]1[ استفهام إنكاري.

]2[ قال المناوي))(: »ما« بمعنى الذي بدل من »طعام وشراب« والعائد محذوف أي: 

ما شئتموه، ووجهه القاري بتوجيهات، قال البيجوري ))( : أي: ألستم متنعمين 

في طعام وشراب بالمقدار الذي شئتم من السعة واإلفراط، والخطاب للتابعين 

أو للصحابة بعده ملسو هيلع هللا ىلص.

]3[ »نبيكم« إضافة النبي إليهم إلزامًا لهم وتبكيتًا وحثًّا على التأسي به في اإلعراض 

عن الدنيا ولذاتها وإل فإنه ملسو هيلع هللا ىلص كما أنه نبي للمخاطبين نبي للقائل أيضًا، وقتل 

خالد مالك بن نويرة لما قال له: كان صاحبكم يقول كذا، فقال: صاحبنا وليس 

بصاحبك، فقتله لم يكن لمجرد هذه الكلمة بل ألنه بلغه أنه ارتد، وتأكد ذلك 

بهذه الكلمة، قاله القاري والمناوي )4(.

]4[ »ما يمأل« إلخ، مفعول »يجد«، وما موصولة، و»من الدقل« بيان لما تقدم عليه، 

والدقل بفتحتين: التمر الرديء ويابسه.

يُْت 
َ
َرأ لََقْد  ِشئْتُْم])[؟  َما  اٍب  َوَشَ َطَعاٍم  ِف  لَْستُْم])[ 

َ
أ َيُقوُل:  بَِشرٍي  ْبَن  انلُّْعَماَن 

]4[ َبْطنَُه. َُ
قَِل َما َيْمل ُد))) ِمَن ادلَّ نَِبيَُّكْم])[ َوَما جَيِ

)))  أي: هو لم يّدخر ما يمأل بطنه، )س(.
)))  »شرح الشمائل« للمناوي )200/1(.

)))  »المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية« )ص: 269(.
)4)  »جمع الوسائل« )200/1-201(، و»شرح الشمائل« للمناوي )201-200/1(.
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]1[ بصيغة اسم الفاعل، و»دثار« بكسر الدال المهملة وتخفيف المثلثة.
]2[ قال القاري))): رواه أحمد ومسلم والثالثة، وهو حديث مشهور كاد أن يكون 

متواترًا، انتهى.
]3[ »أبي قالبة« بكسر قاف وتخفيف الالم وبعد األلف موحدة اسمه عبد اهلل بن زيد.
]4[ بفتح الزاي وسكون الهاء وفتح الدال المهملة، و»الجرمي« بالجيم المفتوحة 
والراء الساكنة نسبة لقبيلة جرم كفلس، قال المصنف في »الجامع«))): روي هذا 
الحديث من غير وجه عن زهدم، ول نعرفه إل من حديث زهدم، انتهى. يعني 

مداره عليه.
]5[ قال الحنفي: مفعول قام مقام فاعله، ورده ابن حجر))) فقال: نائب الفاعل ضمير 
إلى أبي موسى، وزعم أنه بلحم دجاج غلط فاحش، وتعقبه القاري فقال: في 

كونه غلطًا فضالً عن أن يكون فاحشًا نظر ظاهر، ووافق المناوي ابن حجر.
]6[ بكسر الدال المهملة، وحكي فتحها وضمها أيضًا.

]153[ م: 2052، د: 3820، ت: 1839، ن: 3796، جه: 3317، حم: 304/3.
]154[ خ: 5518، م: 1649، ت: 1827، ن: 4347، حم: 397/4.

)))  »جمع الوسائل« )201/1(.
))) »سنن الترمذي« )1826(.
)))  »فتح الباري« )647/9(.

، َثنَا ُمَعاِوَيُة ْبُن ِهَشاٍم، َعْن  ـُخَزاِعُّ
ْ
َثنَا َعبَْدُة ْبُن َعبِْد اهلل ال 153 - َحدَّ

ُسْفيَاَن، َعْن حُمَارِِب])[ بِْن ِدثَاٍر، َعْن َجابِِر بِْن َعبِْد اهلل قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
 .» ـَخلُّ

ْ
َِداُم])[ ال

ْ
»نِْعَم اإل

يِب قِاَلبََة])[، 
َ
يُّوَب، َعْن أ

َ
َثنَا َهنَّاٌد، َثنَا َوِكيٌع، َعْن ُسْفيَاَن، َعْن أ 154 - َحدَّ

ِتَ بِلَْحِم]5[ َدَجاٍج]6[ َفتَنَحَّ 
ُ
يِب ُموَس، فَأ

َ
ـَجْرِمرِّ قَاَل: ُكنَّا ِعنَْد أ

ْ
َعْن زَْهَدٍم]4[ ال
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]1[ »رجل« قيل: هو زهدم بنفسه، عبره بالغائب، وقيل: هو رجل آخر، وتؤيده الرواية 

اآلتية، وسيأتي مفصالً.

]2[ استفهام متضمن لإلنكار أي: أّي باعث لك على ما فعلت من التنحي، »ق«.

]3[ »الحبارى« ألفها للتأنيث يقع على الذكر واألنثى والواحد والجمع، طائر طويل 

العنق، في منقاره بعض طول، رمادي اللون، شديد الطيران، يضرب به المثل 

ولذا  الرزق،  تحصيل  في  حيلة  الطيور  أكثر  وهو  الحبارى،  من  اطلب  فيقال: 

خصها في حديث أنس أن الحبارى ليموت هزلً بذنب ابن آدم، يعنى أن تعالى 

يابس  الطير نجعة، ولحمه حار  أبعد  بالذكر ألنها  القطر، وإنما خصها  يحبس 

بطيء النهضام نافع ألهل الرياضة والتعب.              =

ُكُل َشيْئًا نَتْنًا فََحلَْفُت 
ْ
ْيتَُها تَأ

َ
ـَقْوِم، َفَقاَل: َما لََك)))])[؟ َفَقاَل: إِنرِّ َرأ

ْ
رَُجٌل])[ ِمَن ال

ُكُل لَـْحَم َدَجاٍج.
ْ
يُْت رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يَأ

َ
 آُكلََها، قَاَل: اُْدُن فَإِنرِّ َرأ

َ
ْن ل

َ
أ

، َثنَا إِبَْراِهيُم ْبُن َعبِْد  ـبَْغَداِديُّ
ْ
ْعَرُج ال

َ ْ
ـَفْضُل ْبُن َسْهٍل األ

ْ
َثنَا ال 155 - َحدَّ

هِ قَاَل:  بِيِه، َعْن َجدرِّ
َ
، َعِن إِبَْراِهيَم بِْن ُعَمَر بِْن َسِفينََة، َعْن أ الرَّْحَِن بِْن َمْهِديٍّ

ُت َمَع رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لَـْحَم ُحبَارَى])[. 
ْ
َكل

َ
أ

]155[ د: 3797، ت: 1828.
قوله: »مالك... إلى قوله: قال: ادن« إلخ، فيه أنه ينبغي أن يدعو صاحب الطعام حاضر الطعام   (((
الحنث  إلى طعامه، ويسأل عنه سبب المتناع عن األكل، ويسعى في دفعه وأنه يستعمل 
الشرع،  أمر غير مكروه في  بما يكره من  النفس  اعتياد  للشرع، ويجب  في حلف مخالف 

»العصام«، )س(.
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في  المثل  به  ويضرب  الحبرج،  الحبارى  يسمون  مصر  وأهل  القاري))):  قال   =
الحمق، وقيل: يوجد في بطنه حجر إذا ُعلِّق على شخص لم يحتلم ما دام هذا 

عليه، انتهى. وكذا قال الدميري))).

]1[ اختلف في هذا الحديث على أيوب، فروى عنه عن القاسم كما هاهنا، وتقدم 
قريبًا عنه عن أبي قالبة، وقد أخرج البخاري في فرض الخمس برواية حماد بن 

زيد عن أيوب عنهما.

]2[ »التميمي« بميمين بينهما ياء هو الصواب، وصححه في هامش المكتوبة، وما 
قال مولنا العصام وتبعه العالمة المناوي))) من تصويب لفظ التيمي إذ قال: وفي 
بعض النسخ التيمي وهو الظاهر، ألن أيوب من رواة القاسم بن محمد التيمي 
أحد الفقهاء السبعة، انتهى، ليس بصواب، بل القاسم هذا هو قاسم بن عاصم 
التميمي، ويقال: الكليني بنون بعد التحتية، جزم به القاري)4)، وبه جزم الحافظ 
في »الفتح« والعيني في شرح البخاري، وما قال المناوي: إن أيوب هذا من رواة 
القاسم بن محمد فال دليل فيه على أنه ليس من رواة قاسم بن عاصم، كيف وقد 

عده في تالمذته أيضًا أصحاب الرجال، فتأمل.

)))  »جمع الوسائل« )203/1(.
)))  »حياة الحيوان« )321/1(.

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )203/1(.
)4)  »جمع الوسائل« )203/1(.

يُّوَب])[، 
َ
َثنَا َعِلـيُّ بْـُن ُحـْجٍر، َثنَـا إِْسَماِعيُل ْبُن إِبَْراِهيَم، َعْن أ 156 - َحدَّ

بِـي ُمـوَس قَاَل: 
َ
ـَجـْرِمرِّ قَـاَل: ُكنَّا ِعـنَْد أ

ْ
])[، َعْن زَْهَدٍم ال ـَقاِسِم اتلَِّميِمرِّ

ْ
َعِن ال
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]1[ ببناء المجهول من التقديم أي: قدمه بعض خدمه.

وَعبََّدُه، وهو  َلـُه  َذلَّ أي:  الحبُّ  َتيََّمُه  قولهم:  عبد اهلل من  معناه  قبيلة،  اهلل«  »تيم   ]2[
تيم اهلل بن ثعلبة حي من بني بكر، قيل: هذا دليل على أن الممتنع غير زهدم، فإن 
زهدم جرمي، وهذ تيمي، ول مانع من أنهما امتنعا معًا، لكن الحافظ ابن حجر 
بسط الكالم هاهنا ورجح كونهما واحدًا، وجوز انتساب زهدم إليهما معًا، قال 
المناوي والقاري في »جمع الوسائل«))(: لم يصب من زعم أن المبهم هاهنا هو 
زهدم بنفسه وعبر عن نفسه برجل، قلت: لكن الحافظ في »الفتح«)4( ذكر روايات 
عديدة فيها التصريح بأن صاحب الحلف والقصة هو زهدم بنفسه، فارجع إليه لو 

شئت التفصيل، وإليه مال العيني في شرحه.

]3[ »قال« إلخ، يخالف الرواية السابقة في أن قوله هناك متأخر لقول أبي موسى: إني 
رأيته عليه السالم إلخ، والجمع ممكن بتعدد قوله: ادن، بل هو متعين؛ ألنه قال له 

حين تنّحى: ادن، ولما تعلل بما تعّلل قال له: ادن فإني إلخ، قاله القاري)5(.

ـَقْوِم رَُجٌل ِمْن بَِن َتيِْم اهلل])[ 
ْ
َم ِف َطَعاِمِه لَـْحُم َدَجاٍج، َوِف ال َم])[ َطَعاُمُه َوقُدرِّ َفُقدرِّ

 

يُْت 
َ
بُو ُموَس: اُْدُن، فَإِنرِّ قَْد َرأ

َ
 أ

ُ
نَُّه َمْول)))، قَاَل: فَلَْم يَْدُن، َفَقاَل َل

َ
ْحَُر َكأ

َ
أ

 

بًَدا.
َ
ْطَعَمُه))) أ

َ
 أ

َ
ْن ل

َ
ُكُل َشيْئًا َفَقِذْرتُُه فََحلَْفُت أ

ْ
ْيتُُه يَأ

َ
َكَل ِمنُْه، قَاَل])[: إِنرِّ َرأ

َ
رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أ

)))  ألن الموالي أكثرهم في ذلك الزمان لونهم أحمر؛ ألن األسارى أكثرهم يجيئون من الروم، )س(.
جمع  الدجاج  ألن  السابق؛  الحديث  في  وتأنيثه  الدجاج،  جنس  باعتبار  الضمير  تذكير    (((

دجاجة، والكالم في أن الواقع في لفظ الحديث، انتهى. )س(.
)))  »شرح الشمائل« )203/1(، و»جمع الوسائل« )203/1(.

)4)  انظر: »فتح الباري« )647/9(.
)5)  »جمع الوسائل« )204/1(.
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]1[ »رجل« إلخ، هو عطاء الشامي الراوي حديث الدهان، قال البخاري: لم يقم 
حديثه، وذكره العقيلي في »الضعفاء«، وذكره ابن حبان في »الثقات«.

الهمزة  الهمزة وكسر السين، ول يصح ما قيل فيه بضم  بفتح  ]2[ »أبي أسيد« هذا 
مصغرًا، ليس له إل هذا الحديث الواحد، وهو غير أبي أسيد الساعدي الصحابي 
المشهور، وقال المصنف في »جامعه«))( بعد هذا الحديث: هذا حديث غريب 

من هذا الوجه، إنما نعرفه من حديث عبد اهلل بن عيسى. 

]3[ بفتح الميمين بينهما عين مهملة ساكنة.

: َثنَا 
َ

بُو ُنَعيٍْم، قَال
َ
، َوأ َبرْيِيُّ ْحََد الزُّ

َ
بُو أ

َ
َثنَا حَمُْموُد ْبُن َغياَْلَن، َثنَا أ 157 - َحدَّ

ُ: َعَطاٌء، 
َ

اِم ُيَقاُل ل ْهِل الشَّ
َ
ُسْفيَاُن، َعْن َعبِْد اهلل بِْن ِعيىَس، َعْن رَُجٍل])[ ِمْن أ

 

ِهنُوا بِِه؛ فَإِنَُّه ِمْن  يَْت َوادَّ وا الزَّ ِسيٍد)))])[ قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »كُُ
َ
يِب أ

َ
َعْن أ

َشَجَرٍة ُمبَاَرَكٍة«.

َمْعَمٌر])[، َعْن َزيِْد َثنَا  زَّاِق،  َثنَا َعبُْد الرَّ ْبُن ُموَس،  َثنَا َيَْي   158 - َحدَّ
اِب رض اهلل عنه قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  ـَخطَّ

ْ
بِيِه، َعْن ُعَمَر بِْن ال

َ
ْسلََم، َعْن أ

َ
ابِْن أ

ِهنُوا بِِه؛ فَإِنَُّه ِمْن َشَجَرٍة ُمبَاَرَكٍة«))).  يَْت َوادَّ »ُكُوا الزَّ

]157[ ت: 1852، ن في الكبرى: 6669، حم: 497/3.
]158[ ت: 1851، جه: 3319.

اسمه عبد اهلل بن ثابت.  (((
)))  ألنه دعا إبراهيم عليه السالم لها بالبركة، )س(.

)))  »سنن الترمذي« )1852(.
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وصله  في  الحديث  هذا  في  الضطراب  بيان  المصنف  غرض  إلخ،  »فربما«   ]1[
وإرساله، فروى أولً موصولً برواية يحيى عن عبد الرزاق، ثم ذكر بعده بطريق 
نعرفه  ل  حديث  هذا  »جامعه«))(:  في  وقال  مرسالً،  عبد الرزاق  عن  السنجي 
إل من حديث عبد الرزاق عن معمر، وكان عبد الرزاق يضطرب في رواية هذا 
الحديث، فربما ذكر فيه عن عمر عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وربما رواه على الشك، فقال: 
أحسبه عن عمر عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وربما قال: عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

مرسالً، انتهى.

]2[ »السنجي« بكسر السين المهملة وسكون النون نسبة إلى سنج قرية من قرى مرو، 
و»معبد« بفتح الميم وسكون العين المهملة وفتح الموحدة.

ـَحِديِث، فَُربََّما])[ 
ْ
زَّاِق يَْضَطرُِب))) ِف َهَذا ال بُو ِعيىَس: َوَكَن َعبُْد الرَّ

َ
قَاَل أ

رَْسلَُه.
َ
ْسنََدُه، َوُربََّما أ

َ
أ

ـَمْرَوزِيُّ 
ْ
ال َمْعبٍَد  ْبُن  ُسلَيَْماُن  َداوَُد  بُو 

َ
أ وَُهَو   ]([ نِْجُّ السرِّ َثنَا  َحدَّ  -  159

َعِن  بِيِه، 
َ
أ َعْن  ْسلََم، 

َ
أ بِْن  َزيِْد  َعْن  َمْعَمٍر،  َعْن  زَّاِق،  الرَّ َعبُْد  َثنَا   ،((( نِْجُّ السرِّ

َْوُه، َولَْم يَْذُكْر ِفيِه َعْن ُعَمَر.
َ

انلَّيِبرِّ ملسو هيلع هللا ىلص ن

]159[ تقدم تخريجه في الذي قبله.
فإن  متفاوتة،  متدافعة  مختلفة  وجوه  على  يروى  الذي  هو  المضطرب  »يضطرب«  قوله:    (((
ترجح إحدى الوجوه بمرّجح فالحكم للراجح، وليكون مضطربًا، والضطراب قد يقع 

في اإلسناد، ويقع في المتن، »عص«، )س(.
)))  قوله: »السنجي« ذكره ثانيًا إشارة إلى أنه قد يقع في كالم المحدثين ذكر نسبه فقط، وقد 
يقع ذكر نسبه ونسبته، كأنه أراد بذكر السنجي أولً التنبيه على أنه اشتهر بهذا السم، وثانيًا 

نسبة إلى مكانه، )س(.
)))  »سنن الترمذي« )1851(.
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]1[ »الدباء« بضم الدال وتشديد الموحدة وبالمد على األشهر، وحكي القصر أيضًا 
وأنكر، وقيل: خاص بالمستدير منه، »القاري«))).

]2[ شك من الراوي أنس أو من دونه، والضمير للطعام أي: دعي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

]3[ قيل: كان سبب محبته ملسو هيلع هللا ىلص له ما فيه من إفادة زيادة العقل، والرطوبة المعتدلة، وما 
كان يلحظه من السر الذي أودعه اهلل فيه إذا خصصه باإلنبات على يونس عليه 

السالم حتى َتَربَّى في ظله، فكان له كاألم الحاضنة لولدها. »ق«))).

]4[ »غياث« بمعجمة مكسورة فتحتية ثم مثلثة، »المناوي«))).

]5[ بفتح حاء مهملة وكسر كاف، قليل الحديث.

]160[ ن في الكبرى: 6629، حم: 279/3. 
]161[ ن في الكبرى: 6631، جه: 3304، حم: 352/4.

)))  »جمع الوسائل« )206/1(.

)))  »جمع الوسائل« )207/1(.

)))  »شرح الشمائل« )207/1(.

اْبُن  الرَّْحَِن  َوَعبُْد  َجْعَفٍر،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َثنَا  اٍر،  بَشَّ ْبُن  ُد  حُمَمَّ َثنَا  َحدَّ  -  160
انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص  َكَن  قَاَل:  َمالٍِك  بِْن  نَِس 

َ
أ َعْن  َقتَاَدَة،  َعْن  ُشْعبَُة،  َثنَا   :

َ
قَال  ، َمْهِديٍّ

يََديِْه  َبنْيَ  َضُعُه 
َ
فَأ تَتَبَُّعُه 

َ
أ ُت 

ْ
فََجَعل  ،ُ

َ
])[ ل ُدِعَ ْو 

َ
أ بَِطَعاٍم،  ِتَ 

ُ
فَأ بَّاُء])[  ُيْعِجبُُه ادلُّ

بُُّه])[. نَُّه ُيِ
َ
ْعلَُم أ

َ
ِلـَما أ

َثنَا ُقتَيْبَُة ْبُن َسِعيٍد، َثنَا َحْفُص ْبُن ِغيَاٍث]4[، َعْن إِْسَماِعيَل بِْن  161 - َحدَّ
يُْت 

َ
ُت َعَ انلَّيِبرِّ ملسو هيلع هللا ىلص فََرأ

ْ
بِيِه قَاَل: َدَخل

َ
، َعْن َحِكيِم بِْن َجابٍِر]5[، َعْن أ يِب َخادِلٍ

َ
أ
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]1[ من التقطيع، وهو جعل الشيء قطعة قطعة، وباب التفعيل للتكثير، »ق«))).
]2[ »قال أبو عيسى« لما كان جابر بن عبد اهلل هو المشهور من الصحابة، والمطلق يصرف 

إلى المشهور، نبه المصنف على أن هذا رجل آخر صحابي غير ذلك المشهور.
]3[ »ويقال« إلخ، هو جابر بن طارق بن أبي طارق، فقد ينسب إلى أبيه، وقد ينسب 

إلى جده، فيقال: جابر بن أبي طارق، كذا في »اإلصابة« قاله المناوي))).
]4[ ل يعرف ببناء المجهول على الغائب، وببناء المعلوم على المتكلم روايتان، قلت: 

وفيه أن الحافظ ذكر له حديثًا آخر في»اإلصابة«))).
مولى  أنه  رواية  في  لكن  تسميته  على  أقف  لم  العسقالني)4):  قال  »خياطًا«   ]5[
المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص، قاله القاري والمناوي)5)، قلت: ولفظ البخاري برواية ثمامة عن 

أنس: أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أتى مولى له خياطًا، الحديث.

]162[ خ: 2092، م: 2041، د: 3782، ت: 1850، ن في الكبرى: 6628، جه: 3303، حم: 108/3.
)))  »جمع الوسائل« )207/1(.

)))  »اإلصابة في تمييز الصحابة« )544/1(، و»شرح الشمائل« )207/1(.
)))  »اإلصابة في تمييز الصحابة« )544/1(.

)4)  »فتح الباري« )525/9(.
)5)  »جمع الوسائل« 208/1(، و»شرح الشمائل« )208/1(.

ُ بِِه َطَعاَمنَا«.  ُت: َما َهَذا؟ قَاَل: »نَُكثرِّ
ْ
ُع،])[ َفُقل ِعنَْدُه ُدبَّاًء ُيَقطَّ

يِب 
َ
أ اْبُن  َوُيَقاُل])[:  َطاِرٍق،  ْبُن  َجابُِر  ُهَو  َهَذا  وََجابٌِر  ِعيىس])[:  بُو 

َ
أ قَاَل 

َهَذا   
َ

إِل  ُ
َ

ل ُيْعَرُف]4[   
َ

َول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص،  رَُسوِل  ْصَحاِب 
َ
أ ِمْن  رَُجٌل  وَُهَو  َطاِرٍق، 

بُو َخادِلٍ اْسُمُه: َسْعٌد.
َ
ـَواِحُد، َوأ

ْ
ـَحِديُث ال

ْ
ال

نٍَس، َعِن إِْسَحاَق بِْن َعبِْد اهلل
َ
َثنَا ُقتَيْبَُة ْبُن َسِعيٍد، َعْن َمالِِك بِْن أ  162 - َحدَّ

نََس ْبَن َمالٍِك َيُقوُل: إِنَّ َخيَّاًطا]5[ َدَع رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
نَُّه َسِمَع أ

َ
َحَة، أ

ْ
يِب َطل

َ
ابِْن أ
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]1[ قال القاري)4(: يعني بطلب مخصوص أو تبعًا له لكونه خادمًا له ملسو هيلع هللا ىلص.

]2[ »حوالي« بفتح الالم وسكون التحتية مفرد مثنى الصورة بمعنى الجوانب، قاله 
المناوي )5(، فهو مفرد لفظًا ومثنى صورة وجمع معنى، قال القاري )6(: حوالي 

بفتح الالم وسكون الياء، وإنما كسر هاهنا للتقاء الساكنين، انتهى.

]3[ بالمد، ويجوز قصره، جمعه الحالوى، قيل: هو كل شيء فيه حالوة، فقوله: 
»العسل« تخصيص بعد تعميم، وقيل: المراد بها المِجيع وهو تمر يعجن باللبن، 
وقيل: ما صنع من الطعام بحلو، وقد يطلق على الفاكهة، وقال الخطابي: تختص 

بما دخلته الصنعة.

َعاِم، َفَقرََّب  نٌَس))): فََذَهبُْت])[ َمَع رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إَِل َذلَِك الطَّ
َ
ِلَطَعاٍم َصنََعُه، َفَقاَل أ

يُْت 
َ
فََرأ  : نَُسٌ

َ
أ قَاَل  َوقَِديٌد،  ُدبَّاٌء  ِفيِه  َوَمَرقًا  َشِعرٍي،  ِمْن  ُخْبًا  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  رَُسوِل   

َ
إِل

بَّاَء ِمْن يَْوِمئٍِذ.  ِحبُّ ادلُّ
ُ
 أ

ْ
َزل

َ
ْحَفِة])[، فَلَْم أ بَّاَء َحَواَلِ الصَّ ))) ملسو هيلع هللا ىلص يَتَتَبَُّع ادلُّ انلَّيِبَّ

، وََسلََمُة ْبُن َشِبيٍب، َوحَمُْموُد ْبُن  ْوَرِقُّ ْحَُد ْبُن إِبَْراِهيَم ادلَّ
َ
َثنَا أ 163 - َحدَّ

ئَِشَة 
َ
ع َعْن  بِيِه، 

َ
أ َعْن  ُعْرَوَة،  بِْن  ِهَشاِم  َعْن  َساَمَة)))، 

ُ
أ بُو 

َ
أ نَا 

َ
أ قَالُوا:  َغياَْلَن، 

ـَعَسَل.
ْ
َواَء])[ َوال

ْ
ـَحل

ْ
قَالَْت: َكَن انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُيِبُّ ال

]163[ خ: 5431، م: 1474، د: 3715، ت: 1831، ن في الكبرى: 6670، جه: 3323، حم: 59/6.
)))  في نسخة: »قال أنس«.

)))  في نسخة: »فرأيت رسول اهلل«.
)))  في نسخة: »حدثنا أبو أسامة«. ]أبو أسامة[ الكوفي القرشي موالهم المشهور بكنيته ثقة، 

وليس حديثه في الستة، من كبار التاسعة ومنهم أبو أسامة غيره يعرف بالحجام.
)4)  »جمع الوسائل« 208/1(.

)5)  »شرح الشمائل« )208/1(.

)6)  »جمع الوسائل« )208/1(.
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]1[ بفتح الفاء منسوب إلى قرية يقال لها: الزعفرانية، »ق«))(.
ا، والمراد مع الخبز كما في رواية، قاله القاري )4(. ]2[ »شواء« بكسر أوله ممدودًا أي: مشويًّ
]3[ »أبو صخرة« بفتح صاد مهملة وسكون خاء معجمة بعدها راء مهملة، قيل: وفي 

بعض األصول: أبو ضمرة بمعجمة وميم، قلت: وبالمهملة كناه أهل الرجال.
]4[ »ضفت« إلخ، معناه نزلت أنا ورسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ضيفني عىل إنسان، ولفظ أيب داود: ضفت  
النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وي »النهاية«)5(: ضفت الرجل: إذا نزلت به ي ضيافته، وأضفته: إذا أنزلته، =

ٍد  مَّ اُج ْبُن حمَُ ـَحجَّ
ْ
نَا ال

َ
])[، أ ْعَفَراِنُّ ٍد الزَّ مَّ ـَحَسُن ْبُن حمَُ

ْ
َثنَا))) ال 164 - َحدَّ

نَّ 
َ
ُه أ ْخَبَ

َ
نَّ َعَطاَء ْبَن يََساٍر أ

َ
ُد ْبُن يُوُسَف، أ مَّ ِن حمَُ ْخَبَ

َ
قَاَل: قَاَل اْبُن ُجَريٍْج))): أ

َكَل ِمنُْه، ُثمَّ قَاَم 
َ
 رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َجنْبًا َمْشِويًّا فَأ

َ
َبْت إِل َها قَرَّ نَّ

َ
تُْه: أ ْخَبَ

َ
مَّ َسلََمَة أ

ُ
أ

.
َ
أ اَلِة َوَما تَوَضَّ  الصَّ

َ
إِل

َثنَا ُقتَيْبَُة، َثنَا اْبُن لَِهيَعَة، َعْن ُسلَيَْماَن بِْن ِزَياٍد، َعْن َعبِْد اهلل  165 - َحدَّ
ـَمْسِجِد.

ْ
نَا َمَع رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِشَواًء])[ ِف ال

ْ
َكل

َ
ـَحارِِث قَاَل: أ

ْ
ابِْن ال

يِب َصْخَرَة])[ 
َ
َثنَا ِمْسَعٌر، َعْن أ نَا َوِكيٌع، َحدَّ

َ
نْبأ

َ
َثنَا حَمُْموُد ْبُن َغياَْلَن، أ 166 - َحدَّ

ـُمِغرَيِة بِْن ُشْعبََة قَاَل: ِضْفُت]4[ 
ْ
ـُمِغرَيِة بِْن َعبِْد اهلل، َعِن ال

ْ
اٍد، َعِن ال َجاِمِع بِْن َشدَّ

]164[ ت: 1829، ن: 183، حم: 307/6.
]165[ جه: 3311، حم: 190/4.

]166[ د: 188، ن في الكبرى: 6621، حم: 252/4.
)))  في نسخة: »أنبأنا«.

)))  بالجيم أوًل وآخرًا هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، هو فقيه من تبع التابعين، روى 
عنه شيخه يحيى األنصاري، )س(.

)))  »جمع الوسائل« )209/1(.

)4)  »جمع الوسائل« )210/1(.
»النهاية في غريب الحديث واألثر« )109/3(.  (5(
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وي »القاموس« ))(: ضفته أضيفه: نزلت عليه ضيفًا، فظاهر لفظ أيب داود أن املغرية كان   =
ضيفًا له عليه السالم، قال القاري ))(: الظاهر أن لفظة مع ي رواية الرتمذي مقحمة.
وقال الشيخ في »البذل )4(« تحت رواية أبي داود بلفظ: ضفت النبي ملسو هيلع هللا ىلص: أي: نزلت   
عليه ضيفًا ألنه لم يكن من أهل المدينة، ول يأوي إلى أهل ول مال، انتهى، قلت: 
ويمكن الجمع بينهما عندي بأن المغيرة كان ضيفه ملسو هيلع هللا ىلص كما هو نص لفظ أبي داود، 
ا عند أحد، قال القاري )5(: وقد وقعت هذه الضيافة في  وكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع ضيوفه مدعوًّ
بيت ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابنة عم النبي ملسو هيلع هللا ىلص، كذا أفاده القاضي إسماعيل، 
وقال العسقالني: يحتمل أنها كانت في بيت ميمونة، وأما ما قال بعضهم من أن المراد 

جعلته ضيفًا لي حال كوني معه فغير صحيح لما يأباه معنى ضفت لغة، انتهى.
]1[ بفتح الشني املعجمة وسكون الفاء هي السكني العريض الذي امتهن بالعمل، قال املناوي)6(: 

هي السكني العريض العظيم، مجعه شفار ككلب وكالب، وشفرات كسجدة وسجدات.
]2[ بتشديد الزاي من الحز بحاء مهملة: القطع، قال في »المصباح«)7( وغيره: الحزة: =

 ]([ زُّ ْفَرَة)))])[ فََجَعَل يَُ َخَذ الشَّ
َ
، ُثمَّ أ ِتَ ِبَنٍْب َمْشوِيٍّ

ُ
ْلٍَة، فَأ

َ
َمَع رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َذاَت ل

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  رسول  قال  قالت:  عنها  رضي اهلل  عائشة  عن  روي  ما  يعارض  ول  الشفرة«  »أخذ    (((
أبو داود  قال  وأمرأ«،  أهنأ  فإنه  وانهسوه  األعاجم،  صنيع  من  فإنه  بالسكين  اللحم  تقطعوا  »ل 
الجواز  لبيان  للنهي، وأن يكون  ناسخًا  أنه يجوز أن يكون احتزازه  بقوّي على  والبيهقي: ليس 
تنبيهًا على أن النهي للتنـزيه ل للتحريم، وقيل: معنى كونه »من صنيع األعاجم« أي: من دأبهم 
وعادتهم، يعني ل تجعلوا القطع بالسكين عادتكم كاألعاجم، بل إذا كان نضيجًا فانهسوه وإل 
فاقطعوا بالسكين، ويؤيده قول البيهقي عن القطع بالسكين في لحم تكامل نضجًة، انتهى. )س(.

»القاموس المحيط« )ص: 766(.  (((
)))  »جمع الوسائل« )211/1(.

)4)  »بذل المجهود« )83/2(.
)5)  »جمع الوسائل« )211/1(.

)6)  »شرح الشمائل« للمناوي )211/1(.
)7)   »المصباح المنير« )133/1(.



172 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  )6)( باب ما جاء ي صفة إدام رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  

القطعة من اللحم تقطع طولً.  =

]1[ هذا وأمثاله دليل لجواز التثويب وهو اإلعالم للصالة بعد األذان، قال صاحب 
»الهداية))(«: التثويب في الفجر حي على الصالة حي على الفالح مرتين بين 
األذان واإلقامة حسن؛ ألنه وقت نوم وغفلة، وكره في سائر الصلوات، وهذا 
التثويب أحدثه علماء الكوفة بعد عهد الصحابة لتغير األحوال، وخصوا الفجر به 
لما ذكرنا، والمتأخرون استحسنوه في الصلوات كلها لظهور التواني في األمور 
الدينية، كذا في »األوجز« ))(، وفيه أيضًا عدة روايات في الباب تدل على جوازه.

]2[ أي: لصقنا بالتراب من شدة الفقر، هذا أصله، قال الزمخشري: األصل فيما جاء 
من كالمهم من هذا ونحوه كقاتلك اهلل وأخزاك اهلل للتعجب المشعر بأن ذلك 
الفعل بالغ من الندرة والغرابة المبلغ الذي يحق لسامعه أن ينافسه حتى يدعو 
عليه تضجرًا وتخصرًا، ثم كثر حتى استعمل في كل موضع استعجاب أو زجر 
أو تنبيه، انتهى، قال المناوي )4(: فيحتمل أن كره تأذينه مع بقاء الوقت إليذائه 
وهو  بالصالة،  إيذانه  كره  كأنه ملسو هيلع هللا ىلص   :)5( القاري  وقال  خاطره،  وكسر  الضيف 

مشتغل بالعشاء، والحال أن الوقت متسع، انتهى.

))) تَِرَبْت يََداُه])[؟«،  ُ ْفَرَة َفَقاَل: »َما لَ َق الشَّ
ْ
ل
َ
اَلِة، فَأ ِل بَِها ِمنُْه، قَاَل: فََجاَء باَِلٌل يُؤِْذنُُه])[ بِالصَّ

)))  »فقال« أي: رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، »ما له« أي: للمغيرة، فيكون من باب اللتفات أو لبالل، )س(.
)))  »الهداية« )43/1(.

)))  »أوجز المسالك« )41-40/2(.
)4)  »شرح الشمائل« )212/1(.
)5)  »جمع الوسائل« )212/1(.
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]1[ أي: المغيرة بن شعبة.

]2[ الضمير إلى المغيرة، جزم به القاري)))، وقال المناوي وتبعه البيجوري))): أي: 
شارب بالل، وقال القاري))): يحتمل أن يكون الضمير لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ومعنى 
قوله: »أقصه لك« أي: ألجلك تتبرك به، قلت: واألول المتعين لما في رواية ألبي 

داود: وكان شاربي وَفى فقّصه لي على سواك.

]3[ »أبي حيان« بمهملة وتحتية مشددة، هو يحيى بن سعيد الكوفي منسوب إلى تيم 
الرباب، كذا في الشروح والنسخ، وقال القاري)4): وفي نسخة صحيحة التميمي 

بميمين، انتهى.

]4[ »زرعة« بضم الزاي المعجمة وسكون الراء المهملة، اختلف في اسمه على أقوال.

]5[ »فنهس« إلخ، وهو األخذ بأطراف األسنان، إنما فعله ملسو هيلع هللا ىلص ألنه أهنأ وأمرأ، وألنه 
ينبئ عن ترك التكبر والتكلف.

]167[ خ: 3361، م: 194، ت: 1837، ن في الكبرى: 6626، جه: 3307، حم: 331/2.
)))  »جمع الوسائل« )212/1(.

)))  »شرح الشمائل« )212/1(، »المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية« )ص: 285(.
)))  »شرح الشمائل« )212/1(.
)4)  »جمع الوسائل« )213/1(.

ُه َعَ ِسَواٍك«. ْو »قُصُّ
َ
ُه لََك َعَ ِسَواٍك«، أ قُصُّ

َ
ُ: »أ قَاَل])[: َوَكَن َشاِرُبُه])[ قَْد َوَف، َفَقاَل لَ

يِب َحيَّاَن])[ 
َ
ُد ْبُن فَُضيٍْل، َعْن أ ، َثنَا حُمَمَّ ْعَ

َ ْ
َثنَا َواِصُل ْبُن َعبِْد األ 167 - َحدَّ

ِْه 
َ

إِل فَُرفَِع  بِلَْحٍم،  ِتَ انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص 
ُ
أ قَاَل:  ُهَريَْرَة  يِب 

َ
أ يِب ُزرَْعَة]4[، َعْن 

َ
أ ، َعْن  اتلَّيِْمرِّ

َراُع َوَكنَْت ُتْعِجبُُه َفنََهَس]5[ ِمنَْها. اذلرِّ
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]1[ »يعنى ابن محمد« زاد لفظ يعني رعاية للفظ الشيخ لئال يحمل على أن لفظ ابن 
محمد أيضًا زاده شيخه وبينه لئال يلتبس بزهير بن حرب وغيره.

]2[ »سعد« وفي نسخة سعيد، قاله القاري)4(، قلت: وهو غلط، ليس في الرواة أحد 
اسمه سعيد بن عياض، وسعد هذا الراوي لحديث الشاة معدود عندهم، وإنما 

قال فيه: سعيد بن منصور سعيد بن عياض، وهو وهم.

]3[ ببناء المجهول، وكان ذاك في فتح خيبر، فجعل فيه سم قاتل لوقته،فأكل منه لقمة 
فأخبره جبريل، أو الذراع على الخالف المعروف، ويمكن الجمع بأن الذراع 

أخبرته أولً، ثم نزل روح القدس بتصديقها، قاله المناوي)5(.

]4[ »يرى« بضم الياء من اإلراءة، أي: يظن ابن مسعود رضي اهلل عنه، وإنما نسبه إلى =

ٍد،  مَّ ))) َيْعن])[ اْبَن حمَُ بُو َداوَُد، َعْن زَُهرْيٍ
َ
اٍر، َثنَا أ ُد ْبُن بَشَّ َثنَا حُمَمَّ 168 - َحدَّ

َن انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
يِب إِْسَحاَق، َعْن َسْعِد])[ بِْن ِعيَاٍض، َعِن ابِْن َمْسُعوٍد))) قَاَل: ك

َ
َعِن أ

وُه. ـيَُهوَد َسمُّ
ْ
نَّ ال

َ
َن يَُرى]4[ أ

َ
َراِع، َوك )))])[ ِف اذلرِّ َراُع، قَاَل: وَُسمَّ ُيْعِجبُُه اذلرِّ

]168[ حم: 394/1.
قوله: »زهير« وهو اثنان: ابن حرب، وهو الشيخ المشهور الذي روى عنه مسلم أكثر من   (((
ألف حديث، من العاشرة، وزهير بن محمد التيمي، هو هذا، وفيه ضعف، من السابعة، فلذا 

فسره الراوي بقوله: يعني ابن محمد، »عص«، )س(.
)))  ابن الغافل الهذلي، من السابقين األولين، سادس ستة في اإلسالم، شهد مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
بدًرا وأحدًا والخندق وبيعة الرضوان وسائر المشاهد، وهو صاحب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وهو 

ابن أم عبد الصحابية، »العصام«، )س(.
)))  في نسخة: »فسّم«.

)4)  »جمع الوسائل« )214/1(.
)5)  »شرح الشمائل« للمناوي )214/1(.
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اليهود لتفاقهم ومشورتهم وإل فكانت المباشرة لذلك زينب بنت الحارث امرأة   =
سالم بن مشكم اليهودي، وقد أحضرها النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: ما حملك على ذلك؟ 
فقالت: قلت: إن كان نبيًّا ل يضره السم وإل استرحنا، فعفا عنها ولم يعاقبها، قال 
الزهري وغيره: فأسلمت، فلما مات بشر بن البراء وكان أكل معه منها دفعها لورثته 
فقتلوها قودًا، وبه جمع القرطبي وغيره، قاله المناوي)))، قلت: والقود مختلف فيه 
بين األئمة كما بسط في »البذل«)))، وما قالت: إن كان نبيًّا لم يضره، المراد المضرة 
الخاصة، وهي القتل كما حققه الحافظ في »الفتح«)))، فال ينافيه المضرة الواقعة.

]1[ »أبان« بفتح الهمزة وتخفيف الباء الموحدة ابن يزيد العطار.

]2[ »أبي عبيد« كذا في أكثر النسخ الموجودة عندي، وفي نسخة بالتاء، وقال زين 
الحفاظ: كذا وقع في سماعنا من كتاب »الشمائل« بزيادة تاء التأنيث، وكذا ذكره 
المصنف في »جامعه«، والمعروف أنه بال تاء، وهو مولى النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ليس له إل 
هذا الحديث الواحد، قاله المناوي)4)، قلت: وهكذا في النسخ التي عندنا من 
المكتوبة والمطبوعة بدون الهاء، وكذا في كتب الرجال، فزيادة الهاء ليس بذاك، 
وما قاله المناوي كذا ذكره المصنف في »جامعه« المراد أنه ذكره فيمن في الباب.

]169[ حم: 484/3.
)))  »شرح الشمائل« )214/1(.

)))  »بذل المجهود« )633/12(.
)))  »فتح الباري« )497/7(.

)4)  »شرح الشمائل« للمناوي )215/1(.

بَاُن])[ ْبُن يَِزيَد، 
َ
اٍر، َثنَا ُمْسِلُم ْبُن إِبَْراِهيَم، َثنَا أ ُد ْبُن بَشَّ َثنَا حُمَمَّ 169 - َحدَّ

يِب ُعبَيٍْد])[ قَاَل: َطبَْخُت لِلنَّيِبرِّ ملسو هيلع هللا ىلص قِْدًرا 
َ
َعْن َقتَاَدَة، َعْن َشْهِر بِْن َحوَْشٍب، َعْن أ
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]1[ ولفظ المصنف في »الجامع«: ثنا فليح بن سليمان عن عبد الوهاب بن يحيى من 
ولد عباد بن عبد اهلل بن الزبير.

]2[ »ما كان« إلخ، قال زين الحفاظ: كذا وقع في أصل سماعنا من »الشمائل« بالنفي، 
ووقع في سماعنا من »الجامع« باإلثبات وليس بجيد، إذ الستدراك بعد ذلك ل 
يناسب، فهو إما سقط لفظ ما من بعض الرواة، أو أصلحه بعض المتجاسرين 
ليناسب بقية األحاديث في كون الذراع كانت تعجبه مع أنه ل منافاة بينهما، قلت: 

لكن النسخ التي بأيدينا من »الجامع« فيها أيضًا بلفظ النفي.

ُُه، ُثمَّ قَاَل:  َراَع«، َفنَاَوتلْ ِن اذلرِّ
ْ
َراَع، ُثمَّ قَاَل: »نَاِول ُُه اذلرِّ َراُع، َفنَاَوتلْ َوَكَن ُيْعِجبُُه اذلرِّ

ي  ِ
َّ

اِة ِمْن ِذَراٍع؟! َفَقاَل: »َواذل ُت: يَا رَُسوَل اهلل، َوَكْم لِلشَّ
ْ
َراَع«، َفُقل ِن اذلرِّ

ْ
»نَاِول

َراَع َما َدَعوُْت«. َِن اذلرِّ َاَوتلْ
َ

َنْفِس بِيَِدهِ لَْو َسَكتَّ نل
، َثنَا َيَْي ْبُن َعبَّاٍد، َعْن فُلَيِْح])[ ْعَفَراِنُّ ٍد الزَّ ـَحَسُن ْبُن حُمَمَّ

ْ
َثنَا ال  170 - َحدَّ

اِب ْبُن َيْي ـوَهَّ
ْ
ُ: َعبُْد ال

َ
ثَِن رَُجٌل ِمْن بَِن َعبَّاٍد ُيَقاَل ل ابِْن ُسلَيَْماَن قَاَل: َحدَّ

 

، َعْن َعئَِشَة رَِضَ اهلل َعنَْها قَالَْت: َما َكَن])[  َبرْيِ ابِْن َعبَّاٍد، َعْن َعبِْد اهلل بِْن الزُّ
 ِغبًّا)))، 

َّ
ُد اللَّْحَم إِل  جَيِ

َ
 رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، َولَِكنَُّه َكَن ل

َ
))) اللَّْحِم إِل َحبَّ

َ
َراُع))) أ اذلرِّ

]170[ ت: 1838.
النووي رحمه اهلل أن  الدين  إلخ، هذا يخالف ما ذكر اإلمام محيي  الذراع«  »ما كان  قوله:   (((
محبته ملسو هيلع هللا ىلص للذراع ألنه أحسن نضجًا واستمراًء وألّذ وأبعد عن األذى، وكان النووي لم يوثق 

رواية هذا الحديث الشتمال إسناده على رجل مجهول، »العصام«، )س(.
)))  في نسخة: »بأحب«.

)))  قوله: »ِغبًّا« الغّب من أوراد اإلبل أن ترد الماء يومًا وتدعه يومًا، ثم تعود، فنقل إلى الزيارة 
أسبوع،  كل  في  الحسن:  وقال  أيام،  بعد  زائرًا  جاء  إذا  الرجل  غب  يقال:  أيام،  بعد  وإن 

»النهاية« )336/3(، )س(.
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]1[ أي: يسرع.

]2[ قيل: هذا بحسب ما فهمته رضي اهلل عنها، والذي دلت عليه األخبار الصحيحة أنه 
كان يحبه محبة غريزة طبيعية، وكأنها أرادت تنـزيه مقامه الشريف عن أن يكون 
له ميل إلى شيء من المالذ، وفيه إيهام قصور الفهم إلى هذه الصديقة العالمة، 
وقيل: ل منافاة لهذا الحديث ببقية أحاديث الباب إذ يجوز أن تعجبه وليست 

بأحب إليه.

 ]3[ »فهم« بفتح الفاء وسكون الهاء كسهم أبو قبيلة، واسم هذا الشيخ محمد بن عبد اهلل 
ابن أبي رافع، وقيل: اسم أبيه عبد الرحمن، قال ميرك: أكثر ما يأتي في الحديث 
ما ذكره بعض  البيجوري))):  عن شيخ من فهم غير مسمى، »قاري«)))، وقال 

الشراح أنه بالقاف والتاء فخطأ صريح وتحريف قبيح.

]4[ »لحم الظهر« وجه المناسبة بالترجمة بأن كونه أطيب يقتضي أنه عليه السالم لعله 
تناوله في بعض األحيان، ثم ل مخالفة للحديث لما تقدم من روايات الذراع فال 

حاجة إلى التوجيه بأن الرواية ضعيفة لمكان شيخ.

]171[ ن في الكبرى: 6623، جه: 3308، حم: 205/1.
»جمع الوسائل« )217/1(.  (((

)))  »المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية« )ص: 291(.

ْعَجلَُها نُْضًجا.
َ
َها])[ أ نَّ

َ
َْها  أِل

َ
َوَكَن َيْعَجُل])[ إِل

قَاَل:َسِمْعُت  ِمْسَعٌر  َثنَا  ْحََد، 
َ
أ بُو 

َ
أ َثنَا  َغياَْلَن،  ْبُن  حَمُْموُد  َثنَا  َحدَّ  -  171

َشيًْخا ِمْن َفْهٍم])[ قَاَل: َسِمْعُت َعبَْد اهلل ْبَن َجْعَفٍر َيُقوُل: َسِمْعُت رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ْهِر«]4[. ْطيََب اللَّْحِم لَـْحُم الظَّ

َ
َيُقوُل: »إِنَّ أ
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]1[ »الحباب« بضم الحاء المهملة وتخفيف الموحدة كغراب، وتقدم في اللباس بال 
لم، ول بدع، فإن األعالم المنقولة عن المصادر يجوز قرنها بالالم وعدمه، فإن 

الحباب بالضم في األصل مصدر بمعنى الحبب جعل علمًا، »م«))(.
]2[ »المؤمل« بتشديد الميم المفتوحة، وقيل: بكسرها، »القاري«.

]3[ »ابن أبي مليكة« هو عبد اهلل بن عبيد اهلل بن أبي مليكة كطليحة، فهو منسوب إلى جده.
]4[ »أبي حمزة« وفي نسخة: ابن أبي حمزة، قاله القاري )4(، قلت: والظاهر األول، 

وهو ثابت بن أبي صفية الثمالي.
]5[ »الثمالي« بضم المثلثة وخفة الميم، منسوب إلى ثمالة لقب عوف بن أسلم، أحد 
أجداد أبي حمزة، لقب به ألنه كان يسقيهم اللبن بثمالته أي: َرْغَوته، قاله القاري)5(.

]6[ »هاتي« بإثبات الياء بصيغة أمر، وما أجاد من قال: اسم فعل.
]7[ »أقفر« من القفار بالقاف والفاء: الطعام بال إدام، كذا في »المجمع«)6(، وقال أيضًا =

ـُحبَاِب])[ )))، َعْن َعبِْد اهلل بِْن 
ْ
َثنَا ُسْفيَاُن ْبُن َوِكيٍع، َثنَا َزيُْد ْبُن ال 172 - َحدَّ

.» ـَخلُّ
ْ
َِداُم ال

ْ
نَّ انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: »نِْعَم اإل

َ
يِب ُملَيَْكَة])[، َعْن َعئَِشَة: أ

َ
ِل])[، َعِن ابِْن أ ـَمَؤمَّ

ْ
ال

يِب 
َ
أ ثَابٍِت  َعْن  َعيَّاٍش،  ْبُن  بَْكِر  بُو 

َ
أ َثنَا  ُكـَريٍْب،  بُو 

َ
أ َثنَا  َحدَّ  -  173

انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص   َّ َعَ َدَخَل  قَالَْت:  َهانٍِئ،  مرِّ 
ُ
أ َعْن   ، ْعيِبرِّ الشَّ َعِن   ،]5[ اثلَُّماِلرِّ َحَْزَة]4[ 

 

ْقَفَر)))]7[ 
َ
، َفَقاَل: »َهات]6[، َما أ  ُخْبٌ يَابٌِس وََخلٌّ

َّ
، إِل

َ
ـُت: ل

ْ
ٌء؟«، َفُقل ِعنَْدِك َشْ

َ
َفَقاَل: »أ

]172[ م: 2051، ت: 1840، جه: 3316.
]173[ ت: 1841.

في نسخة: »حباب«.  (((
في نسخة: »قفر«.  (((

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )217/1(.
)4)  »جمع الوسائل« )218/1(.
)5)  »جمع الوسائل« )218/1(.

)6)  »مجمع بحار األنوار« )162/4، 4/ 303(.
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في الفاء مع القاف: الفقار هو الخبز وحده، انتهى.  =
قلت: وكذا يوجد النسختان معًا في »الشمائل«، لكن قال المناوي ))(: وهم من   

جعله بالفاء مع القاف.
]1[ أي: مطلقًا، أو نساء زماهنا، أو نساء رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص التي كن ي زماهنا، قاله القاري))(، 
وقال املناوي)4(: من أطلق النساء ورد عليه خدجية فإهنا أفضل من عائشة عىل الصواب 
لترصحيه ملسو هيلع هللا ىلص بأنه مل يرزق خريًا من خدجية، قال القاري)5(: ي احلديث إشارة إىل أن الفضائل 
التي اجتمعت ي عائشة ما توجد ي مجيع النساء من كوهنا امرأة أفضل األنبياء وأحب النساء 
إليه وأعلمهن وأنسبهن وأحبهن، وإن كانت خلدجية وفاطمة وجوه أخر من الفضائل، لكن 
اهليئة اجلامعية ي الفضيلة املشبهة بالثريد مل توجد ي غريها، وبسط القاري )6( الكالم عىل 

روايات التفضيل بني خدجية وفاطمة ومريم وآسية، فارجع إليه لو شئت التفصيل.
]2[ »الثريد« إلخ، يعني كما أنه جامع لفوائد شتى من الغذائية واللذة والقوة حتى قيل: =

 .» ْدٍم فِـيـِه َخلٌّ
ُ
َبيْــٌت ِمْن أ

ُد ْبُن َجْعَفٍر، َثنَا ُشْعبَُة،  َثنَا حُمَمَّ ، قَاَل: َحدَّ ـُمثَىنَّ
ْ
ُد ْبُن ال َثنَا حُمَمَّ 174 - َحدَّ

قَاَل:  انلَّيِبرِّ ملسو هيلع هللا ىلص  َعِن  يِب ُموَس، 
َ
أ َعْن   ، ـَهْمَداِنرِّ

ْ
ال َة  ُمرَّ َعْن  َة،  ُمرَّ بِْن  َعْمِرو  َعْن 

َعاِم«.  يِد)))])[ َعَ َسائِِر الطَّ ِ
»فَْضُل َعئَِشَة َعَ النرَِّساِء])[ َكَفْضِل الثَّ

]174[ خ: 3433، م: 2431، ت: 1834، ن: 3947، جه: 3280، حم: 394/4.
بني  جامع  اللحم  مع  ألنه  أفضل؛  ألنه  بالثريد  مثل  الطعام«  سائر  عىل  الثريد  »كفضل  قوله:    (((
الغذائية واللذة والقوة وسهولة التناول وقلة املؤنة ي املضغ، تفضل بأهنا أعطيت مع حسن اخللق 
وفصاحة اللهجة ورزانة الرأي، فهي تصلح للتبّعل واحلديث، وحسبك أهنا عقلت ما مل يعقل 

غريها من النساء، وروت ما مل يرو مثلها ي الرجال، »جممع بحار األنوار« )286/1(، )س(.
)))  »شرح الشمائل« للمناوي )218/1(.

)))  »جمع الوسائل« )219/1(.

)4)  »شرح الشمائل« )219/1(.

)5)  »جمع الوسائل« )219/1(.
)6)  انظر: »جمع الوسائل« )219/1(.
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إنه يعيد الشيخ إلى صباه، كذلك هي رضي اهلل عنها تجمع بين فضائل شتى من   =
الفضل والفقه والفصاحة والفطانة وغيرها.

]1[ »أبو طوالة« بضم الطاء المهملة كثمالة قاضي المدينة زمن عمر ابن عبد العزيز 
رحمه اهلل.

]2[ »ثور« قيل: الثور: قطعة من األقط، فاإلضافة على سبيل التجريد أو بيانية، وقيل: 
الثور القطعة مطلقًا، »ق«))(.

]3[ ظاهر السياق أن أبا هريرة أراد أن يبين أن الحكم السابق وهو الوضوء من ثور 
أقط قد نسخ بفعله ملسو هيلع هللا ىلص بآخره من أكله كتف الشاة وعدم توضئه، وكانت مسألة 
الوضوء مما مست النار خالفية في السلف، ثم أجمع العلماء على أنه ل يجب 
الوضوء منه، والظاهر من إيراد هذا الحديث في هذا الباب أن المصنف أراد أن 
يبين أنه ملسو هيلع هللا ىلص أكل ثور األقط وكتف الشاة بطريق الستدام، وليس في لفظ الخبر =

ُّ ْبُن ُحْجٍر، َثنَا إِْسَماِعيُل ْبُن َجْعَفٍر، َثنَا َعبُْد اهلل اْبُن  َثنَا َعِ 175 - َحدَّ
نََس ْبَن َمالٍِك َيُقوُل: 

َ
نَُّه َسِمَع أ

َ
بُو ُطَوالََة])[، أ

َ
نَْصارِيُّ أ

َ ْ
َعبِْد الرَّْحَِن بِْن َمْعَمٍر األ

َعاِم«. يِد َعَ َسائِِر الطَّ ِ
قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »فَْضُل َعئَِشَة َعَ النرَِّساِء َكَفْضِل الثَّ

ٍد، َعْن ُسَهيِْل ـَعِزيِز ْبُن حُمَمَّ
ْ
نَا َعبُْد ال

َ
أ ُقتَيْبَُة ْبُن َسِعيٍد،  َثنَا   176 - َحدَّ

 ِمْن ثَْوِر 
َ
أ ى رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص تَوَضَّ

َ
نَُّه َرأ

َ
يِب ُهَريَْرَة، أ

َ
بِيِه، َعْن أ

َ
يِب َصاِلٍح، َعِن أ

َ
ابِْن أ

.
ْ
أ َكَل ِمْن َكِتِف َشاٍة، ُثمَّ َصلَّ َولَْم َيتَوَضَّ

َ
قٍِط)))])[، ُثمَّ َرآُه])[ أ

َ
أ

]175[ خ: 3770، م: 2446، ت: 3887، ن في الكبرى: 6658، جه: 3281، حم: 156/3.
]176[ جه: 493، حم: 389/2.

األقط: لبن جامد مستحجر، »النهاية« )228/1(.  (((
)))  »جمع الوسائل« )220/1(.
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ما يدل عليه صريحًا إل أن يقال: إنها من جملة اإلدام عادة، فاعتبر العرف وحمل   =
عليه الحديث، »ق«))).

]1[ »ابن أبي عمر« قيل: اسمه محمد بن يحيى بن أبي عمر، فهو منسوب إلى جده، 
وقيل: أبو عمر كنية أبيه يحيى، »ق«))).

]2[ »أبيه« كذا في أكثر النسخ، وفي بعضها: ابنه، وهو صواب عندي، والمراد به ابنه 
بكر بن وائل، فهو من رواية األكابر عن األصاغر، ولفظ أبيه تصحيف؛ ألن والد 
وائل وهو داود ليس من رواة الصحاح، والحديث أخرجه أبو داود في األطعمة 
بلفظ »ابنه«، وابن ماجه بلفظ »أبيه«، والعجب من الكل ما وقع في جامع المصنف 

بلفظ »عن ابنه نوف«، فلفظ ابنه صحيح لكن ليس في الرواة أحد اسمه نوف.

 ]3[ »الحسين بن محمد« وفي نسخة: سفيان بن محمد، قال ميرك: وهي غلط ألن سفيان 
ابن محمد لم يذكر في الرواة، انتهى، قلت: ولذا لم يذكره الحافظ في »تهذيبه«.

]4[ »الفضيل« بضم ففتح فتحتية ساكنة، وفي بعض النسخ: الفضل، قال أصيل الدين: 
كذا في أكثر النسخ، وهو غلط، والصواب فضيل مصغرًا، قلت: ليس فضل بن 

سليمان أحد من الرواة.

]177[ د: 3744، ت: 1059، ن في الكبرى: 6566.
)))  »جمع الوسائل« )220/1(.
))) »جمع الوسائل« )221/1(.

يِب ُعَمَر])[، َثنَا ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَيْنََة، َعْن َوائِِل بِْن َداوَُد، 
َ
َثنَا اْبُن أ 177 - َحدَّ

ْولََم 
َ
أ قَاَل:  َمالٍِك  بِْن  نَِس 

َ
أ َعْن   ، الزُّْهِريرِّ َعِن  َوائٍِل،  ْبُن  أبِيِْه])[ وَُهَو بَْكُر  َعِن 

رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعَ َصِفيََّة بِتَْمٍر وََسِويٍق. 

ـُفَضيُْل]4[ ْبُن ُسلَيَْماَن،
ْ
، َثنَا ال ْصِيُّ

ـبَ
ْ
ٍد])[ ال ـُحَسنْيُ ْبُن حُمَمَّ

ْ
َثنَا ال 178 - َحدَّ
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]1[ بالفاء آخره دال مهملة، »م«))(.
]2[ »مولى« صفة لقوله: »أبي رافع« يعني أبو رافع كان مولى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وهو 

غلبت عليه كنيته، اختلف في اسمه على أقوال.
]3[ »سلمى« بفتح أوله زوجة أبي رافع، وهي كانت قابلة إبراهيم ابن المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص.

]4[ في نسخة بدله »الحسين« مصغرًا، »ق«، »م«)4(.
]5[ ألنها كانت خادمة له ملسو هيلع هللا ىلص وطباخة.

]6[ بصيغة المعلوم إما من اإلعجاب، فرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مفعوله، والضمير المستتر فيه 
فاعله، وضمير  باب علم، فرسول اهلل  بفتحتين من  العجب  أو من  للموصول، 

الموصول في الصلة محذوفة أي: مما كان يعجبه ملسو هيلع هللا ىلص، »ق« )5(.
بالنصب مفعوله، وهو بفتح  التحسين، و»أكله«  ]7[ من اإلحسان، وفي نسخة من 

الهمزة وسكون الكاف مصدر، »ق« )6(.
]8[ »ل تشتهيه« إلخ، أفردت ألنها خاطبت أعظمهم أو ألنهم لتحاد بغيتهم كانوا =

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  رَُسوِل  َمْول])[  َرافٍِع  يِب 
َ
أ بِْن  رِّ 

َعِ بِْن  ُعبَيِْد اهلل  َمْوَل  فَائٌِد)))])[  ثَِن  َحدَّ
ٍّ َواْبَن  ـَحَسَن]4[ ْبَن َعِ

ْ
نَّ ال

َ
َم:])[ أ

ْ
تِِه َسل ، َعْن َجدَّ ٍّ َثنَا ُعبَيُْد اهلل ْبُن َعِ قَاَل: َحدَّ

 

ا َكَن ُيْعِجُب]6[  َا َطَعـاًما ِممَّ
َ

تَـوَْها]5[ َفَقالُوا لَـَها: اْصنَِع نل
َ
َعبَّـاٍس َواْبَن َجـْعَفٍر أ

 

ـيَْوَم)))، ])[ قَاَل: بََل اْصنَِعيِه 
ْ
 تَْشتَِهيِه ال

َ
لَُه،]7[ َفَقالَْت: يَا ُبَنَّ ل

ْ
ك

َ
رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َوُيِْسُن أ

)))  في نسخة: »حدثنا فائد«.
)))  ألن اليوم يوم سعة األرزاق أو يوم عادة الناس على أكل األطعمة اللذيذة التي طبخها األعاجم 

بعد بسط اإلسالم، )س(.
)))  »شرح الشمائل« )222/1(.

)4)  »جمع الوسائل« )221/1(، و»شرح الشمائل« للمناوي )222/1(.
)5)  »جمع الوسائل« )222/1(.
)6)  »جمع الوسائل« )222/1(.
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كواحد، قاله البيجوري)))، والمعنى أن هذا الطعام ل تحبونه اليوم لتغير الحالة   =
من العسر إلى اليسر.

]1[ بفتح الفوقية وكسر الموحدة: أبزار الطعام، وهي أدوية حارة يؤتى بها من الهند، 
وقيل: هو مركب من الكزبرة والزنجبيل والّرازيانج والكّمون،جمع تابل بموحدة 

مكسورة أو مفتوحة، »ق«))).

نبيح،  ابن  المهملة مصغرًا، وفي نسخة:  النون والموحدة والحاء  »نبيح« بضم   ]2[
والمؤيد بكتب الرجال هو األول، وليس عندهم أحد يشتهر بابن نبيح.

]3[ بفتح العين المهملة والنون وبالزاي، منسوب إلى بني عنزة، قبيلة من ربيع، قاله 
القاري)))، وقال البيجوري)4): عنزة بفتحات: حي من ربيعة.

]4[ »قصة« قال القاري)5): قصة جابر في غزوة الخندق إذ قال: انكفأت إلى امرأتي =

)))  »المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية« )ص: 298(.
)))  »جمع الوسائل« )223/1(.
)))  »جمع الوسائل« )223/1(.

)4)  »المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية« )ص: 299(.
)5)  »جمع الوسائل« )223/1(.

ِعرٍي َفَطَحنَتُْه، ُثمَّ َجَعلَتُْه ِف قِْدٍر، وََصبَّْت  َخَذْت َشيْئاً ِمْن الشَّ
َ
َا، قَاَل: َفَقاَمْت فَأ

َ
نل

ِْهْم، َفَقالَْت: َهَذا 
َ

َبتُْه إِل ُفَل َواتلََّوابَِل])[ َفَقرَّ
ْ
ـُفل

ْ
َعلَيِْه َشيْئًا ِمْن َزيٍْت، وََدقَِّت ال

لَُه.
ْ
ك

َ
ا َكَن ُيْعِجُب انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُيِْسُن أ ِممَّ

ْسوَِد بِْن 
َ ْ
ْحََد، َثنَا ُسْفيَاُن، َعِن األ

َ
بُو أ

َ
َثنَا حَمُْموُد ْبُن َغياَْلَن، َثنَا أ 179 - َحدَّ

نِلَا   تَانَا انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف َمْنِ
َ
])[، َعْن َجابِِر بِْن َعبِْد اهلل قَاَل: أ ـَعَنِيرِّ

ْ
قَيٍْس، َعْن نُبَيٍْح])[ ال

ٌة]4[. ـَحِديِث قِصَّ
ْ
ِبُّ اللَّْحَم«، َوِف ال

ُ
نَّا ن

َ
ُهْم َعِلُموا أ نَّ

َ
ُ َشاًة، َفَقاَل: »َكأ

َ
فََذَبْنَا ل
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فقلت: هل عندك شيء، فإني رأيت بالنبي عليه السالم جوعًا، الحديث. أخرجه   =
صاحب »المشكاة« برواية المتفق عليه، ويشكل عليه أن هذه الرواية تدل على أن 
ذبح الشاة بعد إتيانه عليه السالم، ورواية »المشكاة« تدل على عكسه، والجمع 
بينهما هين جمعهما القاري بثالثة وجوه، وقال المناوي))): هذا الحديث يدل 
على ذبح الشاة بعد مجيء النبي ملسو هيلع هللا ىلص منزلهم، وفي حديث الخندق كان ذبح الشاة 

قبل المجيء، فالظاهر أن هذه القصة غيرها.

]1[ هكذا رواه المصنف في »الجامع«، وصرح أبو داود بسماع ابن المنكدر عن جابر 
إذ أخرج برواية ابن جريج أخبرني محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد اهلل 
يقول: قربت للنبي ملسو هيلع هللا ىلص خبزًا ولحمًا، الحديث، فما في »التلخيص الحبير«))) عن 
 الشافعي أن ابن المنكدر لم يسمعه عن جابر، بل بينهما واسطة عبد اهلل بن محمد 

ابن عقيل مشكل، أللهم إل أن يقال: إنه حديث آخر، وفيه ما فيه.

وخالفهم  وغيرهم،  والبيهقي  والطحاوي  »الجامع«  في  المصنف  ذكره  هكذا   ]1[
أبو داود فأخرج برواية ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن جابر يقول: قربت 
للنبي ملسو هيلع هللا ىلص خبزًا ولحمًا، الحديث، وضبطه بعض شراح أبي داود بصيغة المتكلم، =

]180[ ت: 80.
)))  »شرح الشمائل« للمناوي )223/1(.
)))  انظر: »التلخيص الحبير« )329/1(.

ِد بِْن َعِقيٍل،  يِب ُعَمَر، َثنَا ُسْفيَاُن، َثنَا َعبُْد اهلل ْبُن حُمَمَّ
َ
َثنَا اْبُن أ  180 - َحدَّ

ـُمنَْكِدِر، َعْن َجـابٍِر])[ قَاَل: َخَرَج 
ْ
ُد ْبُن ال نَا ُمـَحمَّ

َ
َسِمـَع َجـابًِرا، قَاَل ُسْفيَاُن: َوأ

 

َتتُْه 
َ
َكَل ِمنَْها، َوأ

َ
ُ َشاًة فَأ

َ
نَْصاِر، فَذَبَْت ل

َ ْ
ٍة])[ ِمَن األ

َ
نَا َمَعُه، فََدَخَل َعَ اْمَرأ

َ
رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َوأ
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فإن لم يجمع بوجوه التأويل وهي محتملة قريبة، فرواية الترمذي أولى لتفاق   =
غير واحد على هذا السياق، وسكتوا عن اسم المرأة، والظاهر عندي أنها عمرة، 
فقد قال الحافظ في »اإلصابة«))(: عمرة بنت حرام بفتحتين، وقيل: بنت حزم 
بسكون الزاي األنصارية، زوج سعد بن الربيع، ذكرت في حديث جابر أخرجه 
 الطبراني))( وغيره من طريق يحيى بن أيوب عن محمد بن ثابت البناني عن محمد 
ابن المنكدر عن جابر عن عمرة بنت حزم: أنها جعلت للنبي ملسو هيلع هللا ىلص في صور نخل 
كبيسة ورثيئة)4(، وذبحت له شاة فأكل منها وتوضأ وصلى الظهر، ثم قدمت له 

من لحمها فأكل وصلى العصر ولم يتوضأ، انتهى. 

]1[ »بقناع« بكسر القاف: الطبق الذي يؤكل عليه، كذا في »الصحاح«)5(، وقيده في 
»القاموس«)6( بأنه طبق من سعف النخل، »ق«)7(.

]2[ »بعاللة« بضم العين المهملة أي: بقية، قيل: فيه شبع من لحم في يوم مرتين، فما 
مّر عن عائشة رضي اهلل عنها من نفي ذلك إنما هو باعتبار علمها أو باعتبار =

َتتُْه 
َ
فَأ َف،  انَْصَ ُثمَّ   ، ْهِر وََصلَّ لِلظُّ  

َ
أ تَوَضَّ ُثمَّ  ِمنُْه،  َكَل 

َ
فَأ ِمْن رَُطٍب،  بِِقنَاٍع)))])[ 

.
ْ
أ ـَعْصَ َولَْم َيتَوَضَّ

ْ
َكَل ُثمَّ َصلَّ ال

َ
اِة، فَأ بُِعاَللٍَة])[ ِمْن ُعاَللَِة الشَّ

)))  »القناع« الطبق الذي يؤكل عليه، ويقال له: القنع –بالكسر والضم- وقيل: جمعه القناع، 
الباء فيه للتعدية وكذا في »فأتته بعاللة«، والعاللة بقية كل شيء، )س(.

)))  »اإلصابة في تمييز الصحابة« )243/8(.
)))  »المعجم الكبير« )339/24(.

)4)  في »المعجم الكبير«: َكنََسْتُه َوَطيََّبْتُه.
)5)  »الصحاح« )127/3(.

)6)  »القاموس المحيط« )ص: 699(.
)7)  »جمع الوسائل« )224/1(.



186 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  )6)( باب ما جاء ي صفة إدام رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  

الغالب، لكن دعوى الشبع غير ظاهرة، نعم فيه دليل على حل األكل ثانيًا، »ق«))).  =

]1[ »أم المنذر« يقال: اسمها سلمى بنت قيس، ويقال: هي إحدى خالته ملسو هيلع هللا ىلص، قاله 
القاري)))، وسماها المناوي))) سلمة بالهاء، لكن أهل الرجال على األول، وكذا 
قال الحافظ في »تهذيبه«)4)، يقال: إنها إحدى خالت النبي ملسو هيلع هللا ىلص، لكن قال في 
»اإلصابة«)5): قال الطبراني: اسمها سلمى بنت قيس أخت سليط بن قيس من 

بني مازن بن النجار، وعندي أنها غيرها إلى آخر ما بسط في »اإلصابة«.

]2[ »دوال« بفتح الدال المهملة وتنوين الالم المكسورة، جمع دالية، هي العذق من 
النخلة، يقطع ذا بسر، ثم تعلق، فإذا رطب يؤكل، وواؤه منقلبة عن األلف، إذا هو 

جمع دالية، »القاري«)6).

]181[ د: 3856، ت: 2037، جه: 3442، حم: 364/6.
»جمع الوسائل« )224/1(.  (((
)))  »جمع الوسائل« )224/1(.
)))  »شرح الشمائل« )224/1(.

)4)  »تهذيب التهذيب« )480/12(.
)5)  »اإلصابة في تمييز الصحابة« )185/8(.

)6)  »جمع الوسائل« )225/1(.

ٍد، َثنَا فُلَيُْح ، َثنَا يُونُُس ْبُن حُمَمَّ ورِيُّ ٍد ادلُّ ـَعبَّاُس ْبُن حُمَمَّ
ْ
َثنَا ال  181 - َحدَّ

يِب َيْعُقوَب، َعْن 
َ
أ ابِْن ُسلَيَْماَن، َعْن ُعثَْماَن بِْن َعبِْد الرَّْحَِن، َعْن َيْعُقوَب بِْن 

َا َدَواٍل])[ ُمَعلََّقٌة، 
َ

، َونل ٌّ َّ رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َوَمَعُه َعِ ـُمنِْذِر])[، قَالَْت: َدَخَل َعَ
ْ
مرِّ ال

ُ
أ

 : ُكُل، َفَقاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِلَعِلٍّ
ْ
ٌّ َمَعُه يَأ ُكُل َوَعِ

ْ
قَالَْت: فََجَعَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يَأ
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]1[ »لهم« أي: ألضيافي، وفي بعض النسخ: له، فقيل: الضمير لعلي رضي اهلل عنه 
مرتب على قوله: ترك علي أي: لما لم يأكل الرطب جعلت له هذا، واألوجه أن 
ضمير الواحد إليه ملسو هيلع هللا ىلص ألنه األصل المتبوع، والبواقي تبع، وهذا مرتب على ما 

تقدم من أكل الرطب وغيره.

]2[ »أوفق« قال ميرك: الظاهر أن صيغة التفضيل وردت هناك لمجرد الموافقة، ألن 
تحقق المزية يتوقف على وجود الفضل في الطرف المقابل، اللهم إل أن يقال 
بطريق اإلمكان، أو بحسب الحكمة، قاله القاري))(، ثم ل تنافي بين نهيه ملسو هيلع هللا ىلص 
عليًّا وبين رواية ابن ماجه أنه ملسو هيلع هللا ىلص عاد رجالً فقال: ما تشتهي؟ فقال: كعكًا، وفي 
رواية: خبز بر، فقال: من عنده خبز ُبرٍّ فليبعث إلى أخيه، الحديث، ألن المريض 
إذا اشتدت شهوته لشيء فتناول القليل منه ل يضر، فصدق الشهوة يدفع مضرته، 
قاله المناوي ))( وغيره، قلت: وقد جربت ذلك على نفسي فوجدته هكذا، وهو 

األوجه عندي، وفيه توجيهات أخر.

ُت 
ْ
ُكُل، قَالَْت: فََجَعل

ْ
ٌّ َوانلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص يَأ

، فَإِنََّك نَاقٌِه«)))، قَالَْت: فََجلََس َعِ ُّ »َمْه يَا َعِ
 ُّ : »يَا َعِ  َعلَيِه وََسلََّم ِلَعِلٍّ

َ
ًقا وََشِعرًيا، َفَقاَل رَُسوُل اهلل َصلَّ اهلل َتَعال

ْ
لَـُهْم])[ ِسل

ْوَفُق])[ لََك«.
َ
ِصْب فَإِنَّ َهَذا أ

َ
ِمْن َهَذا فَأ

َحَة 
ْ
، َعْن ُسْفيَاَن، َعْن َطل ِيرِّ

َثنَا حَمُْموُد ْبُن َغياَْلَن، َثنَا بِْشُ ْبُن السَّ 182 - َحدَّ

]182[ م: 1154، د: 2455، ت: 733، ن: 2326، جه: 1701، حم: 49/6.
»ناقه« يقال: نقه المريض ينقه فهو ناقه: إذا برئ وكان قريب العهد بالمرض، ولم  قوله:    (((

يرجع إليه كمال صحته وقوته، »الحنفي«، )س(.
)2(  »جمع الوسائل« )226/1(.
)3(  »شرح الشمائل« )227/1(.
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]1[ »غداء« بفتح الغين المعجمة والدال المهملة والمد، هو الطعام الذي يؤكل أول 
النهار، قاله القاري))(.

 ]2[ »حيس« بحاء مهملة مفتوحة وتحتية ساكنة بعدها سين مهملة، هو التمر مع السمن 
يختلط،  حتى  يدلك  ثم  الفتيت،  أو  الدقيق  األقط  عوض  يجعل  وقد  واألقط، 

وأصل الحيس الخلط، »القاري« ))(.

]3[ »ثم أكل« فيه جواز الفطر لمن أصبح صائمًا، وبه قالت الحنفية لمن عرض له عذر، 
وأوجبوا القضاء أيضًا لرواية عائشة رضي اهلل عنها عند المصنف في »الجامع« وأبي 
داود وغيرهما، ولفظ أبي داود: قالت: أهدي لي ولحفصة طعام، وكنا صائمتين، 
فأفطرنا، فدخل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقلنا له: يا رسول اهلل! إنا أهديت لنا هدية فاشتهيناها 
فأفطرنا، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ل عليكما صوما مكانه يومًا آخر«، والحديث سكت 
عليه أبو داود، ولفظ الترمذي: »اقضيا يومًا آخر مكانه«، ورجح إرساله، والمرسل 
حجة ل سيما إذا توبع، وقد تابعه حديث الباب لما فيه من زيادة قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »لكن 
أصوم يومًا مكانه«، وصحح عبد الحق هذه الزيادة كما في هامش النسائي، وفي 

الباب أيضًا حديث أبي سعيد الخدري عند الطيالسي كما في هامش النسائي.

َعنَها  رَِض اهلل  ـُمْؤِمِننَي 
ْ
ال مرِّ 

ُ
أ َعئَِشَة  َعْن  َحَة، 

ْ
َطل بِنِْت  َعئَِشَة  َعْن  َيَْي،  ابِْن 

، قَالَْت: َفيَُقوُل: 
َ

قُوُل: ل
َ
ِعنَْدِك َغَداٌء؟«])[ فَأ

َ
تِيِن َفيَُقوُل: »أ

ْ
قَالَْت: َكَن انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص يَأ

ا َهِديٌَّة قَاَل: 
ْهِديَْت نلََ

ُ
ُت: يَا رَُسوَل اهلل! إِنَُّه أ

ْ
تَانَا يَْوًما، َفُقل

َ
»إِنرِّ َصائٌِم«)))، قَالَْت: فَأ

َكَل])[.
َ
ْصبَْحُت َصائًِما« قَالَْت: ُثمَّ أ

َ
َما إِنرِّ أ

َ
ُت: َحيٌْس])[ قَاَل: »أ

ْ
؟« قُل »َوَما ِهَ

)))  فيه داللة على نية صوم النفل في النهار، )س(.
)))  »جمع الوسائل« )227/1(.
)))  »جمع الوسائل« )227/1(.
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]1[ »يوسف« إلخ، أجلسه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص في حجره، وسماه يوسف، روى عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
 ثالثة أحاديث كما قيل، وليس في بعض النسخ كالقلمية وغيرها زيادة عن عبد اهلل 
ابن سالم، فيكون الحديث من مقولة يوسف، وهو األوجه عندي؛ ألن الحديث 
الحافظ ذكره في »تهذيبه«))(  برواية يوسف، وكذا  أبو داود في »سننه«  أخرجه 

وفي »اإلصابة« ))( في ترجمة يوسف.

في  الزيادة  هذه  وليست  المصرية،  وبعض  الهندية  المطبوعة  النسخ  في  هكذا   ]2[
القلمية ول أكثر المصرية ول في نسخ الشروح،وذكره القاري )4( في نسخة، إذ 

قال: وفي نسخة صحيحة زيادة »عن عبد اهلل بن سالم«. 

]3[ »إدام« ل دليل للشافعية رحمهم اهلل فيمن حلف ل يأكل إدامًا يحنث به؛ ألن هذا 
من باب المجاز والتشبيه كما هو ظاهر ل خفاء فيه، مع أن مبنى األيمان على 

التعارف.

َثنَا ُعَمُر ْبُن َحْفِص بِْن ِغيَاٍث،  َثنَا َعبُْد اهلل ْبُن َعبِْد الرَّْحَِن، َحدَّ 183 - َحدَّ
َعْن  ْعَوِر، 

َ ْ
األ َميََّة 

ُ
أ يِب 

َ
أ بِْن  يَِزيَد  َعْن   ، ْسلَِمرِّ

َ ْ
األ َيَْي  يِب 

َ
أ بِْن  ِد  حُمَمَّ َعْن  يِب، 

َ
أ َثنَا 

يُْت انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
يُوُسَف])[ بِْن َعبِْد اهلل بِْن َساَلٍم، َعْن َعبِد اهلل بِْن َساَلٍم])[ قَاَل: َرأ

َكَل.
َ
ِعرِي فَوََضَع َعلَيَْها َتْمَرًة، ُثمَّ قَاَل))):»َهِذهِ إَِداُم])[ َهِذهِ« فَأ ًة ِمْن ُخْبِ الشَّ َخَذ ِكْسَ

َ
أ

]183[ د: 3830.
)))   في نسخة: »وقال«.

)))  »تهذيب التهذيب« )416/11(.
)))  »اإلصابة في تمييز الصحابة« )543/6(.

)4)  »جمع الوسائل« )228/1(.



ـ  )7)( باب ما جاء ي صفة وضوء  رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عند الطعام 190 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

]1[ »عباد« بتشديد الموحدة و»العوام« بتشديد الواو و»حميد« بالتصغير.

]2[ »الثفل« بضم المثلثة ويكسر، في األصل ما يرسب من كل شيء، وقد يطلق على 
ما بقي بعد الطعام، والمراد هناك ما بقي في القدر أو في قصعة.

قبله  أي:  الطعام  قوله: عند  يدل عليه  اللغوي كما  الوضوء  به  المراد  ]3[ »وضوء« 
وبعده، كما يدل عليه ما سيأتي في آخر الباب، وقيل: المراد الوضوء الشرعي أي: 
ما جاء في صفة الوضوء وجودًا وعدمًا، وحاصل ما نقل السيد ميرك أن الحديثين 
األوليين يدلن على أن الوضوء الشرعي ليس بمستحب، والحديث الثالث يدل 

على استحبابه، فال بد أن يحمل على الوضوء اللغوي جمعًا بين الروايات.

ُسلَيَْماَن،  ْبُن  َسِعيُد)))  َثنَا  الرَّْحَِن،  َعبِْد  ْبُن  َعبُْد اهلل  َثنَا  َحدَّ  -  184
نَّ رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َكَن ُيْعِجبُُه 

َ
نٍَس: أ

َ
اِم])[، َعْن ُحَيٍْد، َعْن أ ـَعوَّ

ْ
َعْن َعبَّاِد بِْن ال

َعاِم. اثلُّْفُل)))])[، قَاَل َعبُْد اهلل: َيْعِن َما بيَِقَ ِمَن الطَّ

 )27( بَاُب َما َجاَء فِي ِصَفِة وُُضوءِ])[ 
َعاِم رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِعنَْد الطَّ

يُّوَب، َعِن 
َ
ْحَُد ْبُن َمِنيٍع، َثنَا إِْسَماِعيُل ْبُن إِبَْراِهيَم، َعْن أ

َ
َثنَا أ 185 - َحدَّ

]184[ حم: 220/3.
]185[ م: 374، د: 376، ت: 1847، ن: 132، حم: 282/1.

)))  في نسخة: »أخبرنا سعيد«.
)))  قوله: »الثفل« بالضم أفصح من الكسر، وهو في األصل ما يرسب من كل شيء، أو ما سقي 
بقي  ما  يأكل رغبًة  أي:  »الحنفي«  الثريد،  قيل: هو   (215/1( »النهاية«  العصر، وفي  بعد 
من الطعام في القصعة تعظيمًا له، وقيل: يريد ما بقي تحت الطعام في القدر؛ ألنه أنضج 
وتصرف النار فيه أكثر كالمشوّي، يقال: لقد أعجب المصنف حيث أتى بحديث الثفل بعد 

تمام أحاديث الباب، فكأنه ثفل األحاديث وما بقي منه، »العصام«، )س(.
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]1[ »ل نأتيك« بحذف الهمزة الستفهامية، وفي نسخة بإثباتها. 

]2[ »أمرت« استدل به على أنه ملسو هيلع هللا ىلص كان يحب الوضوء عليه لكل صالة متطهرًا وغير 
متطهر، وعند أبي داود أنه كان أمر بذلك، فلما شق عليه أمر بالسواك، قال القاري))(: 
المراد بالصالة هي وما في معناها كسجدة التالوة ومس المصحف وإرادة الطواف، 
وكأنه بنى الكالم على األعم األغلب، قال ميرك شاه: وليس في الحديث دللة على 

غسل اليدين، فيحتمل أنه غسلهما، ويحتمل عدم الغسل بيانًا للجواز.

]3[ بحذف همزة الستفهام اإلنكاري، وفي نسخة: بإثباتها، إنكار لما توهموه من 
إيجاب الوضوء لألكل أي: ل أصلي، »ق«، »م« )4(.

]4[ »فأتوضأ« بالنصب لكونه بعد النفي وقصد السببية، وبالرفع لعدمها.

َخَرَج  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  رَُسوَل  نَّ 
َ
أ َعنُْهَما:  رَِضَ اهلل  َعبَّاٍس  ابِْن  َعِن  ُملَيَْكَة،  يِب 

َ
أ ابِْن 

َما  ِتيَك)))])[ بِوَُضوٍء؟ قَاَل: »إِنَّ
ْ
َعاُم)))، َفَقالُوا: َل نَأ ِْه الطَّ

َ
ـَخاَلِء َفُقررَِّب إِل

ْ
ِمَن ال

اَلِة«.  الصَّ
َ

ـوُُضوِء إَِذا ُقْمُت إِل
ْ
ِمْرُت])[ بِال

ُ
أ

، َثنَا ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَيْنََة،  ـَمْخُزوِمُّ
ْ
َثنَا َسِعيُد ْبُن َعبِْد الرَّْحَِن ال 186 - َحدَّ

رض اهلل  َعبَّاٍس  ابِْن  َعِن  ـُحَويْرِِث، 
ْ
ال بِْن  َسِعيِد  َعْن  ِدينَاٍر،  بِْن  َعْمِرو  َعْن 

؟ 
ُ
أ  َتتَوَضَّ

َ
ل

َ
ُ: أ

َ
ِتَ بَِطَعاٍم، فَِقيَل ل

ُ
ـَغائِِط فَأ

ْ
عنهما قَاَل: َخَرَج رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن ال

.]4[ »
ُ
أ تَوَضَّ

َ
َصل])[ فَأ

ُ
َفَقاَل: »أ

]186[ تقدم تخريجه في الذي قبله.
)))  في نسخة: »طعام«.

)))  في نسخة: »أل نأتيك«.
)))  »مرقاة المفاتيح« )274/7(.
)4)  »جمع الوسائل« )230/1(.
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]1[ »الجرجاني« بضم الجيم األولى قاضي جرجان، روى عن أبي حنيفة رضي اهلل عنه 
وغيره، وروى عنه الشافعي وغيره، هرب من القضاء فجاور بمكة، »المناوي«))(.

]2[ »أبي هاشم« على وزن فاعل، هو أبو هاشم الرماني، مختلف في اسمه، ووقع في 
بعض النسخ: أبو هشام، وهو غلط من الناسخ.

]3[ »زاذان« بزاي معجمة أول الحروف وبذال معجمة بين األلفين آخره نون.

]4[ »قرأت في التواراة« ل يخالف حديث نهيه ملسو هيلع هللا ىلص عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه 
عن النظر في التوراة؛ ألنه ليس في حديث سلمان أنه قرأ في اإلسالم مع أنه عليه 
السالم كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر، ثم أمر بمخالفتهم، فلعل هذا 

الحديث كان أولً.

]5[ »الوضوء« لعله إشارة إلى تحريف ما في التوراة، أو إيماء إلى أن شريعته زادت=

بِيِع،  ، َثنَا قَيُْس ْبُن الرَّ َثنَا َيَْي ْبُن ُموَس، َثنَا َعبُْد اهلل ْبُن ُنَمرْيٍ 187 - َحدَّ
بِيِع، َعْن  ])[، َعْن قَيِْس بِْن الرَّ ـُجرَْجاِنُّ

ْ
ـَكِريِْم ال

ْ
َثنَا ُقتَيْبَُة، َثنَا َعبُْد ال ح وََحدَّ

َعاِم  نَّ بََرَكَة الطَّ
َ
ُت ِف اتلَّْوَراِة]4[ أ

ْ
َماَن قَاَل: قََرأ

ْ
يِب َهاِشٍم])[، َعْن َزاَذاَن])[، َعْن َسل

َ
أ

ُت ِف اتلَّْوَراِة، َفَقاَل 
ْ
تُُه بَِما قََرأ ْخَبْ

َ
َبْعَدُه، فََذَكْرُت َذلَِك لِلنَّيِبرِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوأ ـوُُضوُء 

ْ
ال

ـوُُضوُء َبْعَدُه«.
ْ
ـوُُضوُء]5[ َقبْلَُه َوال

ْ
َعاِم))) ال رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »بََرَكُة الطَّ

]187[ د: 3761، ت: 1846، حم: 441/5.
)))  قوله: »بركة الطعام الوضوء« أراد به غسل األيدي واألفواه من الدسومة، قاله الجوهري، 
قال: وقيل: أراد به وضوء الصالة، ذهب إليه قوم من الفقهاء، وعن الحسن: الوضوء بعد 

الطعام ينفي الفقر، وقيل: ينفي اللمم، واللمم: طرف من الجنون، )س(.
)))  »شرح الشمائل« للمناوي )231/1(.
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الوضوء قبله أيضًا استقبالً للنعمة بالطهارة المشعرة للتعظيم على ما ورد: »بعثت   =
ألتمم مكارم األخالق«.

في  ما  على  ُرَعْين  من  قبيلة  أو  موضع  اسم  وهو  يافع،  إلى  نسبة  »اليافعي«   ]1[
»القاموس«، »القاري«))(.

إلى  بالنسبة  المضي  أريد  ولو  مصدرية،  و»ما«  الظرفية،  على  منصوب  »أول«   ]2[
تقريب الطعام ل بالنسبة إلى زمان التكلم، ويحمل على زمان قبل الخندق، فال 

يشكل ببركة طعام جابر في غزوة الخندق.

 )28( بَاُب َما َجاَء فِي قَْوِل رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
 ِمنُْه

ُ
َعاِم َوَبْعَد َما َيْفُرغ َقبَْل الطَّ

يِب 
َ
أ لَِهيَعَة، َعْن يَِزيَد بِْن  اْبُن  َثنَا  ْبُن َسِعيٍد)))، َحدَّ ُقتَيْبَُة  َثنَا  188 - َحدَّ

يِب 
َ
أ َعْن  وٍْس، 

َ
أ بِْن  َحِبيـِب  َعْن   ،]([ ـيَافِِعرِّ

ْ
ال َجنَْدٍل  بِْن  َراِشِد  َعْن  َحِبيٍب، 

َر 
َ
ْه َطَعاٌم، فَلَْم أ

َ
نَْصارِيرِّ قَاَل: ُكنَّا ِعنَْد رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يَْوًما، َفُقررَِّب إِل

َ ْ
يُّوَب األ

َ
أ

نَا: يَا 
ْ
قَلَّ بََرَكًة ِف آِخِرهِ، قُل

َ
نَا)))])[، َوَل أ

ْ
َكل

َ
َل َما أ وَّ

َ
ْعَظَم بََرَكًة ِمنُْه، أ

َ
َطَعاًما َكَن أ

َكَل 
َ
نَا، ُثمَّ َقَعَد َمْن أ

ْ
َكل

َ
رَُسوَل اهلل، َكيَْف َهَذا؟ قَاَل: »إِنَّا َذَكْرنَا اْسَم اهلل ِحنَي أ

]188[ حم: 415/5.
)))  »ابن سعيد« سقط في نسخة.

)))  قوله: »أول ما أكلنا« أي: أول وقت أكلنا، فما مصدرية حينية كأنه كان ذلك قبل مشاهدة 
سؤر جابر بن عبد اهلل يوم الخندق وبركة طعامه، )س(.

)))  »القاموس المحيط« )ص: 718(، و»جمع الوسائل« )232/1(.
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]1[ »الدستوائي« نسبة إىل دستواء بلدة من األهواز نسب إليه ألنه كان يبيع الثياب التي جتلب منها.
]2[ قال القاري)5(: ندبًا، وقال المناوي)6(: ندبًا مؤكدًا إذا تذكر حال األكل ل بعده 
على ما عليه بعض الشافعية، ألن التسمية إنما شرعت لدفع الشيطان وبالفراغ 
أيضًا  فقد شرعت  لدفعه  وإن شرعت  البعض خالفه؛ ألنها  لكن رجح  فاتت، 
ليقيء ما أكله، وفصل البعض بين ما إذا تذكر حال الشتغال بمصالح الطعام ولو 

بعد األكل، والعهد قريب، وبين ما إذا بعد وانقطعت التسمية، انتهى.
]3[ بالنصب فيهما على الظرفية أي: في أوله وآخره يعني على جميع أجزائه، فال =

يَْطاُن«.  َكَل َمَعُه الشَّ
َ
َولَْم يَُسمرِّ اهلل))) َتَعاَل فَأ

])[، َعْن  ْستُواِئُّ بُو َداوَُد، َثنَا ِهَشاٌم ادلَّ
َ
َثنَا َيَْي ْبُن ُموَس، َثنَا أ 189 - َحدَّ

ئَِشَة 
َ
ثُوٍم، َعْن ع مرِّ كُْ

ُ
)))، َعْن أ ، َعْن َعبِْد اهلل بِْن ُعبَيِْد بِْن ُعَمرْيٍ ـُعَقيِْلرِّ

ْ
بَُديٍْل ال

ْن يَْذُكَر اهلل َتَعال))) َعَ 
َ
َحُدُكْم فَنَِسَ أ

َ
َكَل أ

َ
قَالَْت: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إَِذا أ

])[ َوآِخَرُه«.  ُ
َل وَّ

َ
يَُقْل ])[: ِمْسِب اهلل أ

ْ
َطَعاِمِه)4) فَل

]189[ د: 3767، ت: 1858، ن في الكبرى: 10040، جه: 3264، حم: 143/6.
)))  قوله: »ومل يسم اهلل« إلخ، وهبذا اخلرب يشكل ما ذكره النووي رمحه اهلل يف »األذكار« )ص: 231(: 
وينبغي أن يسمي كل واحد من اآلكلني، فلو سمى واحد منهم أجزأ عن الباقني، نّص عليه الشافعي 
رمحه اهلل، ووجه اإلشكال أنه يدل عىل أنه مل يكف تسمية النبي ملسو هيلع هللا ىلص ومن معه ألكل من حلق، وأجاب 
الطيـبي رمحه اهلل بجوابني: أحدمها: أن مراد الشافعي رمحه اهلل أنه يكفي تسمية واحد لباقي الرشكاء، 
ال  أكلنا  آخر  أي:  آخره  يف  قوله:  أن  عليه  وأورد  فراغهم،  بعد  األكل  يف  آخرًا رشع  هاهنا  واآلكل 
يساعده، ويمكن أن يدفع أنه أراد بضمري املتكلم نفسه واآلكلني دون الرشكاء يف األكل، وثانيهام: 
أن ]شيطان[ هذا الرجل جاء معه، فال يكون تسميتهم مؤثرة فيه، وحتريره أن املراد أنه يكفي تسمية 
واحد من اآلكلني والشارعني معًا؛ ألن تسمية السابقني ال تدرك شيطان الالحق، »العصام«، )س(.

)))  في النسخة الهندية: »عبد اهلل بن عمير«.
)))  سقط »تعالى« في نسخة.

)4)  في نسخة: »على الطعام«.
)5)  »جمع الوسائل« )233/1(.

)6)  »شرح الشمائل« للمناوي )233/1(.
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األول  النصف  باألول  المراد  يقال:  أن  ويمكن  الوسط،  يخرج  ذكرهما  يقال:   =
الثاني، أو على أنهما مفعول فعل محذوف، أي: أكلت أوله  وباآلخر النصف 
بأنه  به، وأجيب  ليس مستعينًا  أكله  أول  أنه في  به، وأورد عليه  وآخره مستعينًا 
مستعين حكمًا؛ ألن حال المؤمن وشأنه أنه مستعين به في جميع أحواله وإن 
في  النسيان  أن  عليه  ويدل  عنه،  معفو  فهو  نسيانًا  لسانه  على  اسم اهلل  يجر  لم 
ترك التسمية حال الذبح معفو مع أنها شرط، فكيف وهي مستحبة هاهنا؛ قاله 
أوله،  استعانة بسم اهلل في  إنشاء  الشرع جعله  إن  المناوي))):  القاري)))، وقال 
وليس هذا إخبارًا حتى يكذب، وبهذا يصير مستعينًا في أوله؛ ويترتب عليه ما 

يترتب على الستعانة في أوله، انتهى.
]1[ بصاد مهملة وتشديد موحدة.

]2[ »بني« بصيغة التصغير شفقة، وكان ربيب النبي ملسو هيلع هللا ىلص من جهة أم سلمة.
]3[ الجمهور على أن األوامر الثالثة للندب، وقيل: بالوجوب في غير األول، قلت: 
الندب  على  يليك  مما  كل  باألكل  األمر  حملهم  في  للجمهور  الباعث  ولعل 
حديث تتبع النبي ملسو هيلع هللا ىلص الدباء حوالي القصعة وهو حديث معروف، والباعث في 
حملهم األمر باألكل باليمين على الندب ما أخرجه الطبراني بسند ضعيف أن 
عبد اهلل بن جعفر قال: رأيت في يمين النبي ملسو هيلع هللا ىلص قثاء وفي شماله رطبًا وهو يأكل =

]190[ خ: 3776، م: 2022، د: 3777، ت: 1857، ن في الكبرى: 6722، جه: 3267، حم: 27/4.
)))  »جمع الوسائل« )234/1(.
)))  »شرح الشمائل« )234/1(.

 ، ْعَ
َ ْ
ْصِيُّ ، َثنَا َعبُْد األ

ـبَ
ْ
ـَهاِشِمُّ ال

ْ
بَّاِح])[ ال َثنَا َعبُْد اهلل ْبُن الصَّ 190 - َحدَّ

نَُّه َدَخَل َعَ 
َ
يِب َسلََمَة، أ

َ
بِيِه، َعْن ُعَمَر بِْن أ

َ
َعْن َمْعَمٍر، َعْن ِهَشاِم بِْن ُعْرَوَة، َعْن أ

])[ بِيَِميِنَك   َوُكْ
َ

])[ فََسمرِّ اهلل َتَعال رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وَِعنَْدُه َطَعاٌم َفَقاَل: »اُْدُن يَا ُبَنَّ
ا يَِليَك«. َوِممَّ



196 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  )))( باب ما جاء ي قول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قبل الطعام وبعد ما يفُرغ منه

من ذا مرة ومن ذا مرة، وأخرج أبو نعيم في كتاب الطب له بسند فيه ضعف عن   =
الرطب  فيأكل  يساره  والبطيخ في  بيمينه  الرطب  يأخذ  النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان  أن  أنس: 
بالبطيخ، ذكرهما القاري))) في باب الفاكهة، وحمله على تبديل ما في يديه لئال 

يلزم األكل بالشمال.

]1[ »رياح« بكسر الراء والمثناة التحتية والد إسماعيل المذكور، و»عبيدة« بفتح فكسر.

]2[ صيغة الجمع باعتبار شركة األهل أو األضياف أو أمته الضعيفة، فينبغي التأسي 
بهذه األلفاظ تشريكًا للمسلمين.

]3[ »سقانا« أردفه به ألنه من تتمة الطعام؛ ألنه ل يخلو عن الشرب في أثنائه غالبًا.

]4[ هكذا في جميع النسخ الموجودة من الهندية والمصرية، وفي بعض الحواشي 
بطريق النسخة »من المسلمين« أي: الموحدين والمنقادين لجميع أمور الدين، 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص تحريضًا ألمته على  به  أتى  المزيد  به  الحمد يستجلب  لما كان  قيل: 
على النعمة  الحمد  بين  للجمع  مسلمين«  »وجعلنا  بقوله:  وختمه  به،  التأسي 
الدنيوية واألخروية، وإشارة إلى أن األولى أن ل يجرد حمده إلى دقائق النعم، 
بل ينظر إلى جالئلها، وألن اإلتيان بحمده من نتائج اإلسالم، وألن المدار على 

حسن الخاتمة مع ما فيه من اإلشارة إلى النقياد في األكل والشرب وغيرهما.

]191[ د: 3850، ت: 3457، ن في الكبرى: 10047، جه: 3283، حم: 32/3.
»جمع الوسائل« )241/1(.  (((

 ، َبرْيِيُّ ، َثنَا ُسْفيَاُن اثلَّْورِيُّ ْحََد الزُّ
َ
بُو أ

َ
َثنَا حَمُْموُد ْبُن َغياَْلَن، َثنَا أ 191 - َحدَّ

يِب َسِعيٍد 
َ
يِب َهاِشٍم، َعِن إِْسَماِعيَل بِْن ِرَياٍح، َعْن ِرَياِح])[ بِْن َعِبيَدَة، َعْن أ

َ
َعْن أ

ي  ِ
َّ

ـَحْمُد هلل اذل
ْ
 ِمْن َطَعاِمِه قَاَل: »ال

َ
ـُخْدرِيرِّ قَاَل: َكَن رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا فََرغ

ْ
ال

ْطَعَمنَا])[ وََسَقانَا])[ وََجَعلَنَا ُمْسِلِمنَي]4[«.
َ
أ
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يأكل  لم  أنه ملسو هيلع هللا ىلص  رواية  وتقدمت  عليه طعام،  بأنها خوان  فسروها  قد  »المائدة«   ]1[
على خوان قط، فقيل: أكل عليه بعض األحيان لبيان الجواز، ووجه أيضًا بأن 
المثبت مقدم، وبأن المائدة تطلق على كل ما يوضع عليه الطعام، ول يختص 
بصفة مخصوصة، وقد تطلق المائدة ويراد بها الطعام وبقيته وإناؤه، فال تعارض، 

قاله القاري))).

]2[ »غير مودع« الضمير يرجع إلى اهلل عز وجل أو إلى الحمد أو إلى الطعام الذي 
يدل عليه السياق، »القاري«))).

]3[ »ربنا« روي بالرفع والنصب والجر، فالرفع على تقدير هو، أو أنت ربنا اسمع 
حمدنا ودعاءنا، أو على أنه مبتدأ وخبره لفظ غير بالرفع مقدم عليه، والنصب 
اسم الجاللة،  من  البدلية  على  والجر  النداء،  حرف  حذف  منادى  أنه  على 

»القاري«))).

]192[ خ: 5458، د: 3849، ت: 3456، ن في الكبرى: 6868، جه: 3284، حم: 256/5.
)))  »جمع الوسائل« )236/1(.
)))  »جمع الوسائل« )236/1(.
)))  »جمع الوسائل« )237/1(.

اٍر، َثنَا َيَْي ْبُن َسِعيٍد، َثنَا ثَْوُر ْبُن يَِزيَد، َثنَا  ُد ْبُن بَشَّ َثنَا حُمَمَّ 192 - َحدَّ
ـَمائَِدُة])[ 

ْ
َماَمَة قَاَل: َكَن رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا ُرفَِعِت ال

ُ
يِب أ

َ
َخادِلُ ْبُن َمْعَداَن، َعْن أ

 
َ

ـَحْمُد هلل َحًْدا َكِثرًيا َطيرِّبًا ُمبَاَرًك ِفيِه َغرْيَ ُموَدٍَّع])[ َول
ْ
ِمْن َبنْيِ يََديِْه َيُقوُل: »ال
ُمْستَْغىًن َعنُْه َربَّنَا])[«.
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]1[ »قالت« يحتمل أن يكون هذا ووقعة أبي أيوب رضي اهلل عنه متحدة، ويحتمل 
ذلك  رأت  عنها  رضي اهلل  عائشة  تكون  أن  يحتمل  وكذا  الظاهر،  وهو  التعدد 
المجلس بعينها قبل نزول الحجاب، ويحتمل أن يكون من مراسيل الصحابة، 

»القاري«)4(.

]2[ أي: في لقمتين، كما في نسخة.

]3[ »أبي بردة« بضم الموحدة وسكون الراء اسمه عامر.

 ، ْستُواِئرِّ بَاَن، َثنَا َوِكيٌع، َعْن ِهَشاٍم ادلَّ
َ
ُد ْبُن أ بُو بَْكٍر حُمَمَّ

َ
َثنَا أ 193 - َحدَّ

ثُوٍم، 
ْ
مرِّ ُك

ُ
، َعْن أ ، َعْن َعبِْد اهلل بِْن ُعبَيِْد بِْن ُعَمرْيٍ ـُعَقيِْلرِّ

ْ
َة ال َعْن بَُديِْل بِْن َميَْسَ

َعاَم))) ِف ِستٍَّة ِمْن  ُكُل الطَّ
ْ
َعْن َعئَِشَة رض اهلل عنها، قَالَْت])[: َكَن انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص يَأ

َسمَّ  »لَْو  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  رَُسوُل  َفَقاَل   ،]([((( بِلُْقَمتَنْيِ َكلَُه 
َ
فَأ ْعَرايِبٌّ 

َ
أ فََجاَء  ْصَحابِِه، 

َ
أ

لََكَفاُكْم)))«.

َساَمَة، َعْن َزَكِريَّا
ُ
بُو أ

َ
َثنَا أ : َحدَّ

َ
َثنَا َهنَّاٌد، َوحَمُْموُد ْبُن َغياَْلَن، قَال  194 - َحدَّ

نَِس بِْن َمالٍِك قَاَل:قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
َ
يِب بُرَْدَة])[، َعْن أ

َ
يِب َزائَِدَة، َعْن َسِعيِد بِْن أ

َ
ابِْن أ

]193[ ت: 1858، ن في الكبرى: 10040، جه 3264، حم: 143/6.
]194[ م: 2734، ت: 1816، ن في الكبرى: 6872، حم: 100/3.

في نسخة: »يأكل طعامًا«.  (((
)))  الباء للتعدية، أي: أكله لقمتين، )السهارنفوري(.

)))  في نسخة: »لكفأنا«.
)4)  »جمع الوسائل« )238/1(.
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]1[ »ليرضى« أي: يرحمه ويثيبه، والالم في العبد للجنس أو الستغراق، »ق«))).

]2[ أن يأكل علة ليرضى أي: بسبب أن يأكل أو وقت أن يأكل، أو مفعول به ليرضى 
أي: يحب أن يأكل، »جمع الوسائل«))).

]3[ بفتح الهمزة أي: المرة من األكل، ويروى بالضمة أي: اللقمة، وهي أبلغ في بيان اهتمام 
أداء الحمد، لكن األول أوفق مع قوله: الشربة، فإنه بالفتح ل غير، قاله القاري))).

]4[ »القدح« بفتحتين: ما يشرب منه، وقال ابن األثير: هو إناء بين إناءين ل صغير ول 
كبير، وربما وصف بإحدهما، جمعه أقداح، قال ابن القيم: كان للنبي ملسو هيلع هللا ىلص أقداح، 
ّيان، واآلخر مغيثًا، واآلخر مضببًا بسلسلة من فضة، قاله  واحد منها يسمى الرَّ

المناوي)4)، قلت: لكن اآلتي في الحديث مضبب بحديد، وسيأتي قريبًا.

]5[ »الحسين« بن علي بن األسود منسوب إلى جده، وقد ينسب إلى أبيه، والمشهور 
األول.

)))  »جمع الوسائل« )238/1(.

)))  »جمع الوسائل« )238/1(.

)))  »جمع الوسائل« )238/1(.
)4)  »شرح الشمائل« للمناوي )238/1(.

َبَة َفيَْحَمَدُه َعلَيَْها«. ْ ْو يَْشََب الشَّ
َ
لََة])[، أ

ْ
ك

َ ْ
ُكَل])[ األ

ْ
ْن يَأ

َ
ـَعبِْد أ

ْ
»إِنَّ اهلل لرََيْض])[ َعِن ال

)29( بَاُب َما َجاَء فِي قََدِح ]4[ رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

ٍد،  ، َثنَا َعْمُرو ْبُن حُمَمَّ ـبَْغَداِديُّ
ْ
ْسـوَِد ال

َ ْ
ـُحَسيْـُن]5[ ْبُن األ

ْ
َثنَا ال 195 - َحدَّ

نَُس ْبُن َمالٍِك، قََدَح َخَشٍب 
َ
ْنَا أ

َ
َخَرَج إِل

َ
َثنَا ِعيىَس ْبُن َطْهَماَن، َعْن ثَابٍِت قَاَل: أ
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]1[ »مضببًا« بالنصب على أنه صفة قدح، والمضبب المشدود بالضبات جمع ضبة، 
وهي حديدته العريضة التي يضبب بها، قال المناوي))(: الضبة ما يشعب به اإلناء 
من حديد أو غيره، قال ميرك: وقد ثبت في الصحيح أن قدح النبي ملسو هيلع هللا ىلص الذي كان 
عند أنس هو قدح جيد عريض طوله أقصر من عرضه، وفي الصحيح أيضًا أنه قد 

انصدع فسلسل بعضه ببعٍض بفضٍة، قاله القاري )4(.
]2[ »كله« أي: أنواعه كلها، وأبدل األربعة المذكورة بدل بعض اهتمامًا بشأنها لكونها 

أفضل المشروبات، أو لكونها أشهر أنواعه، »م« )5(.
]3[ »الفزاري« بفتح الفاء والزاي المخففة، منسوب إلى بني فزارة،قبيلة من غطفان.

َغِليًظا ُمَضبَّبًا])[ ِبَِديٍد، َفَقاَل: يَا ثَابُِت، َهَذا قََدُح رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.
َثنَا َعبُْد اهلل ْبُن َعبِْد الرَّْحَِن، َثنَا َعْمُرو ْبُن َعِصٍم، َثنَا َحَّاُد  196 - َحدَّ
نٍَس قَاَل: لََقْد َسَقيُْت رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بَِهَذا 

َ
ابِْن َسلََمَة، َثنَا ُحَيٌْد، َوثَابٌِت، َعْن أ

. ـَعَسَل َواللََّبَ
ْ
ـَماَء َوانلَِّبيَذ َوال

ْ
اَب))) ُكـلَُّه])[، ال َ ـَقَدِح الشَّ

ْ
ال

)30( بَاُب َما َجاَء فِي ِصَفِة فَاِكَهِة))) رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص
])[، َثنَا إِبَْراِهيُم ْبُن َسْعٍد، َعْن  ـَفَزارِيُّ

ْ
َثنَا إِْسَماِعيُل ْبُن ُموَس ال 197 - َحدَّ

]196[ م: 2008، حم: 247/3.
]197[ أخرجه خ: 5440، م: 2043، د: 3835، ت: 1844، جه: 3325، حم: 203/1.

)))  المراد بالشراب كل شراب شربه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فتعريفه لالستغراق العرفي، وذكر األمور 
األربعة تخصيص بعد تعميم اهتمامًا بشأن هذه المشروبات. »عص«، )س(.

اإلمام  قول  والرّمان، وهذا  التمر  عدا  ما  بل  قيل:  كلها،  الثمار  الفاكهة هي  الراغب:  قال    (((
أبي حنيفة. »ق« )240/1(: خالفًا لهما خالف عرف، والعبرة للعرف فيحنث بكل ما يعد 

فاكهة عرفًا. »رد المحتار« )777/3(، )س(.
)))  »شرح الشمائل« )239/1(.
)4)  »جمع الوسائل« )239/1(.
)5)  »شرح الشمائل« )240/1(.
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]1[ سعد بن عبد الرحمن.
وقال  القاري))(،  قاله  ممدودًا،  المثلثة  وتشديد  ويضم  القاف  بكسر  »القثاء«   ]2[

المناوي )4( : الكسر أشهر من الضم، نوع من الخيار أخف منه.
]3[ »البطيخ« قال القاري )5(: اختلفوا في المراد منه، فقيل: هو األصفر المعبر عنه في =

َطِب. ِقثَّـاَء])[ بِالرُّ
ْ
ُكُل))) ال

ْ
بِيِه])[، َعْن َعبِْد اهلل بِْن َجْعَفٍر قَاَل: َكَن انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص يَأ

َ
أ

ْبُن  ُمَعاِوَيُة  َثنَا   ، ْصِيُّ
ـبَ

ْ
ال ـُخَزاِعُّ 

ْ
ال ْبُن َعبِْد اهلل  َثنَا َعبَْدُة  198 - َحدَّ

بِيِه، َعْن َعئَِشَة رَِضَ اهلل َعنَْها: 
َ
ِهَشاٍم، َعْن ُسْفيَاَن، َعْن ِهَشاِم بِْن ُعْرَوَة، َعْن أ
َطِب. يَخ)))])[ بِالرُّ ـِبطرِّ

ْ
ُكُل ال

ْ
نَّ انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكَن يَأ

َ
أ

]198[ د: 3836، ت: 1843، ن في الكبرى: 6687.
)))  قوله: »يأكل القثاء بالرطب« قال النووي )227/13(: فيه جواز أكل الطعامين معًا والتوسع في 
األطعمة، ول خالف بين العلماء في جوازه، وما نقل عن بعض السلف من خالف هذا فمحمول 
على كراهية اعتياد هذا التوسع والترفه واإلكثار منه بغير مصلحة دينية، وقال القرطبي: يؤخذ من 
هذا الحديث جواز مراعاة صفات األطعمة وطبائعها، واستعمالها على الوجه الالئق بناء على قاعدة 
الطب؛ ألن في الرطب حرارة وفي القثاء برودة، فإذا أكال معًا اعتدل، وهذا أصل كبير في المركبات 
من األدوية، ومن فوائد أكل هذا المركب أي: أكل القثاء بالرطب تعديل المزاج وتسمين البدن. 
»ق« )240/1(، كما أخرجه ابن ماجه من حديث عائشة أنها قالت: أرادت أمي أن تعالجني للسمن 
لتدخلني على النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فما استقام لها حتى أكلت الرطب بالقّثاء، فسمنت كأحسن السمن، )س(.
ا،  )))  »يأكل البّطيخ بالرطب« يكسر حر هذا برد هذا، أراد قبل أن ينضج البطيخ، ويصير حلوًّ

فإنه بعد نضجه حار وقبله بارد. »المجمع« )182/1(.
واختلف في المراد بالبطيخ، فقيل: هو األصفر المعبر عنه في الرواية اآلتية بالخربز، وقيل: هو   
األخضر وهو األظهر ألنه رطب بارد يعادل حرارة الرطب مع أنه ل منع من الجميع بأنه فعل 
هذا مرة، وفعل هذا أخرى، وقد قال الشيخ شمس الدين الدمشقي: روى أبو داود والترمذي عن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه كان يأكل البطيخ بالرطب، ويقول: يدفع حر هذا برد هذا، وبرد هذا حّر هذا، وفي 
البطيخ عدة أحاديث ل يصح منها شيء غير هذا الحديث، والمراد به األخضر وهو بارد ورطب 

فيه جالء، وهو أسرع انحدارًا عن المعدة من القثاء والخيار، انتهى، »ق« )241/1(، )س(.
)))  »جمع الوسائل« )240/1(.
)4)  »شرح الشمائل« )240/1(.
)5)  »جمع الوسائل« )241/1(.
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الرواية اآلتية بالخربز، وقيل: هو األخضر، وهو األظهر.  =

]1[ »أو قال: حدثني« إلخ، ظاهره إظهار الشك في لفظ الشيخ بأنه قال بلفظ: سمعت، 
أو بلفظ: حدثني، قال القاري: المقصود غاية الحتياط في عبارة الرواية وإل 

فمرتبة السماع والقول واحدة عند المحدثين في اصطالحهم.

]2[ »قال وهب« إلخ، قال القاري))): معناه كان حميد صديقًا لوهب أو بالعكس، 
انتهى، واألوجه عندي أن يقال: قال وهب: وكان جرير صديقًا لحميد كما هو 

الظاهر، ول يصح ما خلط الشراح في هذا الكالم.

]3[ »صديقًا« وهو بالتخفيف بمعنى الحبيب الصادق في المصافاة، وفي نسخة بكسر 
أن  إل  »له«  لفظ  إذًا  يالئمه  لكن ل  الصدق،  كثير  بمعنى  الدال  الصاد وتشديد 
يقال: إن المعنى كان حميد مصدقًا لوهب، قاله القاري)))، قلت: وفي مرجعي 

الضميرين نظر كما تقدم، والصواب كان جرير مصدقًا لحميد.

]4[ قال القاري))): بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء وكسر الموحدة في آخرها 
زاي، هو البطيخ بالفارسية على ما في »النهاية«)4)، والظاهر أنه معرب الخربزة، =

]199[ ن في الكبرى: 6692، حم: 142/3.
)))  »جمع الوسائل« )241/1(.
)))  »جمع الوسائل« )241/1(.
)))  »جمع الوسائل« )241/1(.

)4)  »النهاية في غريب الحديث واألثر« )19/2(.

يِب قَاَل: َسِمْعُت 
َ
َثنَا إِبَْراِهيُم ْبُن َيْعُقوَب، َثنَا وَْهُب ْبُن َجِريٍر، َثنَا أ 199 - َحدَّ

نَِس
َ
ُ ـ َعْن أ

َ
ثَن])[ ُحَيٌْدـ  قَاَل وَْهٌب])[: َوَكَن َصِديًقا])[ ل ْو قَاَل: َحدَّ

َ
ُحَيًْدا يُقوَل: أ

 

َطِب. ـِخْربِِز]4[ َوالرُّ
ْ
يُْت انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص جَيَْمُع َبنْيَ ال

َ
ابِْن َمالٍِك قَاَل: َرأ
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وهي بفتح الخاء والباء في آخرها هاء، وهو األصفر، فيحمل على نوع منه لم يتم   =
ا  أنه األخضر محتجًّ قول من زعم  فاندفع  الرطب،  يعدمها  برودة  فيه  فإن  نضجه، 
بالنسبة للرطب برودة، وقال المناوي))(:  بأن األصفر فيه حرارة على أن لألصفر 
والمراد األصفر، والقول بأنه األخضر، ألن األصفر فيه حرارة ليس بمناسب، ألن 
القصد التعديل، أو بأن األصفر غير النضيخ غير حار، والحار ما تناهى نضجه، وقال 
زين الحفاظ العراقي: المراد هاهنا األصفر ل األخضر كما وهم؛ ألن الخربز اسم 

لألصفر بأرض الحجاز، انتهى.
الدري«  »الكوكب  في  الكنكوهي  الشيخ  مولنا  الوالد عن شيخه  وحكى شيخي   
المزاج، وقال:  حرارة  ل  واللمس  الحس  حرارة  والبرودة  بالحرارة  المراد  أن 
انتهى.  عادة،  يؤكل  ل  أنه  عنه  فيأبى  نضيج  غير  نيًّا  كأنه  بأنه  بعضهم  أجاب   ما 
قلت: وهذا كله على ما هو المشهور عند األطباء أن طبع الخربز حار، وما حكى 
صاحب »المحيط األعظم« عن أبي علي بن سينا أن طبع الخربز بارد فال حاجة إلى 

الجواب، فإنه يصح حينئذ يكسر حر هذا ببرد هذا بال تردد.

 ،((( ْمِلُّ ـَعِزيِز الرَّ
ْ
ُد ْبُن َعبِْد ال ُد ْبُن َيَْي، َثنَا حُمَمَّ َثنَا حُمَمَّ 200 - َحدَّ

ِد بِْن إِْسَحاَق، َعْن يَِزيَد بِْن  مَّ ِت، َعْن حمَُ
ْ
ل َثنَا))) َعبُْد اهلل ْبُن يَِزيَد بِْن الصَّ

يَخ  ـِبطرِّ
ْ
َكَل ال

َ
نَّ انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص أ

َ
ُروَماَن، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعئَِشَة رَِضَ اهلل َعنَها: أ

بِالرَُّطِب.

]200[ تقدم تخريجه برقم: 199.
بفتح الراء وسكون الميم منسوب إلى رملة أي: مدينة من أرض فلسطين قريبًا من عسقالن.   (((

»الجامع« )402/12(، )س(.
)))  في نسخة: »أنبأنا«.

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )241(.
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]1[ إيثارًا له بذلك على أنفسهم وحبًّا له وتعظيمًا لجنابه وطلبًا للبركة فيما جدد اهلل 
عليهم من نعمه ببركة وجوده، ويرونه أولى الناس بما سيق إليهم من رزق ربهم، 
وقال  القاري))(،  قاله  كذلك،  واألولياء  العلماء  من  خلفاؤه  يكون  أن  وينبغي 

المناوي)4(: فيه أن الباكورة يندب اإلتيان بها ألكبر القوم علمًا وعمالً، انتهى.

في  بالبركة  لهم  فيكون دعاء  بالصيعان واألمداد،  يكال  الذي  الطعام  به  المراد   ]2[
أقواتهم في عموم أوقاتهم، قاله القاري )5(، وقال المناوي )6(: في صاعنا ومدنا 
بحيث يكفي المكيال فيها من ل يكفيهم أضعافه في غيرها، ثم قال: ويحتمل 
أن تكون البركة المذكورة في الحديث دينية، وهي ما يتعلق بهذه المقادير من 

حقوق اهلل تعالى في الزكاة والكفارات.

نٍَس، ح َوَثنَا إِْسَحاُق ْبُن ُموَس، 
َ
َثنَا ُقتَيْبَُة ْبُن َسِعيٍد، َعْن َمالِِك بِْن أ 201 - َحدَّ

يِب ُهَريَْرَة قَاَل: َكَن 
َ
بِيِه، َعْن أ

َ
يِب َصاِلٍح، َعْن أ

َ
َثنَا َمْعٌن، َثنَا َمالٌِك، َعْن ُسَهيِْل بِْن أ

َخَذُه رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
 انلَّيِبرِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فَإَِذا أ

َ
َل اثلََّمِر])[ َجاُؤوا بِِه إِل وَّ

َ
ْوا أ

َ
انلَّاُس إَِذا َرأ

ا ِف َصاِعنَا])[ 
ََ

ا ِف َمِدينَِتنَا)))، َوَبارِْك نل
َا ِف ثَِماِرنَا، َوَبارِْك))) نلََ

َ
قَاَل: »اللَُّهمَّ بَارِْك نل

]201[ م: 1373، ت: 3454، ن في الكبرى: 1006، جه: 3329.
)))  أي :عمومًا شاماًل إلهلها وثمارها وسائر منافعها، )س(.

)))  أي: في بقاء مدينتنا، »العصام«، )س(.
)))  »جمع الوسائل« )242/1(.

)4)  »شرح الشمائل« للمناوي )242/1(.
)5)  »جمع الوسائل« )242/1(.
)6)  »شرح الشمائل« )242/1(.
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]1[ توسل بعبوديته ونبوته، وقدم األولى ألنه ل شرف أعلى منها، ولم يقل خليلك 
وإن كان خلياًل كما ورد في عدة األخبار، بل خص بمقام المحبة األرفع من مقام 
الخلة، ألنه في مقام التواضع إذ هو الالئق بمقام الدعاء أو أدبًا مع أبيه الخليل، 

كذا في المناوي)4( بتغير.

نَا، اللَُّهمَّ إِنَّ إِبَْراِهيَم َعبُْدَك وََخِليلَُك))) َونَِبيَُّك، َوإِنرِّ َعبُْدَك])[ َونَِبيَُّك،  َوِف ُمدرِّ
َوِمثِْلِه)))  َة  لَِمكَّ بِِه  َك 

َ
َدع َما  بِِمثِْل)))  َمِدينَِة 

ْ
لِل ْدُعوَك 

َ
أ َوإِنرِّ  َة،  لَِمكَّ َدَعَك  َوإِنَُّه 

)))  »خليلك« قيل: اتخاذ اهلل إبراهيم خليله أتى من قبل أنه أرسل غلمانه إلى مصر ليأتوا به من 
عند خليل له بالمصر بالقوت في سنة الجدب، فلم يعط خليله غلمانه قوتًا، فرجعوا فإذا 
قربوا منـزله ملؤوا ظروفهم الرمل دفعًا لشماتة األعداء، فلما أتوا الظروف المملوءة بالرمل 
فعجنت  الحوارى،  دقيق  من  مملوءة  فوجدتها  الظرف،  إلى  سارة  زوجته  أقامت  منـزله، 
شديدًا،  حزنًا  فحزن  حالهم،  عن  السالم  عليه  إبراهيم  الغلمان  وأخبر  وخبزت،  مقدارًا 
ودخل المسجد، فلما رجع إلى المنـزل وجد رائحة الخبزر، قال: فقالت سارة: هذا من عند 
خليلك بالمصر، فقال إبراهيم: هو من خليلي الرحمن. »العصام«، وفيه أن اآلخذ للباكورة 
ينبغي أن يدعو بهذا الدعاء، وإن وقت رؤية الباكورة مظنّة إجابة الدعاء، وإنما كان يعطيه 

ألصغر وليد يستمّد بسرور قبله على إجابة دعائه.
ول يخفى أن هذا الوجه أدّق وألطف وأوقع مما قالوا: إن ذلك رعاية لشدة المناسبة بين الباكورة   

والوليد في قرب عهدهما من اإليجاد، )س(.
ڱ﴾  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  ﴿گ  السالم  عليه  إبراهيم  دعاء    (((

]إبراهيم: 37[، )س(.
)))  قوله: »ومثله معه« الضمير في »مثله« يجوز بأن يرجع إلى المثل وإلى ما أضيف إليه المثل، 

وعلى التقديرين فمحصل معناه أني أدعوك بضعف ما دعا لمكة.
)4)  »شرح الشمائل« )243/1(.
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]1[ »ومثله معه« يعني أدعوك ضعفي ما دعاك خليلك إبراهيم عليه الصالة والسالم، 
ول حجة في الحديث على المسألة الخالفية في تحريم المدينة كما ترى.

له«،  »يراه« وفي رواية: »أصغر من يحضر«، وفي أخرى: »فيدعو أصغر وليد   ]2[
فحمل بعضهم الروايتين المتقدمتين على هذه الرواية، ومنهم من أول قوله: »له« 
أي: للمؤمنين، وليس المراد من أهل بيته، والظاهر عندي في الجمع بينهما أن 
ذلك بحسب ما اتفق له من حضور صغير أو دعاء أحد من أهل قرابته، ووجه 

ترجيح الصغير للباكورة شدة حرصهم وكثرة تطلبهم.

]3[ »أبي عبيدة« بزيادة التاء في آخره، فما في بعض النسخ من حذفه تحريف.

]4[ »الربيع« بضم الراء وفتح الموحدة وتشديد التحتانية المكسورة بنت معوذ بتشديد 
الواو وفتحها على األشهر، وجزم الوقشي أنه بالكسر.

]5[ »أجر« بفتح الهمزة وسكون الجيم وراء منون مكسور، جمع جر، وبكسر الجيم 
وهو الصغير من كل شيء حتى الحنظل والبطيخ، والمراد هنا القثاء كما هو مبين =

ْصَغَر َوِلٍد يََراُه])[ َفيُْعِطيِه َذلَِك اثلََّمَر.
َ
َمَعُه«])[، قَاَل: ُثمَّ يَْدُعو أ

ِد ـُمْختَاِر، َعْن حُمَمَّ
ْ
، َثنَا إِبَْراِهيُم ْبُن ال ازِيُّ ُد ْبُن ُحَيٍْد الرَّ َثنَا حُمَمَّ  202 - َحدَّ

َبيرِِّع]4[ بِنِْت  ، َعِن الرُّ اِر بِْن يَاِسٍ ِد بِْن َعمَّ يِب ُعبَيَْدَة])[ بِْن حُمَمَّ
َ
أ ابِْن إِْسَحاَق، َعْن 

ْجٍر)))]5[ 
َ
ُمَعورِِّذ))) بِْن َعْفَراَء قَالَْت: َبَعثَِن ُمَعاُذ ْبُن َعْفَراَء بِِقنَاٍع ِمْن رَُطٍب وََعلَيِْه أ

]202[ حم: 359/6.
»بنت معوذ« بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد الواو المكسورة وبالذال المعجمة،   (((

وعفراء بفتح العين وسكون الفاء وبالراء وبالمد، )س(.
)))  في النسخة الهندية: »أجرو«. قال الباجوري: قلبت الواو ياًء لوقوعها رابعًا، وقلبت الضمة 
كسرة لمناسبة الياء، ثم أعّل إعالل قاٍض، وهو جمع جرو بتثليث أوله، وهو الصغير من كل 

شيء، حيوانًا كان أو غيره، انتهى. »المواهب اللدنية« )ص: 318(.
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بمن البيانية في هذه الرواية، قاله القاري))(.  =
]1[ »زغب« بضم الزاي وسكون الغين المعجمة جمع أزغب من الزغب بالفتح، 
هو صغار الريش أول ما طلع، شبه به ما على القثاء من الزغب، وروي »ُزْغٌب« 

مرفوعًا على أنه صفة أجر، ومجرورًا على أنه صفة قثاء.
]2[ أي: من خراج البحرين، وهو على لفظ التثنية موضع بين البصرة وعمان، »م«)4(.

]3[ أي: إحدى يديه.
]4[ »ابن أبي عمر« بضم العين وفتح الميم، هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني 

أبو عبد اهلل الحافظ، قد ينسب إلى جده.

يٌَة قَْد 
ْ
تَيْتُُه بِِه))) وَِعنَْدُه ِحل

َ
ـِقثَّاَء، فَأ

ْ
ِمْن قِثَّاٍء زُْغٍب])[، َوَكَن انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُيِبُّ ال

ْعَطاِنيِه.
َ
 يََدُه])[ ِمنَْها فَأ

َ
ـبَْحَريِْن])[، َفَمَل

ْ
قَِدَمْت َعلَيِْه ِمَن ال

ِد بِْن َعِقيٍل،  يٌك، َعْن َعبِْد اهلل بِْن حُمَمَّ نَا َشِ
َ
ُّ ْبُن ُحْجٍر، أ َثنَا َعِ 203 - َحدَّ

ْجٍر 
َ
تيُت انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص بِِقنَاٍع ِمْن رَُطٍب َوأ

َ
َبيرِِّع بِنِْت ُمَعورِِّذ بِْن َعْفَراَء، قَالَْت: أ َعِن الرُّ

ْو قَالَْت: َذَهبًا.
َ
ِه ُحِليًّا أ ْعَطاِن ِمْلَء َكفرِّ

َ
زُْغٍب، فَأ

)31( بَاُب َما َجاَء فِي ِصَفِة َشَراِب))) رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

، َعْن ُعْرَوَة،  يِب ُعَمَر]4[، َثنَا ُسْفيَاُن، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهِريرِّ
َ
َثنَا اْبُن أ 204 - َحدَّ

]203[ تقدم تخريجه في الذي قبله.
]204[ ت: 1895، ن في الكبرى: 6815، حم: 38/6.

)))  في نسخة: »فأتيته بها«.
)))  المراد بالشراب كل شراب شربه رسو ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، )س(.

)3(  »جمع الوسائل« )244/1(.
)4(  »شرح الشمائل« للمناوي )245/1(.
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]1[ أي: الماء العذب.

]2[ »الشربة لك« ألنك صاحب اليمين، ومن على اليمين أقدم لمجاورته ملك اليمين 
وأحمد  مالك  رواه  فاأليمن«  »األيمن  ورد:  ولذا  الشمال،  ملك  على  الحاكم 
وأصحاب الستة عن أنس، قال العراقي: وهل تقديم األيمن في الشرب خاصة أو 
يعم كل مطعوم كفاكهة ولحم؟ نقل عن مالك التخصيص، وأنكره بعضهم، قاله 
المناوي))(، وقال أيضًا: فيه أن السنة البداءة في الشرب ونحوه بمن عن يمين الكبير 
 ولو صغيرًا مفضولً بالنسبة لمن على يساره، وهذا اتفاق، لكنه على الستحباب 

عند الجمهور، وذهب ابن حزم إلى وجوبه فقال: ل يجوز مناولة غير األيمن إل بإذنه، 
فإن قيل: يعارض هذا الحديث ما رواه أبو يعلى بإسناد صحيح: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
إذا  ما  قلنا: ذلك محمول على  باألكابر،  قال:  أو  باألكبر،  ابدؤوا  قال:  إذا سقى 
لم يكن عن يمينه أحد، بل كانوا أمامه أو وراءه، انتهى. قلت: وقال الحافظ في 

»الفتح«))( لحديث أبي يعلى: إسناده قوي، وجمع بينهما بوجوه.

ـبَارُِد])[.
ْ
ُو ال

ْ
ـُحل

ْ
اِب))) إَِل رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ال َ َحبَّ الشَّ

َ
َعْن َعئَِشَة، قَالَْت: َكَن أ

ُّ ْبُن َزيٍْد،  نَا َعِ
َ
ْحَُد ْبُن َمِنيٍع، َثنَا إِْسَماِعيُل ْبُن إِبَْراِهيَم، أ

َ
َثنَا أ 205 - َحدَّ

ُت 
ْ
 َعنُْهَما قَاَل: َدَخل

َ
يِب َحْرَملََة، َعِن ابِْن َعبَّاٍس رَِضَ اهلل َتَعال

َ
َعْن ُعَمَر ُهَو اْبُن أ

 ، لََبٍ ِمْن  بِإِنَاٍء  فََجاَءْتنَا  َميُْمونََة  َعَ  ـَوِلِد 
ْ
ال ْبُن  وََخادِلُ  نَا 

َ
أ رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  َمَع 

َبُة])[ لََك، ْ نَا َعَ يَِميِنِه وََخادِلٌ َعَ ِشَماِلِ، َفَقاَل ِل: »الشَّ
َ
َشَِب رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َوأ

فَ

]205[ م: 1945، د: 3730، ت: 3455، ن في الكبرى: 10045، جه: 3322، حم: 225/1.

)))  »أحب الشراب« مرفوع على أنه اسم كان، و»الحلو البارد« خبره، روي عكس ذلك. »الحنفي«، )س(.
)))  »شرح الشمائل« للمناوي )247/1(.

)))  »فتح الباري« )87/10(.
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]1[ »آثرت بها خالدًا« لكونه أشرف منك مراعاة لألكبر، وفي نسبة المشيئة إليه تطييب 
لخاطره وتنبيه نبيه على أن اإليثار أولى له، ثم الحديث مستدل الحنفية في جواز 
فيه من اإلعراض  بالقرب مكروه لما  الشافعية: اإليثار  بالقرب، وقالت  اإليثار 
بالقربة، وقيد الشامي جوازه بما إذا عارض تلك القربة ما هو أفضل منها كاحترام 
أهل العلم واألشياخ كما في هذا الحديث، ويتفرع على هذا الخالف مسائل، منها 
ما لو سبق أحد إلى الصف األول، فدخل رجل أكبر منه سنًّا أو أهل علم، ينبغي 
له أن يتأخر ويقدمه تعظيمًا له، انتهى. ثم ل يشكل على الحديث بأنه عليه السالم 
استأذن ابن عباس فيه ولم يستأذن األعرابي كما جاء في المتفق عليه من حديث 
أنس: أن عمر رضي اهلل عنه قال: أعط أبا بكر يا رسول اهلل، فأعطى األعرابي، ثم 

قال: األيمن فاأليمن، ألن بين القصتين من الخصائص التي ل تخفى.

]2[ أي: معشر المسلمين أو جماعة اآلكلين، والظاهر أن يأتي بهذا اللفظ وإن كان 
وحده رعاية للفظ الوارد ومالحظة لعموم اإلخوان، فإنه ورد: »ل يؤمن أحدكم 

حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه«، »ق«))).

]3[ »ثم قال« ابن عباس: »قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: ليس شيء« إلخ، هذا بمنزلة التعليل 
لما تقدم من دعائه عليه الصالة والسالم في اللبن بالمزيد وفي غير اللبن باستدعاء 

الخير منه.

)))  »جمع الوسائل« )248/1(.

حًدا، ُثمَّ قَاَل 
َ
وثَِر َعَ ُسْؤرَِك أ

ُ
ُت: َما ُكنُْت أِل

ْ
ا«، َفُقل فَإِْن ِشئَِت آثَْرَت])[ بَِها َخادِلً

ْطِعْمنَا َخرْيًا 
َ
َا ِفيِه َوأ

َ
يَُقِل: اللَُّهمَّ بَارِْك نل

ْ
ْطَعَمُه اهلل َطَعاًما، فَل

َ
رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن أ

َا])[ ِفيِه َوزِْدنَا ِمنُْه«. ُثمَّ قَاَل:])[ قَاَل 
َ

يَُقِل: اللَُّهمَّ بَارِْك نل
ْ
َنًا، فَل

َ
ِمنُْه، َوَمْن َسَقاُه اهلل ل
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]1[ »قال أبو عيسى« غرض المصنف بيان الكالم على الحديثين المتقدمين، وهذا ما 
يتعلق بالحديث األول، وحاصله: أن سفيان بن عيينة جعل هذا الحديث موصولً 
متصاًل، والصواب إرساله، فإن عبد اهلل بن المبارك وعبد الرزاق وغير واحد من 
تالمذة معمر جعلوه عن الزهري مرساًل، وكذلك يونس وغيره واحد من تالمذة 
الزهري جعلوه أيضًا مرساًل، فالحق إرساله، وقال المصنف في »جامعه« بعد 
تخريج الحديث: هكذا رواه غير واحد عن ابن عيينة، والصحيح ما روى الزهري 

عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص مرساًل، وهذ أصح من حديث ابن عيينة، انتهى ملتقطًا.

]2[ »قال أبو عيسى« إلخ، هذا بيان للحديث الثاني بّين أولً وجه دخولهما عليها بأنها 
كانت محرمًا لهما، وذكر كونها خالة يزيد بن األصم استطرادًا لتمام الفائدة، ثم 
ذكر الكالم على هذا الحديث بقوله: واختلف الناس إلخ، وحاصله أن تالمذة =

.» اِب َغرْيُ اللََّبِ َعاِم َوالشََّ َن الطَّ
َ
ِزُئ َماك ٌء))) جيُْ رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لَيَْس َشْ

ـَحِديَث، َعْن َمْعَمٍر، 
ْ
بُو ِعيىس])[: َهَكَذا َرَوى ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَيْنََة َهَذا ال

َ
قَاَل أ

ـُمبَارِِك، 
ْ
، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعئَِشَة رَِضَ اهلل َعنَْها، َوَرَواُه َعبُْد اهلل ْبُن ال َعِن الزُّْهِريرِّ

، َعِن انلَّيِبرِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُمرَْسال)))، َولَْم  زَّاِق، َوَغرْيُ َواِحٍد، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهِريرِّ َوَعبُْد الرَّ
 ، يَْذُكُروا ِفيِه: َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعئَِشَة. وََهَكَذا َرَوى يُونُُس َوَغرْيُ َواِحٍد، َعِن الزُّْهِريرِّ

ْسنََدُه اْبُن ُعيَيْنََة ِمْن َبنْيِ انلَّاِس.
َ
َما أ بُو ِعيىَس: َوإِنَّ

َ
َعِن انلَّيِبرِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُمرَْساًل. قَاَل أ

ـَحارِِث َزْوُج انلَّيِبرِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِهَ َخالَُة َخادِلِ 
ْ
بُو ِعيىَس:])[َوَميُْمونَُة بِنُْت ال

َ
قَاَل أ

)))  في نسخة: »شيئًا«.
)))  أي: بحذف الصحابي مع قطع النظر عن إسقاط عروة، فإن الزهري من التابعين، )س(.
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علي بن زيد بن جدعان اختلفوا في بيان اسم شيخه، فروى بعضهم عمر بن أبي   =
لفظ  وحذف  الواو  بذكر  حرملة  بن  عمرو  بعضهم  وروى  الواو،  بدون  حرملة 
أبي، وهو غلط بوجهين.والصواب عمر بن أبي حرملة بدون الواو وبذكر لفظ 
التكني، قال القاري: الصحة في الموضعين كما ذكره البيهقي األول عمر بال واو، 
والثاني أبي على الكنية، انتهى، قال المصنف في »جامعه«: وقد روى بعضهم 
هذا الحديث عن علي بن زيد، فقال عن عمر بن حرملة، وقال بعضهم: عمرو بن 
حرملة، ول يصح، انتهى، أي: ل يصح أحد من القولين، بل الصواب: عمر بن 

أبي حرملة.

]1[ »شرب« بتثليث الشين مصدر بمعنى التشرب، وهو المراد هاهنا، لكن الكسر في 
معنى النصيب أشهر، وقد يأتي بمعنى المشروب أيضًا، وليس بمراد هناك لئال 

يتكرر مع الترجمة السابقة.

]206[ خ: 5617، م: 2027، ت: 1882، ن: 2964، جه: 3422، حم: 342/1.

. َصمرِّ
َ ْ
ـَوِلِد، وََخالَُة ابِْن َعبَّاٍس رض اهلل عنهم، وََخالَُة يَِزيَد بِْن األ

ْ
ابِْن ال

بِْن  َزيِْد  بِْن  رِّ  َعِ َعْن  ـَحِديِث، 
ْ
ال َهَذا  ِرَوايَِة  ِف  انلَّاُس  َواْختَلََف 

يِب َحْرَملََة، َوَرَوى 
َ
رِّ بِْن َزيٍْد، َعْن ُعَمَر بِْن أ ُجْدَعَن، فََرَوى َبْعُضُهْم َعْن َعِ

ِحيُح ُعَمُر ْبُن  رِّ بِْن َزيٍْد، َفَقاَل: َعْن َعْمِرو بِْن َحْرَملََة، َوالصَّ ُشْعبَُة، َعْن َعِ
يِب َحْرَملََة.

َ
أ

)32( بَاُب َما َجاَء فِي ِصَفِة ُشْرِب])[ رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

ْحَوُل، َوُمِغرَيُة، َعِن 
َ ْ
نَا َعِصٌم األ

َ
ْحَُد ْبُن َمِنيٍع، َثنَا ُهَشيٌْم، أ

َ
َثنَا أ 206 - َحدَّ



212 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  )))( باب ما جاء ي صفة ءب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  

]1[ الظاهر في حجة الوداع، وفي رواية الشيخين قال: أتيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص بدلو من ماء 

زمزم، فشرب وهو قائم، وفي رواية ابن ماجه قال عاصم:فذكرت ذلك لعكرمة 

فحلف أنه ما كان حينئذ إل راكبًا، وعند أبي داود من وجه آخر: عن عكرمة عن 

ابن عباس: أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص طاف على بعيره ثم أناخه فصلى ركعتين،فلعل شربه ملسو هيلع هللا ىلص 

من زمزم كان حينئذ قبل أن يعود إلى بعيره ويخرج إلى الصفا، وهذا هو الذي 

يتعين المصير إليه؛ ألن عمدة عكرمة في ذلك إنما هو ما ثبت أنه ملسو هيلع هللا ىلص طاف على 

بعيره وسعى كذلك، لكن لبد من تخلل ركعتي الطواف بين ذلك، وقد ثبت 

قائم،  المانع من كونه ملسو هيلع هللا ىلص شرب من زمزم وهو  فما  أنه صالهما على األرض 

كذا حققه القسطالني، وهو جمع جيد ل غبار عليه، وما وقع في حديث جابر =

نَّ انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص َشَِب))) ِمْن َزْمَزَم وَُهَو قَائٌِم])[. 
َ
، َعِن ابِْن َعبَّاٍس: أ ْعيِبرِّ الشَّ

له  وليس  يومًا،  ثالثين  منها  أبو ذر  شرب  مسلم:  رواه  ما  زمزم  فضائل  ومن  زمزم«  من  »شرب    (((
طعام غيره، وإنه سمن فأخبر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بذلك، فقال: »إنها مباركة إنها طعام ُطْعم«، وزاد أبو داود 
عباس  ابن  حديث  من  »المستدرك«  في  الحاكم  وروى  سقم«،  »وشفاء  »مسنده«:  في  الطيالسي 
رضي اهلل عنهما مرفوعًا: »ماء زمزم لما شرب له«، رجاله ثقات، إال أنه اختلف في إرساله ووصله، 
وإرساله أصّح، وعن أم أيمن قالت: ما رأيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص شكى جوعًا قط وال عطشًا، كان يغدو 
إذا أصبح فيشرب من ماء زمزم شربة، فربما عرضنا عليه الطعام، فيقول: أنا شبعان شبعان، ذكره 
»المصنف الكبير«، وعن عقيل بن أبي طالب قال: كنا إذا أصبحنا وليس عندنا طعام، قال لنا  في 
أبي: »ائتوا زمزم فنأتيها فنشرب منها«، وروى ابن ماجه بإسناد جيد: أن ابن عباس قال لرجل: إذا 
شربت من زمزم فاستقبل الكعبة، واذكر اسم اهلل عّز وجّل، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »آية ما بيننا وبين 
المنافقين أنهم ال يتضلعون من ماء زمزم« وروى الدارقطني: أن عبد اهلل كان إذا شرب منها، قال: 

اللهم إني أسألك علمًا نافعًا ورزقًا واسعًا وشفاًء من كل داٍء، »العيني« )277/9(، )س(.
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في سياق حج النبي ملسو هيلع هللا ىلص من أنه استسقى بعد طواف الزيارة عند إتمام المناسك   =

ل ينفي هذا التأويل، غاية ما فيه يلزم منه كون الشرب من زمزم وقع في الحج 

مرتين، ول بعد فيه، قاله القاري))(.

]1[ »عن أبيه عن جده« اختلف النقاد كثيرًا في هذا السند، فقيل: ل يحتج به؛ ألن 
ضمير جده إن يرجع إلى عمرو، فالمراد به محمد، وهو ليس بصحابي، فالحديث 
وهو  العاص،  بن  عمرو  بن  عبد اهلل  به  فالمراد  شعيب  إلى  أرجع  وإن  مرسل، 
صحابي مكثر، لكن لقاء شعيب عن جده خفي، وقيل: هو صحيفة، ولذا قال 
أبوداود: لما سئل عنه عمرو بن شعيب عندك حجة؟ قال: ل، ول نصف حجة، 
وقال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد: حديثه عندنا واه، وقال اآلخرون: 
إلى شعيب ل غير، وسماعه من عبد اهلل بن  به، وضمير جده  هذا سند محتج 
عمرو صحيح ثابت صرح بسماعه عنه في أماكن، ووقع في »سنن أبي داود« 
و»النسائي« عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اهلل، والسند ل مطعن فيه، 
قال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق وعامة أصحابنا 
يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ما تركه أحد من المسلمين، 

انتهى، قلت: وحقق الحتجاج به القاري والحلبي من الحنفية.

ـُمَعلرِِّم، 
ْ
ُد ْبُن َجْعَفٍر، َعْن ُحَسنْيٍ ال َثنَـا ُقتَيْبَُة ْبُن َسِعيٍد، َثنَا حُمَمَّ 207 - َحدَّ

يْـُت رَُسـوَل اهلل)))ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
هِ قَاَل: َرأ بِـيِه])[، َعـْن َجـدرِّ

َ
َعْن َعـْمِرو بْـِن ُشَعيْـٍب، َعْن أ

]207[ د: 653، ت: 1883، حم: 6627.
)))  في نسخة: »النبي«.

)2(   »جمع الوسائل« )250/1(.
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]1[ قال المناوي: ول خالف أن األكثر من فعله المستقر المعروف من أحواله ملسو هيلع هللا ىلص الشرب 
قاعدًا، ففعل غيره لبيان الجواز، فليس تقديم القيام لكثرته كما وهم، بل ألنه أحق 
الهتمام لما فيه من الرد على المنكر، وأخرج النسائي عن عائشة رضي اهلل عنها =

ا َوقَـاِعًدا)))])[. ـً يَـْشَُب قَـائِم

)))  قوله: »يشرب قائمًا وقاعدًا« واعلم أنه روي في الشرب قائمًا أحاديث كثيرة؛ منها: النهي عن 
ذلك، وبوب عليه مسلم بقوله: باب الزجر عن الشرب قائمًا، وحديث هداب بن خالد حدثنا 
همام ثنا قتادة عن أنس أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص زجر عن الشرب قائمًا، وفي لفظه عنه: أنه نهى أن يشرب 
الرجل قائمًا، قال قتادة: فقلنا: فاألكل؟ قال: ذلك أشّد وأخبث، وفي رواية له عن أبي سعيد 
الخدري: أنه ملسو هيلع هللا ىلص زجر عن الشرب قائمًا، وفي لفظ: نهى عن الشرب قائمًا، وفي رواية عن أبي 
فليستقئ«، وروى  قائما  قائمًا، فمن شرب  أحدكم  يشربن  »ال  قال ملسو هيلع هللا ىلص:  عنه  هريرة رضي اهلل 
الترمذي من حديث الجارود أنه نهى عن الشرب قائمًا. ومنها: إباحة الشرب قائمًا،فمنها ما 
 رواه البخاري وبّوب عليه »باب الشرب قائمًا«، فقال: حدثنا أبو نعيم ثنا مسعر عن عبد الملك 
ابن ميسرة عن النـزال قال: أتي علي رضي اهلل عنه على باب الرحمة بماء فشرب قائمًا، فقال: 
إن ناسًا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فعل كما رأيتموني فعلت، 
 ورواه أبو داود أيضًا، وروى الترمذي من حديث ابن عمر قال: كنا نأكل على عهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
أيضًا  غريب.وروى  صحيح  حسن  حديث  هذا  وقال:  قيام،  ونحن  ونشرب  نمشي  ونحن 
مـن حديـث عمـرو بن شعيـب عن أبيـه عن جـده قال: رأيـت رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يشرب قائمًا 
ثنا إسحاق   وقاعدًا، وقال: هذا حديث حسن، وروى الطحاوي وقال: حدثنا ربيع الجيزي، 
ابن فروة المدني، قال: حدثتنا عبيدة بنت نائل عن عائشة بنت سعد عن سعد بن أبي وقاص: 

أنه ملسو هيلع هللا ىلص كان يشرب قائمًا، ورواه البزار أيضًا نحوه.
قال النووي: اعلم أن هذه األحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها أقواالً باطلة،   
والصواب منها أن النهي محمول على كراهة التنـزيه، وشربه قائمًا لبيان الجواز، ومن زعم نسخًا 
فقد غلط، فكيف يكون النسخ مع إمكان الجمع، قال الطحاوي: أراد بهذا النهي اإلشفاق على 

أمته ألنه يخاف من الشرب قائمًا الضرر وحدوث الداء، انتهى. »العيني« )278/9- 279(.
ا بماء زمزم وبفضل ماء  قال القاري )250/1(: يمكن التوفيق بينهما أن يكون القيام مختصًّ  
الوضوء، ونكتة التخصيص وصول بركته إلى جميع األعضاء، ثم رأيت بعضهم صّرح أنه 

ليس الشرب من زمزم قائمًا اتباعًا له ملسو هيلع هللا ىلص. )س(.
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الحديث،  ومنتعالً،  حافيًا  ويصلي  وقاعدًا،  قائمًا  يشرب  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  رسول  رأيت   =
قال العراقي: وإسناده جيد، قال القاري: وما قيل من أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص منزه من فعل 
المكروه، فكيف شرب قائمًا فمردود؛ ألنه إذا كان لبيان الجواز فواجب عليه، 

فكيف يكون مكروهًا، انتهى.

]1[ قال القاري))): وقد تقدم فالمراد بتعدد اإلسناد قوة العتماد، وفي سياق هذا 
الحديث إشارة إلى تعدد شربه ملسو هيلع هللا ىلص، وإيماء إلى أن أحدهما كان بيد ابن عباس.

]2[ بفتح الطاء وكسر الراء المهملتين.

]3[ »ابن الفضيل«، وفي نسخة »ابن الفضل«، قاله القاري)))، قلت: والمؤيد بكتب 
الرجال هو األول، فإنه محمد بن فضيل بن غزوان.

زاي  وتشديد  نون  بفتح  و»النزال«  ففتحات،  ياء  وسكون  ميم  بفتح  »ميسرة«   ]4[
معجمة، و»سبرة« بفتح سين مهملة وسكون موحدة فراء فتاء تأنيث، »ق«))). 

]208[ خ: 1637، م: 2027، ن: 2965، جه: 3422، حم: 287/1.
]209[ حم: 78/1.

»جمع الوسائل« )251/1(.  (((
)))  »جمع الوسائل« )251/1(. 
)))  »جمع الوسائل« )251/1(.

ْحَوِل،َعِن 
َ ْ
ـُمبَارِِك، َعْن َعِصٍم األ

ْ
ُّ ْبُن ُحْجٍر، َثنَا اْبُن ال َثنَا َعِ 208 - َحدَّ

َشَِب وَُهَو قَائٌِم.
، َعِن ابِْن َعبَّاٍس])[ قَاَل: َسَقيُْت انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َزْمَزَم فَ ْعيِبرِّ الشَّ

 ، ـُكوِفُّ
ْ
ُد ْبُن َطِريٍف])[ ال ـَعاَلِء، َوحُمَمَّ

ْ
ُد ْبُن ال بُو ُكَريٍْب حُمَمَّ

َ
َثنَا أ 209 - َحدَّ

َة ]4[، َعِن  ـَمِلِك بِْن َميَْسَ
ْ
ْعَمِش، َعْن َعبِْد ال

َ ْ
ـُفَضيِْل])[، َعِن األ

ْ
نَا اْبُن ال

َ
ْنبَأ

َ
: أ

َ
قَال
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]1[ »أتي« إلخ، ولفظ النسائي في »سننه« قال: رأيت عليًّا صلى الظهر ثم قعد لحوائج 

الناس، فلما حضرت العصر أتي بتور من ماء، الحديث.

]2[ »الرحبة« بفتح الراء والحاء المهملتين: المكان المتسع، قال في »المغرب«))(: 

أما في حديث علي فإنه دكان وسط مسجد الكوفة، وكان علي رضي اهلل عنه يقعد 

فيه ويعظ، انتهى، قلت: وقد تقدم من رواية النسائي ما يوافقه.

]3[ قال القاري )4(: أي: غسلها غساًل خفيفًا، فالمراد الوضوء الشرعي، ويؤيده ما 

وقع في بعض الروايات الصحيحة أنه غسلها، ويحتمل أنه لم يغسلها، فالمراد 

الوضوء العرفي، ويؤيده ترك ذكر الرجلين في األصل، فيحمل خالف الروايتين 

على تعدد الواقعة في الرحبة.

]4[ قال القاري: شربه ملسو هيلع هللا ىلص قائمًا، يحتمل أن يكون لبيان الجواز، وأن يكون لالستحباب 

عنه  رضي اهلل  علي  عمل  ويؤيده  مشايخنا،  مختار  وهو  الماء،  هذا  بخصوص 

بعده ملسو هيلع هللا ىلص ألنه لو كان فعله ملسو هيلع هللا ىلص لبيان الجواز لكان تركه أفضل، انتهى.

ا،  َخَذ ِمنُْه َكفًّ
َ
])[ بُِكوٍز ِمْن َماٍء وَُهَو ِف الرَّْحبَِة])[ فَأ ٌّ ِتَ َعِ

ُ
َة قَاَل: أ اِل بِْن َسْبَ َّ النَّ

َسُه، ُثمَّ َشَِب وَُهَو 
ْ
َفَغَسَل يََديِْه َوَمْضَمَض َواْستَنَْشَق َوَمَسَح وَْجَهُه])[.. وَِذَراَعيِْه َوَرأ

يُْت رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َفَعَل]4[.
َ
قَائٌِم، ُثمَّ قَاَل: َهَذا وُُضوُء َمْن لَْم ُيِْدْث)))، َهَكَذا))) َرأ

)))  أي: لم يرد ُطْهر الحدث، بل أراد التجديد أوالتنظيف، وإال فوضوء الحدث معلوم بشرائط، )س(.
)))  بعض المشار إليه الشرب قائمًا، وهو سبب إيراد هذا الحديث في هذا الباب، )س(.

)3(  »المغرب« )185/1(.
)4)  »جمع الوسائل« )252/1(.
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]1[ »أبي عصام« بكسر أوله، وفي نسخة: أبي عاصم، وهو ضعيف قاله القاري))(، 
أبي عصام،  بلفظ  الجمهور  الراوي، فذكره  الرواة في ذكر هذا  اختلفت  قلت: 
وقال بعضهم: أبو عاصم، وبسط الكالم عليه الحافظ في »تهذيبه« ))(  في ترجمة 

أبي عصام، فما قيل: لم توجد ترجمته ليس بوجيه.

]2[ »في اإلناء« في »الصحيحين« عن أبي قتادة أنه عليه السالم نهى أن يتنفس في اإلناء، 
فالمعنى أنه كان يشرب ثالث مرات، وفي كل ذلك يبين اإلناء عن فيه، فيتنفس ثم 
يعود، والمنهي عنه هو التنفس في اإلناء بدون اإلبانة،ويدل عليه قوله: هو أهنأ، وقال 
القرطبي: أما زعم بعضهم إجراء الحديث على ظاهره، وأنه فعله لبيان الجواز ولكونه 

ل يستقذر منه شيء فغير صحيح بدليل بقية الحديث وهو قوله: امرأ، »م« )4(.

]3[ هو بالهمز أفعل من مرأ الطعام مثلثة الراء إذا وافق المعدة، قال المناوي )5(: مرأ 
الطعام أو الشراب في جسده إذا لم يثقل على المعدة، وانحدر عنها طيبًا بلذة 
ونفع، ومنه قوله تعالى: ﴿ے ۓ ۓ﴾ ]النساء: 4[، وقال القاري )6(: امرأ 

ا ألنه أقمع للعطش. أي: أسوغ وأهضم، وقوله: »أروى« أي: أكثر ريًّ

َعبُْد  َثنَا  َحدَّ  :
َ

قَال َحَّاٍد،  ْبُن  َوُيوُسُف  َسِعيٍد،  ْبُن  ُقتَيْبَُة  َثنَا  َحدَّ  -  210
َن 

َ
نَّ انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص ك

َ
نَِس بِْن َمالٍِك: أ

َ
يِب ِعَصاٍم)))])[، َعْن أ

َ
ـَوارِِث ْبُن َسِعيٍد، َعْن أ

ْ
ال

ْرَوى.
َ
ْمَرأُ])[ َوأ

َ
نَاِء])[ ثاََلثًا إَِذا َشَِب، َوَيُقوُل: ُهَو أ ِ

ْ
ُس ِف اإل يَتَنَفَّ

]210[ خ: 5631، م: 2028، د: 3727، ت: 1884، ن في الكبرى: 6857، جه: 3416، حم: 118/3.
)))  في نسخة: »عاصم«.

)))  »جمع الوسائل« )252/1(.
)))  انظر: »تهذيب التهذيب« )168/12(.
)4)  »شرح الشمائل« للمناوي )252/1(.

)5)  »شرح الشمائل« )253/1(.

)6)  »جمع الوسائل« )253/1(.
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]1[ »خشرم« بفتح خاء وسكون شين معجمتين يصرف ول يصرف، »ق«))(.

]2[ قال المناوي)4(: هذا الحديث وإن كان ضعيفًا لكن له شواهد عند المصنف في 
»جامعه« وغيره، وأحاديث الثالثة أقوى وأصح، وقال الشارح: ل ينافي ما سبق 
ألنه في بعض األحيان لبيان الجواز، أو أراد التنفس أثناء الشرب، وأسقط الثالثة 

ألنها بعد الشرب، انتهى.

]3[ »كبشة« بنت ثابت بن المنذر األنصارية أخت حسان، قاله القاري والبيجوري)5(، 
في  الحافظ  وجعل  األنصاري،  مالك  بن  كعب  بنت  بأنها  المناوي)6(  وجزم 
»تهذيبه« هذه الرواية لكبشة بنت ثابت، ورواية أبي قتادة في الوضوء من سؤر 

الهرة لكبشة بنت كعب بن مالك األنصارية زوجة ابنه عبد اهلل بن أبي قتادة.

نَا ِعيىَس ْبُن يُونَُس، َعْن رِْشِديِن ابِْن 
َ
ٍم])[، أ ُّ ْبُن َخْشَ َثنَا َعِ 211 - َحدَّ

.]([ َتنْيِ َس))) َمرَّ نَّ انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكَن إَِذا َشَِب َتنَفَّ
َ
بِيِه، َعِن ابِْن َعبَّاٍس: أ

َ
ُكَريٍْب، َعْن أ

يِب ُعَمَر، َثنَا ُسْفيَاُن، َعْن يَِزيَد بِْن يَِزيَد بِْن َجابٍِر، َعْن 
َ
َثنَا))) اْبُن أ 212 - َحدَّ

َّ رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  تِِه َكبَْشَة])[ قَالَْت: َدَخَل َعَ يِب َعْمَرَة، َعْن َجدَّ
َ
َعبِْد الرَّْحَِن بِْن أ

]211[ ت: 1886، جه: 341، حم: 284/1.
]212[ ت: 1892، جه: 3423، حم: 434/6.

وقد ورد بسند حسن أنه ملسو هيلع هللا ىلص كان يشرب في ثالثة أنفس، وإذا أدنى اإلناء إلى فيه سمى اهلل،   (((
وإذا أخره حمد اهلل، يقول ذلك ثالثًا، »ق« )253/1(، )س(.

)))  في نسخة: »أنبأنا«.
)))  »جمع الوسائل« )253/1(.
)4)  »شرح الشمائل« )253/1(.

)5)  »جمع الوسائل« )253/1(، و»المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية« )ص: 346(.
)6)  »شرح الشمائل« )254/1(.
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بعدها هاء، و»ثمامة« بضم  فراء مفتوحة  فزاي ساكنة  بمهملة مفتوحة  ]1[ »عزرة« 
المثلثة، »ق«))(.

يتنفس في  فقال: كان  بزيادة  أيضًا  الطبراني  الحديث رواه  المناوي: وهذا  قال   ]2[
اإلناء ثالثة أنفاس، يسمي عند كل نفس، ويشكر عند آخرهن.

]3[ »ابن« باأللف مجرور على البداية من ابن زيد، أو صفة ثان مضافًا إلى ابنة أنس، 
فبين أن أباه زيد وأمه بنت أنس، فالبد من تحرير حرف األلف على لفظ ابن.

]4[ »فقطعتها« التأنيث باعتبار المضاف إليه، أو لكونها قطعة، وفي نسخة: فقطعته، 
وهي القياس، والحديث أخرجه ابن حبان في كتاب »أخالق النبي ملسو هيلع هللا ىلص«، وزاد 

فيه: وقالت: ل يشرب منها أحد بعد شرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

 ِفيَها َفَقَطْعتُُه.
َ

َشَِب ِمْن ِف قِْرَبٍة ُمَعلََّقٍة قَائًِما، َفُقْمُت إِل
فَ

، َثنَا َعْزَرُة])[ ْبُن  اٍر، َثنَا َعبُْد الرَّْحَِن ْبُن َمْهِديٍّ ُد ْبُن بَشَّ َثنَا حُمَمَّ 213 - َحدَّ
ُس ِف  نَُس ْبُن َمالٍِك يَتَنَفَّ

َ
، َعْن ُثَماَمَة بِْن َعبِْد اهلل قَاَل: َكَن أ نَْصارِيُّ

َ ْ
ثَابٍِت األ

نَاِء ثاََلثًا])[. ِ
ْ

ُس ِف اإل نَّ انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكَن يَتَنَفَّ
َ
نٌَس أ

َ
نَاِء ثاََلثًا، َوَزَعَم أ ِ

ْ
اإل

بُو َعِصٍم، َعِن ابِْن ُجَريٍْج، 
َ
نَا أ

َ
َثنَا َعبُْد اهلل ْبُن َعبِْد الرَّْحَِن، أ 214 - َحدَّ

نَِس
َ
نَِس بِْن َمالٍِك، َعْن أ

َ
ـَبَاِء بِْن َزيٍْد ابِْن])[ اْبنَِة أ

ْ
ـَكِريِم، َعِن ال

ْ
َعْن َعبِْد ال

 

ـِقْرَبِة 
ْ
َشَِب ِمْن فَِم ال

مرِّ ُسلَيٍْم َوقِْرَبٌة ُمَعلََّقٌة فَ
ُ
نَّ انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص َدَخَل َعَ أ

َ
ابِْن َمالٍِك: أ

ـِقْرَبِة َفَقَطَعتَْها)))]4[.
ْ
ِس ال

ْ
 َرأ

َ
مُّ ُسلَيٍْم إِل

ُ
وَُهَو قَائٌِم، َفَقاَمْت أ

]213[ تقدم تخريجه برقم: 211.
]214[ حم: 376/6.

قوله: »فقطعتها« موجب القطع وجهان: أحدهما صيانة موضع أصابه فم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من   (((
أن تبتذل، والثاني التبرك واالستشفاء، )س(.

)2(  »جمع الوسائل« )254/1(.
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]1[ بفتح فاء وسكون راء منسوب إلى جده أبي فروة، كذا قاله القاري والبيجوري)))، 
فما في »المناوي« نسبة ألبي قروة جده بفتح القاف وسكون الراء، انتهى، وهم 
من الناسخ، فإنه بالفاء، وهو إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن عبد اهلل بن أبي 

فروة الفروي المدني األموي، كما في »تهذيب الحافظ«))).
]2[ قال المناوي))): بالتصغير عند الجمهور، وبالتصغير ضبطها القاري)4).

]3[ هكذا بالهمزة هاهنا في النسخ الموجودة، وكذا ضبطه القاري)5)، وقال الحافظ 
في »تقريبه« و»تهذيبه«)6): عبيدة بنت نابل، ولم يضبط بشيء.

]4[ »قال أبو عيسى« إلخ، الظاهر في غرضه أنه وقع الختالف في نسب عبيدة، فقيل: 
بنت نائل بالهمزة قبل الالم، وقيل: نابل بالموحدة بدل الهمزة، وجزم المناوي)7) 
بن ماكول، قلت: واختلفوا في  أبو نصر  األمير  الموحدة، وصححه  بالباء  أنها 
ضبط عبيدة أيضًا، فالجمهور على أنه عبيدة بالتصغير،  وصححه ابن ماكول، 
خالف  هو  القاري))):  قال  الموحدة،  وكسر  العين  بفتح  عبيدة  بعضهم:  وقال 

تصحيح ابن ماكول، وظاهر كالم المناوي أن المصنف أراد اإلشارة إلى هذا =

)))  »جمع الوسائل« )253/1(، و»المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية« )ص: 349(.
)))  »تهذيب التهذيب« )248/1(.

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )255/1(.
)4)  انظر: »جمع الوسائل« )255/1(.

)5)  »جمع الوسائل« )255/1(.
)6)  »تقريب التهذيب« )750/1(، و»تهذيب التهذيب« )437/12(.

)7)  »شرح الشمائل« )255/1(.

)))  »جمع الوسائل« )255/1(.

 ]([ ـَفْروِيُّ
ْ
ٍد ال َثنَا إِْسَحاُق ْبُن حُمَمَّ ، َحدَّ ْحَُد ْبُن نَْصٍ انلَّيَْسابُورِيُّ

َ
َثنَا أ 215 - َحدَّ

نَّ 
َ
بِيَها: أ

َ
يِب َوقَّاٍص، َعِن أ

َ
ثَتْنَا ُعبَيَْدُة ])[ بِنُْت نَائٍِل ])[، َعْن َعئَِشَة بِنِْت َسْعِد بِْن أ َحدَّ

بُو ِعيىس ]4[: َوقَاَل َبْعُضُهْم: ُعبَيَْدُة بِنُْت نَابٍِل.
َ
انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكَن يَْشَُب قَائًِما. َوقَاَل أ
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الختالف أيضًا، ألنه جعل عبيدة في السند المذكور مصغرًا، وهناك ضبطه بفتح   =
أوله، فقال: قال بعضهم مخالفًا لما مر من أن عبيدة مصغرًا: عبيدة بفتح أوله 
بنت نابل بباء موحدة بعد األلف، وقال زين الحفاظ العراقي: المشهور أنها عبيدة 

مصغرة، ونابل أوله نون وبعد األلف موحدة، والحديث إسناده حسن، انتهى.
]1[ »تعطر« هو استعمال العطر، وهو بالكسر: الطيب، ورجل معطر أي: كثير التعطر.
زاد  فقره،  مع  إليه  فردها  آلف  بخمسة  أبو طاهر  إليه  بعث  المناوي))):  حكى   ]2[
القاري))): بعث إليه بعد العصر بخمسة آلف درهم، وهو يأكل الخبز مع الفجل، 

فلم يقبل، وقال: بلغت الشمس رؤوس الحيطان أي: قربت أن تغرب.
]3[ »سكة« بضم سين مهملة وتشديد كاف، ضرب من الطيب يتخذ من مسك وغيره، 
وقيل: عصارة األملج، قال القاري))): الظاهر أن المراد منه ظرف فيها طيب، قال 
ميرك: إن كان المراد بها نفس الطيب فالظاهر أن كلمة من للتبعيض ليشعر بأنه 
يستعمل بدفعات، بخالف ما لو قال بها، فإنه يوهم أن يستعملها بدفعة واحدة، 
وإن كان المراد بها الوعاء فمن لالبتداء، وقال صاحب »القاموس«)4): السك: =

]216[ د: 4162.
)))  انظر: »شرح الشمائل« )3/2(.

)))  »جمع الوسائل« )3/2(.

)))  »جمع الوسائل« )3/2(.
)4)  »القاموس المحيط« )ص: 943(.

رِ])[ رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص )33( بَاُب َما َجاَء فِي َتَعطُّ

 ، َبرْيِيُّ ْحََد الزُّ
َ
بُو أ

َ
نَا أ

َ
ُد ْبُن َرافٍِع])[ َوَغرْيُ َواِحٍد قَالُوا: أ َثنَا حُمَمَّ 216 - َحدَّ

بِيِه 
َ
نَِس بِْن َمالٍِك، َعْن أ

َ
ـُمْختَاِر، َعْن ُموَس بِْن أ

ْ
َثنَا َشيْبَاُن، َعْن َعبِْد اهلل بِْن ال

ٌة])[ َيتََطيَُّب ِمنَْها.  قَاَل: َكَن لِرَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُسكَّ
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طيب يتخذ من الرامك مدقوقًا منخولً معجونًا بالماء، ويعرك شديدًا، ويمسح   =
بدهن الخيري لئال يلتصق باإلناء، ويترك ليلة ثم يسحق المسك ويلقمه، ويعرك 
شديدًا ويقرص ويترك يومين، ثم يثقب بمسلة، وينتظم في خيط، ويترك سنة، 

وكلما ُعتَِّق طابت رائحته، »ق«))).

]1[ »ل يرد« وقد ورد النهي عن رده مقرونًا ببيان الحكمة في حديث رواه أبو داود 
والنسائي وغيرهما عن أبي هريرة مرفوعًا: »من عرض عليه طيب فال يرده، فإنه 

خفيف المحمل طيب الرائحة«)))، والمراد بالمحمل الحمل أي: ليس بثقيل.

]2[ بالفاء والدال المهملة اسمه محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك، »ق«))).

الوسائد  بعضها:  ففي  الثالثة،  هذه  تفصيل  في  النسخ  اختلفت  إلخ،  »ثالث«   ]3[
والطيب واللبن، وفي بعضها: الوسائد والدهن والطيب، فيحتمل أنه ذكر أولً =

]217[ خ: 2582، ت: 2789، ن في الكبرى: 9350، حم: 261/3.
]218[ ت: 2790.

)))  »جمع الوسائل« )3/2(.
)))  »سنن النسائي« )5259(، و»سنن أبي داود« )4172(.

)))  »جمع الوسائل« )3/2(.

، َثنَا َعْزَرُة ْبُن  اٍر، َثنَا َعبُْد الرَّْحَِن ْبُن َمْهِديٍّ ُد ْبُن بَشَّ َثنَا حُمَمَّ 217 - َحدَّ
يَب، َوقَاَل   يَُردُّ الطرِّ

َ
نَُس ْبُن َمالٍِك ل

َ
ثَابٍِت، َعْن ُثَماَمَة بِْن َعبِْد اهلل قَاَل: َكَن أ

يَب])[.  يَُردُّ الطرِّ
َ

نٌَس: إِنَّ انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكَن ل
َ
أ

يِب فَُديٍْك])[، َعْن َعبِْد اهلل ابِْن 
َ
َثنَا ُقتَيْبَُة ْبُن َسِعيٍد، َثنَا اْبُن أ 218 - َحدَّ

بِيِه، َعِن ابِْن ُعَمَر قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ثاََلٌث])[ 
َ
ُمْسِلِم بِْن ُجنُْدٍب، َعْن أ

.» يُْب َواللََّبُ ْهُن، َوالطرِّ ـوََسائُِد، َوادلُّ
ْ
: ال  تَُردُّ

َ
ل
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الثالث، وزاد الرابع تفضاًل، واألوجه أن يقال: إن لفظ الطيب على تسليم صحته   =
وأمنه من تصرف النساخ تفسير لقوله: والدهن، فإن الحديث أخرجه المصنف 
في »جامعه« بهذا السند والمتن، وليس فيه لفظ الطيب، بل فيها الوسائد والدهن 
عنه  تارة  فعبر  طيب،  له  الذي  هو  بالدهن  المراد  لعل  القاري))):  قال  واللبن، 

بالطيب، وأخرى بالدهن، انتهى، فتأمل.
]1[ »الحفري« بحاء مهملة ثم فاء مفتوحتين، منسوب إلى حفر محلة بالكوفة كان 
ينزلها، قاله القاري)))، قلت: وكان أبو داود هذا رجاًل زاهدًا ورعًا، قال عثمان بن 
أبي شيبة: كنا عنده في غرفته وهو يملي، فلما فرغ قلت له: أترب الكتاب، قال: 

ل، الغرفة بالكراء.
]2[ سعيد بن إياس.

]3[ »أبي نضرة« بفتح النون وسكون الضاد المعجمة اسمه المنذر بن مالك.
]4[ »رجل« ذاك هو الطفاوي اآلتي في الرواية اآلتية، وفي نسخة هناك أيضًا الطفاوي، 
ولم يدر اسمه، فهو مجهول في كل حال، والحديث حسنه المؤلف في »جامعه«، 

فلعله تابعي، والراوي عنه ثقة، فجهالته تغتفر من هذا الوجه، قاله القاري))).

]219[ د: 2174، ت: 2787، ن: 5117، حم: 540/2.
)))  »جمع الوسائل« )3/2(.
)))  »جمع الوسائل« )3/2(.
)))  »جمع الوسائل« )5/2(.

])[، َعْن ُسْفيَاَن، َعِن  ـَحَفِريُّ
ْ
بُو َداوَُد ال

َ
َثنَا حَمُْموُد ْبُن َغياَْلَن، َثنَا أ 219 - َحدَّ

يِب ُهَريَْرَة قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
َ
َة])[، َعْن رَُجٍل]4[، َعْن أ يِب نَْضَ

َ
])[، َعْن أ ـُجَريِْريرِّ

ْ
ال

»ِطيُب الررَِّجاِل َما َظَهَر ِريُُه وََخِفَ لَْونُُه، َوِطيُب النرَِّساِء َما َظَهَر لَْونُُه وََخِفَ ِريُُه«.
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]1[ »الطفاوي« بضم الطاء المهملة منسوب بطفاوة حي من قيس غيالن، وهو المعبر 
بالرجل في الرواية المتقدمة، لم يدر اسمه أيضًا، فهو مجهول، قال الحافظ في 

»تهذيبه«))): لم يسم.
]2[ »حنان« بفتح الحاء المهملة وتخفيف النون األولى، وفي نسخة بفتح أوله فموحدة 
فمخففة أي: حبان، وفي آخرى حباب بموحدتين، وكتب الرجال يؤيد األول، 
قال الحافظ في »تهذيبه«))): حنان األسدي، روى عن أبي عثمان عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
مرساًل في الريحان، وعنه حجاج بن أبي عثمان، قال الترمذي: ل يعرف له غير 

هذا الحديث، انتهى.
])[ »النهدي« بفتح نون وسكون هاء منسوب إلى بني نهد قبيلة من اليمن، واسمه 
عبد الرحمن بن مل بتثليث ميم ولم مشددة، مشهور بكنيته، مخضرم، من كبار 
الثانية، أسلم في عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص ولم يلقه، فالحديث مرسل كما صرح السيوطي 
أبي  أبو داود في »مراسيله«، والترمذي عن  الصغير«، وقال: رواه  »الجامع  في 

عثمان مرساًل، قاله القاري))).

]220[ تقدم تخريجه في الذي قبله.
]221[ ت: 2791.

)))  »تهذيب التهذيب« )326/12(.
)))  »تهذيب التهذيب« )57/3(.

)))  »جمع الوسائل« )5/2(.

 ، ـُجَريِْريرِّ
ْ
ُّ ْبُن ُحْجٍر،َثنَا إِْسَماِعيُل ْبُن إِبَْراِهيَم، َعِن ال َثنَا َعِ 220 - َحدَّ

يِب ُهَريَْرَة، َعِن انلَّيِبرِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمثْلَُه بَِمْعنَاُه.
َ
])[، َعْن أ َفاوِيرِّ َة، َعِن الطُّ يِب نَْضَ

َ
َعْن أ

: َثنَا يَِزيُد ْبُن ُزَريٍْع، َثنَا 
َ

، قَال ٍّ ُد ْبُن َخِليَفَة، َوَعْمُرو ْبُن َعِ َثنَا حُمَمَّ 221 - َحدَّ
])[ قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  يِب ُعثَْماَن انلَّْهِديرِّ

َ
وَّاُف، َعْن َحنَاٍن])[، َعْن أ اٌج الصَّ َحجَّ
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]1[ هو كل نبت طيب الريح من أنواع المشموم على ما في »النهاية«))(، قال ميرك: 
وأهل المغرب يخصونه باآلس، والظاهر أنه هو المراد في الحديث الصحيح، 
ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مّر، وأهل 
العراق والشام يخصونه بالحبق، والحبق قيل: الفودج، وقيل: ورق الخالف، 
وقيل: الشاهسفرم، قاله القاري)4(، وقال المناوي )5(: الريحان نبت طيب الريح، 
أو كل نبت طيب الريح، كذا في »القاموس« )6(، واختار ابن األثير الثاني، انتهى.

]2[ يعني أصل الطيب من الجنة.

]3[ »األسدي« بفتحتين، وقد يسكن ثانيه، ويقال في هذه النسبة: األسدي بالسين، 
واألزدي بالزاي، والكل صحيح، فإنه من بني أسد بن شريك من أولد األزد بن 

يغوث، ويقال لألسد األزد، »ق« )7( .

ـَجنَِّة«)))])[. 
ْ
ُه)))، فَإِنَُّه َخَرَج ِمَن ال ْيَاَن])[ فَاَل يَُردُّ َحُدُكُم الرَّ

َ
ْعِطَي أ

ُ
»إَِذا أ

ـَحِديِث.
ْ
 ُيْعَرُف حِلَنَاٍن َغرْيُ َهَذا ال

َ
بُو ِعيىَس: ل

َ
قَاَل أ

]([ َسِديُّ
َ ْ
ـَجْرِح َواتلَّْعِديِل«: َحنَاٌن األ

ْ
يِب َحاتٍِم ِف ِكتَاِب »ال

َ
َوقَاَل َعبُْد الرَّْحَِن ْبُن أ

)))  قال النووي )9/15(: »فال يرده« برفع الدال على الفصيح، ويحتمل أراد الطيب كلها، )س(.
)))  قوله: »فإنه خرج من الجنة« والمسلم المحب للجنة ال يرد ما يذكرها، فإن من أحب شيئًا 
ما  الجنة على  إن تحمل  يرد رحمته ذلك  منها رحمة اهلل، وال  الخارج  أو ألن  أكثر ذكره، 
التفت من أشجار، يعني أن الريحان خارج من األشجار الملتّفة فال مؤنة في بذله وال منّة 

في قبوله، »عص«، )س(.
)))  »النهاية في غريب الحديث« )288/2(.

)4)  »جمع الوسائل« )5/2(.

)5)  »شرح الشمائل« )5/2(.
)6)  »القاموس المحيط« )ص: 220(.

)7)  »جمع الوسائل« )6/2(.
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]1[ »شريك« بضم الشين المعجمة وفتح الراء، ابن مالك بن عمرو بن مالك بن فهم، 

»ق«))(.

]2[ بفتح الراء وكسر القاف، اشتهر بهذه الصفة، ولعله لكونه كان يبيع الرقيق، قاله 

البيجوري ))(.

]3[ يعني حنان عم مسرهد.

]4[ مقولة عبد الرحمن.

]5[ »بيان« بفتح الموحدة وتخفيف التحتية، الظاهر هو بيان بن بشر األحمسي البجلي 

أبو بشر الكوفي المعلم، وهو غير بيان بن بشر الطائي المجهول.

]6[ »فألقى جرير« كان القياس: فألقيت ردائي ومشيت، فهذا التفات من التكلم إلى =

ٍد، َوَرَوى َعْن  ])[ َوادِلِ َمَسدَّ ِقيِق])[ َعمُّ يٍْك])[ وَُهَو َصاِحُب الرَّ َسِد بِْن ُشَ
َ
 ِمْن بَِن أ

وَّاُف َسِمْعُت]4[  يِب ُعثَْماَن الصَّ
َ
اُج ْبُن أ ـَحجَّ

ْ
، َوَرَوى َعنُْه ال يِب ُعثَْماَن انلَّْهِديرِّ

َ
أ

يِب َيُقوُل َذلَِك.
َ
أ

يِب، 
َ
، َثنَا أ ـَهْمَداِنُّ

ْ
َثنَا ُعَمُر ْبُن إِْسَماِعيَل بِْن ُمَادِلِ بِْن َسِعيٍد ال 222 - َحدَّ

يِب َحاِزٍم، َعْن َجِريِر بِْن َعبِْد اهلل قَاَل: ُعرِْضُت))) 
َ
َعْن َبيَاٍن]5[، َعْن قَيِْس بِْن أ

ُ: ُخْذ 
َ

ق]6[ َجِريٌر رَِداَءُه َوَمَش ِف إَِزاٍر، َفَقاَل ل
ْ
ل
َ
اِب، فَأ ـَخطَّ

ْ
َبنْيَ يََدْي ُعَمَر بِْن ال

)))  لينظر في قوتي وجالدتي على القتال، )س(.
)2(  »جمع الوسائل« )6/2(.

)))  »المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية« )ص: 348(.
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بالمعنى،  نقله  أو  جرير،  كالم  به  كمل  قيس  كالم  من  يكون  أن  ويحتمل  الغيبة،   =
يرد من ل  ليعرفهم ويتأملهم حتى  الجيش على األمير  والعرض هذا هو كعرض 
يرضيه، وكان جرير ل يثبت على الخيل حتى ضرب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قبل وصاله بنحو 
أربعين يومًا صدَره، فعادله التثبت، وأشكل بأنه لما تحقق تثبيته على الخيل بدعائه 
عليه السالم لم يكن لمتحانه وجه، ورّد بأن العرض إنما كان بالمشي ل بالركوب.

]1[ »فقال عمر« أي: بعد ما خاطب جريرًا، ومعنى ما رأيت إلخ، أي: في ما عداه ملسو هيلع هللا ىلص، 
أن  األذهان  في  استقر  قد  كان  لما  المناوي))(:  قال  كالمستثنى عقاًل،  فإنه كان 
صورة المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص أجّل من كل مخلوق حتى من صورة يوسف عليه السالم 
أيضًا لم يبال عمر رضي اهلل عنه بإفهام عبارته أن صورة جرير أحسن من صورته، 
ثم إنه ل يشكل أيضًا بما ورد في دحية أنه كان إذا دخل بلدًا خرج لرؤيته حتى 
العذراء من خدرها، ألن دحية كان أجمل وجهًا، وجريرًا كان أجمل بدنًا، بدليل 

أن عمر رضي اهلل عنه لم يقل ذلك إل عند تجرده، انتهى.

ثم ل مناسبة للحديث بالباب إل أن يقال: إنه من ملحقات النساخ، أو يقال: إن   
حسن الصورة يلزمه غالبًا طيب الريح، أو يقال: إن في الترجمة حذفًا تقديره: 
وحسن صورة األصحاب وعرضهم على ابن الخطاب، قيل: األخير أقرب، =

 َما 
َّ
ْحَسَن ُصوَرًة ِمْن َجِريٍر إِل

َ
يُْت رَُجاًل أ

َ
َقْوِم))): َما َرأ

ْ
رَِداَءَك، َفَقاَل ُعَمُر])[ لِل

اَلُم. بَلََغنَا ِمْن ُصوَرِة يُوُسَف))) َعلَيِْه السَّ

)))  غير نبينا ملسو هيلع هللا ىلص ألنه استقر في العقول أنه أجل من سائر المخلوقات، فال حاجة إلى االستثناء، )س(.
)))  ووجه مناسبة هذا الحديث بالباب أن طيب الصورة يلزمه غالبًا طيب ريحه، ففيه إيماء إلى 

التعطر، )س(.
)))  »شرح الشمائل« للمناوي )7/2(.
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قلت: بل هو األبعد لما فيه من طول الحذف، واألوجه عندي هو الثاني، قال امرؤ   =
القيس))):

نسيم الصبا جاءت بريا الَقَرْنفلإذا قامتـا تضـّوع املسـك منهـام

وقال المتنبي))):  

قلُق المليحة، وهي ِمْسٌك، َهْتُكها، إلخ.  

وقال عنترة:    
بقسـيمة تاجـر  فـارة  سبقت عوارَضها إليك من الفموكأّن 

]1[ »باب كيف كان« إلخ، هذا كما وقع في أول البخاري باب كيف كان بدء الوحي، 
وأطال الشراح الكالم على إعرابه وتركيبه حتى كتب القاري فيه رسالة مستقلة، 
باب  أي:  مضاف  تقدير  على  لكنه  بعده،  ما  إلى  باب  بإضافة  أنه  واإلجمال 
جواب كيف كان إلخ، وسبب التقدير أن لفظ »باب« ل يضاف إلى الجملة على 
الصواب، ولذا قيل: إن إضافته إلى الجملة كال إضافة، وأيضًا بترك اإلضافة يعني 
مع التنوين خبر مبتدأ محذوف، ويحتمل تسكينه أيضًا على التعداد. و»كيف« 
مبني على الفتح في محل نصب على أنه خبر كان إن كانت ناقصة أو حال إن 

كانت تامة.

)))  انظر: »شرح المعلقات« )127/1(.
)))  انظر: »شرح ديوان المتنبي« )97/1(.

)34( بَاُب])[ َكيَْف َكاَن َكاَلُم رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

َساَمَة
ُ
ْسوَِد، َعِن أ

َ ْ
، َثنَا ُحَيُْد ْبُن األ ْصِيُّ

ـبَ
ْ
َثنَا ُحَيُْد ْبُن َمْسَعَدَة ال  223 - َحدَّ

، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعـائَِشَة رض اهلل عنها قَالَْت: َما َكَن  ابِْن َزيْـٍد، َعـِن الـزُّْهِريرِّ
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]»سردكم«[  الولء،  على  بالكالم  اإلتيان  وهو  السرد  من  الراء  بضم  »يسرد«   ]1[
منصوب على أنه مفعول مطلق أو بنزع الخافض لما في بعض النسخ كسردكم، 

والمعنى لم يصل بعضه ببعض بحيث ل يتبين بعض حروفه لسامعه.

]2[ تعليل لإلعادة تنبيهًا على أن اإلعادة كانت في مقام الحاجة، »م«)4(.

]3[ »جميع بن عمرو« تقدم أول الحديث بهذا السند في مبدأ الكتاب، وتقدم هناك 
أن الصواب فيه عمير بالتصغير كما اختاره الحافظ في »التقريب« )5(، وكذا أورده 

المزي وغيره.

))) فَْصٍل،  ٍ
رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يَْسُُد])[ ْسَدُكْم َهَذا، َولَِكنَُّه َكَن َيتََكَُّم بَِكاَلٍم َبنيرِّ

ِْه))).
َ

َيَْفُظُه َمْن َجلََس إِل

ُم ْبُن ُقتَيْبََة، َعْن َعبِْد اهلل
ْ
بُو ُقتَيْبََة َسل

َ
ُد ْبُن َيَْي، َثنَا أ َثنَا حُمَمَّ  224 - َحدَّ

يُِعيُد  رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  َكَن  قَاَل:  َمالٍِك  بِْن  نَِس 
َ
أ َعْن  ُثَماَمَة،  َعْن   ، ـُمثَىنَّ

ْ
ال ابِْن 

ـَكَِمَة ثاََلثًا تِلُْعَقَل)))])[ َعنُْه.
ْ
ال

نَا ُجَيُْع])[ ْبُن َعْمِرو بِْن َعبِْد الرَّْحَِن 
َ
نْبأ

َ
َثنَا ُسْفيَاُن ْبُن َوِكيٍع، أ 225 - َحدَّ

]224[ خ: 3567، م: 2493، د: 3655، ت: 3636، ن في الكبرى: 10173، حم: 257/6.
في نسخة: »َبْينَه«، وفي أخرى: »َبيَّنَه فصل«، وفي أخرى: »بيَن َفْصٍل«.  (((

)))  ناظرًا إليه أي: كل من جلس ناظرًا إليه ملسو هيلع هللا ىلص لظهوره وانفصاله وامتيازه عن غيره، )س(.
)))  لتعلم تلك الكلمة وتحفظ عنه ملسو هيلع هللا ىلص، )س(.

)4)  »شرح الشمائل« للمناوي )9/2(.
)5)  »تقريب التهذيب« )142/1(.
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]1[ بالجر على أنه بدل من أبي هالة، وكان زوجها قبل النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

]2[ أي: أخا أمي من األم، »ق«))(.

وهيئة  النطق  كيفية  عن  والسؤال  الوصف،  من  أمر  و»صف«  لـ»سألت«،  بيان   ]3[
السكوت المقابل له كما يدل عليه الجواب.

]4[ في شهود جالل اهلل تعالى وكبريائه، »ق«))(.

الواحد، وذلك ألن  بالجمع فوق  الفم، والمراد  ]5[ »بأشداقه« جمع شدق، وهو طرف 
البيان إنما يحصل برحب الشدقين بخالف ضده، فإنه ل يفهم منه المقصود، وفي 
بعض النسخ بدله »باسم اهلل«، وعلى هذا اعتماد القاري)4( والمناوي والبيجوري في 
شروحهم، وليس المراد البسملة خاصة، بل المراد مطلق ذكر اهلل عز وجل، ويحتمل =

يِب َهالََة َزْوِج])[ َخِدجيََة يُْكىَن 
َ
ِ أ

َ
، ثَِنـي رَُجـٌل ِمـْن بَِنـي تَِميٍم ِمْن َودل ـِعْجـِلُّ

ْ
ال

ُت َخال])[ 
ْ
ل
َ
ٍّ قَاَل: َسأ ـَحَسـِن بِْن َعِ

ْ
يِب َهالََة، َعِن ال

َ
بَا َعبِْد اهلل، َعِن ابٍْن أِل

َ
أ

ُت])[: ِصـْف ِل َمنِْطَق رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: 
ْ
افًا، قُل يِب َهالََة، َوَكَن وَصَّ

َ
ِهنَْد ْبَن أ

َراَحٌة،   
ُ

َل لَيَْسْت  ـِفْكَرِة]4[ 
ْ
ال َدائِـَم  ْحَزاِن))) 

َ ْ
األ ُمتََواِصَل  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  رَُسوُل  َكَن 

ْشَداقِِه]5[، 
َ
ـَكاَلَم َوَيـْخِتُمُه بِأ

ْ
 َيتََكَُّم ِف َغرْيِ َحاَجٍة، َيْفتَِتُح ال

َ
ْكِت، ل َطِويَل السَّ

 )))  »متواصل األحزان« يالئمه قوله تعالى: ﴿ۉ ۉ ې ې ې﴾ ]القصص: 76[، وقوله تعالى: 
﴿ژ ڑ ڑ ک﴾ ]التوبة: 82[، وال ينافيه قوله تعالى: ﴿ٻ پ پ پ پ 

ڀ ﴾ ]يونس: 62[ ألنه في اآلخرة، )س(.
)))  »جمع الوسائل« )9/2(.

)))  »جمع الوسائل« )10/2(.
)4)  »جمع الوسائل« )11/2(، و»شرح الشمائل« )11/2(، و»المواهب اللدنية على الشمائل 

المحمدية« )ص: 356(.
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أن يكون أحدهما محرفًا من اآلخر، والحديث أخرجه القاضي عياض في »الشفا«)))   =
بطوله، وفيه ويختمه بأشداقه، وعليه بنى القاري ثمة شرحه، ولم يذكر باسم اهلل.

الكلية  القواعد  المراد  وقيل:  كثيرة،  لمعان  جامعة  الحروف  قليلة  بكلمات  أي:   ]1[
آية: ﴿ڀ ڀ ڀ  القرآن، فمآله  به  المراد  الكثيرة، وقيل:  الفروع  المحتوية على 
ٺ﴾ ]النجم: 3[، قاله المناوي)))، قال القاري))): وقد جمع جمٌع من األئمة من 
كالمه ملسو هيلع هللا ىلص المفرد الموجز البديع أحاديث كثيرة، فاستخرت اهلل في جمع أربعين من 
هذا الباب وهي هذه: )1( األيمن فاأليمن، )2( اإليمان يمان،)3( اْخُبْر َتْقَلْه، )4) 
أرحامكم أرحامكم، )5( اشفعوا تؤجروا، )6( أعلنوا النكاح، )7( أكرموا الخبز،)8) 
الَزْم َبْيَتك، )9( تهادوا تحاّبوا، )10( الحرب خدعة، )11( الحمى شهادة، )12) 
الدين النصيحة، )13( سّددوا وقاربوا، )14( شراركم عزابكم، )15( الصبر رضا، 
)16( الصوم ُجنّة، )17( الطيرة شرك، )18( العارية موداة، )19( العدة دين، )20) 
َقيِّْد  العين حق، )21( الغنم بركة، )22( الفخذ عورة، )23( قفلة كغزوة، )24( 
وتوكل، )25( الُكْبَر الُكْبَر، )26( موالينا منا، )27( المؤمن مكفر، )28( المحتكر 
ملعون، )29( المستشار مؤتمن، )30( المنتعل راكب، )31( نصبر، ول نعاقب، 
)32( النار جبار، )33( النبي ل ُيْوَرُث، )34( الندم توبة، )35( الوتر بليل، )36( ل 
تتمنّوا الموت، )37( ل تغضب، )38( ل ضرر ول ضرار، )39( ل وصية لوارث، 

)40( يد اهلل على الجماعة، انتهى، وذكر القاري مسانيدها وتخريجها.

)))  »الشفا بتعريف حقوق المصطفى« )163/1(.
)))  »شرح الشمائل« )11/2(.
)))  »جمع الوسائل« )11/2(.

 َتْقِصيـَر، لَيَْس 
َ

 فُـُضوَل َول
َ

ـَكِِم، َكاَلُمُه فَـْصٌل، ل
ْ
َوَيـتََكـلَّـُم بِـَجـَواِمِع])[ ال
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زائدة،  فالميم  أحدًا،  يحقر  ول  يهين  ل  أي:  اإلهانة  من  الميم  بضم  »المهين«   ]1[
ويروى بالفتح من المهانة وهو الحقارة، فالميم أصلية أي: لم يكن حقيرًا ذميمًا، 
بل كان كبيرًا عظيمًا يغشاه من أنوار الوقار والمهابة ما ترتعد منه فرائص الكفار، 

واألنسب األول.

]2[ »غير أنه« دفع وهم نشأ من قوله: »يعظم النعمة«.

]3[ »ذواقًا« فعال بمعنى مفعول أي: متذّوقًا مأكولً ومشروبًا.

]4[ »تعدي« بصيغة المجهول من التعدي، أي: إذا تجاوز أحد عن الحق. 

ْعَمَة، َوإِْن َدقَّـْت َل يَـُذمُّ ِمنَْهـا َشيْـئًا  ُم انلرِـّ ـُمِهيـِن])[، ُيَعظرِّ
ْ
ـَجـاف))) َوَل ال

ْ
 بِال

 
َ

ْنيَا، َول
ُّ

 ُتْغِضبُُه ادل
َ

ُه لَْم يَـُكْن يَُذمُّ َذَواقًا)))])[ َوَل َيْمَدُحُه)))، َول نَـّ
َ
َغيْـَر])[ أ

، َل 
ُ

ٌء َحتَّ يَنْتَِصَ َل ـَحقُّ لَْم يَـُقْم ِلَغَضِبِه)4) َشْ
ْ
َي]4[ ال َما َكَن لَـَهـا، فَإَِذا تُـُعدرِّ

َب  ِه ُكرَِّها)5)، َوإَِذا َتَعجَّ َشاَر بَِكفرِّ
َ
َشـاَر أ

َ
 يَنْتَـِصُ لَـَها، إَِذا أ

َ
يَـْغَضُب نِلَْفـِسِه، َول

يخيف  بالذي  ليس  أي:  الميم،  بضم  المهين  ويروى  المحتقر،  وال  الخلقة  بالغليظ  أي:    (((
أصحابه وال يتهم. »الشرح«، )س(.

»ذواقًا« الذواق: المأكول والمشروب، فعال بمعنى مفعول من الذوق، ويقع على  قوله:    (((
المصدر واالسم، معنى الكالم أنه ملسو هيلع هللا ىلص كان يمدح جميع نعم اهلل، وال يشتغل بمذمتها قط إال 

أنه لم يشتغل بمدح المأكول والمشروب؛ ألنه ينبئ عن الحرص والشره، )س(.
)))  »وال يمدحه« هذا دفع وهم نشأ من قوله: »ال يذّم منها شيئًا«، وهو أنه ال يمدحها كما ال 

يذمها، )س(.
)4)  قوله: »لم يقم لغضبه« أي: لتسكين غضبه ودفعه، وقيل: لم يقم مقابلة غضبه شيء أي: لم 
يدفع غضبه وال يقاومه شيء من األشياء المانعة في العرف والعادة. »ق« )13/2(، )س(.
»ق«  المتكبرين.  أفعال  من  ألنه  ببعضها  إليه  اإلشارة  على  يقتصر  ال  أي:  »كلها«  قوله:     (5(

)11/2(، )س(.
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]1[ أي: عما يقتضيه الغضب، وعدل عنه إلى الحلم والكرم وعفا عنه ظاهرًا وباطنًا، 
و»أشاح« بشين معجمة وحاء مهملة جد في اإلعراض وبالغ فيه، كذا قاله القاري 

والمناوي))(، وقال القاضي في »الشفا« )4(: أشاح: مال وانقبض.

]2[ بضم الجيم وتشديد الالم أي: معظمه وأكثره، وجّل كل شيء: معظمه، وجوز 
شارح هاهنا كسر الجيم أيضًا كما في حديث: اللهم اغفر لي ذنبي كّله ِدّقه وِجّله، 
و»التبسم« بشاشة في الوجه من غير تأثر تام في هيئة الفم، وإنما قال: جّل ألنه 

ربما ضحك حتى بدت نواجذه، »م« )5(.

]3[ بسكون الفاء وتشديد الراء من افتّر فالن: ضحك ضحكًا حسنًا حتى بدت أسنانه 
وحبه  السحاب،  والغمام:  به،  متعلق  الغمام«  حب  »عن  فقوله:  قهقهة،  غير  من 
البرد ـ بفتحتين ـ الذي يشبه اللؤلؤ، شبه ما يظهر من أسنانه ملسو هيلع هللا ىلص حين التبسم بذلك 
في البياض والصفاء واللمعان والبريق، ومن قال كالدلجي: حبه قطرة الماء، شبه =

ى،  ـيُْسَ
ْ
ـيُْمىَن َبْطَن إِْبَهاِمِه ال

ْ
َب بَِراَحِتِه ال َث اتََّصَل بَِها)))، َوَضَ دَّ

قَلَبََها)))، َوإَِذا تََ
ُم،  ])[ َضِحِكِه اتلَّبَسُّ َشاَح، َوإَِذا فَِرَح َغضَّ َطْرفَُه، ُجلُّ

َ
ْعَرَض])[ َوأ

َ
َوإَِذا َغِضَب أ

ـَغَماِم.
ْ
])[ َعْن ِمثِْل َحبرِّ ال َيْفرَتُّ

)))  قوله: »قلبها« أي: من الهيئة المتعارفة التي كان وضع اليد عليها، وهي أن يكون ظهر اليد 
فوق، فقلبها هو أن يصير بطنها فوق، وقيل: يحتمل أن يكون المراد قلبها من الهيئة التي كان 

اليد عليها حالة التعجب، تأمل. )س(.
)))  الباء للتعدية، وتنازع اتصل وضرب في بطن إبهامه، وأعمل الثاني، وقدر لألول أي: أوصل 

الكّف إلى بطن إبهامه، )س(.
)))  »جمع الوسائل« )14/2(، و»شرح الشمائل« )14/2(.

)4)  »الشفا بتعريف حقوق المصطفى« )163/1(.
)5)  »شرح الشمائل« للمناوي )14/2(.
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ما يطفو على الثنايا من الريق، فقد وهم ألن الثنايا ليس عليه عادة إل البلل، ولو   =
اجتمع فال حسن فيه، وقيل: حب الغمام اللؤلؤ ألنه يحصل من ماء المطر النازل 
من الغمام، قال القاري))): هو أنسب في باب التشبيه لما فيه من زيادة تشبيه الفم 
بالصدف والريق بماء الرحمة، ورده المناوي لمخالفته اللغة بغير حاجة، إذ ليس 

صفاء البرد دون صفاء اللؤلؤ. 

]1[ بصيغة التثنية في أكثر النسخ الموجودة، وفي بعضها باإلفراد، وبه ضبط القاري))) 
إذ قال: باإلفراد للتعميم، وفي نسخة صحيحة بصيغة التثنية كما في »المشكاة« 

برواية الترمذي، انتهى.

]2[ »حموشة« قال القاري))): بضم الحاء المهملة والميم أي: دقة، ودقتها مما يتمدح 
وابن حجر  المناوي  القيافة من ذكر محاسن ذلك، وضبطه  أهل  أكثر  به، وقد 
والعصام بضم أوله المعجم، وقال المناوي)4): أي: دقة، وأصل الخمش األثر، 
ورده القاري بأنه مخالف لألصول ومعارض للغة على ما يشهد به »القاموس« =

]226[ أخرجه م: 2339، حم: 97/5.
)))  »جمع الوسائل« )15/2(.
)))  »جمع الوسائل« )15/2(.
)))  »جمع الوسائل« )15/2(.

)4)  »شرح الشمائل« للمناوي )15/2(.

)35( بَاُب َما َجاَء فِي َضِحِك رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

رَْطاَة، 
َ
اُج وَُهَو اْبُن أ ـَحجَّ

ْ
نَا ال

َ
اِم، أ ـَعوَّ

ْ
ْحَُد ْبُن َمِنيٍع، َثنَا َعبَّاُد ْبُن ال

َ
َثنَا أ 226 - َحدَّ

])[ رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُحُوَشٌة])[،  َعْن ِسَماِك بِْن َحْرٍب، َعْن َجابِِر بِْن َسُمَرَة قَاَل: َكَن ِف َساَقْ
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ولطمه،  الوجه  خدش  هو  بالمعجمة  الخمش  فإن  للمعنى،  ومغير  و»النهاية«،   =
قلت: وبالمهملة في »المشكاة« برواية الترمذي.

]1[ قال المناوي: جعله من الضحك مجازًا إذ هو مبدؤه، فهو بمنزلة السنة من النوم، 
قال القاري: ومنه قوله تعالى: ﴿ڻ ڻ﴾ ]النمل: 19[ أي:  شارعًا في 
جل  أن:  من  سبق  لما  أحواله ملسو هيلع هللا ىلص  غالب  على  يحمل  الحصر  وهذا  الضحك، 
ضحكه التبسم، ولما سيأتي من أنه ملسو هيلع هللا ىلص ضحك حتى بدت نواجذه،وقيل: ما كان 
يضحك إل في أمر اآلخرة، وأما في أمر الدنيا فلم يزد على التبسم، وهو تفصيل 

حسن، انتهى.

]2[ »جزء« بفتح الجيم وسكون الزاي بعدهما همزة.

ـَعيْننَْيِ 
ْ
َحُل ال

ْ
ك

َ
ُت: أ

ْ
ِه قُل

ًما)))، فَُكنُْت إَِذا َنَظْرُت إِلَْ  تَبَسُّ
َّ

 يَْضَحُك])[ إِل
َ

َوَكَن ل
َحَل))).

ْ
ك

َ
َولَيَْس بِأ

ـُمِغرَيِة، َعْن 
ْ
نَا اْبُن لَِهيَعَة، َعْن ُعبَيِْد اهلل بِْن ال

َ
َثنَا ُقتَيْبَُة ْبُن َسِعيٍد، أ 227 - َحدَّ

ًما))) ِمْن رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. َثَ تَبَسُّ
ْ
ك

َ
َحًدا أ

َ
يُْت أ

َ
ـَحارِِث بِْن َجزٍْء])[ قَاَل: َما َرأ

ْ
َعبِْد اهلل بِْن ال

]227[ ت: 3641، حم: 190/4.
الشمس، »ق«  الجدر أي: يشرق ضوؤه عليها كإشراق  يتألأل في  إذا ضحك  أنه ملسو هيلع هللا ىلص  ورد   (((

)15/2(، )س(.
)))  الكحل ـ بفتحتين ـ سواد في أجفان العين خلقًة، والرجل أكحل وكحيل، »النهاية« )154/4(، 

)س(.
)))  أي: تبسمه أكثر من ضحكه بخالف الناس، فإن ضحكهم أكثر من تبسمهم، فال ينافي ما 
من  األحزان  متواصل  كان  أنه  والتوفيق  قيل:  )عف(  األحزان.  متواصل  إنه  قبل:  من  قال 
مع  والمخالطة  الظاهر  حيث  من  تبسمًا  أكثر  وكان  اآلخرة،  أمور  ومالحظة  الباطن  حيث 

الناس، )س(.
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]1[ »الخالل« بفتح خاء معجمة فتشديد لم، يحتمل أن يكون بائع الخل أو صانعه.

]2[ »السيلحاني« بفتح السين المهملة وسكون الياء التحتانية وفتح الالم وفتح الحاء 
بعدها ألف، نسبة لسيلحون قرية بقرب بغداد.

]3[ أي: في غالب أوقاته.

]4[ »قال أبو عيسى« إلخ، قال المعتنون بحل »الشمائل«: غرابته ناشئة من تفرد الليث، 
وهو مجمع على إمامته وجاللته، فهي غرابة في السند ل تنافي صحة الحديث.

]5[ بفتح ميم وسكون عين مهملة وضم راء، أبو أمية الكوفي، عاش مائة وعشرين 
سنة.

 ،]([ يْلََحاِنُّ ُل])[، َثنَا َيَْي ْبُن إِْسَحاَق السَّ
َّ

ـَخال
ْ
ْحَُد ْبُن َخادِلٍ ال

َ
َثنَا أ 228 - َحدَّ

ـَحارِِث قَاَل: َما 
ْ
يِب َحِبيٍب، َعْن َعبِْد اهلل بِْن ال

َ
ُْث ْبُن َسْعٍد، َعْن يَِزيَد بِْن أ

َ
َثنَا ل

ًما)))])[.   تَبَسُّ
َّ

َكَن َضِحُك رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إِل

ِْث بِْن َسْعٍد.
َ

بُو ِعيىس]4[: َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث ل
َ
قَاَل أ

ْعَمُش، 
َ ْ
نَا َوِكيٌع، َثنَا األ

َ
ْنبَأ

َ
ـُحَسنْيُ ْبُن ُحَريٍْث، أ

ْ
اٍر ال بُو َعمَّ

َ
َثنَا أ 229 - َحدَّ

يِب َذرٍّ رض اهلل عنه قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
َ
ـَمْعُروِر]5[ بِْن ُسَويٍْد، َعْن أ

ْ
َعِن ال

]228[ ت: 3642، حم: 191/4.
]229[ م: 190، ت: 2596، حم: 170/5.

إن كان تبسم من الضحك كما يفهم من كالم بعضهم كان الستثناء متصاًل، وإن لم يكن منه   (((
المبالغة،  أيضًا على سبيل  مّتصل  أو  منقطع،  فالستثناء  اآلخر،  البعض  يفهم من كالم  كما 

)س(.
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]1[ »أول رجل« قال القاري))): وفي بعض النسخ المصححة المكتوب عليه: صوابه 
آخر رجل، انتهى، ففي رواية الترمذي هاهنا وهم، والصواب: آخر رجل، فإنه 
هكذا رواه مسلم وغيره من حديث أبي ذر، قاله القاري أيضًا، قلت: والحديث 
أخرجه الخطيب في »المشكاة« برواية مسلم، ولفظه: إني ألعلم آخر أهل الجنة 
فالرجالن  هذا  وعلى  الحديث،  منها،  خروجًا  النار  أهل  وآخر  الجنة،  دخولً 
متحدان، يعني مصداقهما واحد، وأما على النسخة التي بأيدينا فهما مختلفان، 
ومصداق أول رجل يدخل الجنة على اإلطالق هو النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ويحتمل أن يراد 
أول رجل يدخل الجنة من عصاة المؤمنين فهو رجل آخر مذنب يخرج من النار 
به،  أخبر  فيما  الوثوق  زيادة  الرجال  بهؤلء  العلم  بذكر  والمقصود  يسم،  ولم 
وعلى هذا فقوله: »يؤتى بالرجل« إلخ، استئناف ل تعلق له بما سبق كما جزم به 
المناوي، وذكره القاري احتمالً، وأما على رواية مسلم وغيره فيحتمل أن يكون 
استئنافًا أيضًا، ويحتمل أن يكون بيانًا لهذا الرجل الذي هو آخرهم خروجًا من 

النار، ودخولً الجنة.

]2[ »يؤتى بالرجل« قال القاري))): بيان للرجل األول، فيخص بالمذنبين، إذ أول 
داخل على اإلطالق هو النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ويحتمل أن يكون بيانًا للرجل الثاني، لكن 
األصح أن آخر رجل يخرج من النار هو الذي ذكر في حديث ابن مسعود اآلتي، 
وهذا استئناف وبيان لحال رجل ثالث غير المذكورين، انتهى.             =

)))  »جمع الوسائل« )17/2(.

)))  »جمع الوسائل« )17/2(.

ـَجنََّة َوآِخَر رَُجٍل َيُْرُج ِمَن انلَّاِر، يُْؤَت بِالرَُّجِل])[ 
ْ
َل رَُجٍل])[ يَْدُخُل ال وَّ

َ
ْعلَُم أ

َ َ
»إِنرِّ أل
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قال البيجوري))) في تأييده: وفي بعض الروايات بواو الستئناف، فحينئذ ل   =

وهم في رواية الترمذي هذه أيضًا، وبالستئناف جزم المناوي إذ قال: ليس 

هو  بل  وهم،  كما  الجنة  يدخل  رجل  ألول  تفصيل  بالرجل«  »يؤتى  قوله: 

استئناف ل تعلق له بما قبله، إذ أول داخل هو المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص، ول ذنب له، 

انتهى.

]1[ »فيقال« أي: يقول اهلل عز وجل لمالئكته، و»اعرضوا« بهمزة وصل وكسر راء أمر 

من العرض، »ق«))).

]2[ بصيغة الواحد المؤنث في المتون، والمذكر في الشروح، وعلى كل فهو ببناء 

المجهول من الخبأ بالهمز، قال المناوي))): عطف على »اعرضوا« إذ هو خبر 

بمعنى األمر مبالغة فيه كما قرره العصام، ودفع به ما قيل فيه: عطف خبر على 

إنشاء، ولذا اختاره الشارح عطفه على يقال، انتهى مختصرًا. وقال القاري: الظاهر 

أنه جملة حالية، وأغرب ابن حجر إذ قال: عطف جملة على جملة »اعرضوا«، 

انتهى. ومعنى الخبأ: پنهان كردن.

)))  »المواهب اللدنية على الشمائل الممحمدية« )ص: 365(.
)))  »جمع الوسائل« )17/2(.

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )17/2(.

ْبَأُ])[ َعنُْه ِكبَارَُها، َفيَُقاُل 
ُ

ـِقيَاَمِة َفيَُقاُل])[: اْعرُِضوا َعلَيِْه ِصَغاَر ُذنُوبِِه َوت
ْ
يَْوَم ال

 يُـنِْكُر، وَُهـَو ُمْشِفـٌق ِمْن ِكبَارَِها، 
َ

َت يَْوَم َكَذا َوَكَذا َوَكَذا، وَُهَو ُمِقرٌّ ل
ْ
ُ: َعِمل

َ
ل
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]1[ قال المناوي))(: لتوبة النصوح أو لغلبة طاعاته أو لكونها عزمات ولم تفعل، أو 
لغير ذلك مما يعلمه اهلل، انتهى، زاد القاري: أو لكونه مظلومًا، قلت: أو لمجرد 

فضله بال استحقاق، »ق«.

]2[ »منذ أسلمت« وكان إسالمه رضي اهلل عنه في السنة التي توفي فيها عليه الصالة 
والسالم قبل وفاته بأربعين يومًا، هذا هو المشهور، وتعقبه الحافظ في »الفتح« 
وقال: الصحيح أنه أسلم في سنة الوفود سنة تسع، ووهم من قال: إنه أسلم قبل 
وفاته ملسو هيلع هللا ىلص بأربعين يومًا، وجرير هذا هو الذي قال فيه عمر بن الخطاب رضي اهلل 

عنه: إنه يوسف هذه األمة.

َراَها 
َ
ْعُطوُه])[ َماَكَن ُكرِّ َسيرِّئٍَة َعِملََها َحَسنًَة، َفيَُقوُل: إِنَّ ِل ُذنُوًبا َما أ

َ
َفيَُقاُل: أ

يُْت رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َضِحَك َحتَّ بََدْت نََواِجُذُه))).
َ
: فَلََقْد َرأ بُو َذرٍّ

َ
َهاُهنَا«. قَاَل أ

ْحَُد ْبُن َمِنيٍع، َثنَا ُمَعاِوَيُة ْبُن َعْمٍرو، َثنَا َزائَِدُة، َعْن َبيَاٍن، 
َ
َثنَا أ 230 - َحدَّ

يِب َحاِزٍم، َعْن َجِريِر بِْن َعبِْد اهلل قَاَل: َما َحَجبَن))) رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
َعْن قَيِْس بِْن أ

 َضِحَك.
َّ

 َرآِن إِل
َ

ْسلَْمُت])[ َول
َ
ُمنُْذ أ

]230[ خ: 3035، م: 2475، ت: 3821، جه: 159، ن في الكبرى: 8244، حم: 358/4.
)))  قوله: »نواجذه« النواجذ من األسنان الضواحك التي تبدو عند الضحك، واألكثر األشهر أنها 
فورد  آخر أضراسه،  يبدو  الضحك حتى  به  يبلغ  كان  ما  األول ألنه  والمراد  األسنان،  أقصى 
في  مثله  مبالغة  يراد  أن  فوجهه  بها  لشتهارها  األواخر  بها  أريد  وإن  التبسم«،  ضحكه  »جل 
ضحكه من غير أن يراد ظهور نواجذه، كذا في »المجمع« )661/4(، و»النهاية« )20/5(، 

قال القاري )17/2(: القول اآلخر أقيس القولين لشتهار النواجذ بأواخر األسنان، )س(.
أنه يدخل على أهل  المراد  التي تدخل فيها خواّص خدمه، وليس  )))  من مجالسته الخاصة 
بيته ملسو هيلع هللا ىلص ألنه ل محرمية بينه وبينهن، ويحتمل أن يكون المراد ما منعني من ملتمساتي عنه، 

بل أعطاني البتة مطلوباتي منه، »ق« )18/2(، )س(.
)))  »شرح الشمائل« للمناوي )17/2(.
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]1[ »إسماعيل« هذا اختالف بين السندين، فزائدة يروي عن بيان في السند المتقدم، 
وعن إسماعيل في هذا السند، وقد أخرج البخاري في الجهاد برواية ابن إدريس 

عن إسماعيل، وفي المناقب برواية خالد عن بيان، فلعل زائدة سمع عنهما معًا.

الالم  وسكون  السين  بفتح  »السلماني«  موحدة،  وكسر  مهملة  بفتح  »عبيدة«   ]2[
ويفتح، منسوب إلى بني سلمان قبيلة من مراد.

]3[ »رجل« قيل: اسمه جهينة أو هناد الجهني، قاله الشراح.

]4[ مفعول مطلق بغير لفظه، أو حال أي: زاحفًا، والزحف المشي على الست مع 
إشراف الصدر، وفي رواية: »حبوًا« بفتح الحاء وسكون الموحدة، وهو المشي 
ألن  الروايتين،  بين  تنافي  ول  المقعد،  أو  الركبتين  أو  والرجلين  اليدين  على 
أحدهما قد يراد به اآلخر، أو أنه يزحف تارة ويحبو أخرى، قيل: يمشي هكذا 

لضعفه بعذاب النار أو لتواريه من مالئكة العذاب، »ق« »م«))).

]232[ خ: 6571، م: 186، ت: 2595، جه: 4339، حم: 378/1.
)))  »جمع الوسائل« )19/2(.

َعِن  َزائَِدُة،  َثنَا  َعْمٍرو،  ْبُن  ُمَعاِوَيُة  َثنَا  َمِنيٍع،  ْبُن  ْحَُد 
َ
أ َثنَا  َحدَّ  -  231

، َعْن قَيٍْس، َعْن َجِريٍر قَاَل: َما َحَجبَِن رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  يِب َخادِلٍ
َ
إِْسَماِعيَل])[ بِْن أ

َم.  تَبَسَّ
َّ

 َرآِن إِل
َ

ْسلَْمُت َول
َ
ُمنُْذ أ

ْعَمِش، َعِن إِبَْراِهيَم، 
َ ْ
بُو ُمَعاِوَيَة، َعِن األ

َ
، َثنَا أ ِيرِّ

َثنَا َهنَّاُد ْبُن السَّ 232 - َحدَّ
، َعْن َعبْـِد اهلل بِْن َمْسُعـوٍد رَِضَ اهلل َعنُه قَاَل: قَاَل  َمـاِنرِّ

ْ
ل َعْن َعِبيَدَة])[ السَّ

 

ْهِل انلَّاِر ُخُروًجا، رَُجٌل])[ َيُْرُج ِمنَْها زَْحًفا]4[، َفيَُقاُل 
َ
ْعرُف آِخَر أ

َ َ
رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنرِّ أل
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الموحدة، وهما روايتان، لكن  بدل  بالنون  بالموحدة، وفي نسخة  »بي«  قوله:   ]1[
األصول المعتمدة والنسخ المصححة على األولى، قاله القاري، قال المناوي)4(: 
يقول ذلك دهشًا لما ناله من السرور ببلوغ ما يخطر بباله، ولم يكن ضابطًا لما قاله 
ول عالمًا بما يترتب عليه، بل جرى على عادته في مخاطبة المخلوق، فهو كمن 
قال ملسو هيلع هللا ىلص في حقه أنه لم يضبط نفسه من الفرح في الدعاء فيقول: »أنت عبدي وأنا 

ربك«.

]2[ بكسر الالم، وليست السخرية من دأب الملوك، وأنا أحقر من أن يسخر بي ملك 
الملوك، هذا نهاية الخضوع وتبعيد نفسه عن أن يكون محل هذا اإلنعام، »م«.

التواضع، أو من غلبة رحمته على  ]3[ تعجبًا من دهش الرجل، أو من عظيم رتبة 
عذابه، قاله المناوي )5(.

ـَجنََّة، َفيَِجُد))) انلَّاَس قَْد 
ْ
ـَجنََّة«، قَاَل: »َفيَْذَهُب ِلَْدُخَل ال

ْ
ُ: اْنَطِلْق فَاْدُخِل ال

َ
ل

تَْذُكُر 
َ
ُ: أ

َ
ـَمنَاِزَل، َفيَُقاُل ل

ْ
َخَذ انلَّاُس ال

َ
، قَْد أ ـَمنَاِزَل، َفرَيِْجُع َفيَُقوُل: يَا رَبرِّ

ْ
َخُذوا ال

َ
أ

 ، «)))، قَاَل: »َفيَتََمىنَّ : َتَمنَّ
ُ

ي ُكنَْت ِفيِه)))، َفيَُقوُل: َنَعْم«، قَاَل: »َفيَُقاُل َل ِ
َّ

َماَن اذل الزَّ
ْنيَا«، قَاَل: »َفيَُقوُل: أتَْسَخُر يب])[  ْضَعاِف ادلُّ

َ
َة أ ي َتَمنَّيَْت وََعَشَ ِ

َّ
ُ: فَإِنَّ لََك اذل

َ
َفيَُقاُل ل

يُْت رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َضِحَك َحتَّ بََدْت])[ نََواِجُذُه. 
َ
ـَمِلُك])[؟« قَاَل: فَلََقْد َرأ

ْ
نَْت ال

َ
َوأ

)))  وتخيل أنه لم يبق منـزل لغيرهم، )س(.
)))  أي: في الدنيا، والمعنى أتقيس زمنك هذا الذي أنت فيه اآلن بزمنك الذي كنت فيه في 
الدنيا، أن األمكنة إذا امتألت بالساكنين لم يكن لالحق مسكن فيها، »ق« )19/2(، )س(.
)))  »تمن« أي: تمن من كل جنس ونوع تشتهي من وسع الدار وكثرة األشجار واألثمار، »ق«، )س(.

)4)  »شرح الشمائل« للمناوي )19/2(.

)5)  »شرح الشمائل« للمناوي )20/2(.
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]1[ بالبناء للمجهول، أي: حضرُته رضي اهلل عنه حال كونه جيء بدابة أتاه بعض خدمه.

]2[ أصلها كل ما يدّب على األرض كما في قوله تعالى: ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پ ڀ﴾ ]هود: 6[، ثم خصها العرف العام بذوات األربع، وأكثر ما يطلق 

على فرس أو بغل أو حمار.

]3[ شكرًا على نعمة الركوب وتذليل هذا الوحش النافر وإطاعته لنا على ركوبه.

]4[ »يعلم« حال من ضمير قال، أي: قال ذلك حال كونه يعلم، وهذا على نسخة 
»غيره« بالغائب، وأما على نسخة »غيري« بالياء المتكلم فيجعل مقولً لقول =

رِّ يِب إِْسَحاَق، َعْن َعِ
َ
ْحوَِص، َعْن أ

َ ْ
بُو األ

َ
نَا أ

َ
ْنبَأ

َ
َثنَا ُقتَيْبَُة ْبُن َسِعيٍد، أ  233 - َحدَّ

ا وََضَع رِْجلَُه  َكبََها، فَلَمَّ ])[ بَِدابٍَّة])[ لرَِيْ ِتَ
ُ
ابِْن َربِيَعَة قَاَل: َشِهْدُت َعِليًّا رَِضَ اهلل َعنُه، أ

ـَحْمُد هلل])[، ُثمَّ قَاَل: ﴿ڃ 
ْ
ا اْستَوَى َعَ َظْهرَِها قَاَل: ال َكِب قَاَل: ِمْسِب اهلل، فَلَمَّ ِف الررِّ

 ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ * ڇ ڇ ڍ ڍ﴾ ]الزخرف: ))-4)[. 

ڃ)))
َبُ ثاََلثًا، ُسبَْحانََك إِنرِّ َظلَْمُت َنْفِس، 

ْ
ك

َ
ـَحْمُد هلل ثاََلثًا، َواهلل أ

ْ
ُثمَّ قَاَل: ال

ٍء  يرِّ َشْ
َ
))): ِمْن أ ُ ُت لَ

ْ
نَْت، ُثمَّ َضِحَك، َفُقل

َ
 أ

َّ
نُوَب إِل  َيْغِفُر اذلُّ

َ
فَاْغِفْر ِل فَإِنَُّه ل

يُْت رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َصنََع َكَما َصنَْعُت ُثمَّ 
َ
ـُمْؤِمِننَي؟ قَاَل: َرأ

ْ
ِمرَي ال

َ
َضِحْكَت))) يَا أ

َْعَجُب ِمْن  ٍء َضِحْكَت يَا رَُسوَل اهلل؟ قَاَل: »إِنَّ َربََّك لَ يرِّ َشْ
َ
ُت: ِمْن أ

ْ
َضِحَك َفُقل

ي«.  َحٌد َغرْيِ
َ
نُوَب أ نَُّه َل َيْغِفُر اذلُّ

َ
َعبِْدهِ إَِذا قَاَل)4): رَبرِّ اْغِفْر ِل ُذنُوِب، َيْعلَُم]4[ أ

]233[ د: 2602، ت: 3446، ن في الكبرى: 8748، حم: 97/1.
)))  أي: تعجبًا من تسخير الدابة القوية لإلنسان الضعيف. )س(.

)))  في نسخة: »فقال له«.
)))  في نسخة: »تضحك« في الموضعين.

)4)  في نسخة: »إذ قال«.



شامئل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  243

محذوف أي: قائاًل ذلك، فيجعل حالً من فاعل »يعجب« أي: يعجب الرب عز   =
وجل قائالً يعلم أنه ل يغفر الذنوب غيري.

]1[ »الخندق« قال المناوي))(: معرب ألن الخاء والدال والقاف ل تجتمع في كلمة 
عربية، وقال القاري: كجعفر، حفير حول أسوار المدينة، معرب كندة على ما في 

»القاموس«.

]2[ الظاهر أنه من كالم سعد، ففيه التفات من التكلم إلى الغيبة، أو رواية بالمعنى، 
وهذا إذا كان الضمير في »قال« الثاني إلى سعد، وإن كان الضمير فيه إلى عامر، 
فهذا أيضًا من كالمه، غاية ما فيه أنه عبر أباه باسمه، ولم يقل: وكان أبي، وهذا 

معروف في األسانيد.

]3[ قالوا: هذا من كالم سعد على كل تقدير، أي: وكان الرجل المذكور يفعل كذا 
وكذا، والعرب تجعل القول عبارة عن جميع األفعال فتقول: قال بيده أي: أخذ، 
وقال برجله أي: مشى، وقال بالماء على يده أي: قلبه، وقال بثوبه أي: رفعه، =

، َثنَا اْبُن  نَْصارِيُّ
َ ْ
ُد ْبُن َعبِْد اهلل األ نَا حُمَمَّ

َ
ْنبَأ

َ
اٍر، أ ُد ْبُن بَشَّ َثنَا حُمَمَّ 234 - َحدَّ

يُْت 
َ
ْسوَِد، َعْن َعِمِر بِْن َسْعٍد قَاَل: قَاَل َسْعٌد: لََقْد َرأ

َ ْ
ِد بِْن األ ِد بِْن حُمَمَّ َعْوٍن، َعْن حُمَمَّ

ُت: َكيَْف 
ْ
ـَخنَْدِق])[ َحتَّ بََدْت نََواِجُذُه، قَاَل: قُل

ْ
رَُسوَل اهلل))) ملسو هيلع هللا ىلص َضِحَك يَْوَم ال

َكَن َضِحُكُه؟ قَاَل: َكَن رَُجٌل َمَعُه تُْرٌس، َوَكَن َسْعٌد])[ َراِميًا، َوَكَن َيُقوُل])[ َكَذا

]234[ البزار: 1131.
في نسخة: »النبي«.  (((

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )22/2(.
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قوله:   في  وقال  المعنى،  هذا  عن  الحنفي  وغفل  أشاره،  أي:  بالترس  وقال   =
يقول كذا وكذا أي: ما ل يناسب لجناب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ول ألصحابه، قاله 

القاري))(.

قلت: واختار هذا المعنى المناوي أيضًا إذ قال)4(: يقول كذا وكذا أي: ما ل يليق   
بجناب المصطفى وصحبه، كنى به استقباحًا لذكره، و»بالترس« متعلق بقوله: 
»يغطي« جملة حالية من فاعل يقول، ذكره العصام وغيره، وتفسير الشارح يقول 

بـ»يفعل ليس« على ما ينبغي، قلت: والظاهر عندي ما قال القاري.

]1[ »كذا وكذا« أشار بالترس يمينًا وشمالً، هذا على رأي القاري، وأما على رأي 
المناوي وغيره المراد به الكلمات التي كان يقولها.

]2[ متعلق بقوله: »يقول« على رأي القاري، وعلى هذا قوله: »يغطي جبهته« استئناف 
بيان اإلشارة، ومتعلق بـ»يغطي« على رأي المناوي كما تقدم.

]3[ أي: من الرجل أو العدو.

]4[ أي: ارتفع رجله، والباء للتعدية.

َرَماُه  َسُه 
ْ
َرأ َرَفَع  ا  فَلَمَّ بَِسْهٍم،  َسْعٌد   ُ

َ
ل َفَنََع  َجبَْهتَُه،  ي  ُيَغطرِّ ِْس])[  بِالرتُّ َوَكَذا])[ 

فَلَْم ُيِْطْئ))) َهِذهِ ِمنُْه])[ ـ َيْعِن َجبَْهتَُه ـ َواْنَقلََب وََشاَل))) بِرِْجِلِه]4[، فََضِحَك 

)))  في نسخة: »لم يخطئ«.
)))  في نسخة: »وأشال«.

)))  »جمع الوسائل« )22/2(.
)4)  »شرح الشمائل« للمناوي )22/2(.
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]1[ قال ميرك: أي: ضحك من قتله عدوه ل من النكشاف، كذا قيل، وفيه تأمل، قال 
القاري))(: من الواضح الجلي أنه ملسو هيلع هللا ىلص لم يضحك من كشف عورته، فإنه ليس 
من مكارم أخالقه، بل إنما ضحك فرحًا بما فعله سعد بعدوه ملسو هيلع هللا ىلص، انتهى. قال 
المناوي)4(: أي: ضحك من رمية سعد، وغرابة إصابته فرحًا بذلك وسرورًا ل 
من رفعه رجله حتى بدت عورته، وفيه أنه يمتنع السخرية والهزء بالكفار ولو 
النكال  في  زيادًة  الجواز  الشافعي  مذهب  قياس  أن  إل  سوءته  بكشف  حربيًّا 

وإغاظًة ألهل الضالل، انتهى.

]2[ »المزاح« بضم الميم على أنه اسم، وبكسرها على أنه مصدر مازحه، ومعناه =

ِمْن  قَاَل:  َضِحَك؟  ٍء  َشْ يرِّ 
َ
أ ِمْن  ُت))): 

ْ
قُل قَاَل:  نََواِجُذُه،  بََدْت  انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص َحتَّ 

فِْعِلِه بِالرَُّجِل])[.

)36( بَاُب َما َجاَء فِي ِصَفِة ِمَزاِح])[ رَُسوِل اللَّ ملسو هيلع هللا ىلص)))

يٍك، َعْن َعِصٍم  َساَمَة، َعْن َشِ
ُ
بُو أ

َ
نَا أ

َ
ْنبَأ

َ
َثنَا حَمُْموُد ْبُن َغياَْلَن، أ 235 - َحدَّ

]235[ د: 5002، ت: 1992، حم: 117/3.
)))  قائله عامر كما هو الظاهر، قال ميرك: قائله محمد الراوي عن عامر، )س(.

)))  قوله: »مزاح رسول اهلل« ملسو هيلع هللا ىلص اعلم أن المزاح المنهي عنه هو الذي فيه إفراط يداوم عليه، فإنه 
يرث الضحك والقسوة والشغل عن ذكر اهلل والذكر من مهمات الدين، ويؤول في كثير من 
األوقات إلى اإليذاء، ويوجب األحقاد، ويسقط المهابة والوقار، وأما ما يسلم من هذه األمور 
فهو المباح الذي كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يفعله على الندرة لمصلحة تطييب نفس المخاطب، وهو 

سنة مستحّبة، فاعلم هذا فإنه مما َيْعُظُم االحتياُج إليه. »ق« )24/2(، )س(.
)))  »جمع الوسائل« )23/2(.

)4)  »شرح الشمائل« للمناوي )23/2(.
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النبساط مع الغير من غير إيذاء، وبه فارق الهزء والسخرية، ويشكل على أحاديث   =
الباب ما روي أنه ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل تمار أخاك ول تمازحه«، أخرجه المصنف في 
»الجامع«))( من حديث ابن عباس، وقال: هذا غريب ل نعرفه إل من هذا الوجه، 
وقال الشيخ الجزري: إسناده جيد، فقد رواه زياد بن أيوب عن عبد الرحمن بن 
محمد عن ليث بن أبي سليم عن عبد الملك بن أبي بشر عن عكرمة عن ابن 
عباس، وهذا إسناد مستقيم، وليث وإن كان فيه ضعف من قبل حفظه لكن روى 

له مسلم مقرونًا، قاله القاري ))(.

]1[ قال القاري: وجه المزاح أنه سماه بغير اسمه مما قد يوهم أنه ليس له من الحواس 
إل األذنان، أو هو مختص بهما ل غير مع احتمال كون أذنيه طويلتين أو قصيرتين 

أو معيوبتين، واهلل أعلم.

]2[ قال محمود: نقل المصنف عن شيخه أن قوله عليه السالم هذا كان محمولً على 
المزاح، فهذا بمنزلة تفسير الحديث عن شيخه.

)))«])[ قَاَل  ُذَننْيِ
ُ ْ
ُ: »يَا َذا األ

َ
نَِس بِْن َمالٍِك قال: إنَّ انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل ل

َ
ْحَوِل، َعْن أ

َ ْ
األ

َساَمَة: َيْعِن ُيَمازُِحُه. 
ُ
بُو أ

َ
حَمُْموٌد ])[: قَاَل أ

قوله: »يا ذا األذنين« قال العصام: عبر عنه بذي األذنين وصفًا له بأنه يعني سمعه ما يصل   (((
بالمعنى  القصد  كون  مع  فالمزاح  الخادم،  أوصاف  أحسن  وهذا  به،  يؤمر  ما  ينفذ  أو  إليه 
الصحيح التعبير بذي األذنين على وجه المباسطة، ورفع التكلف من البين حيث يسميه بغير 

اسمه. )س(.
)))  »سنن الترمذي« )1995(.
)))  »جمع الوسائل« )24/2(.
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]1[ »أبي التياح« بفتح المثناة الفوقانية وتشديد الياء وبالحاء المهملة، اسمه يزيد بن 
حميد.

]2[ »حتى« قال النووي: غاية لقوله: »يخالطنا« أي: انتهى مخالطته بأهلنا كلها حتى 
الصبي، »قاري«)5(.

]3[ يقرأ باأللف ول يكتب.

]4[ هذا إذا كان ابتداء التكنية على لسانه ملسو هيلع هللا ىلص، وفي الصحيحين )6( عن أنس قال: كان 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أحسن الناس خلقًا، وكان لي أخ يقال له: أبو عمير، وكان له نغير 
يلعب به، الحديث، وظاهره أنه كان يكنى به من أول األمر، إل أن في خطابه ملسو هيلع هللا ىلص =

يِب اتلَّيَّاِح])[، 
َ
، َثنَا َوِكيٌع، َعْن ُشْعبََة، َعْن أ ِيرِّ

َثنَا َهنَّاُد ْبُن السَّ 236 - َحدَّ
ٍخ ِل َصِغرٍي: 

َ
َُخاِلُطنَا َحت])[ َيُقوَل أِل نَِس بِْن َمالٍِك قَاَل: إِْن َكَن انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص لَ

َ
َعْن أ

؟«.  َغرْيُ
ُّ

))) ])[، َما َفَعَل))) انل »يَا بَا ُعَمرْيٍ

نَُّه َكىن]4[ 
َ
يِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكَن ُيَماِزُح، َوِفيِه أ

َّ
)4) انل نَّ

َ
ـَحِديِث))) أ

ْ
بُو ِعيىَس: َوفِْقُه َهَذا ال

َ
قَاَل أ

]236[ خ: 6129، م: 2150، ت: 333، د: 4969، ن في الكبرى: 10093، جه: 3720، حم: 114/3.
)))  قيل: وفيه جواز صيد المدينة على ما هو مذهب الجمهور خالفًا للشافعية، قالوا: فيه أنه يجوز 
إباحة  وفيه  النغير،  بموت  علم  قد  كان  فإنه ملسو هيلع هللا ىلص  يعلمه،  وهو  الشيء  عن  يسأل  أن  لإلنسان 
الدعابة ما لم يكن إثمًا، وفيه كمال خلق النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وإن رعاية الضعفاء من مكارم أخالق 

األصفياء، »ق« )24/2(، )س(.
)))  قوله: »ما فعل النغري« تصغري النغر، وهو طائر يشبه بعصفور أمحر املنقار، وجيمع عىل النغران، )س(.
وقد استنبط بعض العلماء من هذا الحديث أربعمائة فائدة، انظر »التراتيب اإلدارية« )3/ 98(.  (((

)4)  في نسخة: »أنه«.
)5)  »جمع الوسائل« )25/2(.

)6)  »صحيح البخاري« )6203(، و»صحيح مسلم« )2150(.
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إياه بالكنية تقريرًا له وحجة للجواز، وأنه ل يدخل في الكذب ألن القصد من   =
التكنية التعظيم والتفاؤل ل حقيقة اللفظ من إثبات األبوة والبنوة، »ق«))(.

]1[ »ل بأس« إلخ، قال القاري: محله إذا علم أنه ل يعذبه يعني فال يشكل عليه أنه 
تعذيب للحيوان، وقد صحح النهي عنه، قال المناوي )4(: إن قامت قرينة قوية 
على أن الصبي ل يفعل به ما فيه تعذيب، بل يلعب لعبًا مباحًا ويقوم بمؤنته جاز، 
وإل ل، قال القاري: وفيه جواز استمالة الصغير وإدخال السرور عليه، والتقييد 
بالصغير يفيد أن الكبير ممنوع من اللعب بالطير لما ورد: »من أتبع الصيد فقد 

غفل«.

]2[ وذلك ألنه رآه حزينًا فقال: ما له؟ فقيل: مات نغيره.

رْيَ  يِبُّ الطَّ ْن ُيْعَطى الصَّ
َ
َس])[ أ

ْ
 بَأ

َ
ْن ل

َ
، َوِفيِه أ بَا ُعَمرْيٍ

َ
ُ: يَا أ

َ
ُغاَلًما َصِغرًيا َفَقاَل ل

 ُ
َ

نَُّه َكَن ل
َ
أِل ؟«  َفَعَل انلَُّغرْيُ َما   ، بَا ُعَمرْيٍ ُ انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »يَا 

َ
قَاَل ل َما  َوإِنَّ بِِه،  َعَب 

ْ
ِلَل

بَا 
َ
ـُغاَلُم َعلَيِْه َفَمازََحُه])[ انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: »يَا أ

ْ
َعُب))) بِِه َفَماَت، فََحِزَن ال

ْ
ُنَغرْيٌ َفيَل

)))؟«. ، َما َفَعَل انلَُّغرْيُ ُعَمرْيٍ

)))  في نسخة: »يلعب«.
»يا أبا عمير ما فعل النغير« فيه جواز السجع في الكالم وتكنية الصغير بأبي فالن،  قوله:    (((
ولو ظاهره الكذب لكن ال بأس به؛ ألن الكناية يصح أن تكون للتفاؤل، وهذا لو أريد بعمير 
شخص مسمى به، وأما إذا كان من قبيل أبي الفضل، إذ المراد تصغير العمر، فال يدل على 

جواز التكني بما ليس واقعًا، )س(.
)))  »جمع الوسائل« )25/2(.

)4)  »شرح الشمائل« للمناوي )25/2(.
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]1[ »علي بن الحسن« كذا صوبه المناوي والقاري، قال: وفي نسخة ضعيفة الحسين 
بن  علي  اسمه  أحد  الرواة  في  وليس  قلت:  غلط،  وهو  ميرك:  قال  بالتصغير، 

الحسين بن شقيق.

وهو  ليفسره،  وكرره  مشايخه،  أحد  أو  المصنف  كالم  من  مدرج  »تداعبنا«   ]2[
بالدال والعين المهملتين والباء الموحدة، قال الزمخشري))(: الدعابة كالفكاهة 

والمزاحة مصدر، وفي »المصباح«))(: دعب يدعب كمزح يمزح وزنًا ومعنًى.

]3[ أي: سأله أن يحمله على دابة، والمراد أن يعطيه حمولة يركبها، »ق« )4(.

ـَحَسِن])[ بِْن َشِقيٍق، 
ْ
ُّ ْبُن ال نَا َعِ

َ
، أ ورِيُّ ٍد ادلُّ َثنَا َعبَّاُس ْبُن حُمَمَّ 237 - َحدَّ

يِب 
َ
، َعْن أ ـَمْقُبِيرِّ

ْ
َساَمَة بِْن َزيٍْد، َعْن َسِعيٍد ال

ُ
ـُمبَارِِك، َعْن أ

ْ
نَا َعبُْد اهلل ْبُن ال

َ
أ

ا«  َحقًّ إَِل  قُوُل 
َ
أ َل  »إِنرِّ  قَاَل:  تَُداِعبُنَا)))؟  إِنََّك  رَُسوَل اهلل  يَا  قَالُوا:  قَاَل:  ُهَريَْرَة 

تَُداِعبُنَا])[ َيْعِن ُتَمازُِحنَا.

َثنَا ُقتَيْبَُة ْبُن َسِعيٍد، َثنَا َخادِلُ ْبُن َعبِْد اهلل، َعْن ُحَيٍْد، َعْن  238 - َحدَّ
 ِ

َ
نَّ رَُجاًل اْستَْحَمَل])[ رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: »إِنرِّ َحاِملَُك َعَ َودل

َ
نَِس بِْن َمالٍِك، أ

َ
أ

]237[ ت: 1990، حم: 360/2.
]238[ د: 4998، ت: 1991، حم: 267/3.

)))  مع أنك نهيت عنه، وقلَت: »ال تمار أخاك وال تمازحه«، فأجاب بأن النهي من المزاح ما يستعمل 
المفرط  والضحك  والكذب  األذى  من  ذلك  ونحو  واالستهزاء،  السخرية  من  الباطل  على 
ا، )س(. الموجب للقساوة، وإني ال أفعل كذلك، وما أفعل على الندرة فهو أيضًا ال أقول إال حقًّ

)))   »الفائق في غريب الحديث« )425/1(.
)))  »المصباح المنير« )194/1(.

)4)  »جمع الوسائل« )28/2(.
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]1[ توهم أن المراد بولدها هو الصغير من أولدها كما هو المتبادر إلى الفهم، 

»ق«))(.

]2[ أي: صغرت أو كبرت، والمعنى ما تلدها جميعًا، »ق«.

]3[ »النوق« بضم النون جمع الناقة، وهي أنثى اإلبل، وحاصله أن جميع اإلبل ولد 

الناقة صغيرًا كان أو كبيرًا.

]4[ هو ابن حرام األشجعي شهد بدرًا.

]5[ أي: حاصلة منها مما يوجد فيها من األزهار واألثمار والنبات.

بَِل])[  ِ
ْ

ِ انلَّاقَِة])[؟ َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »وََهْل تَِلُ اإل
َ

ْصنَُع بَِودل
َ
نَاقٍَة« َفَقاَل: يَا رَُسوَل اهلل، َما أ

 انلُّوُق)))«])[.
َ

إِل

زَّاِق، َثنَا َمْعَمٌر، َعْن ثَابٍِت،  َثنَا إِْسَحاُق ْبُن َمنُْصوٍر، َثنَا َعبُْد الرَّ 239 - َحدَّ
ـبَاِديَِة َكَن اْسُمُه َزاِهًرا،]4[ َوَكَن ُيْهِدي 

ْ
ْهِل ال

َ
نَّ رَُجاًل ِمْن أ

َ
نَِس بِْن َمالٍِك: أ

َ
َعْن أ

ُرَج، َفَقاَل  ْن َيْ
َ
َراَد أ

َ
ُزُه))) انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا أ ـبَاِديَِة]5[، َفيَُجهرِّ

ْ
 انلَّيِبرِّ ملسو هيلع هللا ىلص َهِديًَّة ِمَن ال

َ
إِل

]239[ حم: 161/3، ق: 21172.
)))  ففيه مع أنه مباسط إشارًة إلى اإلرشاد بأنه ينبغي لمن يسمع قواًل أن يتأّمله، وال يبادر إلى 

رّده إال بعد الغور والتأمل، )س(.
)))  فيجهزه« بتشديد الهاء، وفي نسخة بتخفيفها، أي: يعّد ويهّيئ له ما يحتاج إليه في البادية من 

أمتعة البلدان، )س(.
)3(  »جمع الوسائل« )28/2(.
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]1[ »باديتنا« أي: نستفيد منه ما يستفيد الرجل من باديته من أنواع النبات، فصار 
كأنه بادية، وقيل: من إطالق اسم المحل على الحال، أو على حذف المضاف، 
أي: ساكن باديتنا كما حقق في: ﴿ڱ  ڱ  ﴾]يوسف: 82[، وقيل: تاؤه 
 للمبالغة، ويؤيده ما في بعض النسخ: »بادينا«، والبادي هو المقيم بالبادية، 

»ق«)4(.

]2[ بالدال المهملة، أي: قبيح الوجه كريه المنظر.

]3[ »واحتضنه« عطف على »أتاه«، وفي »المشكاة« بالفاء كما في بعض النسخ هاهنا 
أيضًا، وهو األنسب، أي: أدخله في حضنه، قاله القاري)5(، والحضن ما دون 
اإلبط إلى الكشح، والمعنى أدخل يديه تحت إبط زاهر فاعتنقه. »ول يبصره« 

جملة حالية.

بُُّه،  َن رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يُِ
َ
َوك وُه«،  َحاِضُ ُن 

َونَْ بَاِديَتُنَا)))])[  َزاِهًرا  »إِنَّ  انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص: 
تَاُه انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص يَْوًما وَُهَو يَِبيـُع َمتَـاَعُه َواْحتََضنَُه)))])[ 

َ
َوَكَن رَُجاًل َدِميًما)))])[، فَأ

ـتََفـَت فَـَعرََف انلَّـيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص، 
ْ
ِن، فَال

ْ
رِْسل

َ
ُه، َفَقاَل: َمْن َهَذا؟ أ  ُيبِْصُ

َ
ـِفِه َول

ْ
ِمْن َخل

)))  قوله: »باديتنا« أي: إذا تذكرنا البادية يسكن قلبنا بمشاهدة زاهر، وإذا أّمنا متاُع البادية يهيئه 
الزاهر يغنينا عن السفر إليها، البادي المقيم في البادية، والحاضر المقيم في المدن والقرى، 

»النهاية« )398/1(، )س(.
)))  في نسخة: »ذميمًا«.

)))  قوله: »واحتضنه« أي: عانقه، وأخذ عينيه بيديه لئال يعرف، وفي رواية: »واحتضنه ووضع 
يديه على عينيه«، )س(.

)4(  »جمع الوسائل« )29/2(.

)5(  »جمع الوسائل« )30/2(.
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]1[ »ما ألصق« لفظ ما مصدرية أي: ل يقصر في لزق ظهره بصدر مصدر الفيوض 
تبركًا وتلذذًا.

]2[ قيل: معناه من يشتري مثل هذا العبد في الدمامة، أو من يستبدله مني بأن يأتي 
والكل  والتعظيم،  باإلكرام  عبد اهلل  هو  العبد الذي  هذا  يقابل  من  أو  بمثله، 
متكلف، قاله المناوي))(، قال القاري ))(: فالوجه أن الشتراء على حقيقته، وأن 
العبد فيه تورية، ول يلزم من هذا القول ل سيما والمقام مقام المزاح إرادُة تحقق 

بيعه لُيشكل على الفقيه بأّن بيع الحر غير جائز، انتهى.

]3[ أي: إذا عرضتني على البيع إذًا تجدني متاعًا رخيصًا أو غير مرغوب فيه، وفي 
بعض النسخ: »تجدوني« بلفظ الجمع لتعظيمه ملسو هيلع هللا ىلص، أو الضمير له وألصحابه، 

قال المناوي: واألوفق بقواعد العربية اإلفراد.

]4[ لما فيه من الدمامة.

]5[ بصيغة المفعول من اإلصعاب بالصاد المهملة، وفي نسخة بدله: »منصور«، قال 
ميرك: وهو خطأ، و»المقدام« بكسر الميم وسكون القاف، و»فضالة« بفتح الفاء، 

َصَق])[ َظْهَرُه بَِصْدِر انلَّيِبرِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِحنَي َعَرفَُه، فََجَعَل انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: 
ْ
ل
َ
لُو َما أ

ْ
 يَأ

َ
فََجَعَل ل

ُدن])[ َكِسًدا،]4[  ِ
َ

ـَعبَْد؟« َفَقاَل الرَُّجُل: يَا رَُسوَل اهلل! إًِذا َواهلل ت
ْ
»َمْن يَْشرَتِي َهَذا])[ ال

ٍل«.
َ
نَت ِعنَْد اهلل غ

َ
ْو قَاَل: »أ

َ
َفَقاَل رَُسوُل اهلل))) ملسو هيلع هللا ىلص: »لَِكْن ِعنَْد اهلل لَْسَت بَِكاِسٍد« أ

ـُمبَارَُك ْبُن 
ْ
ـِمْقَداِم، َثنَا ال

ْ
َثنَا َعبُْد ْبُن ُحَيٍْد، َثنَا ُمْصَعُب]5[ ْبُن ال 240 - َحدَّ

)))  في نسخة: »النبي«.
)))  »شرح الشمائل« للمناوي )30/2(.

)))  »جمع الوسائل« )30/2(.
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]1[ »الحسن« البصري التابعي المعروف، فالحديث مرسل.

]2[ »عجوز« أي: امرأة كبيرة السن، ول تقل: عجوزة إذ هي لغة رديئة على ما في 
وعمة  العوام  بن  الزبير  أم  عبد المطلب  بنت  صفية  اسمها  قيل:  »القاموس«، 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص، قاله الشراح.

فالن  لفظ  فأقام  لسانه ملسو هيلع هللا ىلص،  على  جرى  الذي  السم  نسي  الراوي  »فالن«كأن   ]3[
مقامه، قاله القاري))(، قلت: ولعله عليه السالم قال: يا أم الزبير، ألن صفية هذه 

أمه كما تقدم.

]4[ اختلفوا في تفسير اآلية كما بسط في محله، ومما يناسب المقام ما في »جمع 
الدنيا عجائز  دار  في  ُقبضن  اللواتي  الحديث: هن  وفي  قال:  إذ    )4( الوسائل« 

خلقهن اهلل بعد الكبر، فجعلهن َعَذاَرى متعشقات إلى آخر ما بسطه.

تَْت َعُجوٌز])[ انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقالَْت: يَا رَُسوَل اهلل، 
َ
ـَحَسِن])[ قَاَل: أ

ْ
فََضالََة، َعِن ال

 تَْدُخلَُها َعُجوٌز« 
َ

ـَجنََّة ل
ْ
مَّ فُاَلٍن])[، إِنَّ ال

ُ
ـَجنََّة، َفَقاَل: »يَا أ

ْ
ْن يُْدِخلَِن ال

َ
اْدُع اهلل أ

 
َ

 تَْدُخلَُها َوِهَ َعُجوٌز«، إِنَّ اهلل َتَعال
َ

نََّها ل
َ
ْخِبُوَها أ

َ
قَاَل: فََولَّْت َتبِْك، َفَقاَل: »أ

َيُقوُل: ﴿ ڻ ڻ)))]4[ ڻ * ۀ ہ)))﴾ ]الواقعة: 5)-6)[. 

ابتداء من غير توسط الوالدة، كذا فسر، ويحتمل أن يراد باإلنشاء خلقهن  أي: خلقناهن    (((
هكذا ابتداء من غير أن يخلقهن طفاًل، »العصام«. )س(.

)))  جمع بكر أي: عذراء، كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن أبكارًا. )س(.
)))  »جمع الوسائل« )30/2(.
)4)  »جمع الوسائل« )32/2(.
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 ]1[ قيل: أصله الشعر بفتحتين، وسمي الشاعر شاعرًا لفطنته ودقة معرفته، فالشعر 
في األصل َعَلٌم للعلم الدقيق، وصار في المتعارف اسمًا للموزون المقفى من 
الشعر هو كالم  الراغب، وقيل:  قاله  المختص بصناعته كما  الكالم، والشاعر 
الموزون،  الكالم  منه ملسو هيلع هللا ىلص من  ما صدر  القيد  بهذا  مقفى قصدًا، فخرج  موزون 
أما ما وقع في الكتاب المكنون فال شك أنه مقرون باإلرادة والمشيئة التي هي 
معنى القصد، ألنه ل يقع في الكون شيء دون المشيئة، ولعل الجواب أنه ليس 
مقصودًا بالذات، وأنه وقع تبعًا كما حقق في بحث الخير والشر، قاله القاري))(.

]2[ »قالت« أي: عائشة، وفي عدة النسخ: »قال«، فالضمير لشريح.
]3[ »يتمثل« أي: يستشهد، يقال: تمثل أي: أنشد شعرًا، وتمثل بشيء: ضربه مثالً.

]4[ يشكل عليه أن الظاهر المتبادر من الحديث أن هذا البيت من كالم ابن رواحة، =

 )37( بَاُب َما َجاَء فِي ِصَفِة َكاَلِم 
ْعِر)))])[ رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فِي الشرِّ

بِيِه، 
َ
يٍْح، َعْن أ ـِمْقَداِم بِْن ُشَ

ْ
يٌك، َعِن ال ُّ ْبُن ُحْجٍر، َثنَا َشِ َثنَا َعِ 241 - َحدَّ

ْعِر؟  ٍء ِمَن الشرِّ َعْن َعئَِشَة قَالَْت])[: ِقيَل لَـَها: َهْل َكَن انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيتََمثَُّل])[ بَِشْ
قَالَْت: َكَن َيتََمثَُّل ])[ بِِشْعِر ابِْن َرَواَحَة)))، َوَيتََمثَُّل]4[ َوَيَقْوُل: 

]241[ ت: 2848، ن في الكبرى: 10769، حم: 156/6.
)))  ُروي بإسناد صحيح أنه ملسو هيلع هللا ىلص قال لحسان: »اهجهم أو هاجهم وروح القدس معك« ]أخرجه 
أحمد في »مسنده« )298/4([، وروى الشعبي أنه كان أبو بكر يقول الشعر، وكذلك عمر 

وعثمان، وكان علي أشعر من الثالثة. )س(.
)))  ومعنى البيت: أنه ليشيع الخبر ويصل إليك ؛ألن مقتضى الزمان إشاعة الخبر من غير أن 
يحتاج إلى أن تزود أي: تعطي الزاد ألحد، وترسله ليأتي لك بالخبر، وال يعلم ألي شيء 

تمثل ملسو هيلع هللا ىلص به وتكلم به رجمًا بالغيب ال يليق، كذا في »العصام«. )س(.
)3(  »جمع الوسائل« )32/2(.
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ويزيد اإلشكال ما في نسخة أخرى بلفظ: »ويتمثل بقوله«، وقد اتفقوا على أن   =
البيت من كالم طرفة، والجواب أن قوله: »ويتمثل« كالم مستأنف، والضمير 
غير  إلى  معاد  فهو  الشاعر،  أو  القائل  إلى  راجع  »بقوله«  قوله:  في  المجرور 
المذكور لشهرة قائله بينهم، فيكون معنى الحديث: قالت: كان أحيانًا يتمثل بشعر 

ابن رواحة، وأحيانًا يتمثل بقول الشاعر هذا.
]1[ وهو من قصيدة طرفة بن العبد، المعلقة على الكعبة من جملة المعلقات السبع، وصدر 
الصالة  عليه  أنه  الظاهر  القاري))):  قال  جاهاًل،  كنت  ما  األيام  لك  ستبدي  البيت: 
والسالم تمثل بالمصراع األخير وأراد بإتيان األخبار من غير التزويد نفسه الشريفة كما 

يشير إليه قوله عز اسمه: ﴿پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴾ اآلية ]الفرقان: 57[.
الكوفة ومات سنة  نـزل  النبي ملسو هيلع هللا ىلص وحسن إسالمه،  العامري، وفد عىل  ربيعة  أيب  بن  لبيد   ]2[
إحدى وأربعني وله من العمر مائة وأربعون سنة، وقيل: مائة وسبع ومخسون سنة، وقيل غري 

ذلك، مشهور من فصحاء العرب وشعرائهم، مل يقل شعرًا، وقال: يكفيني القرآن. »ق«))).

]3[ »باطل« المراد به الفاني، وإنما كان كالمه أصدق ألنه وافق أصدق الكالم، وهو =

]241[ خ: 3841، م: 2256، ت: 2849، جه: 3757، حم: 470/2.
)))  »جمع الوسائل« )34/2(.
))) »جمع الوسائل« )34/2(.

ْخبَاِر َمْن لَْم تَُزوَِّد. 
َ ْ
ِتيَك])[ بِاأل

ْ
َوَيأ

اٍر، َثنَا َعبُْد الرَّْحَِن ْبُن َمْهِديٍّ قَاَل: َثنَا ُسْفيَاُن، َعْن  ُد ْبُن بَشَّ َثنَا حُمَمَّ 242 - َحدَّ
بِـي ُهَريَْرَة قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

َ
بُو َسـلََمَة، َعـْن أ

َ
ـَمِلِك بِْن ُعَميْـٍر، َثنَـا أ

ْ
َعبِْد ال

ِيٍد])[:
َ

اِعُر َكَِمُة ل ْصَدَق َكَِمٍة قَالََها الشَّ
َ
»إِنَّ أ

ٍء َما َخاَل اهلل بَاِطٌل«])[  ُكُّ َشْ
َ

ل
َ
أ
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قوله تعالى: ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾ ]القصص: 88[، وتمام البيت: وكل نعيم   =
ل محالة زائل، والمراد بالنعيم نعيم الدنيا لقوله بعد ذلك: 

وأنـت قريبـًا عـن مقيلـك راحـلنعيمـك ي الدنيـا غـرور وحـرسة

]1[ »أمية« بالتصغير ابن أبي الصلت بفتح فسكون أي: ابن ربيعة الثقفي، كان ينطق 
أدركه  لكنه  بالبعث،  ويؤمن  ويتدين  الجاهلية،  في  متعبدًا  كان  وقد  بالحقائق، 
أيام  الكفار، ثم مات  ببدر من  القاري))(، رثا من قتل  اإلسالم ولم يسلم، قاله 

حصار الطائف كافرًا سنة ثمان، وقيل: تسع.

]2[ »سفيان« هو جد جندب بضم جيم ودال ويفتح: ابن عبد اهلل، فهو منسوب إلى 
جده، و»البجلي« بفتحتين نسبة إلى بجيلة.

أنه كان في بعض غزواته كما هو المشهور، أو كان قبل  ]3[ »أصاب« اختلفوا في 
الهجرة، وقيل: كان ملسو هيلع هللا ىلص يمشي إلى الصالة، وقيل: كان في الغار لما في رواية 
ف كما  مسلم))(: كان ملسو هيلع هللا ىلص في غار فدميت إصبعه، قال الباجي: لعله غازيًا فُتُصحِّ
في الرواية األخرى: في بعض المشاهد، وتعقب بأن القول بالتصحيف ل يصح =

ْن يُْسِلَم.
َ
ِت])[ أ

ْ
ل يِب الصَّ

َ
َميَُّة ْبُن أ

ُ
َوَكَد أ

ُد ْبُن َجْعَفٍر، َثنَا ُشْعبَُة)))، َعِن  نَا حُمَمَّ
َ
ْنبَأ

َ
ـُمثَىنَّ قَاَل: أ

ْ
ُد ْبُن ال َثنَا حُمَمَّ 243 - َحدَّ

ْصبَُع 
ُ
َصاَب])[ َحَجٌر أ

َ
ـبََجِلرِّ قَاَل: أ

ْ
ْسوَِد بِْن قَيٍْس، َعْن ُجنُْدِب بِْن ُسْفيَاَن])[ ال

َ ْ
األ

]243[ خ: 6146، م: 1796، ت: 3345، ن في الكبرى: 10317، حم: 312/4.
)))  في نسخة: »أخبرنا شعبة«.

)))  »جمع الوسائل« )35/2(.
)))  »صحيح مسلم« )1796(.
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لفظًا ول معنًى، ومثل هذا الطعن ل يجوز في حديث مسلم، قال القاري))(:   =
أنه كان في غار من جبل أحد، ول مانع من الحمل على تعدد  فالتحقيق 

الواقعة.

]1[ بفتح الدال وكسر الميم، يقال: دميت إصبعه وأدميتها ودميتها، »ق«))(.

]2[ »ما« موصولة مبتدأ، »وفي سبيل اهلل« خبره، يعني فال تبالي بل افَرحي، وقضية كسر 
ليلى قدح المجنون شهيرة، وأمثالها في ِسَير المحب والمحبوب كثيرة، »ق«)4(.

]3[ عن سفيان أعاد الحديث بسند آخر ليدل على أن جندب بن سفيان المذكور في 
السند السابق هو ابن عبد اهلل هذا.

رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فََدِميَْت])[، َفَقاَل: 
ْصبٌُع َدِميِت)1( 

ُ
 أ

َ
نْـِت إِل

َ
َوِف َسـِبيِل اهلل َمـا لَِقيِت«]2[.»َهْل أ

بِْن  ْسوَِد 
َ ْ
األ َعِن  ُعيَيْنََة])[،  ْبُن  ُسْفيَاُن  َثنَا  ُعَمَر،  يِب 

َ
أ اْبُن  َثنَا  َحدَّ  -  244

َْوُه. 
َ

، ن ـبََجِلرِّ
ْ
قَيٍْس، َعْن ُجنُْدِب بِْن َعبِْد اهلل ال

]244[ تقدم تخريجه في الذي قبله.
)))  أي: ل تحزني بل كوني ذات فرح، فإنك لقيت ما لقيت في سبيل اهلل، فما موصولة حذف 
تكون  أن  يحتمل  نعم  الكالم،  صدر  لها  الستفهامية  بأن  ويرده  استفهامية،  وقيل:  عائده، 
نافية أي: لقيت شيئًا في سبيل اهلل تعالى تحقيرًا لما لقيه وتمنِّيًا لما زاد عليه، وقال النووي 
)156/12(: المعروف في قوله: دميت ـ كسر التاء وسكنها بعضهم ـ و»ما« في »ما لقيت« 

موصولة أي: الذي لقيته محبوب في اهلل. )س(.
جمع الوسائل« )35/2(.  (((

)))  »جمع الوسائل« )35/2(.
»جمع الوسائل« )36/2(.  (4(
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]1[ جاء في رواية أنه من قيس، لكن ل يعرف اسمه. »ق«.

]2[ متعلق بمحذوف أي: معرضين عنه وتاركين له، أو منكشفين عنه لوضوح أن 
فرارهم كان عن الكفار ل عنه ملسو هيلع هللا ىلص.

]3[ »أبا عمارة« بضم العين المهملة وتخفيف الميم كنية البراء.

]4[ »رسول اهلل« سئل عن فرارهم فأجاب بعدم فراره عليه السالم، إما ألنه يلزم من 
ثبات الرسول عدم فرار أكابر الصحابة، وإما ألن فرارهم يوهم تولية الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 
لبعد ثباته منفردًا، ولم ينقل أنه ملسو هيلع هللا ىلص انهزم في موطن قّط، ومن ثم أجمعوا على أنه 
ل يجوز النهزام عليه قّط، فمن زعم أنه انهزم وقصد التنقيص كفر، وإن لم يقصد 

أّدب تأديبًا عظيمًا عند الشافعي، وقتل عند مالك، قاله المناوي))).

قلت: واألوجه عندي في الجواب أن مدار فرار الخميس على القلب، والنبي ملسو هيلع هللا ىلص   
أيضًا،  الستدراك  ويصح  السؤال،  الجواب  يطابق  هذا  وعلى  القلب،  في  كان 
والمعنى أن القلب يعني النبي ملسو هيلع هللا ىلص ومن معه لم يتولوا، بل تولى سرعان الناس 

الذين كانوا في المقدمة.

]5[ »سرعان« بفتح السين والراء ويسكن: أوائلهم، وأطال الكالم في ضبطه المناوي))).

]245[ خ: 2874، م: 1776، ت: 1688، ن في الكبرى: 8584، حم: 289/4.
)))  »شرح الشمائل« للمناوي )37/2(.
)))  »شرح الشمائل« للمناوي )37/2(.

، َثنَا  َثنَا َيَْي ْبُن َسِعيٍد، َثنَا ُسْفيَاُن اثلَّْورِيُّ اٍر، َحدَّ ُد ْبُن بَشَّ َثنَا حُمَمَّ 245 - َحدَّ
فََرْرُتْم َعْن رَُسوِل اهلل])[ ملسو هيلع هللا ىلص 

َ
ُ رَُجٌل])[: أ

َ
ـَبَاِء بِْن َعزٍِب قَاَل: قَاَل ل

ْ
بُو إِْسَحاَق، َعِن ال

َ
أ

َسََعُن]5[  اهلل]4[ ملسو هيلع هللا ىلص،َولَِكْن  رَُسوُل   
َّ

َول َما  َواهلل   ،
َ

ل َفَقاَل:  ُعَماَرَة])[؟  بَا 
َ
أ يَا 
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]1[ قال الحافظ ابن حجر)6(: أجيب عن مقالته ملسو هيلع هللا ىلص هذه بأجوبة، منها: أنه نظم غيره، 
في  أنا  بلفظ  فذكره  ابن عبد المطلب،  أنت  النبي ل كذب،  أنت  فيه:  كان  وأنه 
أنه ل يسمى  بشعر، وهذا مردود، ومنها:  أنه رجز، وليس  الموضعين، ومنها: 
أنه خرج  يتّم قطعة، وهذه كلمات يسيرة ول تسمى شعرًا، ومنها:  شعرًا حتى 

موزونًا ولم يقصد به الشعر، وهذا أعدل األجوبة.

بُو ُسْفيَاَن))) ْبُن 
َ
تُْهْم َهَواِزُن))) بِانلَّبِْل))) َورَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعَ َبْغلَِتِه، َوأ انلَّاِس، تَلَقَّ

ِلِب آِخٌذ بِِلَجاِمَها، َورَُسوُل اهلل َيُقوُل])[: ـُمطَّ
ْ
ـَحارِِث بِْن َعبِْد ال

ْ
ال

َكـِذْب  لَ   (4( النَّبِـيُّ َأَنا اْبُن َعْبِد اْلـُمطَِّلْب«)5).»َأَنـا 

يخطئون،  يكادون  ما  رشقًا  فرشقوهم  لهم سهم  يسقط  يكاد  رماة ال  طائفة  »هوازن« هم    (((
زيد  بن  وأسامة  وعمر  وأبو بكر  وعباس  والفضل  علي  يومئٍذ  معه ملسو هيلع هللا ىلص  وثبت  »الحنفي«. 

وأبو سفيان بن الحارث في ناس من أهل بيته وأصحابه رضي اهلل عنهم. )س(.
)))  »بالنبل« قال الجوهري: النبل: السهم، وهي مؤنثة ال واحد لها من لفظها، وقد جمعوها 

على نبال وأنبال. )س(.
واختالف  بيمينه،  وعباس  يساره  ركاب  آخذ  كان  سفيان  أبا  أن  رواية:  وفي  العباس،  أو    (((

األوقات يجمع الروايات. )س(.
ا فال أفّر وال أزول، فال أفر ثقًة بأنه ينصر  )4)  قوله: »أنا النبي ال كذب« إلخ، معناه أنا النبي حقًّ
نبيه، وركوبه ملسو هيلع هللا ىلص بغلته في تلك المواطن ونـزوله عنها دليل على كمال شجاعته، وذكر جده 

دون أبيه تشجيعًا لهم باشتهار عبد المطلب بأنه سيولد من يسود الناس. )س(.
)5)  هذا ليس االفتخار باآلباء، بل اإلشارة إلى ما كان اشتهر بينهم من رؤيا عبد المطلب المعبر 

فيما بينهم بأنه سيكون من أوالده من يسود الناس. )س(.
)6(  »فتح الباري« )31/8(.
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]1[ »القضاء« أي: عمرة الحديبية، وهو صريح لما قاله علماؤنا من أن المحصر يجب 
عليه القضاء سواء كان حجه فرضًا أو نفاًل أو كان إحرامه لعمرة، قاله القاري)))، 
قلت: يعني أن تسميته بعمرة القضاء مؤيد لنا، وما أّوله الشافعية من أن المراد به 

القضية بمعنى المقاضاة ل يساعده اللفظ.

]2[ »ابن رواحة« أي: عبد اهلل بن رواحة، وكان من أحد شعرائه عليه السالم، والحديث 
أن  الحديث:  هذا  غير  في  وروي  قال:  ثم  »جامعه«)))،  في  المصنف  أخرجه 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص دخل مكة في عمرة القضاء، وكعب بن مالك بين يديه، وهذا أصح عند 
بعض أهل الحديث، ألن ابن رواحة قتل يوم مؤتة، وإنما كانت عمرة القضاء بعد 
ذلك، انتهى، وتعقبه الحافظ في »الفتح« كما ذكر في هامش »الكوكب الدري«))) 
إذ قال: ما حكي قول الترمذي هذا ذهول شديد وغلط مردود، وما أدري كيف 
أن عمرة  وحاصله  ذكره،  ما  آخر  إلى  معرفته  وفور  مع  ذلك  في  الترمذي  وقع 

القضاء قبل سرية مؤتة التي استشهد فيها ابن رواحة.

]3[ اختلفت الروايات في ألفاظ هذه األبيات وترتيب مصاريعها كما بسطه الحافظ 
في »الفتح«.

]246[ ت: 2847، ن: 2873.
)))  »جمع الوسائل« )41/2(.
)))  »سنن الترمذي« )2847(.

)))  »الكوكب الدري« )6 /404(، وانظر: »فتح الباري« )502/7(.

زَّاِق، َثنَا َجْعَفُر ْبُن ُسلَيَْماَن،  َثنَا إِْسَحاُق ْبُن َمنُْصوٍر، َثنَا َعبُْد الرَّ 246 - َحدَّ
َواْبُن  ـَقَضاِء])[، 

ْ
ال ُعْمَرِة  ِف  َة  َمكَّ َدَخَل  انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص  نَّ 

َ
أ نٍَس: 

َ
أ َعْن  ثَابٌِت،  نَا 

َ
ْنبَأ

َ
أ

َرَواَحَة])[ َيْمِش َبنْيَ يََديِْه، وَُهَو َيُقوُل])[:
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]1[ »تنزيله« قال القاري))(: أي: بناء على كونه ملسو هيلع هللا ىلص رسولً منزلً عليه الوحي، أو بناء 
على تنزيلكم إياه وإعطاء العهد واألمان، وعلى كل فالضمير في كال المصراعين 
إلى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وهو الظاهر، وأبعد ابن حجر حيث جعل الضمير إلى القرآن، 

انتهى.

قلت: وهذا هو المعروف عند شراح الحديث، وقال المناوي )4(: قوله: »على   
تنزيله« أي: على تنزيل النبي ملسو هيلع هللا ىلص في مكة، ول نرجع كما رجعنا في عام الحديبية، 

أو على تنزيل القرآن وإن لم يتقدم له ذكر، انتهى.

]2[ أي: رمي السهم.

]3[ بكسر السين وتخفيف الميم.

اِر َعْن َسـِبيِلْه ـُكفَّ
ْ
يِلْه])[َخلُّـوا بَِن ال بُْكمْ )))َعَ َتْنِ ـيَْوَم نَْضِ

ْ
ال

ـَهاَم))) َعْن َمِقيِلْه
ْ
ًبا يُِزيـُل ال ـَخِليـَل َعـْن َخِليِلْهَضْ

ْ
َوُيْذِهـُل ال

ُ ُعَمُر: يَا اْبَن َرَواَحَة، َبنْيَ يَدي رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َوِف َحَرِم اهلل َتُقوُل 
َ

َفَقاَل ل
ُع ِفيِهْم ِمْن نَْضِح انلَّبِْل«])[. ْسَ

َ
ِشْعراً، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »َخلرِّ َعنُْه يَا ُعَمُر، فَلَِهَ أ

يٌك، َعْن ِسَماِك])[ بِْن َحْرٍب، َعْن  نَا َشِ
َ
ْنبَأ

َ
ُّ ْبُن ُحْجٍر، أ َثنَا َعِ 247 - َحدَّ

]247[ م: 2322، ت: 2850، ن: 1358، حم: 86/5.
الباء وليس بمجزوم، وقال: هذا جائز لضرورة الشعر،  قال في »الجامع« نضربكم ساكن   (((

»العصام«. )س(.
القيلولة.  أي: موضع  مكانه  أي: من  مقيله«،  الرأس. »عن  هامة وهي  الهام جمع  »الهام«   (((

)س(.
)))   »جمع الوسائل« )41/2(.

)4)   »شرح الشمائل« للمناوي )42/2(.
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]1[ أي: يطلب بعضهم بعضًا أن ينشد الشعر المحمود، واإلنشاد هو أن يقرأ شعر 
الغير، وفي بعض النسخ: »يناشدون« من باب المفاعلة، قاله القاري)4(، وقال 

المناوي)5(: التناشد والمناشدة قراءة البعض على بعض شعرًا، انتهى.

]2[ أي: على عادته الشريفة، كما تقدم في باب كالمه ملسو هيلع هللا ىلص من حديث ابن أبي هالة 
من أنه ملسو هيلع هللا ىلص كان طويل السكت ل يتكلم في غير حاجة، أو المعنى ساكت عنهم ل 

يمنعهم من إنشاد الشعر.

ْصَحابُُه 
َ
ةٍ َوَكَن أ َثَ ِمْن ِمائَِة َمرَّ

ْ
ك

َ
َجابِِر بِْن َسُمَرَة قَاَل: َجالَْسُت رَُسوَل الّل ملسو هيلع هللا ىلص أ

ـَجاِهِليَِّة))) وَُهَو َساِكٌت)))، ])[ 
ْ
ْمِر ال

َ
ْشيَاَء ِمْن أ

َ
ْعَر َوَيتََذاَكُروَن أ يَتَنَاَشُدوَن])[ الشرِّ

َم))) َمَعُهْم. َوُربََّما تَبَسَّ

 ، ـَمِلِك بِْن ُعَمرْيٍ
ْ
يٌك، َعْن َعبِْد ال نَا َشِ

َ
ْنبَأ

َ
ُّ ْبُن ُحْجٍر، أ َثنَا َعِ 248 - َحدَّ

]248[ تقدم تخريجه برقم: 243.
)))  في نسخة: »من أمور جاهليتهم«.

)))  أي: غالبًا لما غلب عليه التحير أو التفكر في أمر دنياه أو عقباه، أو المعنى ساكت عنه بأنه 
لم يمنعهم عن إنشاد الشعر، وذكر أمر الجاهلية لحسن خلقه، ووقع الحرج عن المناجاة 
بناء على حسن نياتهم، وبأن كان ذكرهم على سبيل الندامة فهو عبادة، فلذا سكت، بل أظهر 
هجاء  أو  ومعارف  كانت حكمًا  يتناشدون  التي  واألشعار  العمل،  هذا  لمشاهدة  البشاشة 

الكفار، فهي أيضًا عبادة. )س(.
)))  في نسخة: »يتبسم«.

)4)  »جمع الوسائل« )43/2(.
)5)  »شرح الشمائل« للمناوي )43/2(.
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]1[ أي: أحسنها وأدقها وأجودها، »ق«، »م«))).

إذ ليس في  الواو، ول يصح  بدون  الصواب، وفي نسخة  بالواو على  ]2[ »عمرو« 

الرواة أحد اسمه عمر بن الشريد، وهو عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي، قال 

العصام: لم أجد ترجمته، وتعقبه المناوي))).

]3[ هكذا في المتون الموجودة عندي، وزاد في بعض الشروح بعد قوله: كنت ردف 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ فقلت: نعم، فقال: 

أنشدته مائة بيت  بيتًا، فقال: هيه حتى  أنشدته  بيتًا، فقال: هيه، ثم  هيه فأنشدته 

فأنشدته مائة قافية، الحديث، والظاهر أن هذه ليست بنسخة، بل وقع التخليط في 

المتن والشرح، واختلط رواية باألخرى.

]249[ جه: 3758، حم: 388/4.
»جمع الوسائل« )43/2(.  (((

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )44/2(.

ْشَعُر َكَِمٍة])[ تََكلََّمْت بَِها 
َ
يِب ُهَريَْرَة، َعِن انلَّيِبرِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: أ

َ
يِب َسلََمَة، َعْن أ

َ
َعْن أ

ِيٍد:
َ

ـَعَرُب َكَِمُة ل
ْ
ال

ٍء َما َخاَل اهلل بَاِطٌل.  ُكُّ َشْ
َ

ل
َ
أ

ْحَُد ْبُن َمِنيٍع، َثنَا َمْرَواُن ْبُن ُمَعاِوَيَة، َعْن َعبِْد اهلل بِْن َعبِْد الرَّْحَِن 
َ
َثنَا أ 249 - َحدَّ

نَْشْدتُُه])[
َ
بِيِه قَاَل: ُكنُْت رِْدَف رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فَأ

َ
يِد، َعْن أ ِ

، َعْن َعْمِرو])[ بِْن الشَّ ائِِفرِّ الطَّ
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]1[ »قافية« المراد بها البيت، أطلق الجزء وأراد الكل مجازًا.

]2[ »هيه« بكسر الهاء وإسكان الياء وكسر الهاء الثانية، قالوا: والهاء األولى مبدلة 
وتستعمل  المعهود،  الحديث  من  لالستزادة  وهي  وأصلها:إيه،  الهمزة،  من 
لالستزادة من غير معهود، اسم فعل بمعنى حّدث، وهي بسكون الهاء كلمة زجر 
بمعنى حسبك، فما في بعض األحوال من ضبطها هاهنا بالسكون مشكل، قاله 

المناوي))).

]3[ »لحسان« ضبط منصرفًا وغير منصرف بناء على أنه فعال أو فعالن، والثاني هو 
األظهر، قاله القاري)))، وقال أيضًا: هو حسان بن ثابت بن المنذر بن عمرو بن 
حرام األنصاري، عاش مائة وعشرين سنة، نصفها في اإلسالم، وكذا عاش أبوه 
وجده وجد أبيه المذكورون، انتهى، وفي الحديث دليل على جواز اإلنشاد في 

المسجد للضرورة.

]4[ أي: آلة النبر، وهو الرتفاع، وكل شيء رفع فقد نبر. »ق«، »م«.

]250[ ت: 2846.
»شرح الشمائل« للمناوي )44/2(.  (((

)))  »جمع الوسائل« )45/2(.

نَْشْدتُُه بَيْتًا قَاَل ِلَ انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص: 
َ
، ُكََّما أ ِت اثلََّقِفرِّ

ْ
ل يِب الصَّ

َ
َميََّة بِْن أ

ُ
ِمائََة قَاِفيٍَة])[ ِمْن قَْوِل أ

لَيُْسِلُم«. َكَد  »إِْن  انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص:  بَيْتًا ـ َفَقاَل  ِمائًَة ـ َيْعِن  نَْشْدتُُه 
َ
أ َحتَّ  »ِهيِه])[« 

ـَمْعىَن 
ْ
ُّ ْبُن ُحْجٍر، َوال ، َوَعِ ـَفَزارِيُّ

ْ
َثنَا إِْسَماِعيُل ْبُن ُموَس ال 250 - َحدَّ

بِيِه، َعْن 
َ
نَاِد، َعْن ِهَشاِم بِْن ُعْرَوَة، َعْن أ يِب الزرِّ

َ
نَا َعبُْد الرَّْحَِن ْبُن أ

َ
ْنبَأ

َ
: أ

َ
َواِحٌد، قَال

اَن])[ بِْن ثَابٍِت ِمنَْبًا]4[  َعئَِشَة رَِضَ اهلل َعنَْها قَالَْت: َكَن رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يََضُع حِلَسَّ
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]1[ أي: يذكر مفاخر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.
]2[ أي: يخاصم ويدافع، من نفحت الدابة: ضربت برجلها.

]3[ »روح القدس« أي: جبرئيل، وقد جاء في حديث مصرحًا، وسمي به ألنه يأتي 
األنبياء بما فيه الحياة األبدية، وإضافته إلى القدس وهو الطهارة ألنه خلق منهما، 

والمراد بتأييده إمداده بأبلغ جواب، أو أنه يحفظه عن األعداء، انتهى.
]4[ أي: ما دام.

]5[ شك من الراوي على طبق الشك السابق إل أنه نشر ل على طريق اللف، »م«)7(.
]6[ »مثله« أي: مثل الحديث المتقدم، والفرق بين اإلسنادين أن في األول رواية =

قَاَل))):  ْو 
َ
رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ـ أ َعْن  ُيَفاِخُر])[  قَائًِما)))،  َعلَيِْه)))  َيُقوُم  ـَمْسِجِد 

ْ
ال ِف 

اَن  يَُؤيرُِّد َحسَّ »إِنَّ اهلل  َوَيُقوُل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  َعْن رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص،   ]([ ُينَافُِح)4) 
ْو ُيَفاِخُر)5)]5[ َعْن رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص«.

َ
ـُقُدِس])[، َما]4[ ُينَافُِح أ

ْ
بُِروِح ال

يِب 
َ
أ اْبُن  َثنَا   :

َ
قَال ُحْجٍر،  ْبُن   ُّ َوَعِ ُموَس،  ْبُن  إِْسَماِعيُل  َثنَا  َحدَّ  -  251

ئَِشَة رَِضَ اهلل َعنَْها، َعِن انلَّيِبرِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمثْلَُه]6[.
َ
بِيِه، َعْن ُعْرَوَة، َعْن ع

َ
نَاِد)6)، َعْن أ الزرِّ

]251[ تقدم تخريجه في الذي قبله.
)))  في نسخة: »يقول عليه«.

)))  أي: قيام كأنه أقيم اسم الفاعل مقام المصدر. )س(.
)))  في نسخة: »قالت«.

)4)  المنافحة المدافعة والمضاربة، يريد بمنافحته هجاء المشركين ومحاربتهم على أشعارهم. )س(.
)5)  »يفاخر« قيل: معناه أنه يفاخر عن قدر رسول اهلل ويعّد مناقبه، ونحن نقول: يفاخر يعني ينسب 
نسبه إلى الشرف والكبر والعظم بكونه أنه رسول اهلل الممتاز بالفضل على الخالئق من كل وجه، 

»العصام«. الفخر: ادعاء العظم والكبر والشرف، يعني يفاخر ألجله ملسو هيلع هللا ىلص، »الحنفي«. )س(.
)6)  في نسخة: »عبد الرحمن«.

)7)  »شرح الشمائل« للمناوي )45/2(.
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عبد الرحمن عن هشام عن عروة، وهذا رواية عبد الرحمن عن أبيه عن عروة بدل   =
هشام عن عروة، والسندان متصالن، وذكرهما للتقوية، قاله القاري))).

]1[ بفتح السين المهملة وسكون الميم: حديث الليل من المسامرة، وهي المحادثة، 
وأصل  الميم،  بسكون  بعضهم  ورواه  الميم،  بفتح  الرواية  »النهاية«))):  وفي 
السمر ضوء لون القمر، سمي به ألنهم كانوا يتحدثون فيه، قاله القاري)))، وقال 
البيجوري)4): هو بفتح الميم أي: حديث الليل، وجّوز بعضهم تسكينه على أنه 
مصدر بمعنى المسامرة وهي المحادثة، انتهى، وقال المناوي)5): السمر بفتح 
»القاموس«،  في  كما  القمر  الليل وحديثه وظل  الليل، وأصله:  الميم: حديث 

ومقصود الباب أنه ملسو هيلع هللا ىلص جوز السمر وسمعه وفعله، انتهى.

]2[ »البزار« بتشديد الزاي آخره راء مهملة، قال المناوي)6): البزاز كله بمعجمتين إل 
ثالثة، هذا وخلف بن هشام وأبو بكر بن عمرو صاحب »المسند«، انتهى.

]3[ بفتح النون وسكون الضاد المعجمة، سالم بن أبي أمية، أو هو هاشم بن قاسم=

]252[ حم: 157/6.
)))  »جمع الوسائل« )47-46/2(.

)))  »النهاية في غريب الحديث واألثر« )400/2(.
)))  »جمع الوسائل« )47/2(.

)4)  المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية« للبيجوري )ص: 409(.
)5)  »شرح الشمائل« للمناوي )47/2(.
)6)  »شرح الشمائل« للمناوي )47/2(.

َمِر])[ )38( بَاُب َما َجاَء فِي َكاَلِم رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فِي السَّ

بُو 
َ
])[، َثنَا أ بُـو انلَّْضِ

َ
اُر])[، َثنَـا أ ـبَـزَّ

ْ
ـَحَسُن ْبُن َصبَّاٍح ال

ْ
َثنَـا ال 252 - َحدَّ
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=  التيمي، قاله المناوي، وتبعه البيجوري.

]1[ بضم الخاء المعجمة وتخفيف الراء المهملة، ول تدخله أل كما في »الصحاح«))( 
ألنه معرفة، إل أن تريد به الخرافات الموضوعة من حديث الليل، قال ابن حجر 
الكناية عن ذلك  اللفظ، وهو  يراد من هذا  المرأة ما  المناوي))(: لم ترد  وتبعه 
الحديث بأنه كذب يستملح ألنها عالمة بأنه ل يجري على لسانه ملسو هيلع هللا ىلص إل الحق، 
يشتمل  خرافة  حديث  ألن  وذلك  فحسب،  يستلمح  حديث  أنه  أرادت  وإنما 
على وصفين: الكذب والستمالح، فالتشبيه في أحدهما ل في كليهما، وقال 
من  يكذبونه  ما  كل  على  يطلق  خرافة  حديث  إن  يقال:  أن  األظهر  القاري)4(: 
األحاديث، وعلى كل ما يستملح ويتعجب منه على ما في »النهاية«)5(، فاستعمل 

هاهنا على المعنى الثاني، فال إشكال، انتهى.

]2[ »أتدرون« تذكير الضمير باعتبار كمال عقولهن، ويحتمل أن يكون هناك بعض 
المحارم من الرجال، وفي بعض النسخ: »أتدرين«، ولما كانت العرب يكذبون 
أحاديثه كلها حتى ضرب المثل بأحاديثه في الكذب نّبه النبي ملسو هيلع هللا ىلص على حقيقة أمره.

وٍق،  َمْسُ َعْن   ، ْعيِبرِّ الشَّ َعِن   ، ادِلٍ مَُ َعْن  َعِقيٍل،  ْبُن  َعبُْد اهلل  اثلََّقِفُّ  َعِقيٍل))) 
ٌة 

َ
ْلٍَة نَِساَءُه َحِديثًا، َفَقالَِت اْمَرأ

َ
َث رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َذاَت ل َعْن َعئَِشَة قَالَْت: َحدَّ

تَْدُروَن])[ َما ُخَرافَُة؟ إِنَّ ُخَرافََة 
َ
ـَحِديَث َحِديُث ُخَرافََة،])[ َفَقاَل:أ

ْ
نَّ ال

َ
: َكأ ِمنُْهنَّ

)))  هو أبو عقيل الثقفي عن هشام ومجالد، وعنه أبو النصر، وّثقه أبو أحمد وأبو داود وجماعة، 
وروي عن ابن معين: منكر الحديث، »الميرك«. )س(.

)))  »الصحاح« )1349/4(.
)))  »شرح الشمائل« للمناوي )47/2(.

)4)  »جمع الوسائل« )47/2(.
)5)  »النهاية« )25/2(.
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]1[ »عذرة« بضم عين مهملة وسكون ذال معجمة، قبيلة مشهورة من اليمن، وهي 
قبل بعثته ملسو هيلع هللا ىلص، قاله القاري)4(.

]2[ ساكنة بقرية من قرى مكة، وقيل: من قرى اليمن.

]3[ بزاي مفتوحة وراء ساكنة وعين مهملة، واحدة من النساء المذكورات في الحديث، 
ألقاب  الحديث  ولهذا  بها،  يتعلق  فيه  الكالم  معظم  ألن  الحديث  إليها  أضيف 
مؤلف  في  والرافعي  عياض  القاضي  منهم  بالتأليف  أئمة  وأفرده  هذا،  أشهرها 
جامع، وساقه بتمامه في »تاريخ قزوين«، وآخرهم مولنا فيض الحسن األديب 
السهارنفوري شرحه في مؤلف سماه »التحفة الصديقية«، قال الحافظ ابن حجر: 
روي هذا الحديث من أوجه، بعضها موقوف وبعضها مرفوع، ويقوي رفعه ما 
في آخره: »كنت لك كأبي زرع ألم زرع« متفق على رفعه، وذلك يقتضي أنه عليه 
السالم سمع القصة وأقّرها، فيكون كله مرفوعًا من هذه الحيثية، قاله المناوي )5(.

نِْس،  ِ
ْ

 اإل
َ

ـَجاِهِليَِّة، َفَمَكَث ِفيِهْم َدْهًرا، ُثمَّ رَدُّوُه إِل
ْ
ـِجنُّ ِف ال

ْ
تُْه ال َسَ

َ
َكَن رَُجاًل ِمْن ُعْذَرَة])[، أ

اُس: َحِديُث ُخَرافََة.
َّ

َعِجيِب، َفَقاَل انل
َ ْ
ى ِفيِهْم ِمَن األ

َ
ُث انلَّاَس بَِما))) رَأ درِّ فَاَكَن))) يَُ

ّمِ َزْرٍع])[])[
ُ
َحِديُث أ

نَا))) ِعيىَس ْبُن يُونَُس، َعْن ِهَشـاِم بِْن 
َ
ُّ ْبُن ُحْجٍر قَاَل: أ َثنَا َعِ 253 - َحدَّ

]253[ خ: 5189، م: 2448، ن في الكبرى: 9089.
)))  في نسخة: »وكان«.

)))  في نسخة: »مما رأى«.
)))  في نسخة: »حدثنا«.

)4)  »جمع الوسائل« )48/2(.
)5)  »شرح الشمائل« للمناوي )48/2(.
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]1[ كّن حجازياٍت أو يمنياٍت، قولن، ومن قال: كن من خثعم فليس بقوٍل ثالث، فإن 
خثعم بطن من اليمن.

]2[ تشبيه بليغ كأنه لحم ل حياة فيه، ثم لحم جمل أدون اللحوم، والمقصود المبالغة 
في قلة نفعه والرغبة عنه ونفار الطبع منه.

]3[ »غث« مهزول وشديد الرديء، بالجر صفة جمل، وبالرفع صفة لحم، و»الوعر« بفتح 
فسكون صفة لجبل بمعنى صعب، »فينتقى« أي: يختار لألكل، وفي نسخة: فينتقل.

]4[ »ل أبث« أشكل عليه أنه نقض العهد، وُرّد بأنهن لم يكن مسلمات، فإيفاء العهد لم 
يكن واجبًا عليهن، وهذا كله ليس بشيء، بل هذا هو بيان حاله، أشارت إليه بأّدق 

وجه وأكمله، يعني أني لشدة حاله ل أستطيع أن أبّث خبره، فهو بيان سوء ُخلقه.
]5[ »أذره« الضمير المنصوب للخبر أي: خبره طويل إن نقلته لم أتمه، وقيل: للزوج، =

َعنَْها  رَِضَ اهلل  َعئَِشَة  َعْن  ُعْرَوَة،  َعْن  ُعْرَوَة،  بِْن  َعبِْد اهلل  ِخيِه 
َ
أ َعْن  ُعْرَوَة، 

ْن َل يَْكتُْمَن ِمْن 
َ
ًة])[ َفتََعاَهْدَن َوَتَعاقَْدَن أ

َ
َة اْمَرأ قَالَْت: َجلََسْت))) إِْحَدى َعْشَ

])[ َعَ  ٍل َغثٌّ ول))): َزْوِج لَـْحُم])[ َجَ
ُ ْ
ْزَواِجِهنَّ َشيْئًا َفَقالَْت: قَالَِت األ

َ
ْخبَاِر أ

َ
أ

 َسِمنٌي َفيُنْتََق.
َ

َتَق، َول  َسْهٌل َفرُيْ
َ

ِس َجبٍَل وَْعٍر، ل
ْ
َرأ

َذرَُه]5[، إِْن 
َ
 أ

َ
ْن ل

َ
َخاُف)4) أ

َ
ُه، إِنرِّ أ ]4[ َخَبَ بُثُّ

َ
قَالَِت اثلَّاِنيَُة))): َزْوِج َل أ

ْذُكْر ُعَجَرُه َوُبََرُه)5).
َ
ْذُكْرُه أ

َ
أ

)))  في نسخة: »جلس«.
)))  اسمها: مهر. )س(.

)))  اسمها: عمرة أورملة. )س(.
)4)  أني أخاف« إلخ، قال ابن السكيت: معناه أني أخاف أن ال أذر صفته وال أقطعها من طولها، 
وقال أحمد بن عبيد: أخاف أن ال أقدر على فراقه؛ ألن أوالدى عنه األسباب بيني وبينه، قيل: 

»ال« في »أذر« زائدة، والضمير راجع إلى الزوج، ومعناه أن أذر زوجي بأن طلقني. )س(.
)5)  قوله: »أذكر عجره وبجره« أي: أموره كلها باديها وخافيها، وقيل: أسراره، وقيل: عيوبه. )س(.
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وقيل: هو بعيد، وإن مكسورة، والجملة مستأنفة، و»العجر« جمع عجرة، وهي   =
نفخة في عروق العنق حتى تريها ناتئة من الجسد، و»البجر« جمع بجرة هو نتوء 
السرة، ثم استعملتا في العيوب الظاهرة والباطنة، أرادت ما تقاسي منه من األذية 
عيوبه  بمعنى  ل  كله،  أمره  المراد  إن  قيل:  وما  القاري))(،  قاله  العشرة،  وسوء 

فيحتمل المدح بعيد من ظاهر السياق، قاله المناوي))(.

الطويل  فقاف:  مفتوحة  مشددة  فنون  مفتوحتين  فمعجمة  بمهملة  »العشنق«   ]1[
المستكره، وقيل: معناه سيء الخلق، فإن أرادت سوء الخلق فما بعده بيان له، 

وإن أرادت الطول فألنه في الغالب دليل السفه، »المناوي«)4(.

]2[ »أنطق« أي: أتكلم بعيوبه أو للتملق به، قاله القاري)5(، قلت: أو التكلم بمحضره 
مطلقاً.

]3[ قال المناوي: أي: يصيرني معلقة، امرأة ل بعل لها يرعى حالها، ول َأّيمًا تتوقع 
أن تتزوج، قال تعالى: ﴿ڇ ڇ﴾ ]النساء: 129[، قال القاري: وزاد 
في رواية: »على حد السنان المذّلق« بفتح المعجمة وتشديد الالم أي: المحّدد، 

والمعنى أنها منه على حذٍر كثيٍر ووجٍل كبيٍر.

َعلَّْق])[.
ُ
ْسُكْت أ

َ
َطلَّْق، وإن أ

ُ
نِْطْق])[ أ

َ
ـَعَشنَُّق])[، إِْن أ

ْ
قَالَِت اثلَّاثِلَُة))): َزْوِج ال

)))  اسمها: حبى أو كبشة. )س(.
)))  »جمع الوسائل« )50-49/2(.

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )50/2(.

)4)  »شرح الشمائل« للمناوي )50/2(.
)5) »جمع الوسائل« )50/2(.
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]1[ »تهامة« بكسر التاء وهي مكة وما حولها من األغوار، وقيل: كل ما نزل عن نجد 
من بالد الحجاز، وأما المدينة المنورة فال تهامية ول نجدية.

]2[ »ل مخافة« الظاهر أن ل لنفي الجنس، فهو مفتوح والخبر محذوف، والجمل 
األربع في محل النصب على الحالية من ليل تهامة، والليل توصف بالمخافة كما 
قول الهذلي: حملت به في ليلة مزؤودة، بحسب ما فيها من الغارات، وتوصف 
بالمالل لطول المتداد وشدة الحر أو البرد، ويحتمل أن تكون الجمل في محل 

الرفع على الخبرية من الزوج، فيراد بالحر الطيش، وبالقر التبلد.

مبتدأ محذوف  اسم خبر  أنه  أنه فعل ماض، ويحتمل  الهاء على  بكسر  »فهد«   ]3[
أي: فهو فهد، وكذا قوله: »أسد«، والجملة تحتمل الذم أي: كالفهد في وثوبه 
للضرب وتمرده وتغافله عن أمور أهله، فإن الفهد موصوف بكثرة النوم حتى 
يقال في المثل: فالن أنوم من الفهد، وعلى المدح فكالفهد في وثوبه للجماع 

وتغافله عما أضاعت.

]4[ »عهد« أي: عما رآه سابقًا، أو عما في عهدته من ضبط المال  ونفقة العيال، ففيه إشعار 
إلى سخاوة نفسه وجودة طبعه، وقال بعضهم:يحتمل أنه إما تكرم وإما تكاسل.

 َسآَمَة.
َ

افََة])[ َول  َمَ
َ

، َول  قَرٌّ
َ

 َحرٌّ َول
َ

يِْل تَِهاَمَة)))])[، ل ابَِعُة))): َزْوِج كََ قَالَِت الرَّ

ُل 
َ
ِسَد، َوَل يَْسأ

َ
ـَخاِمَسُة))): َزْوِج إِْن َدَخَل فَِهَد])[، َوإِْن َخَرَج أ

ْ
قَالَِت ال
ا َعِهَد]4[. َعمَّ

الباري« )258/9(:  السهارنفوري، وفي »فتح  بنت ساعدة. كذا في هامش  اسمها بخية    (((
مهدد بنت أبي هزومة.

)))  قوله: »كليل تهامة« شبهته بليل تهامة في خلوه من األذى، تهامة بلدة باليمن )عف(. )س(.
)))  اسمها كبشة، كما في »الفتح« )258/9(.
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]1[ »اشتف« أي: شرب الشفافة بضم الشين، وهي بقية الماء في قعره أي: يستقصي 
الماء ول يدع في اإلناء شيئًا، وإرادة المدح بأنه يأكل كل صنوف الطعام ويشرب 

مع أهله كل الشراب، ول يدخر الشيء لغد بعيد.

]2[ قال في »القاموس«))(: البث: الحال أو أشد الحزن، انتهى، فالمعنى أنه ل ُيدخل 
يده في ثياب المرأة ليعلم حرارتها وحالها.

]3[ بفتح العين المهملة: العنين العاجز عن الضراب، و»غياياء« بفتح الغين المعجمة: 
ذو غي هو الضاللة والخيبة، شك من الراوي، ويحتمل التخيير، و»طباقاء« بفتح 
أوله ممدودًا: أحمق تنطبق عليه األمور، أو مفحم ينطبق عليه الكالم، أو يطبق 
بصدره على المرأة، وهو مكروه عند النساء، ولذا قالت امرأة امرئ القيس تذمه: 
ثقيل الصدر، خفيف العجز، سريع اإلراقة، بطيء اإلفاقة، وذلك ألن الرجل إذا 

طابق بها ل يصيب إلى ما تريد المرأة إصابته.

]4[ »كل داء« في الناس »له داء« أي: جميع األدواء فيه موجودة.

])[، َوإِِن اْضَطَجَع  َب اْشتَفَّ ، َوإِْن َشِ َكَل لَفَّ
َ
اِدَسُة))): َزْوِج إِْن أ قَالَِت السَّ

.]([ ـبَثَّ
ْ
ـَكفَّ ِلَْعلََم ال

ْ
 يُوِلُج ال

َ
، َول ـتَفَّ

ْ
ال

 
ُ

ْو َغيَايَاُء ـ َطبَـاقَاُء، ُكُّ َداٍء]4[ َل
َ
ابَِعُة))): َزوِْجـي َعيَايَاُء])[ ـ أ قَـالَِت السَّ

)))  اسمها: زهرة. )س(.
)))  اسمها: زمرة. )س(.

)))  »القاموس المحيط« )ص: 164(.
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الرأس،  في  جرحك  أي:  الكاف  وكسر  المفتوحة  الجيم  بتشديد  »شجك«   ]1[
والخطاب لنفسها، أو المراد خطاب العام، »فّلك« أي: ضربك وكسرك، الفّل: 

« من الشّج والفّل. كسر عظم باقي األعضاء دون الرأس، »أو جمع كالًّ

]2[ »المس« أي: مسه، فالالم عوض عن ضمير المضاف إليه، و»األرنب« معروفة 
لغتان،  الذال  أو  الزاي  بفتح  و»الزرنب«  والوبر،  الجلد  ونعومة  المس  بلين 
فالمهملة فالنون، نبت طيب الرائحة، وقيل: الزعفران، وقيل: نوع من الطيب، 

زاد في بعض الروايات كما حكاه الحافظ: وأنا أغلبه والناس يغلب.

]3[ أي: شريف الذكر، ظاهر الصيت، إذ العماد في األصل عمد تقوم عليها البيوت، 
كنت بذلك عن علو حسبه وشرف نسبه، أو هو على الحقيقة، فإن بيوت األشراف 

أعلى من بيوت اآلحاد. »م«.

ألن  القامة،  امتداد  على  يدّل  وطوله  السيف،  حمائل  النون:  بكسر  »النجاد«   ]4[
طولها ملزم لطول نجاده، ويمكن أن يكون كناية عن سعة حكمه على أشياعه، 
يقال: سيف السلطان طويل أي: يصل حكمه إلى أقصى ملكه، فهو إشارة إلى 

شجاعته.

 لَِك.
ًّ

ْو َجََع ُكال
َ
ْو فَلَِّك، أ

َ
ِك])[ أ َداٌء، َشجَّ

يُح ِريُح َزْرنٍَب. ْرنٍَب، َوالررِّ
َ
])[ َمسُّ أ ـَمسُّ

ْ
قَالَِت اثلَّاِمنَُة))): َزْوِج ال

َماِد، َطِويُل انلرَِّجاِد]4[،  ـِعَماِد])[، َعِظيُم الرَّ
ْ
قَالَِت اتلَّاِسَعُة: َزْوِج َرِفيُع ال

ـبَيِْت ِمَن انلَّاِد.
ْ
قَِريُب ال

)))  اسمها: عمرة أو عاطلة.
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]1[ استفهام التعظيم والتفخيم.
]2[ »من ذلك« أي: من التاسعة، أو من كل من ذكر، أو مما أذكره بعد، و»المسرح« 
وكذا »المبرك« مصدر ميمي، أو ظرف زمان أو مكان، و»المزهر« بكسر الميم: 

العود الذي يضرب، وأخطأ من قال: بضم الميم.
]3[ غرضها أنه يحمل اإلبل ول يرسل إلى المرعى.

]4[ »أناس« أي: أمال، والنوس: التحرك، و»الحلي« بضم الحاء ويكسر وبتشديد الياء 
جمع حلية: ما يتزين به، »أذني« مثنى أذن مضاف لياء المتكلم، وكذا »عضدي«، 
وخصهما بالذكر ألنهما إذا سمنتا سمن سائر البدن، أو لمجاورتهما لألذن، أو 

لظهور شحمهما عند مزاولة األشياء.

َذلِِك])[،  ِمْن  َخرْيٌ  َمالٌِك  َمالٌِك،  َوَما])[  َمالٌِك،  َزْوِج  ُة))):  ـَعاِشَ
ْ
ال قَالَِت 

ـِمْزَهِر))) 
ْ
ـَمَساِرِح، إَِذا َسِمْعَن َصوَْت ال

ْ
ـَمبَارِِك])[، قَِلياَلُت ال

ْ
ُ إِبٌِل َكِثرَياُت ال

َ
ل

نَُّهنَّ َهَوالُِك.
َ
ْيَقنَّ أ

َ
أ

، ُذَنَّ
ُ
نَاَس]4[ ِمْن ُحِلٍّ أ

َ
بُو َزْرٍع؟ أ

َ
بُو َزْرٍع، َوَما أ

َ
َة: َزْوِج أ ـَحاِديََة َعْشَ

ْ
قَالَِت ال

)))  اسمه كبشة بنت األرقم، كما في »الفتح« )258/9(.
)))  »المزهر« العود الذي يضرب به في الغناء. »النهاية« )325/4(، قيل: المزهر الذي يزهر به 
النار، يقال: زهر النار وأزهرها أي: أوقدها، وصفته بالكرم والنحر لألضياف، وأن إبله في 
أكثر األحوال باركة بفنائه لتكون معدة للقرى، وقد اعتاد أن الضيوف إذا نـزلوا به نحر لهم، 
وسقاهم الشراب، وأتاهم بالمعازف، أو صّوت موقد ناره وناداهم، فإذا سمعت بالمعزف أو 

بصوت الموقد أيقنت بالنحر. »الفائق« )52/3(.
المعاشرة لألهل، وفضل  استحباب حسن  فوائد سبعة:  زرع  أم  العلماء من حديث  استنبط  وقد   
عائشة رضي اهلل عنها، وجواز السمر واإلخبار عن األمم الخالية، وأن المشبه ال يلزم أن يكون مثله 
في كل شيء، وأن الكناية ال توجب الطالق بدون نية، إذ التشبيه يقتضي الطالق، وإن ذكر إنسان 

بسوء من غير تعيين ليس بغيبة، وال يمنعها ملسو هيلع هللا ىلص من حيث ُذكر بعض الرجال بالمكروه. )س(.
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]1[ »بجحني« بفتح الباء وتشديد الجيم أي: فّرحني، »فبجحت« بفتح الموحدة وكسر 
الجيم والمخففة على األفصح، وقد تفتح، »غنيمة« بالضم مصغرًا للتقليل، يعني 
أن أهله كانوا في غنم قليلة، »بشق« بفتح المعجمة وكسرها: اسم موضع، أو 
ناحية من الجبل، أو بمعنى المشقة، وهو األنسب، »صهيل« بفتح فكسر: صوت 
الخيل، و»أطيط« بفتح فكسر: صوت اإلبل، »ودائس« اسم فاعل من الدوس، 
هو الذي يدوس كنْس الحب وبيدره من البقر وغيره، و»منق« بضم الميم وفتح 
النون على األشهر، اسم فاعل من التنقية الذي ينقي الحب ويصلحه وينظفه من 

التبن وغيره بعد الدوس.

]2[ »فأتقمح« بقاف ونون كما في الصحيحين أي: أقطع الشرب وأنهمك لكثرة الماء 
عنده، وفي رواية بالميم بدل النون، قال البخاري: هو أصح، قاله المناوي))(، 

وأنكر الخطابي رواية النون، والمعنى واحد.

]3[ »عكومها« بضم العين وتفتح جمع عكم بالكسر: هو العدل إذا كان فيه متاع، 
»الرداح« بفتح أوله وروي بالكسر أي: عظام كبيرة، »فساح« بفاء مفتوحة، وروي =

َّ َنْفـِس، وََجـَدنـي ِف  َحن])[ َفبَِجَحْت إِلَ ـَجَّ ، َوب  ِمـْن َشْحـٍم َعُضَديَّ
َ
َوَمَل

 ،((( ِطيـٍط وََدائِـٍس َوُمـنَقٍّ
َ
َوأ ْهـِل َصِهيـٍل 

َ
أ ـِي ِف  ، فََجَعلَن ْهـِل ُغنَيْـَمٍة بِِشقٍّ

َ
أ

يِب َزْرٍع، َفَما 
َ
مُّ أ

ُ
ُح])[. أ َتَقـمَّ

َ
ْشَُب فَأ

َ
تََصـبَّـُح، َوأ

َ
ْرقُـُد فَأ

َ
َقبَّـُح، َوأ

ُ
قُـوُل فَاَل أ

َ
فَِعـنَْدُه أ

بِـي َزْرٍع؟! 
َ
يِب َزْرٍع، َفَمـا اْبُن أ

َ
يِب َزْرٍع؟! ُعُكوُمَها])[ رََداٌح، َوَبيْتَُها فََساٌح. اْبُن أ

َ
مُّ أ

ُ
أ

النقيق الصوت، تريد أصوت المواشي،  »ومنق« بكسر النون، فإن صحت فهو من  قوله:    (((
تصفه بكثرة األموال، من أنقق: صار ذانقيق. »المجمع« )776/4(. )س(.

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )55/2(.
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كثرة  كناية عن  أو  والحشم،  الخدم  وكثرة  الثروة  كناية عن  واسع،  أي:  بالضم   =
األضياف، وصفت بها ألنها خالف ما خلقت عليه النساء من اللوم والبخل.

]1[ »كمسل« بفتح الميم والسين وتشديد الالم مصدر ميمي بمعنى المسلول، ويحتمل 
اسم مكان من السلول، و»شطبة« بفتح الشين المعجمة وسكون الطاء المهملة: 
جريدة النخل الخضراء، وقيل: هي السيف، والمعنى أن محل اضطجاعه وهو 
الجنب كشطبة مسلولة من الجريد في الدقة، فهو خفيف اللحم دقيق الخصر، 

و»الجفرة« بفتح الجيم وسكون الفاء: ولد الشاة أي: هو قليل األكل.

]2[ أي: مطيعة لهما غاية اإلطاعة، ولذلك بالغت فيها وجعلتها نفس الطوع، وأعادت 
إشارة إلى أن طوع كل منهما مستقل.

]3[ »ملء كسائها« كناية عن ضخامتها وسمنها وكثرة شحمها ولحمها، وهو مطلوب 
في النساء، أو هو كناية عن المبالغة في خبائها بحيث ل يسعها غير ثوبها.

]4[ »غيظ جارتها« أي: مغيظ ضرتها، وسميت جارة للمجاورة بين الضرتين غالبًا، 
فتغيظ ضرتها لحسنها صورة وسيرة.

]5[ »ل تبث« بضم الموحدة وتشديد المثلثة، وروي بالنون بدل الموحدة، ومعناهما 
واحد أي: ل تظهر.

ا  ـَ ـِي َزْرٍع، فَم ب
َ
ـَجـْفَرةِ. بِنْـُت أ

ْ
])[ َشْطـبٍَة، َوتُْشِبتُعـُه ِذَراُع ال َمْضَجـُعُه َكَمـَسلرِّ

َوَغيُْظ  ِكَسائَِها])[،  ِمـْلُء  ـَها،  مرِّ
ُ
أ َوَطـْوُع  بِيـَها، 

َ
أ َطـْوُع])[  َزْرٍع؟!  بِـي 

َ
أ بِنْـُت 

]5[ َحِديثَنَا تَبِْثيثًا،   َتبُثُّ
َ

يِب َزْرٍع؟! ل
َ
ـِي َزْرٍع، َفَما َجاِرَيُة أ ب

َ
َجـاَرتِـَها]4[. َجاِرَيـُة أ
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]1[ »ول تنقث« بضم التاء وكسر القاف أو فتح التاء وضم القاف، فالنون في كليهما 
ساكنة، أو ضم التاء وفتح النون وكسر القاف المشددة، معناه على كل: ل تنقل، 

وفيه عدة روايات، و»الميرة« بكسر الميم: الطعام.

القمامة  من  مملوءة  بيتنا  تترك  ل  أي:  الطائر  عّش  من  مهملة  بعين  »تعشيشًا«   ]2[
والكناسة حتى يصير كأنه عش الطائر، وروي بالغين المعجمة من الغش ضد 

الخالص أي: ل تملؤه بالخيانة أو النميمة، وقيل: هو كناية عن عفة فرجها.

]3[ »واألوطاب« جمع قلة لوطب بفتحتين، وقيل: كفلس وهو: أسقية اللبن.

]4[ »تمخض« بصيغة المجهول أي: تحرك لستخراج الزبد من اللبن.

]5[ »معها ولدان« أي: مصاحبان لها، ول يلزم من ذلك أن يكونا ولديها، فلذلك أتت 
بقولها: »معها«.

]6[ »كالفهدين« أي: مشبهان لهما في الوثوب واللعب وسرعة الحركة، والفهد سبع 
مشهور يضرب به المثل في الوثوب.

]7[ »تحت خصرها« بفتح الخاء المعجمة وسكون الصاد المهملة أي: وسطها.

]8[ »برمانتين« أي: ذات كفل عظيم إذا استلقت يصير تحتها فجوة يجري فيها الرمان، 
يلعب ولداها برمي الرمان في تلك الفجوة، أو ذات ثديين صغيرين كالرمانتين 

فيلعبان بهما.

وَْطاُب])[ 
َ ْ
َواأل َزْرٍع  بُو 

َ
أ َخَرَج  قَالَْت:  َتْعِشيًشا])[.  بَيْتَنَا   

ُ
َتْمَل  

َ
َول َتنِْقيثًا،  ِمرَيَتنَا  ُث])[  ُتنَقرِّ  

َ
َول

،]([ انَتنَْيِ ِْت َخْصَِها]7[ بُِرمَّ
َ

َعبَاِن ِمْن ت
ْ
ـَفْهَديِْن]6[، يَل

ْ
اِن]5[ لََها َكل َ ًة َمَعَها َودلَ

َ
ُتْمَخُض]4[، فَليَِقَ اْمَرأ
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]1[ وفي رواية: فخطبها أبو زرع فتزّوجها، فلم تزل به حتى طلق أم زرع، كذا في »الفتح«))(.

ا« بسين مهملة أي: من سراة الناس. ]2[ »سريًّ

ا« بالمعجمة أي: فرسًا يتشّرى، ويلج في سيره بال فتور و ل انكسار، وقال  ]3[ »شريًّ
ابن السكيت: فرسًا فائقًا جيدًا.

]4[ »خطيًّا« بفتح الخاء المعجمة ويكسر وتشديد الطاء المهملة المكسورة بعدها 
تحتية مشددة: رمح منسوب إلى الخط، قرية بساحل البحر عند عمان والبحرين.

]5[ »وأراح« أي: أتى بعد الزوال.

]6[ »نعمًا« بفتحتين أي: أنعامًا من اإلبل والبقر، وفي رواية: نعما بكسر النون على أنه 
جمع نعمة، قال الحافظ: واألول أشهر. 

ا« بفتح المثلثة وكسر الراء وتشديد التحتانية أي: كثيرة من الثروة، وهو كثرة  ]7[ »ثريًّ
المال.

]8[ »رائحة« أي: كل ما يروح في المساء إلى المراح من اإلبل والبقر والغنم، وفي 
رواية لمسلم: »ذابحة« أي: مذبوحة، أي: أعطاني من كل شيء يذبح، وفي رواية 

الطبراني: من كل سائمة، كذا في »الفتح« ))(.

َخَذ 
َ
يًّـا])[، َوأ َفَطلََّقن])[َفنََكَحَهـا، َفنَـَكْحُت َبْعـَدُه رَُجـاًل َسـِريًّا])[، َرِكـَب َشِ

ْعَطانِـي ِمْن ُكرِّ َراِئٍَة)))])[ َزوًْجا،
َ
َراَح]5[ َعلَـيَّ َنَعـًما]6[ثَِريًّا]7[، َوأ

َ
يًّـا]4[، َوأ َخطرِّ

)))  أي: مما يروح عليه من أصناف المال أعطاني نصيبًا وصنفًا، »النهاية« )273/2(، )س(.
)))  »فتح الباري« )274/9(.
)))  »فتح الباري« )274/9(.
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يمتاره  الذي  الطعام  وهي  الميم  بكسر  الميرة  من  أقاربك  أعطي  أي:  »ميري«   ]1[

اإلنسان أي: يجلبه ألهله.

]2[ »نوم« إلخ، هو غشية ثقيلة تهجم على القلب فتقطعه عن المعرفة باألشياء، ولما 

كان النوم بعد السمر غالبًا ناسب أن يذكره بعده.

]3[ بفتح الميم والجيم ويكسر، محل الضطجاع، والمراد بأخذ المضجع النوم فيه، 

فالمعنى إذا أراد النوم واستقّر في المضجع لينام.

ْصَغَر 
َ
ْعَطاِنيِه، َما بَلََغ أ

َ
ٍء أ ْهلَِك، فَلَْو َجَْعُت ُكَّ َشْ

َ
مَّ َزْرٍع، َوِمريِي])[ أ

ُ
ِ أ

ُ
َوقَاَل: ك

مرِّ 
ُ

يِب َزْرٍع ألِ
َ
يِب َزْرٍع. قَالَْت َعئَِشُة: َفَقاَل ِل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ُكنُْت لَِك))) َكأ

َ
آِنيَِة أ

َزْرٍع«. 

)39( بَاُب َما َجاَء فِي ِصَفِة نَْومِ])[ رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

نَا 
َ
ْنبَأ

َ
أ  ، َمْهِديٍّ ْبُن  الرَّْحَِن  َعبُْد  نَا 

َ
ْنبَأ

َ
أ  ، ـُمثَىنَّ

ْ
ال ْبُن  ُد  حُمَمَّ َثنَا  َحدَّ  -  254

نَّ 
َ
زٍِب: أ

َ
اِء بِْن ع ـَبَ

ْ
يِب إِْسَحاَق، َعْن َعبِْد اهلل بِْن يَِزيَد)))، َعِن ال

َ
اِئيُل، َعْن أ إِْسَ

ْيَمِن، 
َ ْ
هِ األ َْت َخدرِّ

َ
ـيُْمىَن ت

ْ
ُه ال َخَذ َمْضَجَعُه])[ وََضَع َكفَّ

َ
رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َكَن إَِذا أ

]254[ م: 709، ت: 3399، حم: 281/4.
)))  وفي بعض الروايات بغير الصحيحين: »كنت لك كأبي زرع ألم زرع غير أني ال أطلقك«، 
الفرقة  »كنت لك كأبي زرع ألم زرع في األلفة والرفاء، ال في  أيضًا:  وفي رواية لغيرهما 

والخالء«، والرفاء: االجتماع والموافقة، والخالء: المباعدة، )س(.
)))  المخزومي المدني المقرئ من شيوخ مالك، من السادسة، حديثه في الستة، فهو لم يدرك 

البراء، فالحديث منقطع. )س(.
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]1[ أي: يوم القيامة.

]2[ »ربعي« بكسر الراء وسكون الموحدة، تابعي، »ابن حراش« بكسر الحاء المهملة.

]3[ أي: يا اهلل، فالميم عوض من ياء، ولذا ل يجتمعان إل شذوذًا كما قال ابن المالك: 
وشّذ يا اللهم في قريض أي: شعر.

]4[ أي: التفرق في أمر المعاش كالفتراق حال المعاد، وقيل: النشر هو الحياة بعد 
الممات، »ق«)4(.

َوقَاَل: »رَبرِّ قِِن َعَذابََك يَْوَم َتبَْعُث ِعبَاَدَك«])[.

اِئيُل،  نَا إِْسَ
َ
ْنبَأ

َ
نَا َعبُْد الرَّْحَِن، أ

َ
ْنبَأ

َ
، أ ـُمثَىنَّ

ْ
ُد ْبُن ال َثنَا حُمَمَّ 255 - َحدَّ

َْمُع 
َ

ت »يَْوَم  َوقَاَل:  ِمثْلَُه،  َعبِْد اهلل  َعْن  ُعبَيَْدَة،  يِب 
َ
أ َعْن  إِْسَحاَق،  يِب 

َ
أ َعْن 

ِعبَاَدَك«.
نَا ُسْفيَاُن، َعْن َعبِْد 

َ
زَّاِق، أ َثنَا حَمُْموُد ْبُن َغياَْلَن، َثنَا َعبُْد الرَّ 256 - َحدَّ

انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص  َكَن  قَاَل:  ُحَذْيَفَة  َعْن  ِحَراٍش])[،  بِْن  ِربِْعرِّ  َعْن   ، ُعَمرْيٍ بِْن  ـَمِلِك 
ْ
ال

قَاَل:  اْستَيَْقَظ  َوإَِذا  ْحيَا«، 
َ
ُموُت))) َوأ

َ
أ بِاْسِمَك   ]([ قَاَل: »اللَُّهمَّ فَِراِشِه   

َ
إِل إَِذا آوَى 

ِه النُُّشوُر«)))]4[.
َماَتنَا َوإِلَْ

َ
ْحيَانَا))) َبْعَدَما أ

َ
ِي أ

َّ
ـَحْمُد هلل اذل

ْ
»ال

]255[ انظر ما قبله.
]256[ خ: 6312 د: 5049، ت: 341، ن في الكبرى: 10516، حم: 312/5.

زوال  بمعنى  السكوت  على  الموت  يطلق  وقد  والحركة،  الحّس  زوال  بالموت  المراد    (((
العقل. )س(.

)))  ويمكن أن يراد من اإلحياء بعد اإلماتة هو اإليقاظ بعد النوم. )س(.
)))  ومعنى النشور إليه تعالى أنه من عنده ل من فعل غيره يعني أنه المرجع. )س(.

)4)  »جمع الوسائل« )61/2(.



شامئل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  281

]1[ »المفضل« بفتح الضاد المعجمة والمشددة، »ابن فضالة« بفتح الفاء.

المنصوب  والضمير  المفضل،  قائله  البيجوري))(:  قال  الهمزة،  بضم  »أراه«   ]2[
لعقيل، يعني قال المفضل: أظن عقياًل رواه عن الزهري، قلت: والحديث أخرجه 
المصنف في »جامعه« بهذا السند والمتن بعينه، وليس فيه لفظ »أراه«، بل قال: 

عقيل عن ابن شهاب إلخ، فلعله وقع السهو ألحد من الرواة.

]3[ »فنفث« إلخ، ظاهره تقديم النفث على القراءة، وأوضح منه ما في بعض طرق 
فائدة  بأنه ل  العلماء  بعض  ذلك  واستبعد  فقرأ«،  نفث  »ثم  لفظ:  من  الحديث 
فيه، وحمله على وهم الرواة، وأجاب بعضهم بأن الحكمة فيه مخالفة السحرة، 
وقيل: معناه ثم أراد النفث فقرأ ونفث، وبعضهم حمله على التقديم والتأخير 
أيضًا، وأما  القراءة وبعدها  قبل  النفث وقع  ثم نفث، وقال بعضهم:إن  قرأ  بأنه 
رواية هذا الكتاب بلفظ الواو فأخّف إشكالً؛ ألن الواو لمطلق الجمع، وكذا 
النفث  تقديم  الوجه، ألن  هو  علمائنا:  من  وقال شارح  بالواو،  البخاري  رواية 
على القراءة لم يقل به أحد، وقال الفراء: ل تفيد الفاء للترتيب لقوله تعالى: =

ُل])[ ْبُن فََضالََة، َعْن ُعَقيٍْل،  ـُمَفضَّ
ْ
َثنَا ُقتَيْبَُة ْبُن َسِعيٍد، َثنَا ال 257 - َحدَّ

، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعئَِشَة قَالَْت: َكَن رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا آَوى  َراُه])[ َعِن الزُّْهِريرِّ
ُ
أ

ٻ  ٻ  ﴿ٱ  ِفيِهَما))):   
َ
َوقََرأ ِفيِهَما،  َفنََفَث])[  يِْه  َكفَّ َجََع  ْلٍَة 

َ
ل ُكَّ  فَِراِشِه   

َ
إِل

ٻ﴾ َو﴿ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ َو﴿ڇ ڇ ڍ ڍ﴾، ُثمَّ َمَسَح بِِهَما 

]257[ خ: 5017، د: 5056، ت: 3402، ن في الكبرى: 10556، جه: 3875، حم: 116/6.
)))  قال العسقالني ]»فتح الباري« )210/10([: أي: يقرأ هذه كسورة وينفث حال القراءة في 

الكفين المجتمعين. )س(.
)))  »المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية« )ص: 414(.
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﴿ڄ ڄ ڃ ڃ﴾ اآلية ]األعراف: 4[، وأجيب بأن المعنى أردنا إهالكها،   =
قاله  الواو،  بمعنى  تأتي  الفاء  أن  »القاموس«:  وفي  الذكري،  للترتيب  هي  أو 

القاري)))، ومال الحافظ في »الفتح«))) إلى تقديم القراءة على النفث.

]1[ قال البيجوري))): ألن من خصائصه ملسو هيلع هللا ىلص أن نومه ل ينقض وضوءه لبقاء يقظة قلبه 
كما في حديث: »نحن معاشر األنبياء تنام أعيننا ول تنام قلوبنا«، فهذه خصوصية 

له ملسو هيلع هللا ىلص على أمته ل على باقي األنبياء، انتهى.

]2[ قال البيجوري)4) تبعًا لغيره: ستأتي قريبًا في الحديث الخامس من باب عبادته ملسو هيلع هللا ىلص 
من نوم ابن عباس عند خالته ميمونة رضي اهلل عنها، انتهى. قال المناوي: ذهل 

شارح وزعم أنها في كتاب آخر كـ»المشكاة«.

]258[ خ: 138، م: 763، ن: 442، حم: 234/1.
)))  »جمع الوسائل« )62/2(.

)))  انظر: »فتح الباري« )131/8(.
)))  »المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية« )ص: 437(.
)4)  »المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية« )ص: 437(.

ْقبََل ِمْن َجَسِدهِ، يَْصنَُع َذلَِك 
َ
َسُه َووَْجَهُه َوَما أ

ْ
 بِِهَما رَأ

ُ
َما اْستََطاَع ِمْن َجَسِدهِ، َيبَْدأ

اٍت. ثاََلَث َمرَّ

، َثنَا ُسْفيَاُن،  اٍر، َثنَا َعبُْد الرَّْحَِن ْبُن َمْهِديٍّ ُد ْبُن بَشَّ َثنَا حُمَمَّ 258 - َحدَّ
نَّ رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص نَاَم َحتَّ 

َ
َعْن َسلََمَة بِْن ُكَهيٍل، َعْن ُكَريٍْب، َعِن ابِْن َعبَّاٍس: أ

أْ])[،  اَلِة، َفَقاَم وََصلَّ َولَْم َيتَوَضَّ تَاُه باَِلٌل فَآَذنَُه بِالصَّ
َ
َنَفَخ، َوَكَن إَِذا نَاَم َنَفَخ، فَأ

ٌة])[. ـَحِديِث قِصَّ
ْ
َوِف ال
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]1[ قيل: ذكرهما ألن الحياة ل تتم بدونهما كالنوم، فالثالثة من واد واحد،فكان ذكره 

مستدعيًا لذكرهما، وأيضًا النوم فرع الشبع والري، »ق«))(.

]2[ »الجريري« قيل: بمهملة مفتوحة مكبرًا، وقيل: بجيم مضمومة مصغرًا، صوبه 

ابن حجر في »شرح الشمائل«، ورجح القاري)4( األول، وقال: في نسخة ضعيفة 

بالجيم المضمومة، انتهى، وسكت أهل الرجال عن ضبطه.

]3[ اسمه حارث بن ربعي األنصاري الخزرجي.

اُن، َثنَا َحَّاُد ْبُن َسلََمَة، َعْن ثَابٍِت،  َثنَا إِْسَحاُق ْبُن َمنُْصوٍر، َثنَا َعفَّ 259- َحدَّ
ـَحْمُد])[ هلل 

ْ
 فَِراِشِه قَاَل: »ال

َ
نَّ رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َكَن إَِذا آوَى إِل

َ
نَِس بِْن َمالٍِك: أ

َ
َعْن أ

 َوَل ُمْؤوَِي«.
ُ

ِفَ َل
َ
ْن َل ك ْطَعَمنَا وََسَقانَا َوَكَفانَا َوآَوانَا)))، فََكْم ِممَّ

َ
ِي أ

َّ
اذل

])[، َثنَا ُسلَيَْماُن ْبُن َحرٍْب، َثنَا  ـُجَريْرِيُّ
ْ
ٍد ال ـُحَسنْيُ ْبُن حُمَمَّ

ْ
َثنَا ال 260 - َحدَّ

، َعْن َعبِْد اهلل بِْن  ـُمَزِنرِّ
ْ
َحَّاُد ْبُن َسلََمَة، َعْن ُحَيٍْد، َعْن بَْكِر بِْن َعبِْد اهلل ال

ِه  َن إَِذا َعرََّس بِلَيٍْل اْضَطَجَع َعَ ِشقرِّ
َ
نَّ انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص ك

َ
يِب َقتَاَدَة])[: أ

َ
َرَباٍح)))، َعْن أ

]259[ م: 2715، د: 5053، ت: 3396، حم: 253/3.
]260[ م: 683، حم: 309/5.

)))  بالمد والقصر، قال النووي: أي: ل راحم له ول عاطف عليه، ول له مسكن يأوي إليه، 
فمعنى آوانا: رحمنا، »ق« )63/2(. )س(.

)))  رباح كله بفتح الراء والموحدة إال أبا قيس زياد بن رياح فبالكسر والتحتانية. )س(.
)))  »جمع الوسائل« )63/2(.
)4)  »جمع الوسائل« )63/2(.
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]1[ »عرس« التعريس: نزول القوم في السفر من آخر الليل لالستراحة، وقوله: »بليل« 
المراد به زمن ممتد بدليل قوله في الشق الثاني: »قبيل الصبح«.

فيما جعل  الشرع  في  وتعارف  الخضوع،  غاية  أقصى  العبادة  المناوي))(:  قال   ]2[
عالمة لنهاية الخضوع من صالة وصوم وجهاد وقراءة، قال القاري ))(: والمراد 
بها هاهنا الزيادة على الواجبات، واختلف هل كان ملسو هيلع هللا ىلص قبل النبوة متعبدًا بشرع من 
قبله؟ فقال الجمهور: ل وإل لنقل، وقال إمام الحرمين بالوقف، وقال آخرون: 
نعم، ثم أحجم بعضهم عن التعيين وجسر عليه بعضهم، وعلى هذا فقيل: بشرع 
جميع  وقيل:  عيسى،  وقيل:  موسى،  وقيل:  إبراهيم،  وقيل:  نوح،  وقيل:  آدم، 
الشرائع، وقال السراج البلقيني في »شرح البخاري«: لم يجئ في األحاديث التي 
وقفنا عليها كيفية تعبده، لكن روى ابن إسحاق وغيره أنه عليه السالم كان يخرج 
إلى حراء في كل عام شهرًا يتنسك فيه، قال القاري: الظاهر أنه ملسو هيلع هللا ىلص كان متعبدًا 
بالعبادات الباطنية من األذكار القلبية والتفكر في الصفات اإللهية والمصنوعات 
اآلفاقية على ما يكون حال كمل األولياء، ولذا قيل: بداية األنبياء نهاية األولياء، =

ِه))). َسُه َعَ َكفرِّ
ْ
بِْح نََصَب ِذَراَعُه، َووََضَع رَأ ْيَمِن، َوإَِذا َعرََّس])[ ُقبَيَْل الصُّ

َ ْ
األ

)40( بَاُب َما َجاَء فِي ِعبَاَدِة])[ رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

بُو َعَوانََة، َعْن 
َ
نَا أ

َ
: أ

َ
َثنَـا ُقتَيْـبَُة ْبُن َسِعيـٍد، َوبِْشُ ْبُن ُمَعاٍذ، قَال 261 - َحدَّ

]261[ خ: 4836، م: 2819، ت: 412، ن: 1644، جه: 1419، حم: 251/4.
)))  »ووضع رأسه على كفه« ألنه أعون على االنتباه، ويستفاد منه أن من قارب وقت الصالة، 

فعليه أن يجتنب عن االستغراق في النوم. )س(.
)))  »شرح الشمائل« للمناوي )64/2(.

)))  »جمع الوسائل« )65-64/2(.
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وما قال بعضهم: بداية الولي نهاية النبي، فإنما هو باعتبار التكاليف الشرعية من   =
األوامر الفرضية والزواجر المنهية، فما لم يتصف السالك بما انتهى إليه أمر دينه 

لم يدخل في باب الولية، انتهى.

في  كذا  العين،  فتح  من  ووهم  والقاف،  الالم  وتخفيف  العين  بكسر  »عالقة«   ]1[
الشروح.

]2[ »فقيل« قالوا: القائل عمر رضي اهلل عنه.

]3[ التكليف اسم لما يصنعه اإلنسان بمشقة أو تصنع، األول محمود، والثاني مذموم، 
ومن البين أن المراد هاهنا األول دون الثاني، والمعنى أتلزم نفسك بهذه الكلفة 

والمشقة التي ل تطاق، »ق«، »م«))(.

]4[ عطف على مقدر أي: أأترك صالتي اعتمادًا على الغفران فال أكون عبدًا شكورًا؟ 
إذا  الدوام، ألنه  إلى الشكر على  المقام أدعى  العبد في هذا  ول يخفى أن ذكر 

لحظ كونه عبدًا أنعم عليه موله وجب عليه القيام بشكره.

ـُمِغرَيِة بِْن ُشْعبََة قَاَل: َصلَّ رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َحتَّ اْنتََفَخْت 
ْ
ِزَياِد بِْن ِعاَلقََة])[، َعِن ال

َر؟  خَّ
َ
َم ِمْن َذنِْبَك َوَما تَأ َتتََكَُّف])[ َهَذا َوقَْد َغَفَر اهلل لََك َما َتَقدَّ

َ
ُ: أ

َ
قََدَماُه فَِقيَل])[ ل

ُكوُن َعبًْدا َشُكوًرا؟!«.
َ
فَال)))]4[ أ

َ
قَاَل: »أ

أترك  َأَو  تقديره:  للسببية،  أكون«  »أفال  قوله:  في  الفاء  عبدًا شكورًا«  أكون  »أفال  قوله:    (((
تهجدي فال أكون عبدًا... إلخ، والمعنى أن المغفرة سبب لكون التهجد شكرًا، فكيف 
الذنب وما تأخر، فال أعلم مني من أن أكون عبدًا  أنه غفر لي ما تقدم من  أتركه، يعني 

شكورًا. )س(.
)))  »شرح الشمائل« للمناوي )65/2(، »جمع الوسائل« )65/2(.
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]1[ بضم الحاء وفتح الراء المهملتين فتحتية ساكنة فمثلثة، »ق«))(.

]2[ »ترم« بنصب الفعل بإضمار أن بعد حتى، وهو بفتح المثناة وكسر الراء وتخفيف 

الميم على وزن تعد، وفي نسخة: حتى تورم بناء على أنه فعل ماض أو مضارع 

بحذف إحدى تائيه.

]3[ نسبة إلى رملة كطلحة، من بالد الشام.

ْبُن  ـَفْضُل 
ْ
ال نَا 

َ
أ ُحَريٍْث]4[،  ْبُن  ـُحَسنْيُ 

ْ
ال اٍر  َعمَّ بُو 

َ
أ َثنَا  َحدَّ  -  262

يِب ُهَريَْرَة قَاَل: َكَن رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
يِب َسلََمَة، َعْن أ

َ
ِد بِْن َعْمٍرو، َعْن أ ُموَس، َعْن حُمَمَّ

نَّ اهلل 
َ
َتْفـَعُل َهـَذا َوقَْد َجاَءَك أ

َ
ُ: أ

َ
يَُصلرِّ َحتَّ تَـِرَم]5[ قَـَدَماُه قَاَل: فَِقيـَل ل

ُكوُن َعبًْدا))) 
َ
فَاَل أ

َ
َر؟ قَاَل: »أ خَّ

َ
َم ِمْن َذنِْبَك َوَما تَأ  قَْد َغَفَر لََك َما َتَقدَّ

َ
َتَعال

 

َشُكوًرا؟!«.

،])[ ثَِن  ْمِلُّ َثنَا ِعيىَس ْبُن ُعثَْماَن بِْن ِعيىَس بِْن َعبِْد الرَّْحَِن الرَّ 263 - َحدَّ
يِب ُهَريَْرَة قَاَل: 

َ
يِب َصاِلٍح، َعْن أ

َ
ْعَمِش، َعْن أ

َْ
)))، َعِن األ ْمِلُّ َعمرِّ َيَْي ْبُن ِعيىَس الرَّ

]262[ ن: 1645، جه: 1420.
]263[ انظر ما قبله.

)))  وقد روي عن علي رضي اهلل عنه: أن قومًا عبدوا رغبًة فتلك عبادة التجار، وأن قومًا عبدوا 
صاحب  نقله  كذا  األحرار،  عبادة  فتلك  شكرًا،  عبدوا  قومًا  وأن  العبيد،  عبادة  فتلك  رهبة 

»ربيع األبرار« )299/2(. )س(.
« سقط هذا في النسخة الهندية. ْمِليُّ ي َيْحَيى ْبُن ِعيَسى الرَّ )))  »َثنِي َعمِّ

)))  »جمع الوسائل« )65-64/2(.
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المصنف  ذكر  القاري))):  قال  النتفاخ،  من  بالتذكير  ويروى  التأنيث  بصيغة   ]1[
الحديث باألسانيد الثالثة للتأكيد والتقوية، قلت: ويشكل على هذه الروايات 
ما ورد من النهي عن التشديد في العبادة كما بسط الروايات المختلفة في ذلك 
المجاهدات  المرام أن اإلكثار من  صاحب »إقامة الحجة«، ثم قال: وخالصة 
الشرع، بل هو أمر حسن مرغوب  ببدعة ول بمنهي عنه في  والرياضات ليس 
فيه، لكن بشروط، ثم ذكر لها عشرة شرائط، فارجع إليه لو شئت التفصيل، وقال 
الحافظ في »الفتح«))) تحت حديث الباب: فيه أخذ اإلنسان على نفسه بالشدة 
بالعبادة، وإن أضّر ذلك ببدنه، ومحله ما إذا لم يفض إلى المالل، وعليه يحمل 

قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »خذوا من العمل ما تطيقون، فإن اهلل ل يمل حتى تملوا«، انتهى.

]2[ أي: يصيل، فإن قيام الليل متعارف ي الصالة فيه، فيستمر يصيل السدس الرابع 
واخلامس، »م«))).

]3[ أي: قريبًا من السحر، وهو السدس اآلخر.

]264[ م: 739، ن: 1680، جه: 1365، حم: 102/6.
)))  »جمع الوسائل« )66/2(.

)))  »فتح الباري« )15/3(.
)))  »شرح الشمائل« للمناوي )66/2(.

َتْفَعُل 
َ
ُ: يَا رَُسوَل اهلل، أ

َ
َكَن رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُم يَُصلرِّ َحتَّ تَنْتَِفَخ])[ قََدَماُه، َفيَُقاُل ل

ُكوُن َعبًْدا َشُكوًرا؟!«.
َ
فَاَل أ

َ
َر؟ قَاَل: »أ خَّ

َ
َم ِمْن َذنِْبَك َوَما تَأ َهَذا َوقَْد َغَفَر اهلل لََك َما َتَقدَّ

يِب 
َ
أ َعْن  ُشْعبَُة،  َثنَا  َجْعَفٍر،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ نَا 

َ
أ اٍر،  بَشَّ ْبُن  ُد  حُمَمَّ َثنَا  َحدَّ  -  264

ُت َعئَِشَة َعْن َصاَلةِ رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بِاللَّيِْل، 
ْ
ل
َ
ْسوَِد بِْن يَِزيَد قَاَل: َسأ

َ ْ
إِْسَحاَق، َعِن األ

َت فَِراَشُه، 
َ
ْوتََر، ُثمَّ أ

َ
َحِر])[ أ َل اللَّيِْل ُثمَّ َيُقوُم])[، فَإَِذا َكَن ِمَن السَّ وَّ

َ
َفَقالَْت: َكَن َينَاُم أ
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]1[ »فإذا كانت« قال ميرك))): وفي أكثر الروايات بلفظ: ثم، وقيل: في كلمة »ثم« 
فائدة، وهي أنه عليه السالم يقضي حاجته بعد إحياء الليل بالتهجد، فأداء العبادة 
أي:  لتراخي األخبار،  »ثم«  أن  به ملسو هيلع هللا ىلص، وقيل: يحتمل  الشهوة جدير  قبل قضاء 

كانت عادته ملسو هيلع هللا ىلص هكذا، ثم إن اتفق أحيانًا أن يقضي حاجته فيقضيها.

]2[ »ألم بأهله« أي: قرب من زوجته كناية عن الجماع.

]3[ قام بسرعة.

]4[ أي: للحديث أو للتجديد.

]5[ »مخرمة« بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء المهملة.

]6[ »عرض« بفتح العين على األصح األشهر، وفي رواية بضمها، وهو بمعنى مفتوح 
العين أي: جانبها، قاله القاري))).

]7[ »الوسادة« بكسر الواو: المخداة المعروفة الموضوعة تحت الرؤوس، ونقل القاضي =

]265[ خ: 183، م: 763، د: 1367، ت: 232، ن: 1620، جه: 1363، حم: 242/1.
)))  »جمع الوسائل« )67/2(.
)))  »جمع الوسائل« )68/2(.

ُجنُبًا  َكَن  فَإِْن  َوثََب])[،  َذاَن 
َ ْ
األ َسِمَع  فَإَِذا  ْهِلِه])[، 

َ
بِأ لَمَّ 

َ
أ ُ َحاَجٌة 

َ
َكنَْت])[ ل فَإَِذا 

اَلةِ.   الصَّ
َ

أَ]4[ وََخَرَج إِل  تَوَضَّ
َّ

ـَماِء، َوإِل
ْ
فَاَض َعلَيِْه ِمَن ال

َ
أ

نٍَس، ح َوَثنَا إِْسَحاُق ْبُن 
َ
َثنَا ُقتَيْبَُة ْبُن َسِعيٍد، َعْن َمالِِك بِْن أ 265 - َحدَّ

، َثنَا َمْعٌن، َعْن َمالٍِك، َعْن َمَْرَمَة]5[ بِْن ُسلَيَْماَن، َعْن ُكَريٍْب،  نَْصارِيُّ
َ ْ
ُموَس األ

ُُه، قَاَل: فَاْضَطَجْعُت  نَُّه بَاَت ِعنَْد َميُْمونََة َوِهَ َخاتلَ
َ
ْخَبَُه أ

َ
نَُّه أ

َ
َعِن ابِْن َعبَّاٍس، أ

ـوَِساَدِة ]7[، َواْضَطَجَع رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِف ُطولَِها، َفنَاَم رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ْ
ِف َعْرِض]6[ ال
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عياض وغيره أن المراد هنا الفراش لقوله: اضطجع ملسو هيلع هللا ىلص في طولها إلخ، فكأنه   =
لو ساعده  أحسن  كان هذا  قلت:  وتبركًا،  تأدبًا  نام تحت رجليه  عنه  رضي اهلل 
اللفظ، فاألوجه عندي أن المراد بالمخداة هو معناه الحقيقي ول محذور فيه كما 

ل يخفى.

]1[ »أو قبله« الظاهر أنه ترديد من ابن عباس رضي اهلل عنه بناء على تردده في أن 
غاية النوم نصف الليل أو أقل منه أو أكثر، ويحتمل الشك من الراوي، قاله 

القاري))(.

]2[ »الخواتيم« وفي نسخة: »الخواتم« جمع ختام بمعنى الخاتمة، منصوب على أن 
اآليات بدل من العشر، قاله المناوي )4(.

]3[ من قوله: ﴿ڈ ژ ژ ڑ﴾اآلية ]آل عمران: 190[.

]4[ أي: بعد الوضوء كما هو مصرح في رواية الصحيحين.

ْو َبْعَدُه بَِقِليٍل، فَاْستَيَْقَظ رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 
َ
ْو َقبْلَُه ])[ بَِقِليٍل أ

َ
َحتَّ إَِذا اْنتََصَف اللَّيُْل أ

ـَخَواِتيَم])[ ِمْن ُسوَرِة 
ْ
يَاِت ال

ْ
ـَعْشَ ال

ْ
 ال

َ
فََجَعَل َيْمَسُح انلَّْوَم َعْن وَْجِهِه، ُثمَّ قََرأ

ـوُُضوَء، ُثمَّ قَاَم 
ْ
ْحَسَن ال

َ
 ِمنُْه)))، فَأ

َ
أ ))) ُمَعلٍَّق َفتَوَضَّ  َشنٍّ

َ
آِل ِعْمَراَن])[، ُثمَّ قَاَم إِل

 َجنِْبِه فَوََضَع رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يََدُه 
َ

، قَاَل َعبُْد اهلل ْبُن َعبَّاٍس: َفُقْمُت]4[ إِل يَُصلرِّ

)))  قوله: »ثم قام إلى شّن« الشّن: القربة الخلق، والتأنيث في ضمير »منها« باعتبار القربة.
)))  في نسخة: »منها«.

)))  »جمع الوسائل« )69/2(.
)4)  »شرح الشمائل« للمناوي )69/2(.
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]1[ قال القاري)4(: وفتلها إما لينبهه على مخالفة السنة أو ليزداد تيقظه لحفظه 

تلك األفعال، أو ليزيل ما عنده من النعاس لرواية: »فجعلت إذا أغفيت يأخذ 

بشحمة أذني«، زاد المناوي )5( : أو استعطافًا للصبي المحتاج إلى العطف 

في مقام العبادة، أو إزعاجًا أو تهييجًا أو تحريضًا له على قيام الليل وتعلم 

الدين، انتهى.

 ، َعتَنْيِ
ْ
، ُثمَّ َرك َعتَنْيِ

ْ
ـيُْمىَن َفَفتَلََها])[، فََصلَّ َرك

ْ
ُذِن ال

ُ
َخَذ))) بِأ

َ
ِس ُثمَّ أ

ْ
ـيُْمىَن َعَ رَأ

ْ
ال

اٍت)))ـ ُثمَّ  َعتَنْيِ  ـ قَاَل َمْعٌن: ِستَّ َمرَّ
ْ
، ُثمَّ َرك َعتَنْيِ

ْ
، ُثمَّ َرك َعتَنْيِ

ْ
، ُثمَّ َرك َعتَنْيِ

ْ
ُثمَّ َرك

، ُثمَّ َخَرَج  َعتَنْيِ َخِفيَفتَنْيِ
ْ
ـُمؤَذرُِّن))) َفَقاَم فََصلَّ َرك

ْ
ْوتََر، ُثمَّ اْضَطَجَع، ُثمَّ َجاَءُه ال

َ
أ

بَْح. فََصلَّ الصُّ

يِب 
َ
ـَعاَلِء، َثنَا َوِكيٌع، َعْن ُشْعبََة، َعْن أ

ْ
ُد ْبُن ال بُو ُكَريٍْب حُمَمَّ

َ
َثنَا أ 266 - َحدَّ

]266[ خ: 1138، م: 764، ت: 442، ن: 1620، ن في الكبرى: 400، حم: 338/1.
)))  قيل: في الحديث دليل على أن العمل القليل ل يبطل الصالة، وأن صالة الصبي صحيحة، 
وأن له موقفًا من اإلمام كالبالغ، وأن الجماعة في غير المكتوبات جائزة، قيل: هذا الحديث 
يدّل على جواز القراءة للمحدث، وفيه أن نومه ملسو هيلع هللا ىلص لم يكن ناقضًا، فيحتمل التجديد، وأن 

صالة الليل ثنتي عشرة ركعًة، واهلل أعلم بالصواب. )س(.
)))  فصلى ركعتين ست مرات، فتكون صالته ثنتي عشرة ركعًة. )س(.

)))  »ثم جاءه المؤذن« فيه دليل على أن المؤذن يخبر اإلمام ثانيًا في بيته، وأن سنة الصبح يجوز 
أن يخفف، وأنه ينبغي أن يصلي في البيت. )س(.

)4)  »جمع الوسائل« )70/2(.
)5)  »شرح الشمائل« للمناوي )70/2(.
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]1[ »أبي جمرة« بجيم وراء كطلحة اسمه نصر بن عمران الضبعي، اتفقوا على توثيق 
أبي جمرة عن ابن عباس.

]2[ »زرارة« بضم الزاي أول الحروف ثم مهمالت.
]3[ لحاجة دعاه إلى النوم، فاختار النوم فال حاجة إلى الشك.

]4[شك من الراوي عن عائشة أو من دونه.
]5[ قال القاري))(: فيه دليل على جواز قضاء النافلة، بل على استحبابه، وعلى أن 

صالة الليل ثنتا عشرة ركعة كما هو المختار عند أبي حنيفة، انتهى.
]6[ »قال« إلخ، مناسبة الحديث بالترجمة بأن أمره ملسو هيلع هللا ىلص بشيء يقتضي فعله، »البيجوري« )4(.

َعًة.
ْ
َة َرك َجَْرَة])[، َعِن ابِْن َعبَّاٍس قَاَل: َكَن انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص يَُصلرِّ ِمَن اللَّيِْل ثاََلَث َعْشَ

بُو َعَوانََة، َعْن َقتَاَدَة، َعْن ُزَراَرَة)))])[
َ
َثنَا ُقتَيْبَُة ْبُن َسِعيٍد، َثنَا أ  267 - َحدَّ

نَّ انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكَن إَِذا لَْم يَُصلرِّ بِاللَّيِْل 
َ
ْوَف، َعْن َسْعِد بِْن ِهَشاٍم، َعْن َعئَِشَة: أ

َ
ابِْن أ

َعًة]5[.
ْ
َة َرك ْو]4[ َغلَبَتُْه َعيْنَاُه، َصلَّ ِمَن انلََّهاِر ثِنَْتْ َعْشَ

َ
َمنََعُه])[ ِمْن َذلَِك))) انلَّْوُم، أ

اْبَن  َيْعِن  ِهَشاٍم  َعْن  َساَمَة، 
ُ
أ بُو 

َ
أ نَا 

َ
أ ـَعاَلِء، 

ْ
ال ْبُن  ُد  حُمَمَّ َثنَا  َحدَّ  -  268

قَاَم  إَِذا  قَاَل]6[:  ُهَريَْرَة، َعِن انلَّيِبرِّ ملسو هيلع هللا ىلص  يِب 
َ
أ بِْن ِسرِييَن، َعْن  ِد  اَن، َعْن حُمَمَّ َحسَّ

 . َعتَنْيِ َخِفيَفتَنْيِ
ْ
يَْفتَِتْح َصاَلتَُه بَِرك

ْ
َحُدُكْم ِمَن اللَّيِْل فَل

َ
أ

]267[ م: 746، د: 1342، ت: 445، ن: 1620، ن: 1789، حم: 94/6، 258.
]268[ م: 768، د: 1323، حم: 232/2.

)))  بضم أوله، ابن أوفى العامري الحرشي، أبو حاجب، البصري قاضيها، ثقة، مات فجأًة في الصالة، 
قيل: كان يقرأ سورة المدثر، فلما بلغ ﴿ۉ ې ې ې﴾ ]المدثر: 8[ َشِهق وخّر ميًتا. )س(.

)))  هو صالة بالليل.
)))  »جمع الوسائل« )71/2(.

)4)  »المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية« )ص: 452(.
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]1[ هو عبد اهلل بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، فما في بعض النسخ من زيادة 

التاء في آخر لفظ أبي بكر سهو من الناسخ.

]2[ »الجهني« بضم الجيم وفتح الهاء نسبة إلى قبيلة جهينة.

]3[ شك من الراوي.

]4[ بضم فاء ويكسر: بيت من شعر، وهو شك من الراوي، عن زيد: أنه توسد عتبة 

بيته أو عتبة فسطاطه ملسو هيلع هللا ىلص، والظاهر الثاني؛ ألن الطالع على صالته ملسو هيلع هللا ىلص أيضًا =

َثنَا إِْسَحاُق ْبُن ُموَس،  نٍَس، ح وََحدَّ
َ
َثنَا ُقتَيْبَُة ْبُن َسِعيٍد، َعْن َمالِِك بِْن أ 269 - َحدَّ

نَّ َعبَْد اهلل))) 
َ
بِيِه، أ

َ
يِب بَْكٍر)))])[، َعْن أ

َ
َثنَا َمالٌِك، َعْن َعبِْد اهلل بِْن أ َثنَا َمْعٌن، َحدَّ َحدَّ

 

)4) َصاَلَة  ْرُمَقنَّ
ََ

نَُّه قَاَل: أل
َ
])[، أ ـُجَهِنرِّ

ْ
))) ال ْخَبَُه َعْن َزيِْد بِْن َخادِلٍ

َ
اْبَن قَيِْس بِْن َمَْرَمَة، أ

َعتَنْيِ 
ْ
ْو])[ فُْسَطاَطُه،]4[ فََصلَّ رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َرك

َ
ْدُت َعتَبَتَُه، أ رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، َفتَوَسَّ

]269[ م: 765، د: 1366، ن في الكبرى: 1338، جه: 1362، حم: 193/5.
»عبد اهلل بن أبي بكر« كنيته أبو محمد أو أبو بكر، المدني، ثقة، وأبوه أبو بكر بن محمد بن   (((
عمرو بن حزم األنصاري القاضي اسمه وكنيته واحد، وقيل: أبو محمد، ثقة عابد، هكذا في 

»التقريب« )3239(. )س(.
)))  يقال: له رؤية، هو من كبار التابعين، استقضاه الحجاج على المدينة. )س(.

)))  وهو أبو عبد الرحمن أو أبو طلحة، المدني، صحابي مشهور. )س(.
إليه، من باب طلب، وعدل فيها من الماضي إلى المضارع  النظر  )4)  »ألرمقن« رمقه: أطال 
استحضارًا لتلك الحالة لتقررها في ذهن السامع أبلغ تقريٍر. قلت: واألظهر أني اآلن أنظر 
نظرًا ممتدًا إلى صالته ملسو هيلع هللا ىلص ألنه ال يغيب عن نظري، وذلك مبالغة في ضبطه، )العصام(. 

)س(.
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يتصور حال كونه في الخيمة في زمان السفر الخالي عن األزواج الطاهرات،   =
قاله القاري))(، وهو مختار المناوي ))( إذ قال: الظاهر أن ذلك كان في السفر، 

فإنه ملسو هيلع هللا ىلص عند نسائه في الحضر، فال يمكن أن يرمقه زيد، انتهى.

]1[ كرره ثالثًا للمبالغة في طول الركعتين األوليين.

ه بعد صالة العشاء من  ]2[ قال القاري )4(: أي: في لياليه وقت التهجد، فال ينافيه ما صالَّ
صالة التراويح، انتهى، وكتب الشيخ في »البذل« )5(: يشكل عليه ما ورد من روايتها 
أنه ملسو هيلع هللا ىلص كان يصلي من الليل ثالث عشرة ركعة، وأيضًا يشكل عليه بصالة التراويح، =

 ، َعتَنْيِ
ْ
])[، ُثمَّ َصلَّ َرك ، َطِويلَتَنْيِ ، َطِويلَتَنْيِ َعتَنْيِ َطِويلَتَنْيِ

ْ
، ُثمَّ َصلَّ َرك َخِفيَفتَنْيِ

َعتَنْيِ وَُهَما ُدوَن اللَّتَنْيِ َقبْلَُهَما، ُثمَّ َصلَّ 
ْ
وَُهَما َدوَن اللَّتَنْيِ َقبْلَُهَما، ُثمَّ َصلَّ َرك

َعتَنْيِ وَُهَما ُدوَن اللَّتَنْيِ َقبْلَُهَما، ُثمَّ 
ْ
َعتَنْيِ وَُهَما ُدوَن اللَّتَنْيِ َقبْلَُهَما، ُثمَّ َصلَّ َرك

ْ
َرك

َعًة. 
ْ
َة َرك ْوتََر فََذلَِك ثاََلَث َعْشَ

َ
أ

يِب 
َ
َثنَا َمالٌِك، َعْن َسِعيِد بِْن أ َثنَا َمْعٌن، َحدَّ َثنَا إِْسَحاُق ْبُن ُموَس، َحدَّ 270 - َحدَّ

َل َعئَِشَة: َكيَْف َكنَْت 
َ
نَُّه َسأ

َ
ْخَبَُه أ

َ
نَُّه أ

َ
يِب َسلََمَة بِْن َعبِْد الرَّْحَِن أ

َ
، َعْن أ ـَمْقُبِيرِّ

ْ
َسِعيٍد ال

 
َ

يَد ِف َرَمَضاَن])[ َول َصاَلُة رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِف َرَمَضاَن؟ َفَقالَْت: َما َكَن رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لَِيِ
، ُثمَّ يَُصلرِّ  ))) َعْن ُحْسِنِهنَّ َوُطولِِهنَّ ْ

ل
َ
 تَْسأ

َ
ْرَبًعا ل

َ
َعًة، يَُصلرِّ أ

ْ
َة َرك ِف َغرْيِهِ َعَ إِْحَدى َعْشَ

]270[ خ: 3569، م: 738، د: 1341، ت: 439، ن: 1697، حم: 73/6.
)))  في نسخة: »فال تسأل« في الموضعين.

)))  »جمع الوسائل« )72/2(.
)))  »شرح الشمائل« للمناوي )72/2(.

)4)  »جمع الوسائل« )73/2(.
)5)  »بذل المجهول« )591/5(.
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فإنه ملسو هيلع هللا ىلص صالها ثالث ليال ثم تركها بعذر فرضيتها، والجواب عن األول أن السائل   =
لما سأل عن صالة الليل وزاد لفظ »في رمضان« فظّن أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لعله كان 
يزيد في رمضان على تهجده في غير رمضان، فردته بقولها: ما كان يزيد في رمضان 
ول في غيره، أي: في غالب األحوال واألوقات، فغرضها بهذا الكالم الرد على 
ما يظن أنه ملسو هيلع هللا ىلص كان يزيد في رمضان على غيره، فال ينافيه ما كان يزيده في بعض 
األوقات، وأما عن الثاني فإن هذا الحديث ل تعلق له بصالة التراويح ل نفيًا ول 
إثباتًا، ألنها صالة أخرى، والستدلل بهذا الحديث على أن التراويح ثمان ركعات 

لغو، هكذا كتب مولنا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه، انتهى مختصرًا.

ُت: يَا رَُسوَل اهلل)))،
ْ
، ُثمَّ يَُصلرِّ ثاََلثًا، قَالَْت َعئَِشُة: قُل  َعْن ُحْسِنِهنَّ َوُطولِِهنَّ

ْ
ل

َ
 تَْسأ

َ
ْرَبًعا ل

َ
أ

)))  قوله: »قلت: يا رسول اهلل« سألت عائشة لعدم علمها ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يصلي العشاء في المسجد، 
فأمر أن يوتر فيه، أو كان استفسارها لتعلم أن التأخير هل هو أولى، فأجاب ملسو هيلع هللا ىلص أن التأخير أحّب 
لمن يثق بالنتباه، وهو معنى قوله: يا عائشة! إن عيني تنامان ول ينام قلبي، فأنا مأمون عن فوت 

هذه الصالة، فمن كان مأمونًا فليؤخر، وأشكل عليه فوت صالة الصبح ليلة التعريس.
بالبدن، وال  يتعلق  ما  يدرك  القلب  أن  األول  بوجهين:  تعالى  النووي رحمه اهلل  عنه  وأجاب   
يدرك طلوع الفجر، وفيه أنه كيف يأمن حينئٍذ عن فوت الوتر، ويمكن أن يدفع بأن العبد معذور 

في االعتماد على غالب حاله، ومن يثق باالنتباه قد يفوته، ومع ذلك التأخير أحّب.
أقول ـ واهلل تعالى أعلم ـ: إن النبي ملسو هيلع هللا ىلص سوى بين نومه ويقظته، فقد وقع به قولها: أتنام قبل   
أن توتر، فكأنه قال عليه الصالة والسالم: ال أنام، ففوت الصالة عنه ليلة التعريس كفوتها 

في اليقظة للنسيان، فأنساها اهلل تعالى لحكمة تشريع القضاء. )العصام(.
وفي »مجمع البحار«: إذ القلب ال يدرك طلوع الشمس، وأيضًا كان له حالتان: فحينًا تنامان،   

وحينًا تنام العين وحدها. الثاني غالب أحواله، انتهى.
»لو  »إن اهلل قبض أرواحنا«، ويف احلديث اآلخر:  والدليل عىل صحة هذا يف احلديث نفسه   
شاء اهلل أليقظنا«، ولكن أراد أن يكون ملن بعدكم، ويكون هذا منه ألمر يريده اهلل تعاىل من 
إثبات حكم أو إظهار رشع، وجواب آخر: أن قلبه ال يستغرقه النوم حتى يكون هذا احلديث 

فيه ملا روي أنه كان حمروسًا. »العيني« )28/4(.
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]1[ »أتنام« المشهور عند الشراح في معنى الحديث أنها تعني أن الوتر ربما يفوت 
بأن ل يستيقظ في الوقت، ثم أشكلوا عليه بقصة ليلة التعريس، فأجابوا عنها 
بأجوبة عديدة، واألوجه عندي أن الحديث من باب نقض الوضوء بالنوم دون 
باب الوقت، والمعنى أنك تنام قبل الوتر، ثم توتر بعد الستيقاظ، ول تجدد 
الوضوء أحيانًا؛ فأجابها عليه السالم بأن قلبه يقظان فيدرك الحدث، فال إيراد 

ول جواب، فتأمل.

]2[ اختلفت النسخ في ذكر لفظ »نحوه«، ولفظ »ح« التحويل، ففي بعضها أحدهما، 
على  القتصار  واألوجه  معًا،  لذكرهما  وجه  ول  معًا،  ذكرهما  بعضها  وفي 
القاري)4(: = قال  المتقدمة،  للرواية  العديدة  الطرق  بيان  والمقصود  أحدهما، 

يِب«.
ْ
ْن تُوتَِر؟ قَاَل: »يَا َعئَِشُة، إِنَّ َعيَْنَّ َتنَاَماِن َول))) َينَاُم قَل

َ
َتنَاُم])[ َقبَْل أ

َ
أ

َثنَا إِْسَحاُق ْبُن ُموَس، َثنَا َمْعٌن، َثنَا َمالٌِك، َعِن ابِْن ِشَهاٍب، َعْن  271 - َحدَّ
َعًة))) 

ْ
َة َرك نَّ رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َكَن يَُصلرِّ ِمَن اللَّيِْل إِْحَدى َعْشَ

َ
ُعْرَوَة، َعْن َعئَِشَة: أ

ْيَمِن.
َْ

ِه األ  ِمنَْها اْضَطَجَع َعَ ِشقرِّ
َ
يُوتُِر ِمنَْها بَِواِحَدةٍ)))، فَإَِذا فََرغ

َْوُه])[ 
َ

نَا َمْعٌن، َعْن َمالٍِك، َعِن ابِْن ِشَهاٍب، ن
َ
يِب ُعَمَر، أ

َ
َثنَا اْبُن أ 272 - َحدَّ

]271[ م: 736، د: 1335، ت: 440، ن: 1696، حم: 35/6.
]272[ انظر ما قبله.

)))  في نسخة: »فال«.
)))  أي: عندها، وال ينافي ما ثبت من الزيادة عند غيرها، وما ورد من كثرة االجتهاد في العشر 

األواخر من رمضان يحمل على الطويل دون العدد.
)))  أي: بضم الشفع بواحد منها، وقيل: كون الوتر واحدة منسوخ للنهي عن البتيراء.

)4)  »جمع الوسائل« )75/2(.
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إجماع النسخ على قوله: وثنا قتيبة بالواو العاطفة يدل على ثبوت التحويل، سواء   =
ضم معه لفظ نحوه للتأكيد أو حذف، نعم كان حق التحويل أن يؤتى بعد قوله: 

حدثنا معن كما ل يخفى، انتهى.

]1[ قال القرطبي: استشكل حديثها على كثير حتى نسب إلى الضطراب، وأجيب 
بأنه إنما يتّم لو اتحد الراوي عنها والوقت والصالة، والصواب حمله على أوقات 
متعددة وأحوال مختلفة، فتارة يصلي سبعًا وتارة تسعًا وتارة إحدى عشرة، هو 

األغلب، »ق«، »م«))).

]2[ »أبي حمزة« قال القاري))): قال المؤلف في »جامعه«: أبو حمزة عندنا طلحة بن =

]273[ ت: 443، ن: 1725، جه: 1360، حم: 253/6.
]274[ انظر ما قبله.

]275[ م: 772، د: 874، ت: 262، ن: 1145، جه: 897، حم: 398/5.
))) »جمع الوسائل« )65/2(، »شرح الشمائل« للمناوي )65/2(.

)))  »جمع الوسائل« )75/2(.

ْوَُه.
َ

َوَثنَا ُقتَيْبَُة، َعْن َمالٍِك، َعِن ابِْن ِشَهاٍب، ن

ْعَمِش، َعِن إِبَْراِهيَم، َعِن 
َ ْ
ْحوَِص، َعِن األ

َ ْ
بُو األ

َ
َثنَا َهنَّاٌد، َثنَا أ 273 - َحدَّ

ْسوَِد، َعْن َعئَِشَة قَالَْت: َكَن رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يَُصلرِّ ِمَن اللَّيِْل تِْسَع ])[ َرَكَعاٍت. 
َ ْ
األ

 ، َثنَا حَمُْموُد ْبُن َغياَْلَن، َثنَا َيَْي ْبُن آَدَم، َثنَا ُسْفيَاُن اثلَّْورِيُّ 274 - َحدَّ
َْوُه. 

َ
ْعَمِش، ن

َ ْ
َعِن األ

ُد بْـُن َجـْعـَفٍر، َثنَا ُشْعبَُة،  ـُمثَنَّـى، َثنَا ُمـَحمَّ
ْ
ـُد ْبُن ال َثنَا ُمـَحمَّ 275 - َحدَّ

ـِي  نَْصـاِر، َعْن رَُجٍل ِمْن بَن
َ ْ
يِب َحَْزَة])[، رَُجـٍل ِمَن األ

َ
َة، َعْن أ َعْن َعْمِرو بِْن ُمرَّ
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زيد، وقال النسائي: هو عندنا طلحة بن يزيد، قال ميرك: هو قول األكثر، قلت:   =
وبه جزم أهل الرجال، وسيأتي شيء منه في آخر الحديث.

بينهما موحدة تحتية ساكنة كفلس، اسمه صلة بن زفر  ]1[ »بني عبس« بمهملتين 
العبسي الكوفي، حكاه القاري عن المنذري.

]2[ قال البيجوري))): أي: جماعة، فإن كانت الصالة صالة التراويح فاألمر ظاهر؛ 
ألن الجماعة مشروعة فيها، وإن كانت غيرها ففعلها جماعة جائز، ويؤيده ظاهر 
السياق من أن األربع ركعات كانت بسالم واحد، وعلى كونها صالة التراويح 
يتعين أنها كانت بسالمين؛ ألن التراويح يجب فيها السالم من كل ركعتين، ول 

يصح فيها أربع ركعات بسالم واحد، انتهى.

]3[ »من« للتبعيض أو بمعنى في، ولفظ أحمد والنسائي: أنه معه في ليلة من رمضان، 
»ق«.

أراد  أي:  المناوي))):  وقال  التحريم،  تكبيرة  بعد  أنه  األظهر  القاري))):  قال   ]4[
الدخول فيها.

]5[ الملك، والتاء للمبالغة.

)))  »المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية« للبيجوري )ص: 458(.
)))  »جمع الوسائل« )75/2(.

)))  المصدر نفسه.

نَُّه َصلَّ َمـَع])[ رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن])[ 
َ
ـيََمـاِن، أ

ْ
َعبْـٍس])[، َعـْن ُحَذيْـَفـَة بْـِن ال

ـَملَُكـوِت]5[ 
ْ
ال بَـُر ُذو 

ْ
ك

َ
أ قَـاَل]4[: »اهلل  اَلةِ  ـا َدَخـَل ِف الصَّ فَلَمَّ اللَّيْـِل، قَـاَل: 
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]1[ مبالغة في الجبر.
]2[ أي: بكمالها كما هو ظاهر العبارة.

]3[ أي: بعد الفاتحة، ل كما توهم أنه افتتحها بدون الفاتحة، ولم يذكرها الراوي 
اعتمادًا على فهم السامع، وكان معروفًا من عادته، فقد قال: ل صالة إل بفاتحة 

الكتاب، »ق«، »م«.
]4[ قال القاري))(: المراد أن ركوعه كان متجاوزًا عن المعهود كالقيام، وأغرب من 
زعم أن »من« هذه للبيان حيث قال: هذا بيان لقوله: نحوًا أي: مثالً، انتهى. وقال 

المناوي: والظرف متعلق بنحو المتضمن معنى القرب أي: قريبًا.
]5[ »يقول« إلخ، كّرر األلفاظ إلفادة التكثير، أو إشارة إلى جمع كل من ثنتين بنفس 

واحد، ذكره جمع من الشراح.
الجلسة تصح  أو  أن من أطال العتدال  الثالثة:  فيه حجة للجمهور، منهم األئمة   ]6[
صالته خالفًا للشافعية، قال المناوي))(: ل دليل فيه لما ذهب أكثر الشافعية منهم 
أنهما  المذهب  بل  طويالن،  ركنان  السجدتين  بين  والقعود  العتدال  أن  النووي: 
ركنان قصيران، فمتى زاد فيهما على قدر الذكر المشروع عمدًا بطلت صالته، انتهى.

َن 
َ
فَاك َرَكَع  ُثمَّ  ـبََقَرَة])[])[، 

ْ
ال  

َ
قََرأ ُثمَّ  قَاَل:  ـَعَظَمِة« 

ْ
َوال َياِء)))  ـِكْبِ

ْ
َوال ـَجَبُوِت])[ 

ْ
َوال

ـَعِظيِم«، 
ْ
َ ال ـَعِظيِم، ُسبَْحاَن َربرِّ

ْ
َ ال ًْوا ِمْن ِقيَاِمِه]4[ َوَكَن َيُقوُل]5[: »ُسبَْحاَن َربرِّ

َ
ُرُكوُعُه ن

 َ لَِربرِّ ـَحْمُد، 
ْ
ال  َ »لَِربرِّ َيُقوُل:  َوَكَن  ُرُكوِعِه،  ِمْن  ًْوا 

َ
ن ِقيَاُمُه]6[  َوَكَن  َسُه 

ْ
رَأ َرَفَع  ُثمَّ 

)))  قوله: »والكبرياء« قيل: ال يوصف بها إال اهلل عز وجل، ومعناه الترفع على جميع الخلق مع 
انقيادهم له، وقيل: عبارة عن كمال الذات والوجود والعظمة تأكيد له. )س(.

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )75/2(.

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )76/2(.
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]1[ ظاهره أنه قرأ السور األربع في الركعات األربع، وبه صرحت رواية أبي داود، لكن 
رواية الشيخين ظاهرة في أنه قرأ الكل في ركعة، فلعل الواقعة تعددت، قاله المناوي، 
وتعقبه القاري))( بأن الرواية لمسلم وحده ل البخاري، وأنه قرأ السور الثالث أي: 
البقرة وآل عمران والنساء في ركعة، ثم قال: فإما أن يحمل على تعدد الواقعة، وتكون 
صالة حذيفة معه ملسو هيلع هللا ىلص وقعت في ليلتين: في إحداهما قرأ السور الثالث في ركعة، وفي 
األخرى قرأ السور األربع في أربع ركعات، أو يقال: إن في رواية أبي داود والترمذي 

وهمًا، والصواب رواية مسلم والنسائي، فإن فيهما التفصيل والتبيين، انتهى.

]2[ »قال أبو عيسى« إلخ، غرض المصنف أن أبا حمزة الراوي في أول السند مختلف 
في اسمه، وأيضًا كان يحتمل اللبس بأبي حمزة الضبعي رجل آخر من الرواة، فبين 
أولً اسمه، وذكر بعده اسم أبي حمزة الضبعي أنه رجل آخر اسمه نصر بن عمران، 

وأبو طلحة هذا الذي في سند الترمذي مختلف في اسمه كما تقدم في أول السند.

 ، ْعَ
َ ْ
َ األ ًْوا ِمْن ِقيَاِمِه، َوَكَن َيُقوُل: »ُسبَْحاَن َربرِّ

َ
ـَحْمُد« ُثمَّ َسَجَد فَاَكَن ُسُجوُدُه ن

ْ
ال

ُجوِد،  ًْوا ِمَن السُّ
َ

ْجَدَتنْيِ ن َسُه، فَاَكَن َما َبنْيَ السَّ
ْ
«، ُثمَّ َرَفَع رَأ ْعَ

َ ْ
َ األ ُسبَْحاَن َربرِّ

ـبََقَرَة])[ َوآَل ِعْمَراَن َوالنرَِّساَء 
ْ
 ال

َ
َوَكَن َيُقوُل: »رَبرِّ اْغِفْر ِل، رَبرِّ اْغِفْر ِل« َحتَّ قََرأ

ْنَعاِم. 
َ ْ
ـَمائَِدِة َواأل

ْ
ِي َشكَّ ِف ال

َّ
ْنَعاَم، ُشْعبَُة اذل

َ ْ
ِو األ

َ
ـَمائَِدَة أ

ْ
َوال

بَِعُّ  َزَة الضُّ بُو َحْ
َ
َحُة ْبُن َزيٍْد)))، َوأ

ْ
َزَة اْسُمُه: َطل بُو َحْ

َ
بُوِعيىْس])[ ))): َوأ

َ
قَاَل أ

اْسُمُه: نَْصُ ْبُن ِعْمَراَن.

)))  قوله: »قال أبو عيسى إلخ« سقط في نسخة.
)))  صوابه: يزيد. )س(.

)))  »جمع الوسائل« )77/2(.
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]1[ »العبدي« نسبة لبني عبد قيس قبيلة مشهورة.

]2[ »أبو المتوكل« الناجي اسمه علي بن دؤاد بضم الدال وتقديم الواو المهموزة، وقيل: 

داود بفتح الدال.

]3[ يعني صلى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

]4[ »بآية« إلخ، وهي: ﴿وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴾ ]المائدة: 118[ اآلية، وكان عليه السالم بها 

يركع ويسجد كما رواه أبو عبيد وغيره، ويشكل عليه ما في رواية مسلم وغيره من النهي 

عن القراءة في الركوع والسجود، وأجيب بأنه يحتمل أن يكون لبيان الجواز إشارة إلى 

أن النهي للتنزيه، أو قبل النهي، أو يوّجه بأن المعنى يركع ويسجد بمقتضى هذه اآلية 

مثاًل بلفظ سبحان ربي العزيز الحكيم.

َمِد ْبُن  ، َثنَا َعبُْد الصَّ ْصِيُّ
ـبَ

ْ
ُد ْبُن نَافٍِع ال بُو بَْكٍر حُمَمَّ

َ
أ َثنَا  276 - َحدَّ

])[، َعْن  ِ
ـُمتََوكرِّ

ْ
يِب ال

َ
])[، َعْن أ ـَعبِْديرِّ

ْ
ـَوارِِث، َعِن إِْسَماِعيَل بِْن ُمْسِلٍم ال

ْ
َعبِْد ال

لًَة.
ـُقْرآِن))) لَْ

ْ
َعئَِشَة رَِضَ اهلل َعنَْها، قَالَْت: قَاَم])[ رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بِآيٍَة]4[ ِمَن ال

]276[ ت: 448.
رواه  كما  السجود،  وفي  الركوع  وفي  القيام  وقت  يقرؤها  وكان  القرآن«  من  »بآية  قوله:    (((
أبو عبيد في »فضائل القرآن« عن أبي ذر رضي اهلل عنه قال: قام رسول اهلل ليلة من الليالي، 
فقرأ آية واحدة في الليل كله حتى أصبح، بها يقوم وبها يركع وبها يسجد، فقال القوم ألبي 

ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  ﴿وئ  قال:  هي؟  آية  أي  عنه:  رضي اهلل  ذر 
ىئ﴾ ]المائدة: 118[، لكن يعارضه ما في »مسلم« عن علي: »نهاني ملسو هيلع هللا ىلص أن أقرأ راكعًا 

أو ساجدًا« إال أن يجعل أحدهما ناسخًا لآلخر. )العصام(، )س(.
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]1[ بالفتح نقيض المسرة مصدر، وبالضم اسم، وشاع اإلضافة إلى المفتوح، قاله 
المناوي، وقال القاري))(: بأمر سوء باإلضافة، وروي بقطعها على الصفة، قال 
ميرك: الرواية باإلضافة كما يفهم من كالم الحافظ ابن حجر، وجوز الكرماني أن 

يكون بالصفة، انتهى.

]2[ قال القاري))(: أي: أصلي قاعدًا وأتركه ملسو هيلع هللا ىلص يصلي قائمًا، أو معنى أقعد ل أصلي 
معه ملسو هيلع هللا ىلص بعد ذلك الشفع وأتركه يصلي، وكالهما أمر سوء في الجملة لظهور 
صورة المخالفة، وما يتبادر إلى الفهم أن مراده إبطال الصالة لإلطالة وقعوده 
للماللة فباطل لقوله تعالى: ﴿ڎ ڈ ڈ﴾ ]محمد: 33[، فال يجوز حمل 
على  المناوي)4( مؤولً  انتهى مختصرًا، وقال  فعل صحابي جليل على ذلك، 
مسلك الشافعية: أي: ينوي قطع القدوة ويتم صالته منفردًا، ل أنه يقطع صالته 
كما ظنه القسطالني وغيره، ألن ذلك ل يليق بجاللة ابن مسعود رضي اهلل عنه، 

انتهى، قلت: وظاهر السياق مع القسطالني وغيره.

َثنَا حَمُْموُد ْبُن َغياَْلَن، َثنَا ُسلَيَْماُن ْبُن َحرٍْب، َثنَا ُشْعبَُة، َعِن  277 - َحدَّ
لًَة َمَع رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

يِب َوائٍِل)))، َعْن َعبِْد اهلل قَاَل: َصلَّيُْت لَْ
َ
ْعَمِش، َعْن أ

َ ْ
األ

ْن 
َ
ُ: َوَما َهَمْمَت بِِه؟ قَاَل: َهَمْمُت أ

َ
ْمِر ُسوٍء])[ ِقيَل ل

َ
 قَائًِما َحتَّ َهَمْمُت بِأ

ْ
فَلَْم يََزل

َدَع انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص.
َ
ْقُعَد ])[ َوأ

َ
أ

]277[ خ: 1135، م: 773، جه: 1418، حم: 385/1.
)))  شقيق بن سلمة الكوفي مخضرم، واتفقوا على توثيقه وجاللته. )العصام(. )س(.

)))  »جمع الوسائل« )78/2، 79(.
)))  »جمع الوسائل« )79/2(.

)4)  »شرح الشمائل« للمناوي )79/2(.
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]1[ قيل: كان ذلك في كبر سنه، وقد صرحت به عائشة، انتهى.
]2[ »بقي« فيه إيماء إلى أن الذي كان يقرؤه قبل أن يقوم أكثر، ألن البقية تطلق في 

الغالب على األقل، »القاري«))).
ا من الراوي عن عائشة أو ممن دونه، ويحتمل أن يكون  ]3[ يحتمل أن يكون شكًّ
أو  الكذب،  التخمين تحرزًا عن  مبني على  ما ذكرته  أن  إلى  من كالمها إشارة 
إشارة إلى التنويع بأن يكون تارة إذا بقي ثالثون وتارة إذا بقي أربعون، انتهى، زاد 
المناوي))) أو بحسب طول اآليات وقصرها، والظاهر أنها إشارة إلى أن المذكور 

مبني على التخمين، قلت: وهو المرجح عندي.
]4[ في الحديث مسألتان خالفيتان، األولى ما قال الزين العراقي))): الحديث يقتضي أن 
من افتتح الصالة قاعدًا ثم انتقل إلى القيام ل يقرأ حال نهوضه بخالف عكسه فيقرأ 
ح الشافعية في فرض المعذور، وأما في النفل فمخير في القراءة  حال الهوي، وبه صرَّ
حال النهوض والهوّي، لكن األفضل القراءة هاويًا ل ناهضًا، انتهى، والثانية ما قال 
ا على من اشترط على من افتتح النافلة قاعدًا أن يركع= ميرك: إن في الحديث ردًّ

]278[ انظر ما قبله.
]279[خ: 1119، م: 731، د: 954، ت: 374، ن: 1648، حم: 178/6.

)))  »جمع الوسائل« )79/2(.

)))  »جمع الوسائل« )79/2(.
)))  »شرح الشمائل« للمناوي )79/2(.

َْوُه.
َ

ْعَمِش، ن
َ ْ
َثنَا ُسْفيَاُن ْبُن َوِكيٍع، َثنَا َجِريٌر، َعِن األ 278 - َحدَّ

يِب 
َ
، َثنَا َمْعٌن، َثنَا َمالٌِك، َعْن أ نَْصارِيُّ

َ ْ
َثنَا إِْسَحاُق ْبُن ُموَس األ 279 - َحدَّ

 وَُهَو 
ُ
نَّ انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكَن يَُصلرِّ َجالًِسا])[ َفيَْقَرأ

َ
يِب َسلََمَة، َعْن َعئَِشَة: أ

َ
، َعْن أ انلَّْضِ

ْرَبِعنَي])[ آيًَة، قَاَم]4[ 
َ
ْو أ

َ
])[ ِمْن قَِراَءتِِه قَْدُر َما يَُكوُن ثاََلِثنَي أ َجالٌِس، فَإَِذا بيَِقَ
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قاعدًا، أو قائاًم أن يركع قائاًم، وهو حمكي عن أشهب وبعض احلنفية، قلت: واألئمة   =
األربعة عىل جواز القيام ملن افتتح قاعدًا وعكسه، وتفصيل اخلالف ي املطولت.

]1[ »الحذاء« بمفتوحة وشدة ذال معجمة، هو خالد بن مهران، ولم يكن الحذاء، 
ولكن كان يجلس إليهم فنسب إليهم.

]2[ بدل مما قبله بإعادة اجلار، وهذا ي البدل كثري تنبيهًا عىل أنه هو املقصود، واملبدل منه 
توطئة، وي لفظ التطوع إشعار إىل أن صالة الليل مل تكن فرضًا عليه ملسو هيلع هللا ىلص، »م«، »ق«))(.

أو يصلي  القيام والقعود،  كثيرة من  يعني يصلي صالة  »المفاتيح«)4(:  قال في   ]3[
ركعات مطولت في بعض الليالي من القيام، وفي بعضها من القعود، كذا في 

»البذل«)5(، وبسط القاري في إعراب »لياًل طوياًل« فارجع إليه)6(.

َعِة اثلَّاِنيَِة ِمثَْل َذلَِك.
ْ
ك  وَُهَو قَائٌِم، ُثمَّ َرَكَع وََسَجَد، ُثمَّ َصنََع ِف الرَّ

َ
َفَقَرأ

َعْن  اُء])[،  ـَحذَّ
ْ
ال  

ٌ
َخادِل نَا))) 

َ
أ ُهَشيٌْم،  َثنَا  َمِنيٍع،  ْبُن  ْحَُد 

َ
أ َثنَا  َحدَّ  -  280

َعـْن  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص،  رَُسوِل  َصاَلةِ  َعْن  َعئَِشَة،  ُت 
ْ
ل
َ
َسأ قَـاَل:  َشِقيـٍق  بِْن  َعبِْد اهلل 

تَـَطوُِّعـِه])[، فَـَقـالَْت: َكَن يُـَصلرِّ لَـيْـال])[ َطـِويـال))) قَائًِمـا، َولَـيْـاًل َطِوياًل 

]280[ م: 730، د: 955، ت: 375، ن: 1646، جه: 1228، حم: 98/6.
في نسخة: »حدثنا«، وفي أخرى: »أنبأنا«.  (((

»لياًل«، بل هو صفة مفعول مطلق محذوف، أي: كان يصلي في ليل  )))  »طوياًل« ليس صفة 
صالًة طويلًة حال كونه قائمًا، وصلى في ليل آخر صالة طويلة حال كونه قاعدًا، ولما حذف 
الموصوف حذف تاء تأنيث عن الصفة، فتدبر. قال العصام: أي: زمانًا طوياًل بدل من الليل 

بدل البعض من الكل، وليس المراد أنه يجعل صالته طويلة. )س(.
)))  »شرح الشمائل« للمناوي )80/2(، »جمع الوسائل« )80/2(.

)4)  »المفاتيح في شرح المصابيح« )251/2(.
)5)  »بذل المجهود« )485/4(.

)6)  انظر: »جمع الوسائل« )80/2(.
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ينافي حديث عائشة رضي اهلل عنها المتقدم، فإن له ملسو هيلع هللا ىلص أحوالً مختلفة في  ]1[ ل 
تهجده، فكان يفعل مرة كذا ومرة كذا، »م«.

]2[ »وداعة« بفتح الواو وتخفيف الدال المهملة بعدها ألف، ثم عين مهملة.

]3[ نسبة لقبيلة من قريش، صحابي، أسلم يوم الفتح، »م«)4(.

]4[ »في سبحته« بضم السين وسكون الموحدة، أي: نافلته، سميت سبحة لشتمالها 
على التسبيح، وإنما خصت النافلة بذلك ألن التسبيح الذي في الفريضة أيضًا 
نافلة، والتخصيص باعتبار الغالب، وقد تطلق على الصالة مطلقًا، يقال: فالن 

يسّبح أي: يصلي فرضًا أو نفاًل، »ق«، »ب«)5(.

 وَُهَو َجالٌِس َرَكَع 
َ
 وَُهَو قَائٌِم َرَكَع وََسَجَد])[ وَُهَو قَائٌِم، َوإَِذا قََرأ

َ
قَاِعًدا)))، فَإَِذا قََرأ

وََسَجَد وَُهَو َجالٌِس.

، َثنَا َمْعٌن، َثنَا َمالٌِك، َعِن ابِْن  نَْصارِيُّ
َ ْ
َثنَا إِْسَحاُق ْبُن ُموَس األ 281 - َحدَّ

])[، َعْن  ْهِمرِّ يِب وََداَعَة])[ السَّ
َ
ِلِب بِْن أ ـُمطَّ

ْ
ائِِب بِْن يَِزيَد، َعِن ال ِشَهاٍب، َعِن السَّ

َحْفَصَة َزْوِج انلَّيِبرِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَالَْت: َكَن رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، يَُصلرِّ ِف ُسبَْحِتِه]4[ قَاِعًدا، 
ْطَوَل))) ِمنَْها.

َ
ْطَوَل ِمْن أ

َ
وَرةِ َوُيَرترِّلَُها))) َحتَّ تَُكوَن أ  بِالسُّ

ُ
َوَيْقَرأ

]281[ م: 733، ت: 373، ن: 1658، حم: 285/6.
طريق  على  الحكم  هذا  من  استثني  أنه ملسو هيلع هللا ىلص  إال  القائم،  أجر  نصف  له  عذر  بغير  القاعد    (((

الخصوصية. )س(.
)))  قوله: »ويرّتلها« الترتيل في األذان وغيره أن ال يعجل في إرسال الحروف. )س(.

)))  قوله: »من أطول منها« أي: من سورة أخرى هي أطول من هذه السورة المرتلة حال كونها 
غير مرتلة. )س(.

)4)  »شرح الشمائل« للمناوي )81/2(.
)5)  »جمع الوسائل« )81/2( »المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية« )ص: 467(.
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]1[ »الزعفراني« بفتح الزاي المعجمة وسكون العين المهملة وفتح الفاء والراء وبعد 
بكرخ  قديمة  محلة  وقيل:  بغداد،  قرب  قرية  الزعفرانية  إلى  نسبة  نون،  األلف 

بغداد، كذا في هامش »تهذيب التهذيب«))(.

]2[ تامة، أي: وجد أكثر صالته والحال أنه جالس، وقيل: ناقصة، والخبر محذوف، 
مثل كان ضربي زيدًا قائمًا، وقيل: الواو زائدة كما هو شائع في خبر كان، وجملة 
»وهو جالس« خبر كان، والرابطة محذوفة، وقال ابن حجر: هذا تكلف بعيد ل 

يعول عليه، »ق«))(.

]3[ أي: نافلته.

]4[ أي: شاركته ي الصالة بمعنى أن كالًّ منهام فعل تلك الصالة، وليس املراد أنه صىل 
معه مجاعة؛ ألنه يبعد ذلك هاهنا، وإن كانت اجلامعة جائزة ي الرواتب، لكنها =

ٍد،  اُج ْبُن حُمَمَّ ـَحجَّ
ْ
َثنَا ال ])[، َحدَّ ْعَفَراِنُّ ٍد الزَّ ـَحَسُن ْبُن حُمَمَّ

ْ
َثنَا ال 282 - َحدَّ

ْخَبَُه 
َ
بَا َسلََمَة ْبَن َعبِْد الرَّْحَِن أ

َ
نَّ أ

َ
يِب ُسلَيَْماَن أ

َ
ِن ُعثَْماُن ْبُن أ ْخَبَ

َ
َعِن ابِْن ُجَريٍْج قَاَل: أ

َثُ َصاَلتِِه])[ وَُهَو َجالٌِس.
ْ
ك

َ
نَّ انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص لَْم َيُمْت َحتَّ َكَن])[ أ

َ
تُْه: أ ْخَبَ

َ
نَّ َعئَِشَة أ

َ
أ

يُّوَب، َعْن 
َ
ْحَُد ْبُن َمِنيٍع، َثنَا إِْسَماِعيُل ْبُن إِبَْراِهيَم، َعْن أ

َ
َثنَا أ 283 - َحدَّ

ْهِر،  َقبَْل الظُّ َعتَنْيِ 
ْ
َرك َمَع رَُسوِل اهلل))) ملسو هيلع هللا ىلص  ابِْن ُعَمَر قَاَل: َصلَّيُْت]4[  نَافٍِع، َعِن 

]282[ خ: 590، م: 732، ن: 1652، حم: 169/6.
]283[ خ: 937، 1172، م: 729، د: 1252، ت: 425، ن: 873، حم: 6/2.

)))  في نسخة: »النبي«.
)))  »تهذيب التهذيب« )318/2(.

)))  »جمع الوسائل« )82/2(.
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غري مرشوعة فيها، قاله البيجوري)))، وقال أبو زرعة: ذلك حيتمل ثالثة أوجه،   =
أحدها: املراد املعية ي صالة اجلامعة وهو بعيد؛ ألنه مل يفعل الراتبة مجاعة، الثاين: 
املعية ي الزمان أو املكان أو فيهام، وإن كانا منفردين، والثالث: املعية ي أصل الفعل 

أي: كل منهام فعل ذلك، وإن اختلف زمن الفعل وحمله، وهذا أرجح، »م«))).

]1[ أي: في المسجد، ويفيد هذا تقييد المغرب بقوله: في بيته.

]2[ »في بيته« متصل بالثالثة قبله أو بسنة المغرب فقط، وهو الظاهر لقوله اآلتي في 
العشاء أيضًا: »في بيته«، فإنه لو كان هذا راجعًا إلى الثالثة ل يحتاج إلى ذكره 
هاهنا، بل يكتفي بذكره بعد العشاء فقط، وأصرح منه دللة ما في رواية للبخاري: 
فأما المغرب والعشاء ففي بيته، وأغرب ابن أبي ليلى فقال: ل تجزئ سنة المغرب 

في المسجد، قاله القاري))).

]3[ قيل: الواو زائدة، وقيل: عاطفة على محذوف أي: حدثني غير حفصة وحدثتني 
حفصة، قاله القاري)4)، زاد المناوي)5): هذا أحسن من جعلها زائدة. قلت: =

]284[ خ: 618، م: 723، ن: 583، 1761، جه: 1145، حم: 283/6.
)))  »المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية« للبيجوري )ص: 468(.

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )81/2(.
)))  »جمع الوسائل« )82/2(.
)4)  »جمع الوسائل« )82/2(.

)5)  »شرح الشمائل« للمناوي )82/2(.

ـِعَشاِء ِف بَيِْتِه.
ْ
َعتَنْيِ َبْعَد ال

ْ
ـَمْغرِِب ِف بَيِْتِه])[، َوَرك

ْ
َعتَنْيِ َبْعَد ال

ْ
َعتَنْيِ َبْعَدَها])[، َوَرك

ْ
َوَرك

يُّوُب، َعْن 
َ
ْحَُد ْبُن َمِنيٍع، َثنَا إِْسَماِعيُل ْبُن إِبَْراِهيَم، َثنَا أ

َ
َثنَا أ 284 - َحدَّ

نَّ رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َكَن 
َ
ثَتْن])[ َحْفَصُة: أ نَافٍِع، َعِن ابِْن ُعَمَر، قَاَل اْبُن ُعَمَر: وََحدَّ
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واألوجه عندي أنه عطف على قوله: صليت، كما هو ظاهر رواية البخاري بلفظ:   =
»صليت مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص... الحديث«، وفي آخره: »حدثتني أختي إلخ«، وزاد فيه 

بعد قوله: يطلع الفجر: وكان ساعة ل أدخل على النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيها.

]1[ »أراه« الضمير المنصوب لنافع؛ ألن أيوب راو عنه.

]2[ وقد صح ذلك من طرق في الصحيحين وغيرهما، فيسن تخفيفهما، والحديث 
المرفوع في تطويلهما من مرسل سعيد بن جبير يحمل على بيان الجواز على أن 
فيه راويًا لم يسم، فال حجة فيه لمن قال: يندب تطويلهما ولو لمن فاته شيء من 
قراءته صالة الليل قاله القاري)))، قال المناوي))): وأخذ مالك من تخفيفهما أنه 
ل يقرأ فيهما غير الفاتحة، وحكاه ابن عبد البر عن األكثر وبالغ السلف فقال: ل 

يقرأ فيهما شيئًا أصالً.

]3[ »الفزاري« بفتح الفاء وختفيف الزاي وبعد األلف راء، نسبة إىل فزارة، وهي قبيلة.

]4[ ثقة فقيه. 

]285[ تقدم تخريجه في الذي قبله.
)))  »جمع الوسائل« )82/2(.

)))  »شرح الشمائل« للمناوي)83/2(.

َراُه])[ قَاَل: 
ُ
َوأ يُّوُب: 

َ
ـُمنَاِدي. قَاَل أ

ْ
ـَفْجُر َوُينَاِدي ال

ْ
َعتَنْيِ ِحنَي َيْطلُُع ال

ْ
يَُصلرِّ َرك

.]([ َخِفيَفتَنْيِ

])[، َعْن َجْعَفِر ـَفَزارِيُّ
ْ
َثنَا ُقتَيْبَُة ْبُن َسِعيٍد، َثنَا َمْرَواُن ْبُن ُمَعاِوَيَة ال  285 - َحدَّ

ابِْن بُْرقَاَن، َعْن َميُْموِن بِْن ِمْهَراَن]4[، َعِن ابِْن ُعَمَر قَاَل: َحِفْظُت ِمْن رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ـَمْغرِِب، 

ْ
َعتَنْيِ َبْعَد ال

ْ
َعتَنْيِ َبْعَدَها، َوَرك

ْ
ْهِر، َوَرك َعتَنْيِ َقبَْل الظُّ

ْ
َثَماِنَ َرَكَعاٍت: َرك
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في  أي:  المصنف  روى  وقد  القاري))(:  قال  أبصرهما،  لم  أي:  الهمزة  بفتح   ]1[
أي:  بهما  يقرأ  كان  شهرًا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  رمقت  عمر:  ابن  عن  والنسائي  »الجامع« 
بسورتي الكافرين واإلخالص في ركعتي الفجر، ومن ثم استدل به بعضهم على 
الجهر بالقراءة فيهما، وأجيب بأنه ل حجة فيه لحتمال أنه عرف ذلك بقراءته 
بعض السورة، وقد صح عن عائشة أنه كان ُيِسّر فيهما بالقراءة، ويوافقه قياس 
اإلخفاء في سائر السنن النهارية والليلية، قال ابن حجر: وهذا كله صريح في 
أنه رأى النبي ملسو هيلع هللا ىلص يصليهما، فينافي رواية »الشمائل« أنه لم يره يصليهما، ويمكن 
أن يجاب بأنه لم يره قبل أن تحدثه، انتهى، وتعرض المناوي))( عن التعارض 
ْبَراَملِِّسي: أن النفي محمول  وسكت عن الجواب، وحكى البيجوري)4( عن الشَّ
على الحضر، فإنه كان يصليهما عند نسائه، والرؤية محمولة على السفر، فإنه كان 

فيه يصليهما عند صحبه، انتهى.

ـَغَداةِ)1(، َولَْم 
ْ
َعَتِ ال

ْ
ثَتِْن َحْفَصُة بَِرك ـِعَشاِء قَاَل اْبُن ُعَمَر: وََحدَّ

ْ
َعتَنْيِ َبْعَد ال

ْ
َوَرك

َراُهَما])[ ِمَن انلَّيِبرِّ ملسو هيلع هللا ىلص.
َ
ُكْن أ

َ
أ

ِل، َعْن َخادِلٍ  ـُمَفضَّ
ْ
بُو َسلََمَة َيَْي ْبُن َخلٍَف، َثنَا بِْشُ ْبُن ال

َ
َثنَا أ 286 - َحدَّ

))) ملسو هيلع هللا ىلص؟  لُت َعئَِشَة َعْن َصاَلةِ انلَّيِبرِّ
َ
اِء، َعْن َعبِْد اهلل بِْن َشِقيٍق قَاَل: َسأ ـَحذَّ

ْ
ال

]286[ ت: 436.
في نسخة: »رسول اهلل«.  (((

)))  »جمع الوسائل« )83/2(.
)))  »شرح الشمائل« للمناوي )83/2(.

)4)  »المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية« للباجوري )ص: 470(.
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]1[ هكذا في هذه الرواية ركعتان قبل الظهر، لكن المعروف عن عائشة المروي عنها 
ثنتي  ثابر على  الظهر، ويؤيد أيضًا ما روي عنها مرفوعًا: من  أربع قبل  بطرق: 
عشر ركعة، الحديث، وفسر فيه بأربع قبل الظهر، فيمكن أن يؤول حديث الباب 
المنتشر  ابن  برواية  »صحيحه«  في  البخاري  أخرج  وقد  األوقات،  بعض  على 
عن عائشة: أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان ل يدع أربعًا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة، قال 
الطبري: األربع كانت في كثير من أحواله، والركعتان في قليلها، قال ميرك: وبهذا 

يجمع بين ما اختلف عن عائشة في ذلك.

قال  وجوبهما،  في  للخالف  الفجر  ركعتا  الرواتب  أفضل  المناوي))(:  قال   ]2[
والحنابلة:  المالكية  وقال  بعدهما،  آلكدها  تعرضًا  ألصحابنا  أر  ولم  العراقي: 
آكدها بعدهما الركعتان بعد المغرب، ويشهد له أن الحسن قال بوجوبهما أيضًا، 
ثم بعدهما يحتمل بعدية العشاء، ألنها من صالة الليل، وهي أفضل، ويحتمل 
سنة الظهر لتفاق الروايات عليها، انتهى، واختلفت الحنفية في ذلك كما بسط 

في »مراقي الفالح«)4( والطحطاوي)5(.

 ،((( َعتَنْيِ
ْ
ـَمْغرِِب َرك

ْ
، َوَبْعَد ال َعتَنْيِ

ْ
َعتَنْيِ ])[ َوَبْعَدَها َرك

ْ
ْهِر َرك قَالَْت: َكَن يَُصلرِّ َقبَْل الظُّ

.((( ـَفْجِر])[ ثِنْتَنْيِ
ْ
، َوَقبَْل ال َعتَنْيِ

ْ
ـِعَشاِء َرك

ْ
َوَبْعَد ال

)))  في نسخة: »ثنتين«.
)))  في نسخة: »ركعتين«.

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )84/2(.
)4)  انظر: »مراقي الفالح« )145/1(.

)5)  انظر: »حاشية الطحاوي على مراقي الفالح« )387/1(.
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]1[ بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم.

]2[ أي: بحسب الكيفية والحالة، أو باعتبار الدوام والمواظبة، وفيه إشارة إلى ترغيب 
السائلين على المداومة في المتابعة، »ق«))(.

]3[ يعني ومن لم يطق منا علم ذلك، »ق«.

]4[ أشار إلى جانب المشرق.

]5[ إشارة إلى جانب المغرب.

]6[ قال القاري والمناوي))(: هذه صالة الضحى، واألربع اآلتية عند الزوال تسمى 
»صالة  مرفوعًا:  أرقم  بن  زيد  حديث  من  مسلم)4(  روى  لما  األوابين  صالة 
األوابين حين ترمض الفصال«، قلت: واألوجه عندي أن هذه صالة اإلشراق، =

يِب إِْسَحاَق 
َ
ُد ْبُن َجْعَفٍر، َثنَا ُشْعبَُة، َعْن أ ، َثنَا حُمَمَّ ـُمثَىنَّ

ْ
ُد ْبُن ال َثنَا ُمـَحمَّ 287 - َحدَّ

َا َعِليًّا َعْن َصاَلةِ رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن انلََّهاِر، 
ْ

نل
َ
قَاَل: َسِمْعُت َعِصَم ْبَن َضْمَرَة])[ َيُقوُل: َسأ

، َفَقاَل: َكَن  َطاَق])[ ِمنَّا َذلَِك َصلَّ
َ
نَا: َمْن أ

ْ
 تُِطيُقوَن])[ َذلَِك، قَاَل: قُل

َ
قَاَل: َفَقاَل: إِنَُّكْم ل

 ،]6[ َعتَنْيِ
ْ
)))َصلَّ َرك ـَعْصِ

ْ
ْمُس ِمْن َهاُهنَا]4[ َكَهيْئَِتَها ِمْن َهاُهنَا]5[ ِعنَْد ال إَِذا َكنَِت الشَّ

]287[ د: 1275، ت: 598، ن: 874، جه: 1161، حم: 85/1.
الشمس من املرشق مساويًا الرتفاعها عند  ارتفاع  الضحى عند  »عند العرص« أي: صىل ركعتي   (((
العرص من املغرب، واملقصود تشبيه ارتفاعها عند الضحى بارتفاع، والتحقيق أن أول وقت الضحى 
إذا خرج وقت الكراهة، وآخره قبل الزوال، وأن ما وقع يف أوائله يسمى صالة اإلرشاق أيضًا، وما 
وقع يف آخره يسمى صالة الزوال أيضًا، وما بينهام خيتّص بصالة الضحى. »ق« )85/2(. )س(.

)))  »جمع الوسائل« )84/2(.

)))  »جمع الوسائل« )84/2(.
)4)  »صحيح مسلم« )748(.
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أن  ذكروا  فإنهم  والمحدثين،  الفقهاء  عند  الضحى، وهما واحد  واآلتية صالة   =
وقت الضحى من ارتفاع الشمس إلى قريب من الزوال، وصالتان عند مشايخ 
ربع  إلى  الشمس  ارتفاع  من  ووقتها  اإلشراق،  صالة  األولى  يسمون  السلوك، 
النهار، والثانية صالة الضحى، ووقتها من ربع النهار إلى قريب من نصف النهار، 

وهو األوجه عندي كما حققته في »أوجز المسالك على موطأ مالك«))).

]1[ إشارة إلى جانب المشرق.

]2[ إشارة إلى جانب المغرب.

]3[ هذه الصالة قبل الزوال قريبًا منه بعد الزوال.

]4[ هذه قرينة قوية على أن المراد بالتسليم التشهد ل تسليم التحلل كما جزم به الشراح 
الشافعية، قال القاري))): أي: يفصل بالتشهد المشتمل على قوله: السالم علينا 
وعلى عباد اهلل الصالحين، فإنه يشمل كل عبد صالح في السماء واألرض، على 
ما ورد في الصحيح، ويؤيده حديث ابن مسعود في المتفق عليه: كنا إذا صلينا 
مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص قلنا: السالم على اهلل قبل عباده، السالم على جبريل، السالم على 
ميكائيل، السالم على فالن، الحديث، ذكره الطيبي، وتبعه الحنفي، وأغرب ابن 
حجر حيث تعقبهما بقوله: فيه نظر، إذ لفظ الحديث يأبى ذلك، وإنما المراد =

)))  »أوجز المسالك« )223-219/3(.
)))  »جمع الوسائل« )85/2(.

ـْهِر َصلَّ  ـْمُس ِمـْن َهـاُهنَا])[ َكَهيْـئَِتَهـا ِمْن َهاُهنَا])[ ِعنَْد الظُّ َوإَِذا َكنَِت الشَّ
ْرَبًعا، 

َ
ـَعْصِ أ

ْ
َعتَيْـِن، َوقَـبْـَل ال

ْ
ْرَبًعـا، َوَبـْعَدَهـا َرك

َ
ْهِر])[ أ ْرَبًعا، َوُيـَصلرِّ َقبَْل الظُّ

َ
أ

بِيـَن َوانلَِّبيرِّـيـَن]4[،  ـُمَقرَّ
ْ
ـَماَلئَِكِة ال

ْ
َعتَنْيِ بِالتَّْسِليـِم َعَ ال

ْ
َيْفِصُل َبنْيَ ُكرِّ َرك
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يكون  إنما  التحلل  سالم  أن  يخفى  ول  القاري:  قال  التحليل،  تسليم  فيه  بالتسليم   =
مخصوصًا بمن حضر المصلَّى من المالئكة والمؤمنين، ولفظ الحديث أعم منه حيث 

ذكر المالئكة والمقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين إلى يوم الدين، انتهى))(.

]1[ لعل الجمع بين الوصفين مع أن موصوفهما واحد لإلشارة إلى انقيادهم الباطني 
والظاهري، والجمع بين النسبة العلمية والمباشرة العملية، )ق())(.

]2[ اختلف ي ضبطه ومصداقه لغة كام بسط ي »األوجز«)4(، واختلفت مذاهب السلف 
ي ندبه وعدمه كام بسط ي »البذل«)5(، فارجع إليهام، قال املناوي: شهد تسعة عرش 
من أكابر الصحب أهنم رأوا املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص يصّليها، حتى قال ابن جرير: أحاديثها 
بلغت حّد التواتر، قلت: وبسط ي »األوجز« أسامء من رواها من الصحابة، فبلغت 

أكثر من مخس وعرشين، فارجع إليه لو شئت تفصيل أسامئهم)6(.

ـُمْسِلِمنَي.
ْ
ـُمْؤِمِننَي])[ َوال

ْ
َوَمْن تَِبَعُهْم ِمَن ال

َحى)))])[ )41( بَاُب َصاَلِة الّضُ

نَا ُشْعبَُة، َعْن 
َ
، أ يَالِِسُّ بُو َداوَُد الطَّ

َ
َثنَا حَمُْموُد ْبُن َغياَْلَن، َثنَا أ 288 - َحدَّ

]288[ م: 719، ن في الكبرى: 481، جه: 1381، حم: 95/6، 120.
أن  وينبغي  شعاعها،  وتلقي  الشمس  ترتفع  حتى  النهار  صدر  هو  بالضحى  المراد  قيل:    (((
يعبر أن الضحوة هو ارتفاع أول النهار، والضحى بالضم والقصر فوقه، وبه سميت صالة 

الضحى. »الشرح«. )س(.
)))  »جمع الوسائل« )85/2(.
)))  »جمع الوسائل« )85/2(.

)4)  »أوجز المسالك« )219/3(.
)5)  »بذل المجهود« )513-512/5(.

)6)  »أوجز المسالك« )243-239/3(.
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أبي يزيد  اللحية، لقب يزيد بن  المعجمة: كبير  الراء وسكون  ]1[ »الرشك« بكسر 
بالفارسية:  الجـوزي: هو  أبو الفرج  »القـاموس«))(، وقال  الضبـعي، كـذا في 
الكبير اللحية، ولقب به لكبر لحيته، قال ابن الجوزي: دخل عقرب في لحيته 
فأقام بها ثالثًا، هذا هو المشهور، وقيل: الرشك القسام كما يأتي في الصيام من 

المصنف))(.

]2[ اختلفت الروايات عن عائشة رضي اهلل عنها في صالته ملسو هيلع هللا ىلص الضحى كما سيأتي 
قريبًا، وفي هذا الحديث إثباتها عنها مطلقًا، وقال ابن عبد البر: حديث معاذة عن 

عائشة منكر، وتعقبوا كالمه كما في »األوجز«)4(.

أحد  إلى  نسبة  مهملة،  دال  األلف  وبعد  التحتية  وفتح  الزاي  بكسر  »الزيادي«   ]3[
أجداده زياد.

َكاَن انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص يَُصلرِّ 
َ
ُت))) ِلَعائَِشَة: أ

ْ
يَِزيَد الررِّْشِك])[ قَاَل: َسِمْعُت ُمَعاَذَة قَالَْت: قُل

. ْرَبَع َرَكَعاٍت َوَيِزيُد َما َشاَء اهلل َعزَّ وََجلَّ
َ
َح؟ قَالَْت])[: َنَعْم، أ الضُّ

])[، َثنَا  َياِديُّ ثَِن َحِكيُم ْبُن ُمَعاِوَيَة الزرِّ ، َحدَّ ـُمثَىنَّ
ْ
ُد ْبُن ال َثنَا حُمَمَّ 289 - َحدَّ

]289[ طس: 1276.
نفيًا  عنده  األحاديث  تعارضت  لما  البخاري  عند  لي  يظهر  الذي  إلخ،  لعائشة...«  »قلت    (((
كحديث ابن عمر رضي اهلل عنهما قال مورق البن عمر: تصلي؟ قال: ال، قلت: فعمر؟ قال: 
ال، قلت: فأبو بكر؟ قال: ال، قلت: فالنبي ملسو هيلع هللا ىلص؟ قال: ال، وإثباتًا لحديث أبي هريرة في الوصية 

له أن تصلي الضحى، نـزل حديَث النفي على السفر، وحديَث اإلثبات على الحضر. )س(.
)))  »القاموس المحيط« )ص: 866(.

)))  »جمع الوسائل« )86/2(.
)4)  »أوجز المسالك« )223-219/3(.
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بكتب  والمؤيد  قلت:  القاري))(،  قاله  مكبرًا،  نسخة  وفي  مصغرًا،  اهلل«  »عبيد   ]1[
الرجال هو المصغر.

]2[ قال المناوي))(: وهذا روي من حديث علي وجابر وعائشة، قال القسطالني: ل 
يخلو إسناد كل منها من مقال، انتهى.

قال:  ليلى  أبي  ابن  آخر عن  أبي شيبة)4( من وجه  ابن  الصحابة، وفي  أي: من   ]3[
أدركت الناس وهم متوافرون، فلم يخبرني أحد أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص صلى الضحى إل 
أم هانئ، ولمسلم عن عبد اهلل بن الحارث قال: سألت وحرصت على أن أحدًا 
من الناس يخبرني أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص سّبح سبحة الضحى، فلم يخبرني أحد غير أم 
هانئ، فذكر الحديث، وبّين ابن ماجه في روايته وقت سؤال عبد اهلل بن الحارث 
عن ذلك، ولفظه: سألت في زمن عثمان والناس متوافرون أن أحدًا يخبرني فلم 

أجد غير أم هانئ، »ق«)5(.

نَِس بِْن َمالٍِك: 
َ
ِويِل، َعْن أ ، َعْن ُحَيٍْد الطَّ َياِديُّ بِيِع الزرِّ ِزَياُد ْبُن ُعبَيِْد اهلل])[ بِْن الرَّ

])[ َرَكَعاٍت. َح ِستَّ نَّ انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكَن يَُصلرِّ الضُّ
َ
أ

نَا ُشْعبَُة، َعْن 
َ
أ ُد ْبُن َجْعَفٍر،  مَّ ، َثنَا حمَُ ـُمثَىنَّ

ْ
ُد ْبُن ال مَّ َثنَا))) حمَُ 290 - َحدَّ

ى 
َ
نَُّه رَأ

َ
َحٌد])[ أ

َ
ِن أ ْخَبَ

َ
َْل قَاَل: َما أ

َ
يِب ل

َ
َة، َعـْن َعبْـِد الرَّْحَِن بِْن أ َعْمِرو بِْن ُمرَّ

]290[ خ: 1176، م: 336، د: 1291، ت: 474، ن في الكبرى: 490، جه: 1323، حم: 342/6.
)))  في نسخة: »حدثني«.

)))  »جمع الوسائل« )87/2(.
)))  »شرح الشمائل« للمناوي )87/2(.

)4)  »مصنف ابن أبي شيبة« )175/2، رقم: 7808(.
)5)  »جمع الوسائل« )88/2(.
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]1[ بظاهره يخالف رواية الشيخين عنها قالت: ذهبت إلى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عام الفتح 
فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره بثوب، الحديث، اللهم إل أن يقال: فوجدته 
واآلخر  فيه،  نزل  كان ملسو هيلع هللا ىلص  أحدهما  بيتان:  لها  كان  يقال:  أو  بيتي،  في  يغتسل 
سكناها، فاإلضافة باعتبار الملك، أو يحمل على تعدد الواقعة، أو كان في بيتها 
وظاهر  ميرك:  قال  إليه،  فذهبت  عنها  رضي اهلل  فاطمة  وعنده  عنها  ناحية  في 
حديث الباب أن الغتسال وقع في بيتها، ولمسلم من طريق أبي مرة عنها: أنها 
ذهبت إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو بأعلى مكة، فوجدته يغتسل، ويجمع بينهما بأن ذلك 
تكرر منه، ويؤيده ما رواه ابن خزيمة من طريق مجاهد عنها، وفيه: أن أبا ذر ستره 
لما اغتسل، ويمكن أن يكون نزل في بيتها في أعلى مكة، وكانت هي في بيت 
آخر، وأما الستر فيحتمل أن يكون أحدهما ستره في ابتداء الغسل واآلخر في 

أثنائه على ما أشار إليه العسقالني، لكنه ل يخلو عن بعد، انتهى »ق«.

]2[ »ثماني« وفي »الطبراني«: من حديث ابن أبي أوفى: أنه صلى الضحى ركعتين، =

نَّ رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َدَخَل 
َ
ثَْت أ َها َحدَّ مُّ َهانٍِئ)))، فَإِنَّ

ُ
 أ

َّ
َح إِل انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص يَُصلرِّ الضُّ

ْيتُُه ملسو هيلع هللا ىلص َصلَّ 
َ
])[ َرَكَعاٍت، َما رَأ فَاْغتََسَل فََسبََّح))) َثَماِنَ َة،  بَيْتََها])[ يَْوَم َفتِْح َمكَّ

ُجوَد. ُكوَع َوالسُّ َن يُِتمُّ الرُّ
َ
نَُّه ك

َ
))) أ َخفَّ ِمنَْها، َغرْيَ

َ
َصاَلًة َقطُّ أ

)))  »إال أم هانئ« في »شرح صحيح مسلم«: أنهم سألوا ابن عمر عن صالة الذين كانوا يصلون 
الجلوس في  أن  أن مراده  القاضي وغيره  فقال: بدعة، هذا وحمله  المسجد،  الضحى في 

المسجد واالجتماع لها هو البدعة، ال أن أصل الضحى بدعة واهلل أعلم.
)))  قوله: »فسّبح« أي: صّلى، وقد يطلق التسبيح على صالة التطوع والنافلة. )س(.

)))  قوله: »غير أنه...« إلخ، منصوب على االستثناء كأنه لدفع ما نشأ من قوله: ما رأيته صلى 
يقع  ما  كثيرًا  ألنه  بها  والتخصيص  والسجود،  الركوع  يتم  لم  أنه  وهو  منها،  أخّف  صالة 
ألنه ملسو هيلع هللا ىلص خّفف  والسجود؛  الركوع  في  الطمأنينة  لشأن  باالعتناء  إشعار  فيه  فيها،  التساهل 

سائر األركان من القيام والقراءة والتشهد، ولم يخفف الطمأنينة في الركوع والسجود.
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فسألته امرأته فقال: إن النبي ملسو هيلع هللا ىلص صلى يوم الفتح ركعتين، وهو محمول على   =
أنه رأى من صالته ركعتين، وأن أم هانئ رأت بقية الثمان، وهذا يقوي أنه 
صالها مفصولًة، كذا أفاده الحافظ العسقالني، وروى أبو داود عنها أنه ملسو هيلع هللا ىلص 
ركعتين،  كل  من  يسّلم  ركعات،  ثماني  الضحى  سبحة  الفتح  يوم  صلى 

»ق«))).

]1[ اختلفت الروايات عن عائشة في صالته ملسو هيلع هللا ىلص الضحى، ففي حديث الباب تقييده 
بالمجيء عن مغيبه، وتقدم في أول الباب من حديث معاذة عنها اإلثبات مطلقًا، 
وفي الصحيحين وغيرهما برواية عروة عنها: ما رأيته ملسو هيلع هللا ىلص يصلي سبحة الضحى 
نفي رؤيتها مطلقًا مؤكدًا،  ففيه  »الموطأ«،  الحديث، وهذا لفظ مالك في  قط، 
واختلف العلماء في ذلك، فذهب ابن عبد البر وجماعة إلى ترجيح ما اتفق عليه 
الشيخان وقالوا: ل يستلزم من عدم رؤيتها عدُم الوقوع، فُيقّدم إثبات َمن روي 
عنه من الصحابة، وذهب آخرون إلى الجمع بين رواياتها، فقال البيهقي: عندي 
المراد بقولها: »ما سبحها« أي: ما داوم عليها، وأنت خبير بأن تأكيد نفي الرؤية 
بقط يأبي هذا التأويل، وحكى المحب أنه جمع بعضهم بين روايتي »الشمائل« =

]291[ م: 717، د: 1292، ن: 2184، حم: 171/6.
)))  انظر: »جمع الوسائل« )89/2(.

َعْن  ـَحَسِن، 
ْ
ال ْبُن  َكْهَمُس  َثنَا  َوِكيٌع،  َثنَا  ُعَمَر،  يِب 

َ
أ اْبُن  َثنَا  َحدَّ  -291

َح؟ قَالَْت:  َكاَن انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص يَُصلرِّ الضُّ
َ
ِلَعائَِشَة: أ ُت 

ْ
َعبِْد اهلل بِْن َشِقيٍق قَاَل: قُل

ْن يَِجَء ِمْن َغيْبَِتِه])[.
َ
 أ

َّ
، إِل

َ
ل
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ابن شقيق محمول على المسجد،  يعني حديثي معاذة وابن شقيق بأن حديث   =
وحديث معاذة على البيت، ويعكر عليه حديث عروة، ويجاب عنه بأن المنفي 
صفة مخصوصة، وُأخذ الجمُع المذكور من كالم ابن حبان، وقيل في الجمع 
أيضًا بأن النفي محمول على المعهودة حينئذ من هيئة مخصوصة بعدد محصور 
في وقت مخصوص، وكان ملسو هيلع هللا ىلص يصليها بغير عدد مخصوص كما قالت: »يصلي 

أربعًا ويزيد ما شاء اهلل«، ملخص من »جمع الوسائل«))(. 

واألوجه عندي في الجمع أن حديث عروة محمول على صالة اإلشراق، ويطلق   
عليها أيضًا صالة الضحى في الروايات، فإنه ملسو هيلع هللا ىلص كان يصليها في المسجد، فما 
رأتها عائشة رضي اهلل عنها قط، وحديث معاذة على البيت، وحديث ابن شقيق 

على المسجد، كما في »األوجز«))(.

]1[ وأنت تعلم أن ظاهر هذه العبارة أنها ليست مخصوصة بالسفر،

ُد ْبُن َربِيَعَة، َعْن فَُضيِْل ، َثنَا حُمَمَّ ـبَْغَداِديُّ
ْ
يُّوَب ال

َ
َثنَا ِزَياُد ْبُن أ  292 - َحدَّ

يَُصلرِّ  انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص  َكَن  قَاَل:  ـُخْدرِيرِّ 
ْ
ال َسِعيٍد  يِب 

َ
أ َعْن  َعِطيََّة،  َعْن  َمْرُزوٍق،  ابِْن 

 يََدُعَها)))، َوَيَدُعَها َحتَّ َنُقوَل: َل يَُصلرِّيَها.
َ

ح])[ َحتَّ َنُقوَل: ل الضُّ

]292[ ت: 477، حم: 21/3.
قوله: »حتى نقول: ل يدعها« إلخ، يعني يصلي الضحى أيامًا متوالية حتى يظّن أن ل يتركها،   (((

ويتركها حتى يظّن أن ل يصليها. »الشرح«، )س(.
)))  »جمع الوسائل« )87/2(.

)))  »أوجز المسالك« )223/3(.
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]1[ »عبيدة« مصغرًا ابن معتب كما جزم به القاري، وذكره المناوي)5( بلفظ أبي عبيدة، 
والظاهر أنه وهم، و»إبراهيم« شيخه هو النخعي. 

]2[ »سهم« بفتح سين وسكون هاء كفلس ابن منجاب بكسر ميم فسكون نون فجيم 
فألف بعدها موحدة آخر الحروف.

]3[ »قرثع« بفتح قـاف وسكـون راء فمثلثة مفتـوحة فعيـن مهملة على وزن 
جعفر.

]4[ »أو عن قزعة« بفتح قاف وزاي وعين مهملة كدرجة، وغرضه أنه شك هشيم في 
أن الرواية بواسطة قزعة أو بدون الواسطة، وسيأتي الحديث اآلتي بدون الشك 

بزيادة الواسطة.

]5[ »عند زوال« إلخ، قيل في المناسبة بالترجمة: إن لفظ »عند« كما يطلق على عقب =

نَا))) ُعبَيَْدُة])[، َعِن إِبَْراِهيَم، 
َ
ْحَُد ْبُن َمِنيٍع، َعْن))) ُهَشيٍْم)))، أ

َ
َثنَا أ 293 - َحدَّ

يِب 
َ
ْو َعْن قَزََعَة]4[، َعْن قَْرثٍَع ـ َعْن أ

َ
رِّ ـ أ يبرِّ َعْن َسْهِم])[ بِْن ِمنَْجاٍب،َعْن قَْرثٍَع])[ الضَّ

ْمِس)4)]5[  ْرَبَع َرَكَعاٍت ِعنَْد َزَواِل الشَّ
َ
نَّ انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكَن يُْدِمُن أ

َ
، أ نَْصارِيرِّ

َ ْ
يُّوَب األ

َ
أ

]293[ د: 1270، جه: 1157، حم: 416/5.
)))  في نسخة: »حدثنا«.

كثير  ثبت  ثقة  أبو معاوية،  الواسطي،  عظيم،  وزن  على  بشير  »هشيم« ـ بالتصغير ـ ابن    (((
اإلرسال والتدليس، »تقريب« )رقم: 3712(.

)))  في نسخة: »حدثنا«.
)4)  أي: عقيب زوال الشمس بال تراٍخ، كأنه عند زوالها، )س(.

)5)  »شرح الشمائل« للمناوي )91/2(.
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وحكى  الضحى،  صالة  فتكون  قبله،  ما  على  حمله  يمكن  الشمس  زوال   =
البيجوري))) أن هذه األحاديث وجدت في باب العبادة كما في بعض النسخ، 
النساخ، ولم تكن  الباب من تصرف  إيرادها في هذا  وهو األحسن، ولعل 
في النسخ المقروءة على المصنف ترجمة بباب صالة الضحى، ول بباب 
التطوع، ول بباب الصوم، ووقعت هذه األحاديث كلها في باب العبادة فال 

إشكال.

]1[ أي: ل تغلق من اإلرتاج بمعنى اإلغالق على صيغة المجهول، »الحنفي«.

]2[ على صيغة المجهول، والظهر قائم مقام فاعله.

]3[ يشكل عليه أن المالئكة الحفظة ل يصعدون إل بعد صالة العصر وبعد صالة 
الصبح، ويبعد أن العمل يصعد قبل صعودهم، وقد يراد بالصعود القبول، قاله 

البيجوري)))، وقال المناوي))): قد يراد بالصعود تعلق علم اهلل به.

)))  »المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية« )ص: 479(.

)))  »المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية« )ص: 479(.
)))  »شرح الشمائل« للمناوي )91/2(.

ْمِس َفَقاَل:  ْرَبَع َرَكَعاٍت ِعنَْد َزَواِل الشَّ
َ ْ
ُت: يَا رَُسوَل اهلل، إِنََّك تُْدِمُن َهِذهِ األ

ْ
َفُقل

ْهُر،  ْمِس فَاَل تُْرتَُج])[ َحتَّ تَُصل])[ الظُّ َماِء ُتْفتَُح ِعنَْد َزَواِل الشَّ بَْواَب السَّ
َ
»إِنَّ أ

ِف ُكرِِّهنَّ قَِراَءٌة؟ قَاَل: »َنَعْم«، 
َ
ُت: أ

ْ
«، قُل اَعِة َخرْيٌ َك السَّ

ْ
ْن يَْصَعَد])[ ِل ِف تِل

َ
ِحبُّ أ

ُ
فَأ

.»
َ

ُت: َهْل ِفيِهنَّ تَْسِليٌم فَاِصٌل؟ قَاَل: »ل
ْ
قُل
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]1[ »أحمد بن منيع« إلخ، غرض المصنف بإيراد هذا السند أن أحمد بن منيع روى 
أبي معاوية  بالشك في ذكر قزعة وعدمه، وروى عن  الحديث عن هشيم  هذا 
بالواسطة بدون الشك، والجزم قاٍض على الشك، فكانت واسطة قزعة ثابتة في 
الرواية، وكذا بإثبات الواسطة أخرجه ابن ماجه واإلمام أحمد في »مسنده«))( إل 

أن أبا داود))( أخرجه عن ابن منجاب عن قرثع عن أبي أيوب، فتأمل.

]2[ »أبو معاوية« قيل: هو هشيم المذكور في السند المتقدم، وأشكل بأنه إن كان كذلك 
فال فائدة لتكرار السند، ووّجه بأن الغرض أن ابن منيع روى تارًة عن هشيم بالتردد، 
الكنية عدة  بهذه  المشهور  بأن  وأنت خبير  قلت:  المناوي)4(،  قاله  بدونه،  وتارة 

رجال، لكن الظاهر هناك هو كونه هشيمًا المذكور، فإنه أيضًا يكنى بأبي معاوية.

بُو ُمَعاِوَيَة])[، َثنَا ُعبَيَْدُة، َعِن إِبَْراِهيَم، 
َ
ْحَُد ْبُن َمِنيٍع])[، َثنَا أ

َ
َثنَا أ 294 - َحدَّ

ْوَُه. 
َ

يُّوَب، َعِن انلَّيِبرِّ ملسو هيلع هللا ىلص ن
َ
يِب أ

َ
َعْن َسْهِم بِْن ِمنَْجاٍب، َعْن قَزََعَة، َعِن الَقْرثَِع، َعْن أ

ُد ْبُن ُمْسِلِم بِْن  مَّ بُو َداوَُد، َثنَا حمَُ
َ
نَا أ

َ
ـُمثَىن)))، أ

ْ
ُد ْبُن ال َثنَا حُمَمَّ 295 - َحدَّ

]294[ تقدم تخريجه في الذي قبله.
]295[ ت: 478، ن في الكبرى: 329، حم: 411/3.

)))  قوله: »حدثنا محمد المثنى« إلخ، مناسبة هذا الحديث بعنوان الباب غير ظاهرة؛ ألن وقت 
وأما  الضحى،  تكون صالة  الزوال ال  بعد  كانت  التي  الصالة  الزوال، وهذه  قبل  الضحى 
الحديث السابق والالحق حيث ورد فيهما أنه كان يصلي أربعًا عند الزوال، فمناسب به ألن 

عنده متناول لوقتها، )س(.
)))  »سنن ابن ماجه« )1157(، و»مسند أحمد« )416/5(.

)))  »سنن أبي داود« )1270(.
)4)  »شرح الشمائل« للمناوي )91/2(.
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]1[ »عبد الكريم« هو ابن مالك الجزري.

]2[ هذه قرينة على أن المراد في الرواية السابقة بقوله: عند زوال الشمس هو بعد 
هي  هل  الصالة  هذه  في  واختلفوا  تجوز،  ل  الزوال  عند  الصالة  فإن  الزوال، 
ِوْرٌد  صالة الزوال أو سنة الظهر؟ قال القاري: أبعد ابن حجر حيث قال: هذه 
مستقل سببه انتصاف النهار، وُبعده ل يخفى إذ ل يعرف منه صلى اهلل عليه وسلم 
المداومة حينئذ على غير سنة الظهر، ولذا لم يعد أحد من الفقهاء صالة الزوال 
ل من السنن المؤكدة ول من المستحبة، انتهى مختصرًا))(، ووافق المناوي ابن 

حجر إذ قال: هذه األربع ِوْرٌد مستقل سببه انتصاف النهار إلى آخر ما قاله))(.

]3[ »المقدمي« بضم الميم وفتح القاف وتشديد الدال المهملة المفتوحة، هو عمر بن 
علي بن عطاء بن مقدم المقدمي.

، َعْن ُمَاِهٍد، َعْن َعبِْد اهلل  ـَجَزرِيرِّ
ْ
ـَكِريِم])[ ال

ْ
اِح، َعْن َعبِْد ال ـوَضَّ

ْ
يِب ال

َ
أ

ْمُس  ْن تَُزوَل])[ الشَّ
َ
ْرَبًعا َبْعَد أ

َ
نَّ رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َكَن يَُصلرِّ أ

َ
ائِِب: أ ابِْن السَّ

ْن يَْصَعَد 
َ
ِحبُّ أ

ُ
َماِء، فَأ بَْواُب السَّ

َ
َها َساَعٌة ُتْفتَُح ِفيَها أ ْهِر، َوقَاَل: »إِنَّ َقبَْل الظُّ

ِل ِفيَها َعَمٌل َصاِلٌح«. 

 ،]([ ِمُّ ـُمَقدَّ
ْ
))) ال ٍّ بُو َسلََمَة َيَْي ْبُن َخلٍَف، َثنَا ُعَمُر ْبُن َعِ

َ
َثنَا أ 296 - َحدَّ

]296[ ت: 424، ن: 874، جه: 1161، حم: 160/1.
قوله: »عمر بن علي« ابن عطاء بن مقدم ـ بقاف على وزن محمد ـ بصري، أصله واسطي،   (((

ثقة، كان يدلس شديدًا، »التقريب« )رقم: 4952(، )س(.
)))  انظر: »جمع الوسائل« )92/2(.

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )92/2، 93(.
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]1[ قال الغزالي في »اإلحياء«)5(: وليطول هذه الركعات وليقرأ فيها سورة البقرة أو 
سورة من المئين أو أربعًا من المثاني، انتهى.

]2[ قال القاري)6(: المراد بالتطوع غير الفرض، فيشمل السنن المؤكدة والمستحبة 
وغيرها من صالة الضحى وأمثالها، انتهى.

]3[ نسبة لبني عنبر حي من تميم، »م«.
]4[ »حرام« بمهملتين مفتوحتين، ابن معاوية، وهو حرام بن حكيم بن خالد بن سعد 

ابن الحكم، ووهم من جعلهما اثنين، قاله القاري)7(.

َن 
َ
نَُّه ك

َ
، أ ٍّ

ِصِم بِْن َضْمَرَة، َعْن َعِ
َ
يِب إِْسَحاَق، َعْن ع

َ
َعْن ِمْسَعِر بِْن ِكَداٍم)))، َعْن أ

])[ ِفيَها.  َواِل))) َوَيُمدُّ نَّ انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكَن يَُصلرِّيَها ِعنَْد الزَّ
َ
ْرَبًعا، وََذَكَر أ

َ
ْهِر أ يَُصلرِّ َقبَْل الظُّ

ـبَيِْت
ْ
)42( بَاُب َصاَلِة الـتََّطوُِّع])[ فِي ال

َعْن   ، َمْهِديٍّ ْبُن  ِن  الرَّحَْ َعبُْد  َثنَا   ،]([((( ـَعنَْبِيُّ
ْ
ال َعبَّاٌس  َثنَا  297 - َحدَّ

ِه  ـَحارِِث، َعْن َحَراِم]4[ بِْن ُمَعاِوَيَة)4)، َعْن َعمرِّ
ْ
ـَعاَلِء بِْن ال

ْ
ُمَعاِوَيَة بِْن َصاِلٍح، َعِن ال

]297[ ق: 1378.
)))  »كدام« بكسر أوله وفتح ثانية وبالدال المهملة، ومسعر ثقة على ما في »التقريب« )رقم: 

6605(، )س(.
أربعًا  الظهر  قبل  قوله: كان يصلي  ويعّينه  إليه،  أشرنا  أي: عقيبه كما  الزوال«  قوله: »عند    (((

ويمّد فيها أي: يطيل فيها. )الحنفي( ]انظر: »جمع الوسائل« )93/2([، )س(.
البصري  أبو الفضل  العنبري  إسماعيل  بن  عبد العظيم  بن  عباس  أي:  »عباس«  قوله:    (((

الحافظ، قال أبو حاتم: صدوق، وقال النسائي: ثقة مأمون. »تهذيب« )121/5(، )س(.
)4)  في نسخة: »الحكيم الدمشقي«.
)5)  »إحياء علوم الدين« )339/1(.

)6)  »جمع الوسائل« )92/2(.

)7)  »جمع الوسائل« )92/2(.
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]1[ »عبد اهلل بن سعد« األنصاري الحـرامي، ووهـم من جـعله عبد اهلل بن سعيد 
بالياء.

إلى  أدعى  يكون  يفعله  ما  أن  له  بين  إذ  الجواب  في  زيادة  وفيه  ]2[ صيغة تعجب، 
التأسي به، وليفهمه أنه ل فرق في كونها أفضل في البيت بين قرب المسجد عن 

بيته وبعده عنه، »م«))(.

]3[ قال البيجوري))(: وفي بعض النسخ: »صيام رسول اهلل« ملسو هيلع هللا ىلص، وكل منهما 
مصدر لصام، فهما بمعنى واحد، وهو لغة: اإلمساك ولو عن الكالم، ومنه 
قوله تعالى: ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ﴾ اآلية ]مريم: 26[، وشرعًا: اإلمساك 
عن المفطرات جميع النهار بنية، والمراد به هاهنا ما يشمل الفرض والنفل، 

انتهى.

اَلةِ ِف  اَلةِ ِف بَيِْت َوالصَّ ُت رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعِن الصَّ
ْ
ل
َ
َعبِْد اهلل بِْن َسْعٍد])[ قَاَل: َسأ

َصلرَِّ ِف بَيِْت 
ُ
ْن))) أ

َ
ـَمْسِجِد! فََل

ْ
قَْرَب])[ بَيِْت ِمَن ال

َ
ـَمْسِجِد قَاَل: قَْد تََرى َما أ

ْ
ال

ْن تَُكوَن َصاَلًة َمْكتُوَبًة. 
َ
 أ

َ
ـَمْسِجِد إِل

ْ
َ ِف ال َصلرِّ

ُ
ْن أ

َ
َّ ِمْن أ َحبُّ إِلَ

َ
أ

)43( بَاُب َما َجاَء فِي َصْوِم])[ رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

يُّوَب، َعْن َعبِْد اهلل 
َ
َثنَا ُقتَيْبَُة ْبُن َسِعيٍد، َثنَا َحَّاُد ْبُن َزيٍْد، َعْن أ 298 - َحدَّ

]298[ خ: 1969، م: 1156، د: 2434، ت: 768، ن: 2183، حم: 227/6.
)))  هذا فاء الفصيحة، أي: إذا عرفت هذا فاعلم أن صالتي، إلخ. )س(.

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )93/2(.
)))  »المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية« )ص: 483(.
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القسطالني: وهو  الرفع، قال  الرواية الصحيحة، وجوز بعضهم  بالنصب على   ]1[
ضعيف روايًة ودرايًة.

]2[ أي: الشهر كله، أو داوم على الصيام، وعّبر عن المستقبل بالماضي دللة على 
عدم الشك في تحققه، »م«)5(.

]3[ قيدت به ألن األحكام إنما كثرت من حين قدمها، ورمضان لم يفرض إل فيها.

]4[ بضم الحاء المهملة وسكون الجيم، »ق«)6(.

َن يَُصوُم َحتَّ 
َ
ُت َعئَِشَة َعْن ِصيَاِم رَُسوِل اهلل))) ملسو هيلع هللا ىلص، قَالَْت: ك

ْ
ل
َ
ابِْن َشِقيٍق قَاَل: َسأ

 

ْفَطَر، قَالَْت: َوَما َصاَم رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
َنُقوَل))):])[ قَْد َصاَم])[، َوُيْفِطُر َحتَّ َنُقوَل: قَْد أ

 َرَمَضاَن.
َّ

ـَمِدينََة])[ إِل
ْ
َشْهًرا َكِماًل ُمنُْذ قَِدَم ال

يٍْد، َعْن  ُّ ْبُن ُحْجٍر]4[، َثنَا))) إِْسَماِعيُل ْبُن َجْعَفٍر، َعْن ُحَ َثنَا َعِ 299 - َحدَّ
ْهِر َحتَّ  َن يَُصوُم ِمَن الشَّ

َ
)4) ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: ك نَُّه ُسئَِل َعْن َصْوِم انلَّيِبرِّ

َ
نَِس بِْن َمالٍِك، أ

َ
أ

]299[ خ: 1141، م: 1158، ت: 769، حم: 236/3.
)))  في نسخة: »النبي«.

)))  حتى نقول: قيل الرواية بالنون، وقد وجدت النسخ بالتاء على الخطاب كأنها قالت: حتى 
تقول أيها السامع لو أبصرته، والرواية أيضا بنصب نقول، وهو األكثر في كالمهم، ومنهم 
 .])94/2( الوسائل«  »جمع  ]انظر:  )الحنفي(  الموضع.  هذا  مثل  في  المستقبل  رفع  من 

)س(.
)))  في نسخة: »أخبرنا«.

)4)  في نسخة: »رسول اهلل«.
)5)  »شرح الشمائل« للمناوي )94/2(.

)6)  »جمع الوسائل« )74/1(.
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وجوه،  ثالثة  بالخطاب  أو  المجهول  بناء  على  بالتحتانية  أو  الجمع  بنون   ]1[
»القاري«، وجعل المناوي الثاني أيضًا ببناء المعروف فقال: وفيه ضمير من 

غير مرجع))(.

]2[ بالنصب، ووجهه ظاهر، وروي بالرفع على أن »أن« مخففة من الثقيلة، )ق(.

]3[ قال المناوي))(: ل يشكل على الحديث قول عائشة: كان إذا صلى صالة داوم 
عليها، وقولها: كان عمله ديمة، ألن المراد بذلك ما اتخذ راتبًا ل مطلق النفل، 
التعارض، قال ميرك: وهو ل  الحديثين وإل فظاهرهما  بين  فهذا وجه الجمع 
يشفي العليل كما ترى، قال القاري)4(: واألظهر أن يقال: أعمال العمل المسمى 
بالتهجد مثالً تارة في أول الليل وتارة في آخره ل ينافي مداومة العمل كما أن 
يشفي  ظاهر  وهو  آخره،  في  وتارة  الوقت  أول  في  يصلي  تارة  الفرض  صالة 

العليل، انتهى.

ْن يَُصوَم 
َ
 يُِريَد أ

َ
ْن ل

َ
ْن ُيْفِطَر ِمنُْه، َوُيْفِطُر ِمنُْه َحتَّ يََرى أ

َ
 يُِريَد])[ أ

َ
ْن ل

َ
يَُرى])[ أ

 نَائًِما 
َ

ْيتَُه ُمَصلرِّيًا، َول
َ
ْن رَأ

َ
 أ

َ
ْن تََراهُ ِمَن اللَّيِْل ُمَصلرِّيًا إِل

َ
 تََشاُء أ

َ
ِمنُْه َشيْئًا. َوُكنَْت ل

ْيتَُه نَائًِما)))])[.
َ
 رَأ

َ
إِل

)))  »إل رأيته نائمًا« يعني أنه ملسو هيلع هللا ىلص صلى من الليل وقت الصالة، ونام فيه وقت النوم، وهذا إشارة 
إلى أن أمره كان قصدًا ل إفراطًا ول تفريطًا. )الحنفي( ]انظر: »جمع الوسائل« )96/2([. 

)س(.
)))  »جمع الوسائل« )95/1(، و»شرح الشمائل« للمناوي )95/2(.

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )96/2(.
)4)  »جمع الوسائل« )96/2(.
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]1[ هذا ينافي ما سبق أنه ملسو هيلع هللا ىلص لم يصم شهرًا كاماًل غير رمضان، وجمع بأن المراد 
أنه صام أكثره لرواية مسلم: كان يصوم شعبان كله، كان يصومه إل قليالً، قال 
النووي: الثاني مفسر لألول، يعني معنى قولها: »كله« غالبه، فقد نقل الترمذي عن 
ابن المبارك أنه قال: جاء في كالم العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال: صام الشهر 
كله، واستبعده الطيبي معلاًل بأن الكل تأكيد إلرادة الشمول ودفع التجوز، فتفسيره 
بالبعض مناٍف له، قال: فيحمل على أنه كان يصومه كله في وقت، ويصوم أكثره 
في وقت آخر، لئال يتوهم أنه واجب كرمضان، فعلى هذا مراد عائشة رضي اهلل 
عنها وابن عباس رضي اهلل عنهما من قولهما: ما صام شهرًا ما صامه على الدوام، 
وقيل: المراد بقولها: »كله« أنه يصوم من أوله تارًة وآخره أخرى وأثنائه طورًا، =

يِب بِْشٍ قَاَل: 
َ
بُو َداوَُد، َثنَا ُشْعبَُة، َعْن أ

َ
َثنَا حَمُْموُد ْبُن َغياَْلَن، َثنَا أ 300 - َحدَّ

، َعِن ابِْن َعبَّاٍس قَاَل: َكَن انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص يَُصوُم َحتَّ َنُقوَل  رْيٍ
َسِمْعُت َسِعيَد ْبَن ُجبَ

ْن يَُصوَم، َوَما َصاَم َشْهًرا 
َ
ْن ُيْفِطَر ِمنُْه، َوُيْفِطُر َحتَّ َنُقوَل َما يُِريُد أ

َ
َما يُِريُد أ

 َرَمَضاَن.
َّ

ـَمِدينََة إِل
ْ
َكِماَل ُمنُْذ قَِدَم ال

، َعْن ُسْفيَاَن، َعْن  اٍر، َثنَا َعبُْد الرَّْحَِن ْبُن َمْهِديٍّ ُد ْبُن بَشَّ َثنَا حُمَمَّ 301 - َحدَّ
يُْت 

َ
مرِّ َسلََمَة، قَالَْت: َما رَأ

ُ
يِب َسلََمَة، َعْن أ

َ
ـَجْعِد، َعْن أ

ْ
يِب ال

َ
َمنُْصوٍر، َعْن َسالِِم بِْن أ

))) إَِل َشْعبَاَن])[ َوَرَمَضاَن.  انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص يَُصوُم َشْهَريِْن ُمتَتَابَِعنْيِ

]300[ خ: 1971، م: 1157، د: 2430، ن: 2346، جه: 1711، حم: 227/1.
]301[ د: 2336، ت: 736، ن: 2175، جه: 1648، حم: 293/6.

»شهرين متتابعين« أي: قبل أن يقدم المدينة، فال ينافي ما سبق من أنه: ما صام شهرًا كاماًل   (((
منذ قدم المدينة إال رمضان، وقيل: يجوز أن يكون من قبيل إعطاء األكثر حكم الكل، كذا 

وقع في )الحنفي( أيضًا، )س(.
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فال يخلي شيئًا منه من صيام، ول يخلو عن بعد، أو على أنه ملسو هيلع هللا ىلص صام شعبان كله،   =
واطلعت عليه أم سلمة، ولم يطلع عليه ابن عباس وعائشة، »ق«))).

]1[ »قال أبو عيسى« إلخ، غرض المصنف دفع ما يظهر في هذا الحديث من الختالف 
على أبي سلمة بأن سالمًا رواه عن أبي سلمة عن أم سلمة، وغير واحد رواه عنه 

عن عائشة، فدفعه المصنف بقوله: إنه يحتمل أن أبا سلمة روى عنهما جميعًا.

]2[ يشكل عليه بأن المصنف أخرج الحديث في »الجامع« بهذا اإلسناد، وحكم عليه 
بأنه حسن، فكيف حكم عليه في »الشمائل« بالصحة، وأجيب بأنه حكم هاهنا 
بالصحة على اإلسناد، والحكم على اإلسناد بالحسن أنزل درجة من الحكم على 

الحديث بالصحة، كما ذكره ابن الصالح، »م«))).

]3[ أي: كثير من الرواة، قال ميرك))): رواه محمد بن إيراهيم التيمي عن أبي سلمة 
البخاري وغيره،  أبو النضر عند  كثير وسالم  أبي  بن  يحيى  عن عائشة، ووافقه 
ومحمد بن إبراهيم وزيد بن أبي غياث عند النسائي، وخالفهم يحيى بن سعيد 

وسالم بن أبي الجعد، فروياه عن أبي سلمة عن عائشة، »ق«)4).

)))  »جمع الوسائل« )97/2(.
)))  »شرح الشمائل« للمناوي )97/2(.

)))  »جمع الوسائل« )97/2(.

)4)  »جمع الوسائل« )97/2(.

مرِّ 
ُ
يِب َسلََمَة، َعْن أ

َ
بُو ِعيىس])[: َهَذا إِسنَاٌد])[ َصِحيٌح وََهَكَذا قَاَل: َعْن أ

َ
قَاَل أ

يِب َسلََمَة، َعْن َعئَِشَة، َعِن انلَّيِبرِّ ملسو هيلع هللا ىلص. 
َ
ـَحِديَث َغرْيُ َواِحٍد])[، َعْن أ

ْ
َسلََمَة، َوَروَى َهَذا ال
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]1[ حال من مفعول »لم أر«، إن كانت الرؤية بصرية، وإل بأن كانت علمية، وهو 
األظهر، فهي مفعول ثان، وقوله: أكثر صفة مفعول مطلق، أي: صيامًا أكثر من 

صيام النبي ملسو هيلع هللا ىلص في شعبان »ق«))(.

]2[ »بل كان« إلخ، يعني أن ما ل يصومه من شعبان في غاية من القلة بحيث يظن أنه 
صام كله، فكلمة »بل« للترقي، ول ينافيه حينئٍذ قولها: »إل قلياًل«، ول ما سبق من 
أنه ما صام شهرًا كامالً منذ قدم المدينة، ويشكل إكثاره عليه السالم صيام شعبان 
مع أنه ورد عند مسلم وغيره: أفضل الصيام بعد رمضان صوم شهر اهلل المحرم، 
في  الصوم  عن  تمنعه  أعذار  السالم  عليه  له  يعرض  كان  أنه  باحتمال  وأجيب 
المحرم كالسفر وغيره، أو ألن لشعبان تخصيص رفع األعمال، وهو ل يوجد في 
المحرم، أو ألنه عليه السالم ما علم أفضلية المحرم إل في آخر عمره الشريف، =

ـَحِديَث، 
ْ
بُو َسلََمَة ْبُن َعبِْد الرَّْحَِن))) قَْد َروَى َهَذا ال

َ
ْن يَُكوَن أ

َ
َوَيْتَِمُل أ

يًعا، َعِن انلَّيِبرِّ ملسو هيلع هللا ىلص. مرِّ َسلََمَة َجِ
ُ
َعْن َعئَِشَة َوأ

بُو َسلََمَة، َعْن 
َ
ِد بِْن َعْمٍرو، َثنَا أ مَّ َثنَا َهنَّاٌد، َثنَا َعبَْدُة)))، َعْن حمَُ 302 - َحدَّ

َثَ ِمْن ِصيَاِمِه ِف َشْعبَاَن، 
ْ
ك

َ
َر رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يَُصوُم])[ ِف َشْهٍر أ

َ
َعئَِشَة قَالَْت: لَْم أ

 قَِلياًل بَْل َكَن])[ يَُصوُمُه ُكَُّه.
َّ

َكَن يَُصوُم َشْعبَاَن إِل

]302[ خ: 1970، م: 782، د: 2434، ت: 737، ن: 2179، جه: 1710، حم: 84/6.
التابعين،  من  الزهري،  زهرة  بن  عبد الحارث  بن  عوف  بن  عبد الرحمن«  بن  »أبو سلمة   (((

واسم أبي سلمة كنيته، وقيل: إن اسمه عبد اهلل. )س(.
والطبقة،  األعمش  عبد الرحمن، عن  اسمه  المقرئ،  الكالبي  أبو محمد  ابن سليمان  هو    (((
ثماٍن  مات  فقره،  وشدة  صالحه  مع  وزيادة  ثقة  أحمد  قال:  والطبقة،  وأحمد  هناد  وعنه 

وثمانين ومائة، »الكاشف« )رقم: 3526(، )س(.
)3(  »جمع الوسائل« )98/2(.
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قاله البيجوري))(، قلت: يحتمل أن المراد بشهر المحرم صوم بعضه وهو يوم   =
عاشوراء دون تمام الشهر، وكان عليه السالم يصومه فال إيراد.

]1[ »عبيد اهلل بن موسى« بلفظ التصغير، فما في بعض النسخ عن عبد اهلل بن موسى 
غلط.

]2[ بغين معجمة فنون مشددة.

]3[ »عبد اهلل« أي: ابن مسعود كما هو مصرح في رواية »المشكاة« مع أنه يكون هو 
المراد عند اإلطالق في اصطالح المحدثين، قاله القاري ))(.

]4[ »غرة« بضم غين معجمة وتشديد راء أي: أوله، والمراد هناك أوائله.

]5[ قيل: ما كافة، وقيل: صلة لتأكيد معنى القلة، وقيل: مصدرية، أي: قل كونه مفطرًا 
يوم الجمعة، وهو دليل ألبي حنيفة ومالك حيث ذهبا إلى أن صوم يوم الجمعة =

ُق
ْ
، َثنَا ُعبَيُْد اهلل])[ ْبُن ُموَس، َوَطل ـُكوِفُّ

ْ
ـَقاِسُم ْبُن ِدينَاٍر ال

ْ
َثنَا ال  303 - َحدَّ

، َعْن َعبِْد اهلل])[ قَاَل: َكَن رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  ابِْن َغنَّاٍم])[، َعْن َشيْبَاَن، َعْن َعِصٍم، َعْن ِزرٍّ
ـُجُمَعِة.

ْ
يَـاٍم، َوقَلََّما]5[َكَن ُيْفِطُر))) يَـْوَم ال

َ
ةِ]4[ ُكرِّ َشْهٍر ثاََلثََة أ يَـُصـوُم ِمـْن ُغـرَّ

]303[ د: 2450، ت: 742، ن: 2368، جه: 1725، حم: 406/1.
)))  »قلما كان« إلخ، قال القاضي: يحتمل أنه كان ملسو هيلع هللا ىلص يمسك قبل الصالة، ول يتغّدى إل بعد 
أداء الصالة، كما روي عن سهل بن سعد الساعدي. »الطيـبي« )1613/5(.فال يخالف ما 
ثبت في »الصحيحين« )خ: 1985( )م: 1147( عن أبي هريرة قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»ل يصوم أحدكم يوم الجمعة إل أن يصوم قبله أو بعده«، تأويله أنه يضم معه ما قبله أو ما 

بعده، أو أنه مختص به كصوم الوصال. )س(.
)))  »المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية« )ص: 487(.

)))  »جمع الوسائل« )99/2(.
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وحده حسن، وعند جمهور الشافعية يكره إفراده بالصوم لرواية الصحيحين عن   =
أبي هريرة مرفوعًا: »ل يصوم أحدكم يوم الجمعة«، الحديث إلى آخر ما بسطه 
القاري)))، وفيه أيضًا قال القاضي: يحتمل أن يكون المعنى أنه ملسو هيلع هللا ىلص ل يتغدى إل 

بعد الجمعة كما روي عن سهل بن سعد الساعدي، وبعده ل يخفى، انتهى.

كل  في  األقوال  واختلفت  »األوجــز«)))،  في  ذلك  في  المذاهب  اختالف  وبسط   
مذهب من مذاهب األئمة، والجملة المرجح عند الشافعية والحنابلة كراهة اإلفراد، 

وعند المالكية ندب الصوم، واختلف الترجيح عند الحنفية في الندب والكراهة.

]1[ »قال أبو عيسى« إلخ، غرض المصنف بيان توثيقه، ويشكل عليه بأنه تقدمت ترجمته 
في أبواب الضحى، فكان األنسب إيراد التوثيق هناك، وأجيب بأنه احتيج إلى بيان 

توثيقه هاهنا؛ ألن ما رواه هاهنا يعارضه ما مر من أنه ملسو هيلع هللا ىلص كان يصوم غرة كل شهر.

]2[ »الضبعي« بضم المعجمة وفتح الموحدة بعدها مهملة، نسبة إلى ضبيعة بن قيس 
ابن ثعلبة، قاله السمعاني في »األنساب«))).

]304[ م: 1160، د: 2453، ت: 763، جه: 1709، حم: 145/6.
)))  »جمع الوسائل« )100/2(.

)))  »أوجز المسالك« )366-360/5(.
)))  »األنساب« )376/8(.

نَا ُشْعبَُة، َعْن يَِزيَد الررِّْشِك 
َ
بُو َداوَُد، أ

َ
َثنَا حَمُْموُد ْبُن َغياَْلَن، َثنَا أ 304 - َحدَّ

يَّاٍم ِمْن ُكرِّ 
َ
َكاَن انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص يَُصوُم ثاََلثََة أ

َ
ُت ِلَعائَِشَة: أ

ْ
قَاَل: َسِمْعُت ُمَعاَذةَ قَالَْت: قُل

يرِِّه َصاَم.
َ
 ُيبَاِل ِمْن أ

َ
يرِِّه َكَن يَُصوُم؟ قَالَْت: َكَن ل

َ
ُت: ِمْن أ

ْ
َشْهٍر؟ قَالَْت: َنَعْم، قُل

، وَُهَو ثَِقٌة،  ْصِيُّ
ـبَ

ْ
])[ ال بَِعُّ بُو ِعيىس])[: يَِزيُد الررِّْشُك ُهَو يَِزيُد الضُّ

َ
قَاَل أ
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]1[ »الرشك« إلخ، اختلف في معنى الرشك، وسبب تلقيبه به، فقيل: إنه بمعنى كثير 
اللحية، وتقدم في باب الضحى، ومال المصنف إلى أنه بمعنى القسمة، وكان 
يزيد يعرف علم القسمة، أو كان يباشرها من جهة المملكة، وكان ماهرًا في قسمة 
األراضي وحرفها، وقيل: الرشك: العقرب، لقب به لدخوله في لحيته ومكثه 
العسقالني: هو  الغيرة والرشك، قال  ثالثًا، وقيل: ألنه كان غيورًا، فكان عين 
قاله  أوله،  الغيرة، وعّرب فغير  الفارسية بمعنى  بالفتحة في  المعتمد، فالرشك 

القاري))).

]2[ »عمرو بن علي« بفتح أوله وبالواو، هو أبو حفص الفالس الحافظ.

]3[ »عبد اهلل بن داود« كذا في األصل، وكذا في »الجامع الترمذي« والنسائي، فما 
في نسخة القاري والمناوي))) عن عبد اهلل بن أبي داود بزيادة لفظ »أبي« سهو 

من الناسخ.

]4[ »الجرشي« بضم جيم وفتح راء فشين معجمة: موضع باليمن.

]305[ ت: 745، ن: 2187، جه: 1739، حم: 80/6.
)))  »جمع الوسائل« )104/2(.
)))  »جمع الوسائل« )101/2(.

ْبُن  َوإِْسَماِعيُل  َزيٍْد،  ْبُن  َسِعيٍد، وََحَّاُد  ْبُن  ـَوارِِث 
ْ
ال َوَعبُْد  ُشْعبَُة،  َعنُْه  َوَروَى 

اُم، َوالررِّْشُك])[  ـَقسَّ
ْ
ـَقاِسُم َوُيَقاُل: ال

ْ
ِة، وَُهَو يَِزيُد ال ئِمَّ

َ ْ
إِبَْراِهيَم، َوَغرْيُ َواِحٍد ِمَن األ

اُم. ـَقسَّ
ْ
ِة ُهَو ال ـبَْصَ

ْ
ْهِل ال

َ
بِلَُغِة أ

ٍّ ])[، َثنَا َعبُْد اهلل ْبُن َداوَُد])[، َعْن ثَْوِر  بُو َحْفٍص َعْمُرو ْبُن َعِ
َ
َثنَا أ  305 - َحدَّ

]4[، َعْن َعئَِشَة قَالَْت: َكَن  ـُجرَِشرِّ
ْ
ابِْن يَِزيَد، َعْن َخادِلِ بِْن َمْعَداَن، َعْن َربِيَعَة ال
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يتعمد  األول  على  فالمعنى  بالستعمال،  أحرى  هو  ما  وطلب  تعمده  تحراه:   ]1[
صومهما فيصبر عن الصوم منتظرًا لهما، وعلى الثاني مجتهدًا في إيقاع الصوم 

فيها، »م«))(.

]2[ بصيغة المفعول، واختلفت نسخ »الشمائل« في صفته بين المديني والمدني، 
واألكثر على األول، قال المناوي))(: هو عبد السالم بن حفص الليثي أو السلمي، 

ولهم أبو مصعب آخر وآخر، انتهى.

بفاء  المناوي)4(:كعمامة  وقال  مهملة،  عين  األلف  وبعد  الراء  بكسر  »رفاعة«   ]3[
ومهمالت.

ـَخِميِس.
ْ
))) َوال انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيتََحرَّى])[ َصْوَم اإِلثْننَْيِ

يِب 
َ
أ َعْن  نٍَس، 

َ
أ بِْن  َمالِِك  َعْن   ، ـَمِديِنُّ

ْ
ال ُمْصَعٍب])[  بُو 

َ
أ َثنَا  َحدَّ  -  306

يِب َسلََمَة بِْن َعبِْد الرَّْحَِن، َعْن َعئَِشَة قَالَْت: َما َكَن رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
، َعْن أ انلَّْضِ

َثَ ِمْن ِصيَاِمِه ِف َشْعبَاَن.
ْ
ك

َ
يَُصوُم ِف َشْهٍر أ

ِد بِْن ِرفَاَعَة])[، َعْن  بُو َعِصٍم، َعْن حُمَمَّ
َ
ُد ْبُن َيَْي، َثنَا أ َثنَا حُمَمَّ 307 - َحدَّ

]306[ خ: 1970، م: 1156، د: 2434، ت: 737، ن: 2178، جه: 1710، حم: 84/6.
]307[ ت: 747، جه: 1740، حم: 329/2.

)))  قوله: »صوم اإلثنين« قد ثبت عند مسلم )1162( عن أبي قتادة قال: سئل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
عن صوم اإلثنين، فقال: »فيه ولدت وفيه أنزل علّي فأحّب« الحديث، )س(.

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )101/2(.

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )103/2(.

)4)  »شرح الشمائل« للمناوي )102/2(.
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]1[ »تعرض« إلخ، أشكل عليه برواية مسلم))(: »يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، 
وعمل النهار قبل عمل الليل«، وأجيب بأن الرفع غير العرض، وفيه توجيهات 
أخر، قال المناوي))(: وكذا تعرض ليلة النصف من شعبان وليلة القدر،فاألول 
إجمالي باعتبار األسبوع، والثاني والثالث باعتبار العام، وفائدة تكرير العرض 
إظهار شرف العاملين بين المأل األعلى، وبالخبر يعلم شذوذ قول الحلبي اعتياد 

صومها مكروه، انتهى.

]2[ الفاء لسببية السابق لاّلحق.

]3[ »خيثمة« بفتح خاء معجمة وثاء مثلثة بينهما تحتانية.

]4[ سمي به ألن السبت القطع، وذلك اليوم انقطع فيه الخلق، ألنه عز اسمه خلق 
السماوات واألرض في ستة أيام، ابتدأ يوم األحد وختم يوم الجمعة بخلق آدم 

عليه السالم، انتهى.

قَاَل:  ))) ملسو هيلع هللا ىلص  انلَّيِبَّ نَّ 
َ
أ ُهَريَْرَة،  يِب 

َ
أ َعْن  بِيـِه، 

َ
أ َعْن  َصاِلٍح،  يِب 

َ
أ بِْن  ُسَهيِْل 

َعَمِل  ُيْعَرَض  ْن 
َ
أ  ]([ ِحبُّ

ُ
فَأ ـَخِميِس 

ْ
َوال اإِلثْننَْيِ  يَْوَم  ْعَماُل 

َ ْ
األ »ُتْعَرُض])[ 

نَا َصائٌِم«.
َ
َوأ

: َثنَا ُسْفيَاُن، 
َ

ْحََد، َوُمَعاِوَيُة ْبُن ِهَشاٍم، قَال
َ
بُو أ

َ
َثنَا حَمُْموُد ْبُن َغياَْلَن، َثنَا أ 308 - َحدَّ

بَْت]4[ ْهِر السَّ َعْن َمنُْصوٍر، َعْن َخيْثََمَة])[، َعْن َعئَِشَة قَالَْت: َكَن رَُسوُل الّل ملسو هيلع هللا ىلص يَُصوُم ِمَن الشَّ

]308[ ت: 746.
)))  في نسخة: »رسول اهلل«.

)))  »صحيح مسلم« )179(.
)))  »شرح الشمائل« للمناوي )102/2(.
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أراد ملسو هيلع هللا ىلص  المظهر:  قال  لـ»يصوم«،  فيه  مفعول  أنه  على  قبله  وفيما  فيه  بالنصب   ]1[
أن يبين سنية جميع أيام األسبوع، وإنما لم يصمها متوالية لئال يشق على األمة 
ابن  الجمعة، وقد ذكر في حديث  الحديث يوم  به، ولم يذكر في هذا  القتداء 
إلى ما قبله أو  ا  أنه ملسو هيلع هللا ىلص قلما كان يفطره أي: منفردًا أو منضمًّ مسعود قبل هذا: 
صومه،  يكره  كان  ألنه  الجمعة  ترك   :)4( المناوي  وقال  القاري))(،  قاله  بعده، 

انتهى، وأنت خبير بأن الكراهة ليست في المنضمة.

ـَخِميَس])[.
ْ
ْربَِعاَء َوال

َْ
ْهِر الَْخِر اثلُّاَلثَاَء))) َواأل )))، َوِمَن الشَّ ثْننَْيَ ِ

َ
َحَد َواإل

َ ْ
 َواأل

)))  »واإلثنين« وينبغي أن يعلم أن قوله: »واإلثنين« روي بكسر النون على أن إعرابه بالحروف 
وهو القياس من جهة العربية، وروي بفتح النون بناء على أنه جعل لفظ المثنى علمًا لذلك 
اليوم، فأعرب بالحركة ال بالحرف على ما قيل في حديث أم سلمة رضي اهلل عنها قالت: 
كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يأمرني أن أصوم ثالثة أيام من كل شهر، أولها اإلثنين والخميس، حيث 

القياس االثنان ألنه خبر مبتدأ، )س(.
)))  »الثالثاء« فعاالء إما مصدر كالبراكاء بمعنى الثبات في الحرب، وإما اسم كالثالثاء، وإما 
إما مفرد كاألربعاء، وإما جمع كاألنبياء، وهو كثير، وأفُعالء  أفِعالء  صفة كالطباقاء، وإما 
بضم العين كاألربعاء، وقد يفتح الباء ففيها ثالث لغات، وقد يضم الهمزة والباء، ففيها أربع 

لغات، »المفصل«. )س(.
السبت  شهر:  من  فصام  األسبوع،  أيام  جميع  صوم  سنة  يبين  أن  السالم  عليه  أراد  قيل:   
واألحد واإلثنين، ومن شهر: الثالثاء واألربعاء والخميس، وإنما لم يصم الستة متوالية كي 
 ال يشّق على األمة االقتداء، ولم يكن في هذا الحديث ذكر يوم، وقد ذكر في حديث عبد اهلل

ابن مسعود. )الحنفي( ]انظر: »جمع الوسائل« )103،102/2([ )س(.
)))  »جمع الوسائل« )103/2(.

)4)  »شرح الشمائل« للمناوي )102/2(.
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]1[ بسكون الميم، و»عبدة« كطلحة.

])[، نَا َعبَْدُة ْبُن ُسلَيَْماَن، َعْن  ـَهْمَداِنُّ
ْ
َثنَا َهاُروُن ْبُن إِْسَحاَق ال 309 - َحدَّ

بِيِه، َعْن َعئَِشَة قَالَْت: َكَن َعُشوَراُء))) يَْوًما يَُصوُمُه قَُريٌْش 
َ
ِهَشاِم بِْن ُعْرَوَة، َعْن أ

]309[ خ: 4504، م: 1125، د: 2442، ت: 753، ن في الكبرى: 10948، حم: 29/6.
قوله: »عاشوراء« اشتقاق عاشوراء من العشر الذي هو اسم للعدد المعين، وقال القرطبي:   (((
فكأنه  العاشرة،  لليلة  صفة  األصل  في  وهو  والتعظيم،  للمبالغة  العاشرة  من  معدول  هو 
قيل: يوم الليلة العاشرة، ثم سمي اليوم العاشر عاشوراء، واختلفوا فيه: فقيل: ألنه عاشر 
المحرم، وهذا ظاهر، وقيل: ألن اهلل تعالى أكرم فيه عشرًا من األنبياء عليهم السالم بعشر 
كرامات: األول: موسى عليه السالم فإنه نصر فيه وفلق البحر له وغرق فرعون وجنوده، 
الثاني: نوح عليه السالم استوت سفينته على الجودّي فيه، الثالث: يونس عليه السالم نجا 
الخامس:  عكرمة،  قاله  السالم،  عليه  آدم  على  تاب اهلل  فيه  الرابع:  الحوت،  بطن  من  فيه 
يوسف عليه السالم فإنه أخرج من الجّب فيه، السادس: عيسى عليه السالم فإنه ولد فيه، 
ورفع فيه، السابع: داود عليه السالم فيه تاب اهلل عليه، الثامن: إبراهيم عليه السالم ولد فيه، 
التاسع: يعقوب عليه السالم فيه رّد بصره، العاشر: نبينا عليه الصالة والسالم فيه غفر له ما 

تقدم من ذنبه وما تأخر. »العيني شرح البخاري« )118-117/11(.
فرض على هذه األمة أولً صوم عاشوراء، ثم نسخت فريضته بصيام أيام البيض من كل   
صوم  عليهم  تحتم  ثم  بالفداء،  اإلفطار  اختيار  على  رمضان  بصوم  ذلك  نسخ  ثم  شهر، 

رمضان، وحل اإلفطار إلى العشاء، ثم حل إلى الصبح.
وقد ورد: »من وّسع على عياله يوم عاشوراء وّسع اهلل عليه السنة كلها« ]أخرجه الطبراني   
في »المعجم الكبير« )10007(، والبيهقي في »شعب اإليمان« )3515، 3516([، وأما 
ما وراء الصوم والتوسيع من األمور العشرة المشهورة موضوع ومفترى، قد قال بعض أئمة 
الحديث: إن الكتحال فيه بدعة، ابتدعها قتلة الحسين رضي اهلل عنه، لكن ذكر السيوطي 
في »الجامع الصغير«: »من اكتحل باإلثمد يوم عاشوراء لم يرمد أبدًا« رواه البيهقي ]انظر: 
ابن  عن  ضعيف  بسند   ])246( للبيهقي  األوقات«  و»فضائل   ،)3517( اإليمان«  »شعب 

عباس، »ق« )105/2(.)س(.
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]1[ أي: قبل بعثته ملسو هيلع هللا ىلص تلقيًا من أهل الكتاب أو باجتهاد منهم، وقال القرطبي: لعلهم 
استندوا في صومه إلى شرع إبراهيم عليه السالم أو نوح عليه السالم، فقد ورد في 
أخبار أنه اليوم الذي استوت فيه السفينة على الجودي، فصامه نوح شكرًا، ولذا 
كانوا يعظمونه أيضًا لكسوة الكعبة، وعن عكرمة أنه سئل عن ذلك فقال: أذنبت 
قريش ذنبًا في الجاهلية فعظم في صدورهم، فقيل لهم: صوموا عاشوراء يكفر 

ذلك، »ق«، »م«))).

ثم نسخ خالفًا لجمهور  إنه كان فرضًا  الحنفية  قاله  لما  دليل  فيه  إلخ،  ]2[ »وأمر« 
الشافعية، وقد روى مسلم عن سلمة بن األكوع أنه ملسو هيلع هللا ىلص بعث رجالً من أسلم يوم 
عاشوراء فأمره أن يؤذن في الناس: من كان لم يصم فليصم، ومن أكل فليتم صومه 
إلى الليل، وقال ميرك))): هكذا وقع في حديث عائشة، وفيه اختصار، وأخرج 
الشيخان))) من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما: أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص لما قدم المدينة 
وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسألهم عن ذلك فقالوا: هذا يوم أنجى اهلل فيه 
موسى وأغرق فيه فرعون وقومه، فصامه شكرًا، فقال: نحن أحق بموسى منكم، 
فصامه وأمر بصيامه، واستشكل رجوعه ملسو هيلع هللا ىلص إليهم في ذلك، وأجيب باحتمال أن 
يكون أوحي إليه بصدقهم أو بتواتر الخبر بذلك، أو أخبر به من أسلم منهم، أو 

باجتهاد منه ملسو هيلع هللا ىلص. »ق«)4).

)))  »جمع الوسائل« )104/2(.

)))  »جمع الوسائل« )105/2(.
)))  »صحيح البخاري« )2004(، و»صحيح مسلم« )1130(.

)4)  »جمع الوسائل« )105/2(.

َمَر بِِصيَاِمِه])[،
َ
َمِدينََة َصاَمُه َوأ

ْ
ا قَِدَم ال َاِهِليَِّة])[، َوَكَن رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يَُصوُمُه، فَلَمَّ

ْ
ِف ال
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]1[ يعني صارت الفريضة منحصرة في رمضان، فإن تعريف المسند مع ضمير الفصل 
يفيد قصر المسند على المسند إليه، وهذا أصرح دليل في أن الفرض قبل رمضان 

كان غيره.

قال  باق،  هو  بل  استحبابه  ترك  ما  فإنه  السابق،  الوجوب  دليل على  أيضًا  هذا   ]2[
الحافظ ابن حجر))(: يؤخذ من مجموع األحاديث أنه كان واجبًا لثبوت األمر 
بصومه، ثم تأكيد األمر بذلك، ثم بالنداء العام، ثم زيادته بأمر من أكل باإلمساك، 
ثم زيادته بأمر األمهات أن ل يرضعن فيه األطفال، ويقول ابن عباس وعائشة 
رضي اهلل عنهما: لما فرض رمضان ترك عاشوراء مع العلم بأنه ما ترك استحبابه، 
بل هو باق، فدل على أن المتروك وجوبه، وأما قول بعضهم إن المتروك تأكد 
استحبابه، والباقي مطلق استحبابه، فال يخفى ضعفه، بل تأكد استحبابه باق، ول 
سيما استمرار الهتمام به حتى عام وفاته ملسو هيلع هللا ىلص حيث يقول: إن عشت فألصومن 
التاسع والعاشر، ولترغيبه في صومه وأنه يكفر سنة، وأّي تأكيد أبلغ من هذا، 

انتهى.

ُشوَراُء)))])[، َفَمْن 
َ
ـَفِريَضُة، َوتُرَِك))) ع

ْ
ا اْفرُتَِض َرَمَضاُن َكَن َرَمَضاُن ُهَو])[ ال  فَلَمَّ

َشاَء َصاَمُه َوَمْن َشاَء تََرَكُه. 

)))  قوله: »وترك« بصيغة المجهول أي: نسخ األمر بصيامه، وهذا ال ينافي استحباب صومه، 
وأنه ثابت على ما نّص عليه بعض المحققين، )س(.

)))  قوله: »عاشوراء« على وزن فاعوالء، وليس في كالمهم فاعوالء بالمد غيره، وقد ألحق به 
تاسوعاء كما هو تاسع المحرم، كذا في »النهاية« )240/3(، )س(.

)3(  »فتح الباري« )247/4(.
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]1[ ولفظ البخاري برواية يحيى عن سفيان في هذا الحديث »قالت: ل«، قال ابن 
وأجاب  األسبوع،  من  يوم  صيام  تحري  كراهة  على  بعضهم  به  استدل  التين: 
الزين بن المنير بأن السائل في حديث عائشة إنما سأل عن تخصيص يوم من 
حيث كونها أيامًا، وأما ما ورد من التخصيص فإنما خصص ألمر ل يشاركه فيه 
بقية األيام كيوم عرفة وعاشوراء، وجميع ما عين لمعنى خاص، ويشكل على 
صحيحة،  أحاديث  فيهما  وردت  فقد  والخميس،  اإلثنين  صوم  الجواب  هذا 
فالجواب أن يقال: لعل المراد باأليام المسؤول عنها األيام الثالثة من كل شهر، 
فكأن السائل لما سمع أنه ملسو هيلع هللا ىلص كان يصوم ثالثة أيام ورغب في أنها تكون أيام 
البيض سأل عائشة رضي اهلل عنها هل يخّصها بالبيض؟ فقالت: ل، كان عمله 
ديمة، يعني لو جعلها البيض لتعينت وداوم عليها؛ ألنه كان يحب أن يكون عمله 
ديمة، لكن أراد التوسعة بعدم تعيينها، فكان ل يبالي من أي الشهر صامها كما 
تقدمت اإلشارة إليها في حديث عائشة، ملخص من »الفتح«)))، وحديث عائشة 

هو المتقدم قريبًا من حديث معاذة عنها.

]2[ »ديمة« فعلة من الدوام، انقلب واوه ياء لكسرة ما قبلها، وأصل الديمة المطر يدوم 
أيامًا ل رعد فيه ول برق، أقله ثالث ليال، ثم شبه به غيره مما له دوام.

]310[ خ: 1987، م: 783، د: 137، حم: 55/6.
)))  »فتح الباري« )236/4(.

، َثنَا ُسْفيَاُن، َعْن  اٍر، َثنَا َعبُْد الرَّْحَِن ْبُن َمْهِديٍّ ُد ْبُن بَشَّ َثنَا حُمَمَّ 310 - َحدَّ
َكاَن رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيُصُّ ِمَن 

َ
ُت َعئَِشَة، أ

ْ
ل
َ
َقَمَة قَاَل: َسأ

ْ
َمنُْصوٍر، َعِن إِبَْراِهيَم، َعْن َعل

يُُّكْم يُِطيُق َما َكَن رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يُِطيُق؟!.
َ
يّاِم َشيْئًا؟ قَالَْت])[: َكَن َعَملُُه ِديَمًة])[، َوأ

َ ْ
األ
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]1[ زاد عبد الرزاق في روايته: »حسنة الهيئة«، وفي رواية البخاري: أنها من بني أسد، 

وفي مسلم: أنها الحولء بنت تويت، »م«، »ق«))(.

فيجريان  األناسي خاصة،  أعالم  بفالن وفالنة عن  يكنى  الرضي:  قال  ]2[ »فالنة« 

مجرى المكني عنه، فيكونان العلم، فال يدخلهما الالم ويمتنع صرف فالنة، ول 

يجوز تنكير فالن، فال يقال: جاءني فالن وفالن آخر، »القاري«)4(.

اإلناث،  على  الذكور  فغلب  الحكم،  لتعميم  النساء  المخاطب  أن  مع  به  عبر   ]3[

والمعنى اشتغلوا والزموا، »م«، »ق«)5(.

بِيِه، 
َ
أ نَا َعبَْدُة، َعْن ِهَشاِم بِْن ُعْرَوَة، َعْن 

َ
أ ْبُن إِْسَحاَق،  َثنَا َهاُروُن  311 - َحدَّ

ُت: 
ْ
ٌة])[ َفَقاَل: »َمْن َهِذهِ«؟ قُل

َ
َّ رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وَِعنِْدي اْمَرأ َعْن َعئَِشَة قَالَْت: َدَخَل َعَ

ْعَماِل َما تُِطيُقوَن)))،
َْ

 َتنَاُم اللَّيَْل)))، َفَقاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َعلَيُْكْم])[ ِمَن األ
َ

فُاَلنٌَة])[ ل

]311[ خ: 43، 785، ن: 1642، جه: 4238، حم: 231/6.
مناسبة هذا الحديث والذي بعده إلى آخر الباب سيما الحديث األخير بعنوان الباب غير   (((
في  إنما  األخر  واألحاديث  السالم،  عليه  النبي  صالة  في  األخير  الحديث  فإن  ظاهرة، 
الصالة،  باب  في  األخير  الحديث  إيراد  والظاهر  بالصوم،  لها  دوام عمله، وال خصوصية 

واألحاديث األخر في باب العبادة، )س(.
)))  في نسخة: »بما تطيقون«.

)))  »جمع الوسائل« )108/2(.

)4)  »جمع الوسائل« )108/2(.

)5)  »جمع الوسائل« )108/2(.
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]1[ أي: اهلل كما في رواية.

إليه تعالى على سبيل المشاكلة كما في  ]2[ بفتح أولهما وثانيهما، وإسناد المالل 
قوله تعالى: ﴿ڭ ڭ ڭ﴾ ]التوبة: 67[، وإل فالمالل وهو استثقال الشيء 
محال عليه تعالى باتفاق العلماء، وقيل: إن اهلل تعالى لما كان يقطع ثوابه عمن 
قطع عن العمل ماللً عّبر عنه بالمالل من تسمية الشيء باسم سببه، وهذا كله إذا 
كان »حتى« على بابها، وقيل: هي بمعنى الواو أي: ل يمل اهلل أبدًا، وأنتم تملون، 

وقيل: بمعنى حين، »ق«، »م«))).

]3[ »الرفاعي« بكسر الراء وتخفيف الفاء، نسبة إلى أحد أجداده رفاعة.

]4[ بصيغة المعلوم من المتكلم وحده، وفي نسخة: »سئلت« ببناء المجهول بنصب 
عائشة وأم سلمة على األول ورفعهما على الثاني، »ق، م«))).

]312[ ت: 2856، حم: 32/6.
]313[ د: 873، ن: 1132، حم: 24/6.

»جمع الوسائل وهامش المناوي« )108/2(.  (((
)))  »جمع الوسائل وهامش المناوي« )109/2(.

ِي يَُدوُم 
َّ

 رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اذل
َ

َحبَّ َذلَِك إِل
َ
])[])[ َحتَّ َتَملُّوا«، َوَكَن أ  َيَملُّ

َ
.ل  فََواللَّ

َعلَيِْه َصاِحبُُه.

])[، َثنَا اْبُن فَُضيٍْل، َعِن  فَاِعُّ ُد ْبُن يَِزيَد الررِّ بُو ِهَشاٍم حُمَمَّ
َ
َثنَا أ 312 - َحدَّ

َكَن  ـَعَمِل 
ْ
ال يُّ 

َ
أ َسلََمَة،  مَّ 

ُ
َوأ َعئَِشَة،  ُت]4[ 

ْ
ل
َ
َسأ قَاَل:  َصاِلٍح  يِب 

َ
أ َعْن  ْعَمِش، 

َ ْ
األ

. َا: َما ِدْيَم َعلَيِْه َوإِْن قَلَّ
َ

 رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟ قَاتل
َ

َحبَّ إِل
َ
أ

ُد ْبُن إِْسَماِعيَل، َثنَا َعبُْد اهلل ْبُن َصاِلٍح، ثَِن ُمَعاِوَيُة ْبُن  َثنَا حُمَمَّ 313 - َحدَّ
نَُّه َسِمَع َعِصَم ْبَن ُحَيٍْد قَاَل: َسِمْعُت َعوَْف ْبَن 

َ
َصاِلٍح، َعْن َعْمِرو بِْن قَيٍْس، أ
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]1[ قال ميرك))(: اعلم أنه لم يظهر وجه مناسبة هذه األحاديث بعنوان الباب، وحكى 
أنه وقعت في بعض النسخ عقب حديث حذيفة وهو أشبه بالصواب، وأظن أن 
إيرادها هاهنا من تصرف النساخ، وقيل: ليس في بعض النسخ المقروءة على 
المصنف »باب صالة الضحى« ول »باب صالة التطوع« ول الصوم، بل وقعت 
حديث  في  المناوي))(،  وقال  إشكال،  فال  العبادة،  باب  في  األحاديث  جميع 
عائشة وأم سلمة: أّخره إلى الصوم مع أنه بباب العبادة أليق، ألن كثيرًا يداومون 
عليه أكثر من غيره، فذكره في ذلك زجرًا عن المالزمة وإن كان ل اختصاص له 
بالصوم، ثم قال في حديث عوف: وجه ختم الباب بهذا الخبر أنه لما استطرد إلى 
أن أفضل األعمال ما يطاق بين أن ارتكاب المشق نادرًا ل يفوت الفضيلة، وهذا 

أولى من قول القسطالني إنه وقع سهوًا من النساخ، انتهى.

]2[ أي: ثم قرأ سورة في الثالثة وأخرى في الرابعة، ففيه حذف حرف العطف، فزعم 
أنه تأكيد لفظي عدول عن ذلك، قال ميرك: ويحتمل أن يكون المراد أنه قرأ =

، َفُقْمُت   ُثمَّ قَاَم يَُصلرِّ
َ
أ ْلًَة فَاْستَاَك ُثمَّ تَوَضَّ

َ
َمالٍِك َيُقوُل: ُكنُْت َمَع رَُسوِل اهلل])[ملسو هيلع هللا ىلص ل

بِآيَِة  َيُمرُّ   
َ

َل، َول
َ
فََسأ َوَقَف   

َّ
إِل بِآيَِة رَْحٍَة  َيُمرُّ  فَاَل  ـبََقَرَة 

ْ
ال  فَاْستَْفتََح 

َ
َفبََدأ َمَعُه 

 َوَقَف َفتََعوََّذ، ُثمَّ َرَكَع َفَمَكَث َراِكًعا بَِقْدِر ِقيَاِمِه، َوَيُقوُل ِف ُرُكوِعِه: 
َّ

َعَذاٍب إِل
بَِقْدِر  َسَجَد  ُثمَّ  ـَعَظَمِة«، 

ْ
َوال َياِء  ـِكْبِ

ْ
َوال ـَملَُكوِت 

ْ
َوال ـَجَبُوِت 

ْ
ال ِذي  »ُسبَْحاَن 

َياِء  ـِكْبِ
ْ
َوال ـَملَُكوِت 

ْ
َوال ـَجَبُوِت 

ْ
ال ِذي  »ُسبَْحاَن  ُسُجوِدهِ:  ِف  َوَيُقوُل  ُرُكوِعِه، 

 آَل ِعْمَراَن، ُثمَّ ُسوَرًة])[ ُسوَرًة َيْفَعُل))) ِمثَْل َذلَِك.
َ
ـَعَظَمِة«، ُثمَّ قََرأ

ْ
َوال

)))  حتى يكمل الصالة التي يريد أداءها، )س(.
)))  »جمع الوسائل« )110/2(.

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )110/2(.
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السور المذكورة في ركعة واحدة كما في حديث حذيفة المتقدم في باب العبادة،   =
والحتمال األول أوفق بظاهر هذا السياق، »ق«))(.

ا ووقفًا، إسرارًا وإعالنًا وترجيعًا وغيرها، »م«)4(.  ]1[ يعني في كيفية قراءة القرآن ترتياًل ومدًّ

]2[ وقع في بعض النسخ: »ليث بن شهاب« وهو غلط، ليس في الرواة أحد اسمه 
ليث بن شهاب، بل هو ليث بن سعد. 

]3[ »ابن أبي مليكة« بالتصغير، اسمه عبد اهلل بن عبيد اهلل.

]4[ »مملك« بفتح الميم األولى وسكون الثانية وفتح الالم بعدها كاف.

]5[ قال الطيبي: وصفتها بذلك إما بالقول بأن تقول: كانت قراءته كذا، أو بالفعل بأن 
تقرأ كقراءته، قال العصام: هو الظاهر، »م«)5(.

]6[ أي: مبينة، من الفسر هو البيان، والتفسير مثله.

)44( بَاُب َما َجاَء فِي))) قَِراَءِة])[ رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

يِب ُملَيَْكَة])[، َعْن 
َ
َثنَا ُقتَيْبَُة ْبُن َسِعيٍد، َثنَا اللَّيُْث])[، َعِن ابِْن أ 314 - َحدَّ

مَّ َسلََمَة، َعْن قَِراَءةِ رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فَإَِذا))) ِهَ َتنَْعُت]5[ 
ُ
َل أ

َ
نَُّه َسأ

َ
َيَعَل بِْن َمْملٍَك]4[ أ

ًة]6[ َحْرفًا َحْرفًا. َ قَِراَءًة ُمَفسَّ

]314[ د: 1466، ت 2923، ن: 1022، حم: 294/6.
)))  في نسخة: »في صفة قراءة«.

)))  الفاء للعطف وإذا للمفاجأة. )س(.
)))  »جمع الوسائل« )110/2(.

)4)  »شرح الشمائل« للمناوي )110/2(.

)5)  »شرح الشمائل« للمناوي )111/2(.
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المد  النفس في حروف  به تطويل  ا« بلفظ المصدر أي: ذات مد، والمراد  ]1[ »مدًّ
ا«، وفي بعض النسخ: »مداء« على  واللين، وفي رواية البخاري: »كان يمّد مدًّ

وزن فعالء، قال القاري))): لم نقف عليه رواية.
]2[ »األموي« بضم الهمزة وفتح ميم، نسبة إلى بني أمية.

]3[ قال المصنف في »الجامع«))): هكذا روى يحيى بن سعيد وغيره عن ابن جريج 
عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة، وليس إسناده بمتصل، ألن الليث بن سعد روى 
هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن يعلى عن أم سلمة أنها وصفت قراءة النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

حرفًا حرفًا، وحديث الليث أصح، انتهى.
قال المناوي: تعقبه القسطالني بأن سماع ابن أبي مليكة من أم سلمة ثابت عند   
علماء أسماء الرجال، فما أدري كيف حكم بعدم اتصاله؟ ورواية الليث غير نص 
في النقطاع لحتمال كونه من المزيد في متصل األسانيد، انتهى، وقال الحافظ 
العسقالني نقاًل عن ابن أبي مليكة: أدركت ثالثين من أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وذكر 
فيمن سمع منهم أم سلمة، قال القاري))): وإذا ثبت سماعه منها َفِلَم ل يجوز أن =

]315[ خ: 5045، د: 1465، ن: 1014، جه: 1353، حم: 119/3.
]316[ د: 4001، ت: 2927، حم: 302/6.

»جمع الوسائل« )111/2(.  (((

)))  »سنن الترمذي« )182/5(.
)))  »جمع الوسائل« )112/2(.

يِب، َعْن 
َ
اٍر، َثنَا وَْهُب ْبُن َجِريِر بِْن َحاِزٍم، َثنَا أ ُد ْبُن بَشَّ َثنَا حُمَمَّ 315 - َحدَّ

ا])[. نَِس بِْن َمالٍِك: َكيَْف َكَن قَِراَءُة رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟ قَاَل: َمدًّ
َ
ُت أِل

ْ
َقتَاَدَة قَاَل: قُل

])[، َعِن  َموِيُّ
ُ ْ
ُّ بْـُن ُحْجٍر، َثنَـا يَـْحَي ْبُن َسِعيـٍد األ َثنَـا َعِ  316 - َحدَّ

مرِّ َسلََمَة قَالَْت: َكَن انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص 
ُ
بِـي ُملَيَْكَة])[، َعْن أ

َ
ابِْن ُجَريٍْج، َعـِن ابْـِن أ
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يسمع الحديث بهذا اللفظ من أم سلمة، وباللفظ المتقدم عن يعلى عنها، انتهى.  =

]1[ من التقطيع، وهو جعل الشيء قطعة قطعة.

]2[ »يقول« إلخ،فيه دليل على أن البسملة ليست جزًءا من الفاتحة على ما هو مذهبنا 
الحنفية ومذهب مالك رحمه اهلل، قاله القاري خالفًا للشافعية.

]3[ قال القاري))): الحاصل أنه كان يقف على رؤوس اآلي تعليمًا لألمة، ولو فيه قطع 
الموصوف عن الصفة، ولذا قال البيهقي والحليمي وغيرهما: ُيسّن أي: يقف 
على رؤوس اآلي وإن تعلقت بما بعدها لالتباع، فقدح بعضهم في الحديث بأن 
محل الوقف يوم الدين غفلة عن قواعد القراءة، إذ أجمعوا على أن الوقف على 
الفواصل وقف حسن، وإنما الخالف في األفضل هل هو الوصل أو الوقف؟ 

فالجمهور كالسجاوندي وغيره على األول، والجزري على الثاني، »ق«.

]4[ قال المناوي))): باأللف في جميع نسخ »الشمائل«، قال القسطالني: أظنه وهمًا 
من النساخ، والصواب: ملك بحذف األلف، انتهى. قلت: اختلفت روايات أم 
ا، فأخرجه أبو داود وأحمد والبيهقي باأللف والترمذي  سلمة في هذا اللفظ جدًّ

في »الجامع« والحاكم بدون األلف))).

)))  »جمع الوسائل« )112/2(.
)))  »شرح الشمائل« للمناوي )112/2(.

)))  انظر: »سنن أبي داود« )4001(، و»مسند أحمد« )302/6(، و»السنن الكبرى« )2383(، 
و»سنن الترمذي« )2927(، و»المستدرك« )2910(.

َيُقوُل:  ُثمَّ  يَِقُف])[،  ُثمَّ  ﴿پ پ پ پ﴾  َيُقوُل])[:  قَِراَءتَُه  ُع])[  ُيَقطرِّ

 

 ﴿ٺ ٺ ٺ﴾]4[.
ُ
﴿ڀ ڀ﴾ ُثمَّ يَِقُف،َوَكَن َيْقَرأ
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الغين  بفتح  الغنوي  النسخ:  بفتح عين وسكون موحدة، وفي بعض  »العبدي«   ]1[
المعجمة والنون وكسر الواو، قاله القاري))(، قلت: والمؤيد بكتب الرجال هو 

األول.

]2[ قال المناوي))(: هو بإثبات الياء، وفي نسخ بحذفها، والعريش والعرش: السرير، 
وشبه بيت من جريد، يجعل فوقه الثمام، وسقف البيت، وكلما يستظّل به أو يهّيأ 
للكرم ليرتفع عليه، قال القاري)4(: والمراد به السرير، وفي رواية النسائي وابن ماجه: 
قالت: كنت أسمع وأنا نائمة على فراشي، وفي »المواهب« عن ابن ماجه:)5( =

ُمَعاِوَيَة بِْن َصاِلٍح، َعْن  اللَّيُْث، َعْن  َثنَا  ُقتَيْبَُة بُن َسعِيٍد،  َثنَا  317 - َحدَّ
ـِقَراَءِة 

ْ
َكاَن يُِسُّ بِال

َ
ُت َعئَِشَة َعْن قَِراَءةِ انلَّيِبرِّ ملسو هيلع هللا ىلص أ

ْ
ل
َ
يِب قَيٍْس قَاَل: َسأ

َ
َعبِْد اهلل بِْن أ

ـَحْمُد هلل 
ْ
ُت: ال

ْ
َسَّ َوُربََّما َجَهَر. قُل

َ
ْم جَيَْهُر؟ قَالَْت: ُكُّ َذلَِك قَْد َكَن َيْفَعُل، ُربََّما أ

َ
أ

ْمِر َسَعًة))).
َ ْ
ِي َجَعَل ِف األ

َّ
اذل

ـَعاَلِء 
ْ
يِب ال

َ
َثنَا حَمُْموُد ْبُن َغياَْلَن، َثنَا َوِكيٌع، َثنَا ِمْسَعٌر، َعْن أ 318 - َحدَّ

قَِراَءَة  ْسَمُع 
َ
أ ُكنُْت  قَالَْت:  َهانٍِئ  مرِّ 

ُ
أ َعْن  َجْعَدَة،  بِْن  َيَْي  َعْن   ،]([ ـَعبِْديرِّ

ْ
ال

نَا َعَ َعِريش])[.
َ
انلَّيِبرِّ ملسو هيلع هللا ىلص بِاللَّيِْل َوأ

]317[ د: 1437، ت: 449، ن: 1662، جه: 1354، حم: 73/6.
]318[ ن: 1013، جه: 1349، حم: 343/6.

هذا بناء على أن السعة من اهلل تعالى، والتكاليف نعمة يجب شكره. )س(.  (((
)))  »جمع الوسائل« )113/2(.

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )113/2(.
)4)  »جمع الوسائل« )114/2(.

)5)  »سنن ابن ماجه« )1349(.
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قالت: كنا نسمع قراءة النبي ملسو هيلع هللا ىلص في جوف الليل عند الكعبة وأنا على عريشي،   =
انتهى.

]1[ »قرة« بضم قاف وتشديد راء مهملة.

وقال  موضعه،  في  المد  وإشباع  التحسين  بمعنى  الترجيع  من  القاري))(:  قال   ]2[
المناوي: أي: رّدد صوته بالقراءة، ومنه ترجيع األذان، أو قارب ضروب الحركات 
في الصوت، وقد فّسره عبد اهلل بن مغفل بقوله: آآآ، وذلك ينشأ غالبًا عن أريحة 
ابن  الفتح، وزعم  يوم  له من ذلك حظ وافر  وانبساط، والمصطفى ملسو هيلع هللا ىلص حصل 
األثير أن ذلك حصل من هّز الناقة، ورّد بأنه لو كان بغير اختيار لما حكاه عبد اهلل 
وفعله اقتداء، انتهى، وفيه أنه لم يفعله بل تركه مخافة اجتماع الناس، ولو كان هذا 
باختياره ومما ينبغي أن يقتدى به فعله معاوية ولو اجتمع، بل أحّب أن يجتمع 
له الناس، ولذا تعقب القاري على المناوي بأن حكايته ليس للتأسي، بل للعلم 

بكيفيته، انتهى.

نَا ُشْعبَُة، َعْن ُمَعاِوَيَة
َ
ْنبَأ

َ
بُو َداوَُد، أ

َ
َثنَا حَمُْموُد ْبُن َغياَْلَن، َثنَا أ  319 - َحدَّ

يُْت انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَ نَاقَِتِه يَْوَم 
َ
ٍل َيُقوُل: رَأ َة ])[ قَاَل: َسِمْعُت َعبَْد اهلل ْبَن ُمَغفَّ ابِْن قُرَّ

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ * پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴾.   :
ُ
َيْقَرأ ـَفتِْح وَُهَو 

ْ
ال

َخْذُت 
َ َ
َّ أل ْن جَيْتَِمَع انلَّاُس َعَ

َ
 أ

َ
َة: لَْول َع،])[ قَاَل: َوقَاَل ُمَعاِوَيُة ْبُن قُرَّ  َورَجَّ

َ
قَاَل: َفَقَرأ

ْو قَاَل: اللَّْحِن))).
َ
وِْت أ لَُكْم ِف َذلَِك الصَّ

]319[ خ: 4281، م: 794، د: 1467، ن في الكبرى: 8008، حم: 56/5.
بفتح الالم وسكون الحاء المهملة: التطريب وترجيع الصوت وتحسين القراءة. )س(.  (((

)))  »جمع الوسائل« )114/2(.
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]1[ »الحداني« نسبة إلى حدان بضم حاء وتشديد دال مهملتين، قبيلة من األزد.

]2[ »حسام« بضم حاء مهملة بعدها سين مهملة، »مصك« بكسر ميم ففتح مهملة 
وتشديد كاف، ضعيف، قال الدارقطني: حسام متروك، ومن مناكيره حديث »ما 
بعث اهلل نبيًّا إل حسن الصوت«، وقال القسطالني: حديث مقطوع ضعيف، قاله 

المناوي)))، قلت: وذلك ألن قتادة تابعي.

]3[ وفي هامش »الكوكب« عن »شرح الشفاء« للقاري: حكى الترمذي عن قتادة 
مرساًل، ورواه الدارقطني من حديث قتادة عن أنس موقوفًا: »ما بعث اهلل نبيًّا 
إل حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم أحسنهم وجهًا وأحسنهم صوتًا«، 
وفيه أنه يشمل حسن صورة يوسف وحسن صوت داود عليهما السالم، وتمامه 

فيه.

]4[ أي: قصدًا، أو ترجيع الغناء، قاله القاري)))، وقد علمت أن الحديث ضّعف، 
ترجيع  يرجع  أو كان ل  يرجع في بعض األحيان،  البيجوري))): أي: ل  وقال 
الغناء، فال ينافي ما مّر، انتهى. قلت: وعلى األول فيكون دلياًل على جواز القراءة 

بدون تحسين الصوت في بعض األحيان للضرورة.

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )115/2(.
)))  »جمع الوسائل« )115/2(.

)))  »المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية« )ص: 505(.

])[، َعْن ُحَساِم])[ اِنُّ ـُحدَّ
ْ
َثنَا ُقتَيْبَُة ْبُن َسِعيٍد، َثنَا نُوُح ْبُن قَيٍْس ال  320 - َحدَّ

وِْت،  ـوَْجِه])[، َحَسَن الصَّ
ْ
 َحَسَن ال

َّ
، َعْن َقتَاَدَة قَاَل: َما َبَعَث اهلل نَِبيًّا إِل ابِْن ِمَصكٍّ

ُع]4[.  يُرَجرِّ
َ

وِْت، َوَكَن ل ـوَْجِه، َحَسَن الصَّ
ْ
َوَكَن نَِبيُُّكْم ملسو هيلع هللا ىلص َحَسَن ال
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]1[ »الحجرة« هي األرض المحجورة أي: الممنوعة بحائط محوط عليها، والمراد 
صحن البيت، والمعنى أنه ملسو هيلع هللا ىلص إذا قرأ في البيت ربما يسمع قراءته من في صحنه، 
ول تجاوز صوته عنهم إلى ما وراء الحجرة، وقال القاري)4(: يحتمل أن يكون 
المراد بالبيت هو الحجرة نفسها، أي: يسمع من في الحجرة وهو ملسو هيلع هللا ىلص فيها، انتهى.

]2[ قال القاري)5(: هو بضم الموحدة مقصورًا: خروج الدمع مع الحزن، وممدودًا: 
خروجه مع رفع الصوت، كذا ذكره بعض الشراح، وأطلق صاحب »القاموس«)6( 
حيث قال: بكى يبكي بكاء وبكًى، انتهى، وقال المناوي)7(: قيل: بالمد إذا كان 

الصوت أغلب، وبالقصر إذا كان الحزن أغلب.

اَن، َثنَا َعبُْد  َثنَا َعبُْد اهلل ْبُن َعبِْد الرَّْحَِن، َثنَا َيَْي ْبُن َحسَّ 321 - َحدَّ
يِب َعْمٍرو، َعْن ِعْكِرَمَة)))، َعِن ابِْن َعبَّاٍس 

َ
نَاِد، َعْن َعْمِرو))) بِْن أ يِب الزرِّ

َ
الرَّْحَِن ْبُن أ

ـبَيِْت.
ْ
ـُحْجَرةِ])[ وَُهَو ِف ال

ْ
قَاَل: َكنَْت قَِراَءُة انلَّيِبرِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُربََّما يَْسَمُعَها))) َمْن ِف ال

)45( بَاُب َما َجاَء فِي بَُكاِء])[ رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

ـُمبَارِِك، َعْن َحَّاِد بِْن َسلََمَة، 
ْ
نَا َعبُْد اهلل ْبُن ال

َ
، أ َثنَا ُسَويُْد ْبُن نَْصٍ 322 - َحدَّ

]321[ د: 1327، حم: 271/1.
]322[ د: 904، ن: 1214، حم: 25/4.

مولى المطلب أبو عثمان، قال ابن معين وأبو داود: ليس بالقوي، وقال أحمد: ليس به بأس. )س(.  (((
)))  هو مولى ابن عباس. )س(.

)))  أي: كانت متوسطة ال في كمال الجهر وال في كمال اإلخفاء. )س(.
)4)  »جمع الوسائل« )116/2(.
)5)  »جمع الوسائل« )116/2(.

)6)  »القاموس المحيط« )ص: 1263(.
)7)  »شرح الشمائل« للمناوي )116/2(.
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]1[ »مطرف« بضم الميم وفتح الطاء المهملة وكسر الراء المشددة، ابن الشخير بكسر 
المعجمتين المشددتين فمثناة تحتية فراء مهملة.

صوت،  وقيل:  غليان،  أي:  فعيل  وزن  على  تحتية  بينهما  المعجمتين  بالزائين   ]2[
و»المرجل« بكسر الميم وفتح الجيم: القدر من نحاس أو حجر أو حديد وغير 

ذلك، أو القدر مطلقًا كما اختاره الحافظ ابن حجر))).

]3[ قال الحراني: ومن هذا الحديث ونحوه استّن أهل الطريق الوجد والتواجد في 
أحوالهم، »م«))).

]4[ قال المناوي))): لعله سفيان بن وكيع، انتهى، والظاهر عندي أنه الثوري، فإن 
الحديث أخرجه البخاري عنه عن األعمش، وذكر الحافظ في مشايخ معاوية بن 

هشام الثوري.

]323[ خ: 4583، م: 800، د: 3668، ت: 3025، ن في الكبرى: 8024، جه: 4194، حم: 
.380/1

)))  انظر: »جمع الوسائل« )116/2(.
)))  »شرح الشمائل« للمناوي )116/2(.
))) »شرح الشمائل« للمناوي )116/2(.

بِيِه قَاَل: 
َ
أ رِي، َعْن  خرِّ َعْن ثَابٍِت، َعْن ُمَطررٍِّف])[ وَُهَو اْبُن َعبِْد اهلل بِْن الشرِّ

ِمَن])[  ـِمرَْجِل 
ْ
ال ِزيِز 

َ
َكأ ِزيٌز])[ 

َ
أ َوِلَْوفِِه  يُـَصلرِّ  وَُهَو  َتيُْت رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

َ
أ

ـبُاَكِء.
ْ
ال

َثنَا حَمُْموُد ْبُن َغياَْلَن، َثنَا ُمَعاِوَيُة ْبُن ِهَشاٍم، َثنَا ُسْفيَاُن]4[، َعِن  323 - َحدَّ
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]1[ قال المناوي))(: هو متعدد، فليحرر ما المراد به، انتهى، قلت: هو إبراهيم النخعي 
أخرجه  الحديث  ثم  والعيني))(،  »الفتح«  في  الحافظان  به  جزم  الشهير،  التابعي 
المصنف)4( برواية أبي األحوص عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهلل، 

ثم قال: هكذا روى أبو األحوص، وإنما هو إبراهيم عن عبيدة عن عبد اهلل، انتهى.

]2[ »عبيدة« بفتح عين مهملة وكسر ياء موحدة، ابن عمرو السلماني التابعي، كذا في 
الشروح وكتب الرجال.

]3[ أي: مزكيًّا أو مثنيًا أو شاهدًا أو حاضرًا، »ق«) 5(.

]4[ بفتح التاء وكسر الميم وضمها أي: تسيالن، ولفظ الصحيحين: »حتى أتيت هذه 
اآلية قال: حسبك، فالتفت إليه، فإذا عيناه تذرفان«.

ْعَمِش،َعِن إِبَْراِهيَم])[، َعْن َعِبيَْدَة])[، َعْن َعبِْد اهلل بِْن َمْسُعوٍد قَاَل: قَاَل ِل 
َ ْ
األ

نِْزَل؟! قَاَل: 
ُ
 َعلَيَْك وََعلَيَْك أ

ُ
قَْرأ

َ
ُت: يَا رَُسوَل اهلل، أ

ْ
« َفُقل َّ  َعَ

ْ
رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اقَْرأ

ُت ُسوَرَة النرَِّساِء، َحتَّ بَلَْغُت))) ﴿ک 
ْ
ْسَمَعُه ِمْن َغرْيِي«، َفَقَرأ

َ
ْن أ

َ
ِحبُّ أ

ُ
»إِنرِّ أ

يُْت َعيَْنِ انلَّيِبرِّ ملسو هيلع هللا ىلص َتْهِماَلِن]4[.
َ
ک ک ک گ])[﴾ قَاَل: فََرأ

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  واآلية ﴿ڎ  إلخ،   » بلغُت...  »حتى  قوله:    (((
إذا  وغيرهم  اليهود  من  الكفرة  يصنع هؤالء  كيف  والمعنى   ]41 ]النساء:  گ﴾  ک 
رأفته  فلفرط  بكاؤه ملسو هيلع هللا ىلص  وأما  نبيهم،  وهو  فعلوا  بما  عليهم  يشهد  بشهيد  أمة  كل  من  جئنا 

ومزيد شفقته حيث عّز عليه عنتهم، فعزى عليهم وبكى، ﴿ھ ھ ے ے 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴾ ]التوبة: 128[ كذا قيل.

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )117/2(.
)))  انظر: »فتح الباري« )99/9(، و»عمدة القاري« )174/18(.

)4)  »سنن الترمذي« )3042(.
)5)  »جمع الوسائل« )117/2(.
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منها،  أكثر  أو  السالم مرة  الكسوف وقع في عهده عليه  أن  اختلفوا في  »يومًا«   ]1[
فالجمهور من أهل الحديث وأهل السير على األول، وقوى النووي وغيره الثاني.

]2[ أي: في زمان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.
]3[ لم يقرب.

]4[ اختلفت الروايات في عدد الركوع إلى ست ركوعات، فقالت الشافعية وغيرهم: 
إن ما زاد على الركوعين وهٌم أو مرجوح، والراجح روايات الركوعين، وقالت 
القولية،  بالروايات  المؤيد  وهو  واحد،  ركوع  الصالة  في  األصل  إن  الحنفية: 

وروايات الفعل متعارضة، فبقي الستدلل بالقول سالمًا عن المعارضة.
]5[ ولفظ أبي داود: »ثم سجد فلم يكد يرفع، ثم رفع، وفعل في الركعة األخرى مثل 
ذلك، ثم نفخ في آخر سجوده، فقال: أف أف، ثم قال: رب ألم تعدني، الحديث، 

علم منه أن في رواية »الشمائل« اختصارًا.
]6[ قوله: »ينفخ« قال القاري والمناوي))): أي: بغير أن يظهر من فمه حرفان، قلت: 
فال بطالن للصالة، ول حاجة إلى تضعيف الحديث، ولفظ أبي داود))): ثم نفخ 
في آخر سجوده فقال: أف أف، وكتب الوالد المرحوم في تقريره عليه))): هذه =

]324[ خ: 1051، م: 910، ن: 1482، حم: 159/2.
)))  »جمع الوسائل« )119/2(.

)))  »سنن أبي داود« )1194(.
)))  انظر: »بذل المجهود« )324/5(.

بِيِه، َعْن 
َ
ائِِب، َعْن أ َثنَا ُقتَيْبَُة، َثنَا َجِريٌر، َعْن َعَطاِء بِْن السَّ 324 - َحدَّ

ْمُس يَْوًما])[ َعَ َعْهِد])[ رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  َعبِْد اهلل بِْن َعْمٍرو قَاَل: انْكسَفِت الشَّ
، َحتَّ لَْم يََكْد])[ يَْرَكُع ُثمَّ َرَكَع]4[، فَلَْم يََكْد يَْرَفُع  َفَقاَم رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يَُصلرِّ
َسُه، ُثمَّ 

ْ
ْن يَْرَفَع رَأ

َ
ْن يَْسُجَد، ُثمَّ َسَجَد]5[ فَلَْم يََكْد أ

َ
َسُه، فَلَْم يََكْد أ

ْ
َسُه، ُثمَّ َرَفَع رَأ

ْ
رَأ

َسُه، فََجَعَل َينُْفُخ]6[ 
ْ
ْن يَْرَفَع رَأ

َ
ْن يَْسُجَد، ُثمَّ َسَجَد فَلَْم يََكْد أ

َ
َسُه، فَلَْم يََكْد أ

ْ
َرَفَع رَأ
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حكاية لصوته ملسو هيلع هللا ىلص ثمة، ول يستلزم صدور الحروف في الحكاية صدورها في   =
المحكي عنه، ول يلزم فساد الصالة، وهذا كما في حكايتهم لصوت الغراب 
الحكاية  في  الحروف  فإثبات  منه،  يصدر  ل  الحروف  من  شيئًا  أن  مع  بغاق 

لضرورة النقل أو الكتابة، انتهى، فلله دره، بّرد اهلل مضجعه فما أجاد.

]1[ بفتح الزاي أي: خافوا وتضرعوا والتجئوا وبادروا إلى ذكر اهلل، وفي رواية ألبي 
فصلوا  رأيتموها  فإذا  عباده،  بها  يخوف اهلل  اآليات  هذه  »إنما  والنسائي:  داود 
وتذكروا«، وجاء في بعض الروايات: »آيتان من آيات اهلل، وإن اهلل سبحانه إذا 
تجلى لشيء من خلقه خضع له«، وظاهره أن سبب الكسوف خشوعها له، وسببه 
أن النور واإلضاءة من عالم الجمال، فإذا تجلت صفة الجالل انطمست األنوار 
لهيبته، وذلك ل يبطل قول أهل الهيئة:إن الكسوف أمر عادي ل يتقدم ول يتأخر، 
ألن ذلك ل ينافي كون ذلك تخويفًا لعباده، ومن ثم قال القشيري: ل تنافي بين 
ما قالوه وبين الحديث، ألن له تعالى أفعالً بحسب العادة وأفعالً خارجة عنها، 
وقدرته حاكمة على كل سبب يقطع ما يشاء عن األسباب والمسببات بعضها عن 
بعض، فالعارفون لقوة اعتقادهم في عموم قدرته على خرق العادة إذا وقع شيء 
العادة،  أن يكون ثم أسباب تجري عليها  يمنع  غريب قوي خوفهم، وذلك ل 

»ق«، »م«))).

)))  »جمع الوسائل« )120/2(.

 
َ

ْن ل
َ
لَْم تَِعْدِن أ

َ
نَا ِفيِهْم؟ رَبرِّ أ

َ
َبُهْم َوأ  ُتَعذرِّ

َ
ْن ل

َ
لَْم تَِعْدِن أ

َ
َوَيبِْك، َوَيُقوُل: »رَبرِّ أ

ْمُس،  َلَِت الشَّ َعتَنْيِ انْ
ْ
ا َصلَّ َرك ُْن نَْستَْغِفُرَك«. فَلَمَّ

َ
َبُهْم وَُهْم يَْستَْغِفُروَن؟ َون ُتَعذرِّ

ـَقَمَر آَيتَاِن ِمْن آيَاِت اهلل، 
ْ
ْمَس َوال ْثىَن َعلَيِْه، ُثمَّ قَاَل: »إِنَّ الشَّ

َ
 َوأ

َ
َفَقاَم فََحِمَد اهلل َتَعال

.»
َ

ِر اهلل َتَعال
ْ
 ِذك

َ
فَإَِذا انَْكَسَفا فَافْزَُعوا])[ إِل
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]1[ »ابنة« قيل: ل يخلو هذا الحديث عن إشكال، ألن المراد بنته حقيقة كما هو ظاهر 
اللفظ، فهو مشكل، ألن أرباب السير والحديث اتفقوا على أن بناته ملسو هيلع هللا ىلص كلهن متن 
في الكبر، وإما أن يراد ابنة إحدى بناته فيكون اإلضافة مجازية، وهو ليس ببعيد، 
لكن لم ينقل أن ابنة إحدى بناته ماتت في الصغر إل ما في »مسند أحمد«))) عن 
أسامة قال: أتي النبي ملسو هيلع هللا ىلص بأمامة بنت أبي العاص من زينب بنت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
وهي في النزع، لكنه أشكل أيضًا بأن أهل التاريخ قالوا: إن أمامة عاشت بعده 
على  أحمد  رواية  حملوا  ولذا  عنه،  رضي اهلل  علي  تزوجها  حتى  السالم  عليه 
أنها أشرفت على الموت، ثم عافاها اهلل ببركة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وهو مختار الحافظ في 
»الفتح«)))، قالوا: وقع الوهم في حديث الباب، والمراد به أحد بنيه، فإنهم ماتوا 
صغارًا في حياته ملسو هيلع هللا ىلص، أو المراد ابن بعض بناته. قال القاري))): وهو الظاهر، ففي 
فبكى  في حجره ملسو هيلع هللا ىلص،  مات  رقية  بن عثمان من  عبد اهلل  أن  الميالدي  األسباب 
وقال: »إنما يرحم اهلل من عباده الرحماء«، وفي »مسند البزار«)4) عن أبي هريرة 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص، الحديث، وللبخاري)5) عن أسامة  ابن لفاطمة فبعث إلى  قال: ثقل 

قال: أرسلت بنت النبي ملسو هيلع هللا ىلص إليه أن ابنًا لي قبض فأتنا، الحديث.

]325[ ن: 1843، حم: 273/1.
)))  »مسند أحمد« )204/5(.
)))  »فتح الباري« )156/3(.

)))  »جمع الوسائل« )122/2(.
)4)  »مسند البزار« )9082(.

)5)  »صحيح البخاري« )1284(.

ْحََد، َثنَا ُسْفيَاُن، َعْن َعَطاِء بِْن 
َ
بُو أ

َ
َثنَا حَمُْموُد ْبُن َغياَْلَن، َثنَا أ 325 - َحدَّ

 ُ
َ

َخـَذ رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اْبنًَة])[ ل
َ
ـائِِب، َعـْن ِعْكـِرَمَة، َعـِن ابِْن َعبَّاٍس قَاَل: أ السَّ



354 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  )45( باب ما جاء ي بكاء رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  

القضاء، وهو  من  تموت  أن  يريد  المعجمة،  الضاد  التاء وكسر  بفتح  »تقضي«   ]1[
الموت، وقيل: أصل قضى مات، فاستعماله هاهنا لإلشراف على الموت مجاز.

خديجة،  تزوج   حين  وأعتقها  أبيه،  من  ورثها  ومولته،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  حاضنة  هي   ]2[
وزّوجها لزيد موله، فولدت له أسامة، »ق«))(.

]3[ »تبكي« ول ينافي قول عائشة: ما بكى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص على ميت قط، وإنما غاية 
حزنه أن يمسك لحيته، ألن المراد ما بكى أسفًا بل رحمة، قاله القاري)4(، قلت: 

بل ما بكى صياحًا بل أسال دمعًا.

]4[ البكاء رحمة، والتأنيث باعتبار الخبر.

]5[ فإن الموت تحفة للمؤمن،»ق«)5(.

مُّ 
ُ
َتْقض])[ فَاْحتََضنََها)))، فَوََضَعَها َبنْيَ يََديِْه، َفَماتَْت َوِهَ َبنْيَ يََديِْه، وََصاَحْت أ

لَْسُت 
َ
َتبِْكنَي ِعنَْد رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟« َفَقالَْت: أ

َ
ْيَمَن)))])[، َفَقاَل ـ َيْعِن ملسو هيلع هللا ىلص ـ: »أ

َ
أ

ـُمْؤِمَن بُِكلرِّ َخرْيٍ 
ْ
بِْكي، إِنََّما ِهَ رَْحٌَة]4[، إِنَّ ال

َ
َراَك َتبْك])[؟ قَاَل: »إِنرِّ لَْسُت أ

َ
أ

.»
َ

َعَ ُكرِّ َحاٍل، إِنَّ َنْفَسُه ُتْنَُع ِمْن َبنْيِ َجنْبَيِْه، وَُهَو َيَْمُد]5[ اهلل َتَعال

)))  »احتضنها« أي: حملها في حضنه أي: جنبه، الحضن بكسر الحاء المهملة وسكون الضاد 
المعجمة: الجنب، وبه سميت الحاضنة، وهي تربي الطفل ألن المربي والكافل يضم الطفل 

إلى حضنه.
عثمان  في خالفة  ماتت  زيد،  بن  أسامة  والدة  بركة، وهي  اسمها  يقال:  أيمن«  »أم  قوله:    (((

رضي اهلل عنه، »تقريب« )8703(.
)))  »جمع الوسائل« )121/2(.
)4)  »جمع الوسائل« )122/2(.
)5)  »جمع الوسائل« )122/2(.
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]1[ وفي »كتاب الوفاء« لبن الجوزي عن عائشة قالت: لما مات عثمان بن مظعون 
كشف النبي ملسو هيلع هللا ىلص الثوب عن وجهه، وقّبل بين عينيه، ثم بكى طوياًل، فلما رفع عن 

السرير قال: »طوبى لك يا عثمان لم تلبسك الدنيا ولم تلبسها«، »ق«)4(.

]2[ بضم التاء وفتح الهاء وسكونها مضارع مبني للمفعول، قال العصام: فيه لغتان 
فتح الهاء على أنها عوض عن الهمزة وحينئذ ماضيه هراق، وسكون الهاء على 

أنها زيدت والماضي أهراق، ورواية الكتاب على الوجهين، »ق«)5(.

]3[ بضم فاء وفتح لم وسكون تحتية فحاء مهملة، »ق«)6(.

َثنَا ُسْفيَاُن،   ، َثنَا َعبُْد الرَّْحَِن ْبُن َمْهِديٍّ اٍر،  بَشَّ ُد ْبُن  َثنَا حُمَمَّ 326 - َحدَّ
نَّ رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

َ
ٍد، َعْن َعئَِشَة: أ ـَقاِسِم بِْن حُمَمَّ

ْ
َعْن َعِصِم بِْن ُعبَيِْد اهلل، َعِن ال

ْو قَاَل: وَعيْنَاُه ُتَهِرقَاِن)))])[.
َ
َقبََّل))) ُعثَْماَن ْبَن َمْظُعوٍن))) وَُهَو َميرٌِّت])[ وَُهَو َيبِْك أ

بُو َعِمٍر، َثنَا فُلَيٌْح])[ وَُهَو اْبُن ُسلَيَْماَن، 
َ
نَا أ

َ
َثنَا إِْسَحاُق ْبُن َمنُْصوٍر، أ 327 - َحدَّ

]326[ د: 3163، ت: 989، جه: 1456، حم: 43/6.
]327[ خ: 1285، حم: 126/3.

قوله: »قبل« فيه داللة على طهارة الميت وجواز تقبيله وإعظامه. )العصام(. )س(.  (((
وهاجر  رجاًل،  عشر  ثالثة  بعد  أسلم  قرشي،  رضاعًا  أخوه  وهو  مظعون«  بن  »عثمان    (((
الهجرتين، وشهد بدرًا، وكان حرم الخمر في الجاهلية، وهو أول من مات من المهاجرين 
بالمدينة في شعبان على رأس ثالثين شهرًا من الهجرة، ولما دفن، قال ملسو هيلع هللا ىلص: »نعم السلف 

هو لنا«، »ق« )122/2(.
)))  في نسخة: »تهراقان«.

)4)  »جمع الوسائل« )123/2(.

)5)  »جمع الوسائل« )123/2(.

)6)  »جمع الوسائل« )123/2(.
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]1[ هي أم كلثوم))) كما رواه الواقدي عن فليح بهذا اإلسناد، وكذا أخرجه ابن سعد 
في »الطبقات«))) في ترجمة أم كلثوم، ووهم من قال: إنها رقية ألنها رضي اهلل 
عنها دفنت والنبي ملسو هيلع هللا ىلص ببدر، والقول بأنها بنت له صغيرة غيرهما رد بأنه لم يثبت، 

وباألول جزم الحافظ في »الفتح«)))، وذكر له الشواهد ورد القولين اآلخرين.

]2[ بقاف وفاء، زاد ابن المبارك عن فليح: أراه، يعني الذنب ذكره البخاري عنه تعليقًا، 
وقيل: معناه لم يجامع الليلة، وبه جزم ابن حزم، ويقويه ما في رواية بلفظ: »ل يدخل 
قال:  أنه  الطحاوي  عن  وحكي  عثمان)4)،  فتنحى  البارحة«،  أهله  قارف  أحد  القبر 
»لم يقارف« تصحيف، والصواب لم يقاول، أي: لم ينازع غيره الكالم؛ ألنهم كانوا 
يكرهون الحديث بعد العشاء، وتعقب بأنه تغليط للثقة بغير مستند، وكأنه استبعد أن 
يقع لعثمان ذلك لحرصه على مراعاة الخاطر الشريف، ويجاب عنه باحتمال أن يكون 
مرض المرأة طال، واحتاج عثمان إلى الوقاع ولم يظن أنها تموت تلك الليلة، وليس 

في الخبر ما يقتضي أنه واقع بعد موتها، بل ول حين احتضارها، »فتح الباري«)5).

]3[ قوله: »فنزل في قبرها« يشكل عليه نزول األجانب في قبر المرأة مع وجود المحرم،=

)))  زوجة عثمان، توفيت سنة سبع، »مجمع« )272/5(.
)))  »الطبقات الكبرى« )38/8(.

)))  »فتح الباري« )269/1(.
)4)  نقل أنه ملسو هيلع هللا ىلص قاله لعثمان رضي اهلل عنه تعريضًا حيث قارف في تلك الليلة أمته. »ع«.

)5)  »فتح الباري« )159/2(. 

نَِس بِْن َمالٍِك قَاَل: َشِهْدنَا اْبنًَة])[ لِرَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َورَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
، َعْن أ ٍّ َعْن ِهاَلِل بِْن َعِ

ُيَقارِِف])[  لَْم  رَُجٌل  ِفيُكْم 
َ
»أ َفَقاَل:  تَدَمَعاِن،  َعينيِه  يُْت 

َ
فََرأ ـَقْبِ 

ْ
ال َعَ  َجالٌِس 

َها])[. َل ِف َقْبِ « َفَنَ
ْ

نَا قَاَل: »انِْزل
َ
َحَة: أ

ْ
بُو َطل

َ
اللَّيْلََة؟« قَاَل أ
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=  ويمكن أن يجاب عنه بأنه ل محظور فيه إل ترك الستحباب كما صرح به ابن 
نجيم في »البحر«، وترك الستحباب لمثل هذا التنبيه الذي كان مقصودًا هناك 
مما ل استبعاد فيه مع أنه يحتمل أن يكون بعض األعذار هناك في المحارم، وإن 

كان المقصود بيان الجواز فال إشكال.

]1[ »الفراش« بكسر الفاء: ما يبسط الرجل تحته، ويجمع على فرش بضمتين، فعال 
بمعنى مفعول كلباس بمعنى ملبوس.

]2[ بضم ميم وسكون سين مهملة وكسر هاء.

]3[ بفتحتين جمع أديم وهو الجلد المدبوغ أو األحمر أو مطلق الجلد على ما في 
»القاموس«)))، »ق«))).

]4[ بالفتح أي: محشوه والضمير للفراش، وقيل: لألدم باعتبار اللفظ، وإن كان معناه 
جمعًا، به جزم المناوي وغيره، ورده القاري))) بأنه إنما يصح لو كان األدم اسم 

جمع، وحيث إنه جمع فال مطابقة بين الضمير والمرجع.

]328[ خ: 6456، م: 2082، د: 4147، ت: 1761، جه: 4151، حم: 73/6.
)))  »القاموس المحيط« )ص: 992(.

)))  »جمع الوسائل« )125/2(.

)))  »جمع الوسائل« )127/2(.

)46( بَاُب َما َجاَء فِي فَِراِش])[ رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

ُّ ْبُن ُمْسِهٍر])[، َعْن ِهَشاِم بِْن ُعْرَوَة،  نَا َعِ
َ
ُّ ْبُن ُحْجٍر، أ َثنَا َعِ 328 - َحدَّ

ي َينَاُم َعلَيِْه ِمْن  ِ
َّ

بِيِه، َعْن َعئَِشَة قَالَْت: إِنََّما َكَن فَِراُش رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اذل
َ
َعْن أ

َدٍم])[ َحْشُوُه]4[ ِلٌف.
َ
أ
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]1[ »عبد اهلل بن ميمون« بن داود القداح، فما في المصرية عبد اهلل بن مهدي غلط.

]2[ »جعفر« الصادق اإلمام المشهور، أبوه اإلمام محمد الباقر، لكن الحديث منقطع، 
ألنه رضي اهلل عنه لم يلق حفصًا ول عائشة، »قاري«))(.

ثناه  يقال:  باب ضرب،  الثني من  للفاعل من  المبني  الغير  مع  المتكلم  ]3[ بصيغة 
عطفه، ورد بعضه على بعض.

ثنية  تثنية  فاألولى  فيهما،  الثاء  بكسر  التاء،  بدون  »ثنيين«  رواية  وفي  »ثنيتين«   ]4[
كسدرة، والثانية تثنية ثني كحمل أي: نعطفه عطفًا يحصل منه طاقان.

]5[ أي: أرفق وألين.

، َثنَا َعبُْد اهلل ْبُن  ْصِيُّ
ـبَ

ْ
اِب ِزَياُد ْبُن َيَْي ال ـَخطَّ

ْ
بُو ال

َ
َثنَا أ 329 - َحدَّ

بِيِه قَاَل: ُسئِلَْت َعئَِشُة، َما َكَن فَِراُش 
َ
ٍد، َعْن أ نَا َجْعَفُر])[ ْبُن حُمَمَّ

َ
َميُْموٍن])[، أ

َدٍم َحْشوُُه ِمْن ِلٍف. وَُسئِلَْت َحْفَصُة: َما 
َ
رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِف بَيِْتِك؟ قَالَْت: ِمْن أ

َفيَنَاُم   ]4[ ثِنْتَنْيِ نَثِْنيِه])[  ِمْسًحا)))  قَالَْت:  بَيِْتِك؟  ِف  رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  فَِراُش  َكَن 
 ُ

َ
ُ، َفثَنَيْنَاُه ل

َ
وَْطأَ]5[ ل

َ
ْرَبَع ثَنْيَاٍت َكَن أ

َ
ُت: لَْو ثَنَيْتُُه أ

ْ
ْلٍَة قُل

َ
ا َكَن َذاَت ل َعلَيِْه، فَلَمَّ

 
َّ

نَا: ُهَو فَِراُشَك إِل
ْ
ْصبََح قَاَل: »َما فَرَْشتُُموِن اللَّيْلََة«، قَالَْت: قُل

َ
ا أ ْرَبِع ثَنْيَاٍت، فَلَمَّ

َ
بِأ

، فَإِنَُّه َمنََعتِْن 
َ

ول
ُ ْ
 لََك، قَاَل: »رُدُّوُه حِلَاِلِ األ

ُ
وَْطأ

َ
نَا: ُهَو أ

ْ
ْرَبِع ثَنْيَاٍت، قُل

َ
نَّا ثَنَيْنَاُه بِأ

َ
أ

َوَطاَءتُُه َصاَلَت اللَّيْلََة«.

]329[ انظر ماقبله.
)))  المسح: بالس رهبان أي: عابدين من أمة عيسى عليه السالم. )س(.

)))  »جمع الوسائل« )126/2(.



شامئل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  359

الرجل يوضع صار وضيعًا،  ووضع منه فالن  يقال: وضع  التذلل،  ]1[ »التواضع« هو 
الحافظ  وقال  وذل،  خضع  أي:  فتضعضع  الدهر  وضعضعه  درجته،  من  حط  أي: 
من  والمراد  الهوان،  وهي  أوله  بكسر  الضعة  من  مشتق  التواضع  العسقالني))(: 
التواضع إظهار التنزل عن المرتبة لمن يراد تعظيمه، وقيل: هو تعظيم من فوقه لفضله.

]2[ قال العلماء: كان حق المصنف أن يعينه ألن المسمى به في الرواة كثيرون، لكن 
في البخاري أنه عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود، قاله البيجوري))(.

]3[ بضم أوله من اإلطراء وهو المبالغة في المدح، كما بالغت النصارى في مدح نبيه، 
فجعله بعضهم إلهًا وبعضهم ابن اهلل، فحرفوا قوله في اإلنجيل: عيسى نبي وأنا 
ولدته بتشديد الالم، فجعلوا األول بني بتقديم الموحدة، وخففوا الالم في الثاني، 

وإلى ذلك أشار صاحب البردة في قوله:
واحكم بام شئت مدحًا فيه واحتكم دع مـا ادعتـه النصـارى ي نبيهـم

)47( بَاُب َما َجاَء فِي تََواُضِع])[ رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص)))

، َوَغرْيُ  ـَمْخُزوِمُّ
ْ
ْحَُد ْبُن َمِنيٍع، وََسِعيُد ْبُن َعبِْد الرَّْحَِن ال

َ
َثنَا أ 330 - َحدَّ

، َعْن ُعبَيِْد اهلل])[، َعْن َعبِْد اهلل نَا ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَيْنََة، َعِن الزُّْهرِيرِّ
َ
َواِحٍد قَالُوا: أ

 

 ُتْطُرون])[ 
َ

ـاِب قَاَل: قَـاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ل ـَخطَّ
ْ
ابِْن َعبَّاٍس، َعْن ُعَمَر بِْن ال

]330[ حم: 23/1.
)))  »في تواضع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص« عن أنس رضي اهلل عنه قال: رأيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص يركب الحمار العري 
إلى  »لو دعيت  ويقول:  وينام على األرض، ويجلس على األرض،  المملوك،  ويجيب دعوة 
كراع ألجبت، ولو أهدي إلي ذراع لقبلت«. »شرح السنة«. )242/13، رقم: 3674(. )س(.

)))  »فتح الباري« )341/11(.
)))  »المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية« )ص: 520(.
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]1[ أي: ملكه يتصرف في بما شاء وكيف شاء، فال خروج عن دائرة العبودية بوجه 
كسائر العباد، فاإلضافة للعهد الذهني، والقصر قصر القلب، أو إضافي فال ينافي 

أن له أوصافًا غير العبودية، »م«))).

]2[ أي: ل تقولوا في حقي شيئًا ينافي العبودية والرسالة، فال ينافي القول بأنه سيد 
ولد آدم.

]3[ وكان في عقلها شيء كما في رواية مسلم، قال الحافظ العسقالني))): لم أقف 
على اسم المرأة، وقال ميرك: رأيت في كالم بعض من كتب الحواشي على 
كتاب »الشفا« أن اسم المرأة المذكورة في مسلم أم زفر ماشطة خديجة، وأظنه 
أنها  في  صريحة  البخاري  وروايات  األنصار،  من  ليست  زفر  أم  فإن  سهوًا، 
أنصارية، اللهم إل أن يقال: إن المذكورة في رواية مسلم غير المذكورة في 
رواية البخاري، لكن الظاهر اتحاد القصة كما هو الظاهر من سياق الروايات، 

»ق«))).

]331[ م: 2326، د: 4818، حم: 214/3.
)))  »شرح الشمائل« للمناوي )129/2(.

)))  »فتح الباري« )328/1(.
)))  »جمع الوسائل« )130/2(.

نَا َعبُْد اهلل])[ َفُقولُوا: َعبُْد اهلل])[ 
َ
َما أ ْطَرِت انلََّصارَى ِعيىَْس اْبَن َمْرَيَم، إِنَّ

َ
َكَما أ

.»ُ
ُ

َورَُسول

ـَعِزيِز، َعْن ُحَيٍْد، َعْن 
ْ
نَا ُسَويُْد ْبُن َعبِْد ال

َ
ُّ ْبُن ُحْجٍر، أ َثنَا َعِ 331 - َحدَّ

َْك َحاَجًة، 
َ

 انلَّيِبرِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقالَْت: إِنَّ ِل إِل
َ

ًة])[ َجاَءْت إِل
َ
نَّ اْمـَرأ

َ
نَِس بِْن َمالٍِك، أ

َ
أ
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]1[ على صيغة المخاطبة من األمر الحاضر.

]2[ أي: في أّي طريق في المدينة، فاإلضافة للطريق بمعنى في؛ ألن طريق الشيء ما 
يوصل إليه، أو في أي طريق من طرق المدينة أي: سكة من سككها كما في رواية 

لمسلم، وقيل: المعنى في أي جزء من أجزاء الطريق، »م«))(.

]3[ بصيغة المتكلم وحده مجزوم في جواب األمر أي: أقعد أنا أيضًا في ذلك الطريق 
متوجهًا إليك، »ق«، »م«))(.

]4[ وضيعًا كان أو شريفًا.

]5[ أي: يوم حرب بني قريظة.

]6[ ذات خطام.

ِْك)))«.
َ

ْجِلْس])[ إِل
َ
ـَمِدينَِة])[ ِشئِْت أ

ْ
يرِّ َطِريِق ال

َ
َفَقاَل: »اْجِلس])[ ِف أ

ْعَوِر، َعْن 
َ ْ
ُّ ْبُن ُمْسِهٍر، َعْن ُمْسِلٍم األ نَا َعِ

َ
ُّ ْبُن ُحْجٍر، أ َثنَا َعِ 332 - َحدَّ

ـَجنَائَِز، 
ْ
ـَمِريَض]4[، َويَْشَهُد ال

ْ
نَِس بِْن َمالٍِك قَاَل: َكَن رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيُعوُد ال

َ
أ

ِحَاٍر  َعَ  قَُريَْظَة]5[  بَِن  يَْوَم  َوَكَن  ـَعبِْد، 
ْ
ال َدْعَوَة  يُب  َوجُيِ ـِحَماَر، 

ْ
ال َوَيْرَكُب 

َمُْطوٍم]6[ َبَبٍْل ِمْن ِلٍف َعلَيِْه إَِكٌف ِمْن ِلٍف.

]332[ ت: 1017، جه: 4178.
ل يخفى ما فيه من تواضعه عليه السالم مع الضعفاء. )س(.  (((

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )130/2(.
)))  »جمع الوسائل« )130/2(، »شرح الشمائل« للمناوي )130/2(.
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]1[ بكسر الهمزة كل شيء من الدهان مما يوتدم، أو يختص بما أذيب من األلية 
والشحم، وقيل: الدسم الجامد.

]2[ بفتح السين المهملة وكسر النون فالخاء المعجمة: المتغيرة الريح من الطعام 
بطول المكث.

]3[ ذكر هذه القصة إلتمام الحديث ل لبيان التواضع، وقيل: بل فيها غاية التواضع، 
ألنه ملسو هيلع هللا ىلص لو سأل مياسير الصحابة في رهن درعه لرهنوها على أكثر من ذلك، فإذا 
ا ولم يبال بأن منصبه الشريف يأبى أن يسأل مثل يهودي في  تركهم وسأل يهوديًّ

ذلك دل على غاية تواضعه.

]4[ أي: ما يفك به الدرع.

]5[ أي: صلى اهلل عليه وسلم.

]6[ »الحفري« بفتح المهملة والفاء تقدم بيانه في باب تعطره عليه السالم.

ُد ْبُن فَُضيٍْل، َعِن  ، َثنَا حُمَمَّ ـُكوِفُّ
ْ
ْعَ ال

َ ْ
َثنَا َواِصُل ْبُن َعبِْد األ 333 - َحدَّ

ِعرِي   ُخْبِ الشَّ
َ

نَِس بِْن َمالٍِك قَاَل: َكَن رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يُْدَع إِل
َ
ْعَمِش، َعْن أ

َ ْ
األ

 ِدْرٌع ِعنَْد َيُهوِديٍّ َفَما وََجَد 
ُ

ِنَخِة])[ َفيُِجيُب، َولََقْد َكنَْت)))])[ َل َِهالَِة])[ السَّ
ْ

َواإل
َها)))]4[ َحتَّ َماَت]5[. َما َيُفكُّ

]6[، َعْن ُسْفيَاَن،  ـَحَفِريُّ
ْ
بُو َداوَُد ال

َ
َثنَا حَمُْموُد ْبُن َغياَْلَن، َثنَا أ 334 - َحدَّ

]333[ خ: 2069، ت: 1215، ن: 4610، جه: 2437، حم: 133/3.
]334[ جه: 2890.

في نسخة: »كان«.  (((
)))  »ما يفكها« فككت الشيء: إذا خلصته، قيل: الفّك الفصل بين الشيئين وتخليص بعضها 

عن بعض. )س(.
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أبان والربيع بن صبيح كما بسطه شراح  يزيد بن  الحديث ألجل  ]1[ تكلموا على 
»الشمائل«، وذكروا له شواهد، فارجع إليها لو شئت التفصيل.

]2[ بالصرف وعدمه.

]3[ راكبًا على رحل، والرحل للبعير كالسرج للفرس.

]4[ بفتح راء وتشديد مثلثة أي: خلق وبال، »ق«))(.

]5[ قال المناوي)4(: أي: على رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أو على الرحل، وجزم القاري بالثاني، 
وقال: ل على الرسول ملسو هيلع هللا ىلصكما توهمه الحنفي.

الناس، والسمعة  الرياء العمل لغرض مذموم كأن يفعل ليراه  ]6[ قال المناوي)5(: 
ما يعمل ليسمع الناس ويصير به مشهورًا فيكرم ويعظم جاهه في قلوبهم، قال 
القاري)6(: والتحقيق أنهما متغائران باعتبار أصل اللغة من حيث الشتقاق، وإن 

كان يطلق أحدهما على اآلخر تغليبًا، انتهى.

نَِس بِْن َمالٍِك قَاَل: َحجَّ 
َ
أ بَاَن])[، َعْن 

َ
أ بِيِع بِْن َصِبيٍح، َعْن يَِزيَد])[ بِْن  َعِن الرَّ

ْرَبَعَة َدَراِهَم 
َ
أ ]4[  وََعلَيِْه]5[ قَِطيَفٌة))) َل تَُساوِي  رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعَ رَْحٍل])[ رَثٍّ

 ُسْمَعَة)))«.
َ

 ِرَياَء]6[ ِفيِه َول
َ

ا ل ُه َحجًّ
ْ
َفَقاَل: »اللَُّهمَّ اْجَعل

)))  كساء له خمل. )س(.
)))  »سمعة« يقال: فعل ذلك سمعة أي: ليريه الناس من غير أن يكون قصد به التحقيق. )س(.

)))  »جمع الوسائل« )134/2(.
)4)  »شرح الشمائل« للمناوي )134/2(.
)5)  »شرح الشمائل« للمناوي )134/2(.

)6)  »جمع الوسائل« )134/2(.
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]1[ قيل: هذا مشكل ألن األحبية ل تقتضي القيام، ألن الولد أحب إلى الوالد، ول 
يقوم له، وأجيب بأن الولد لو كان له فضل يقتضي القيام له لُسنَّ لألب القيام له 
كما صرحوا، ورد بأن الناس اتفقوا على استهجان قيام الوالد للولد وإن عظم، 
قلت: ولو سلم فإن هذا القيام أيضًا لفضله، ولذا قالوا: لو كان له فضل يقتضي 
القيام له فاألوجه في الجواب أن المحبة إذا كانت ناشئة عن الفضيلة تقتضي 

القيام على وجه الكرامة ل أن كانت المحبة طبعية أو لغرض آخر.

]2[ اختلفت الروايات في إباحة القيام آلخر ومنعه كما بسط في المطولت، لسيما 
الباري«، وأخرج أبو داود عن أبي هريرة: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يجلس  في »فتح 
معنا في المسجد، فإذا قام قمنا قيامًا حتى نراه قد دخل بعض بيوت أزواجه، قال 
ُر مذهب الشافعية النووي من ندب القيام ألهل  المناوي))): فيه دليل لما عليه محرِّ
الفضل والشرف إكرامًا وإعظامًا، وقد قام ملسو هيلع هللا ىلص لعكرمة بن أبي جهل لما قدم عليه، 
وكان يقوم لعدي بن حاتم كلما دخل عليه حسبما جاء ذلك في خبرين وهما وإن 
كانا ضعيفين يعمل بهما في الفضائل، وحكى القاري عن اإلمام الغزالي أن القيام 
مكروه على سبيل اإلعظام ل على سبيل اإلكرام، وعن النووي أن القيام للقادم 
من أهل الفضل من علم أو إصالح أو شرف مستحب، وقد جاءت فيه أحاديث 
ولم يثبت في النهي عنه شيء صريح، وعن القاضي عياض أن القيام المنهي عنه =

]335[ ت: 2754، حم: 132/3.
)))  »شرح الشمائل« للمناوي )135/2(.

نَا َحَّاُد ْبُن َسلََمَة، 
َ
اُن، أ نَا َعفَّ

َ
َثنَا َعبُْد اهلل ْبُن َعبِْد الرَّْحَِن، أ 335 - َحدَّ

ِْهْم])[ ِمْن رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 
َ

َحبَّ إِل
َ
نٍَس قَاَل: لَْم يَُكْن َشْخٌص أ

َ
َعْن ُحَيٍْد، َعْن أ

لَِك. وُْه لَْم َيُقوُموا])[، لَِما َيْعلَُموَن ِمْن َكَراِهيَِّتِه ذِلَ
َ
قَاَل: َوَكنُوا إَِذا َرأ
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إنما ذاك فيمن يقومون عليه وهو جالس، ويمكثون قيامًا طول جلوسه، انتهى.  =

قلت: وفي »الدر المختار« عن »الوهبانية« يجوز، بل يندب القيام تعظيمًا للقادم كما 
يجوز القيام ولو للقارئ بين يدي العالم، وحكى ابن عابدين عن »مشكل اآلثار« 

القيام لغيره ليس بمكروه لعينه، إنما المكروه محبة القيام لمن يقام له، انتهى.

]1[ »ابن عمر« بال واو، وفي نسخة بالواو، قال القاري))(: صوابه عمير بالتصغير، 
وتقدم في مبدأ الكتاب بيانه.

]2[ بكسر العين وسكون الجيم، »ق«)4(.

]3[ الشكل والهيئة.

]4[ »فخمًا« بسكون المعجمة وكسرها أي: عظيمًا في ذاته، ومفخمًا أي: معظمًا في 
صفاته، وفي »النهاية«)5(: أي: عظيمًا معظمًا في الصدور والعيون، »ع«.

الرَّْحَِن  َعبِْد  بِْن  ُعَمَر])[  ْبُن  ُجَيُْع  َثنَا  َوِكيٍع،  ْبُن  ُسْفيَاُن  َثنَا  َحدَّ  -  336
بَا 

َ
يِب َهالََة َزْوِج َخِدجَيَة يُْكىَن أ

َ
])[، ثَن))) رَُجٌل ِمْن بَِن تَِميٍم ِمْن َودَلِ أ ـِعْجِلُّ

ْ
ال

ُت 
ْ
ل
َ
ٍّ رَِضَ اهلل َعنُْهَما قَاَل: َسأ ـَحَسِن بِْن َعِ

ْ
يِب َهالََة، َعِن ال

َ
َعبِْد اهلل، َعِن ابٍْن أِل

ْن 
َ
ْشتَِه أ

َ
نَا أ

َ
))) ملسو هيلع هللا ىلص، َوأ يَِة])[ انلَّيِبرِّ

ْ
افًا َعْن ِحل يِب َهالََة، َوَكَن وَصَّ

َ
َخاِل ِهنَْد ْبَن أ

 وَْجُهُه 
ُ َ
أل

ْ
ًما، َيتََل يَِصَف ِل ِمنَْها َشيْئًا، َفَقاَل: َكَن رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فَْخًما]4[ ُمَفخَّ

]336[ تقدم تخريجه برقم: 8.
في نسخة: »أخبرني«.  (((

)))  في نسخة: »رسول اهلل«.
)))  »جمع الوسائل« )137/2(.
)4)  »جمع الوسائل« )137/2(.

)5)  »النهاية في غريب الحديث واألثر« )419/3(.
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]1[ الحديث تقدم بهذا السند بعضه في »باب الخلق«، وبعضه في »باب كيف كان 
الكالم«.

]2[ أي: ليختبر اجتهاده في تحصيل العلم بحلية جده، أو ليستمعه الحسين من هند 
فيعرفه بأقصر إسناد، أو ينتظر أن يسأل ذلك الحسين، فإن التبليغ بعد الطلبة أبلغ، 

أو كان ذلك الكتم اتفاقيًّا ورجحه العصام، »م«))).

]3[ »أباه« وفي نسخة: أبي وهو علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه، »ق«، »م«))).

]4[ أي: طريق سلوكه حال كونه داخل بيته، وعن أطوار خارج بيته، قاله القاري)))، 
عن  أو  فيهما،  حالة  عن  أو  بيته،  وخروجه  دخوله  عن  أي:  المناوي)4):  وقال 

زمانيهما أي: زمن دخوله وخروجه، انتهى.

]5[ »شكله« بفتح أوله أي: طريقه أي: المسلوكة بين أصحابه في مجلسه، فهو أخص 
من مخرجه، وقيل: بكسر أوله حسن طريقته وهيئته، قاله القاري)5).

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )137/2(.
)))  »جمع الوسائل« )137/2(، »شرح الشمائل« للمناوي )137/2(.

)))  »جمع الوسائل« )137/2(.
)4)  »شرح الشمائل« للمناوي )137/2(.

)5)  »جمع الوسائل« )138-137/2(.

ـَحِديَث])[ بُِطوِلِ.
ْ
ـبَْدِر، فََذَكَر ال

ْ
ْلََة ال

َ
ـَقَمِر ل

ْ
لَُؤ ال

ْ
تََل

ْثتُُه فَوََجْدتُُه قَْد َسبََقِن  ـُحَسنْيَ َزَمانًا، ُثمَّ َحدَّ
ْ
ـَحَسُن: فََكتَْمتَُها])[ ال

ْ
قَاَل ال

َوَعْن  َمْدَخِلِه]4[  َعْن  بَاُه])[ 
َ
أ َل 

َ
َسأ قَْد  َووََجْدتُُه  َعنُْه،  ُُه  تلْ

َ
َسأ ا  َعمَّ  ُ

َ
ل

َ
فََسأ ِْه، 

َ
إِل

َمْرَِجِه وََشْكِِه]5[ فَلَْم يََدْع ِمنُْه َشيْئًا.
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]1[ بالمد والقصر.

ابن  وقال  العامة،  على  وواسطتهم  الخاصة  بسبب  الناس  جزء  أي:  »ذلك«   ]2[
األنباري: فيه ثالثة أقوال: األول: أن الخاصة تدخل عليه في ذلك الوقت دون 
فكان ملسو هيلع هللا ىلص  والمعارف،  العلوم  من  سمعت  بما  العامة  تخبر  ثم  فتستفيد  العامة، 
روادًا  »يدخلون  سيأتي:  ما  عليه  ويدل  بواسطتهم،  العامة  إلى  العلوم  يوصل 
ويخرجون أدلة«، والثاني: أن الباء فيه بمعنى من أي: يرد على العامة من جزء 
الخاصة، والثالث: أن يجعل العامة مكان الخاصة، فيرد ذلك على العامة بدلً 

من الخاصة كذا نقله ميرك، والظاهر عندي األول.

]3[ أي: ل يخفي.

]4[ أي: عن العامة والخاصة.

]5[ بالفتح مصدر قسم أي: قسم ذلك الجزء فيهم، قال القارير))(: والضمير راجع =

يِب َعْن ُدُخوِل رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: َكَن 
َ
ُت أ

ْ
ل
َ
ـُحَسيْـُن: فََسأ

ْ
قَاَل ال

، وَُجزًْءا  ْجَزاٍء، ُجزًْءا هلل َعزَّ وََجلَّ
َ
ُ ثَـاَلثََة أ

َ
 ُدُخـول

َ
أ  َمْنِلِ َجزَّ

َ
َوى])[ إِل

َ
إَِذا أ

))) َذلَِك])[  ُه بَـيْـنَُه َوَبنْيَ انلَّاِس، َفرَيُدُّ
َ
 ُجـْزأ

َ
أ ْهِلِه، وَُجزًْءا نِلَْفِسِه، ُثمَّ َجزَّ

َ
أِل

ِخُر])[ َعنْـُهْم]4[ َشيْئًا، َوَكَن ِمْن ِسرَيتِِه ِف   يَدَّ
َ

ِة، َول ـَعامَّ
ْ
ِة َعَ ال ـَخاصَّ

ْ
بِال

يِن،  ـَفْضِل بِإِْذنِِه))) َوقَـْسِمِه]5[ َعَ قَْدِر فَْضِلِهْم ِف ادلرِّ
ْ
ْهِل ال

َ
ِة إِيثَاُر أ مَّ

ُ ْ
ُجزِْء األ

)))  في نسخة: »فرّد«.
)))  »بإذنه« إن كان الضمير للرسول، كان من قبيل إضافة المصدر إلى فاعله، وإن كان ألهل 
الفضل كان من قبيل إضافته إلى المفعول أي: كان من عادته ملسو هيلع هللا ىلص أن يختار أهل الفضل من 
علم وصالح وشرف بأن يأذن له أن يدخل بيته. )الشرح( وفي بعض الروايات: بأذنة ـ بفتح 
المعنى  المعجمة والنون ـ واألذنة صغار اإلبل والغنم ونحو ذلك، فيكون  األلف والذال 

أنه ملسو هيلع هللا ىلص كان يخص أهل الفضل بإيثار ذلك، ويقسمه على قدر فضلهم. )س(.
)))  »جمع الوسائل« )139/2(.
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إليه ملسو هيلع هللا ىلص، والمفعول مقدر أي: ما عنده من خيري الدنيا واآلخرة، وجوز أن يكون   =
للجزء الذي بينه وبين الناس، انتهى.

]1[ أي: من أهل الفضل.

]2[ أي: يجعل نفسه الشريفة مشغولة بهم.

]3[ من اإلشغال، أو بفتح الياء والغين من الشغل، قال الحنفي: هذا أولى ألنه قال 
الجوهري: قد شغلت فالنًا  الشغل، وقال  في  لغة رديئة  »التاج«: اإلشغال  في 
فالنًا، ول تقل: أشغلت ألنها لغة رديئة، وقال المجد في »القاموس«))(: أشغله 
لغة جيدة أو قليلة أو رديئة، قال القاري: أو صحت الرواية بالضم لكفر من قال 

بالرديئة، انتهى))(.

ما يصلحهم واألمة هو  أن  يعني  ما يصلحهم  قوله:  في  لما  بيان  الحنفي:  قال   ]4[
مسألتهم عنه، وتعقبه ابن حجر)4( بأن األصوب أن من تعليلية، والمعنى من أجل 

سؤالهم إياه عنه، قال المناوي)5(: وفي نسخة »عنهم« أي: عن أحوالهم.

ـَحَوائِِج، َفيَتََشاَغُل])[ 
ْ
، َوِمنُْهْم ُذو ال ـَحاَجتَنْيِ

ْ
ـَحاَجِة، َوِمنُْهْم ُذو ال

ْ
فَِمنُْهْم])[ ُذو ال

ي  ِِهْم]4[ َعنُْه َوإِْخبَارِِهْم))) بِاذلَِّ
َ

تل
َ
َة ِمْن ُمْسأ مَّ

ُ ْ
بِِهْم َويَْشَغلُُهْم])[ ِفيَما يُْصِلُحُهْم َواأل

)))  »وإخبارهم« عطف على مسألتهم، واإلضافة إما إلى الفاعل أي: إخبارهم إياه ملسو هيلع هللا ىلص، وعلى 
هذا يكون من قبيل عطف التفسير، أو إلى المفعول أي: إخباره ملسو هيلع هللا ىلص إياهم، فيكون هذا إشارة 

إلى جواب مسألتهم. )الشرح( )س(.
)))  »القاموس المحيط« )ص: 937(.
)))  انظر: »جمع الوسائل« )139/2(.

)4)  انظر: »أشرف الوسائل« )484/1(.
)5)  »شرح الشمائل« للمناوي )140/2(.
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]1[ »إل ذلك« أي: ما يذكر من حاجات الناس والمحتاج إليه، وقوله: »ول يقبل« 
إلخ، بمنزلة تأكيد لما تقدم، والمعنى ل يذكر عنده إل ما يفيدهم في دينهم أو 

دنياهم دون ما ل ينتفع بها، فإنها ل تذكر عنده غالبًا، »ق«))).

]2[ بـضم فتشديـد جمـع رائد بمـعنى طـالب أي: طالبين للمنافع في دينهم 
ودنياهم.

]3[ »ذواق« بفتح أوله فعال بمعنى مفعول أي: عن مطعوم حسي على ما هو األغلب، 
أو معنوي من العلم وغيره، فإنه يقوم للروح مقام الطعام للحسد، »ق«))).

]4[ أي: هداة للناس.

]5[ الحسين.

]6[ أي: أبي.

)))  »جمع الوسائل« )140/2(.

)))  »جمع الوسائل« )140/2(.

 
َ

بِْلُغوِن َحاَجَة َمْن ل
َ
َوأ ـَغائَِب، 

ْ
ال اِهُد ِمنُْكُم  »ِلُبَلرِِّغ الشَّ َوَيُقوُل:  لَـُهْم،  يَنْبَِغ 

 يَْستَِطيُع إِباَْلَغَها َثبََّت اهلل 
َ

بْلََغ ُسلَطانًا َحاَجَة َمْن ل
َ
يَْستَِطيُع إِباَْلَغَها، فَإِنَُّه َمْن أ

َغرْيَُه،  َحٍد 
َ
أ ِمْن  َيْقبَُل   

َ
َول َذلَِك])[،   

َ
إِل ِعنَْدُه  يُْذَكُر   

َ
َول ـِقيَاَمِة«، 

ْ
ال يَْوَم  قَدَميِْه 

ِدلًَّة]4[ َيْعِن َعَ 
َ
 َعْن َذَواٍق])[، َوَيـْخرُُجوَن أ

َ
قُوَن إِل  َيْفرَتِ

َ
يَْدُخلُوَن ُروَّاًدا])[ َول

. ـَخرْيِ
ْ
ال

ُُه]6[ َعْن َمْرَِجِه َكيَْف َكَن يَْصنَُع ِفيِه؟ قَاَل: َكَن رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  تلْ
َ
قَاَل]5[: فََسأ
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]1[ »يخزن« بضم الزاي وكسرها أي: يحبس ويحفظ، و»يعنيه« بفتح أوله أي: 
يهمه.

العفو  لما عنده من  لتفرقهم عنه  ما يكون سببًا  بهم  يفعل  الفاء أي: ل  بتشديد   ]2[
والصفح والرأفة التي ل نظير لها.

]3[ أي: يجعله واليًا.

من  يخوفهم  أو  بالحزم،  ويأمرهم  بعض  من  الناس  بعض  يحذر  أي:  »يحذر«   ]4[
عذاب اهلل وأليم عقابه، قاله المناوي)))، قال القاري))): ووقع في بعض الروايات: 
ويحذر الناس الفتن، فإن صح فهو وجه آخر، انتهى، قلت: وعلى هذه المعاني 
كلها هو من التحذير، وضبطه بعضهم، وحكاه ميرك عن أكثر الرواة بفتح الياء 
وتخفيف الذال المفتوحة من الحذر بمعنى الحتراس، فيكون في معنى قوله: 
ويحترس منهم، واألوجه عندي األول كما في أبي داود من قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »أخوك 

البكري فال تأمنه«.

]5[ قال القاري))): أي: يحفظ نفسه من أذاهم، وقال المناوي)4): أي: يتحفظ من 
كثرة مخاطبتهم المؤدية إلى سقوط هيبته وجاللته من قلوبهم.

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )142/2(.
)))  »جمع الوسائل« )142/2(.
)))  »جمع الوسائل« )142/2(.

)4)  »شرح الشمائل« للمناوي )142/2(.

ُرُهْم])[، َوُيْكِرُم َكَريَم ُكرِّ قَْوٍم   ُينَفرِّ
َ

 ِفيَما َيْعِنيِه، َوُيَؤلرُِّفُهْم َول
َ

َيِْزُن])[ لَِسانَُه إِل
َحٍد

َ
ْن َيْطوَِي َعَ أ

َ
ُر انلَّاَس]4[ َوَيرَْتُِس ِمنُْهْم]5[ ِمْن َغرْيِ أ ِه])[ َعلَيِْهْم، َوُيَذرِّ

رِّ
َوُيَول
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]1[ »بشره« بكسر فسكون: طالقة وجهه وبشاشته، وفيه دفع توهم نشأ من قوله: يحترس، 
ولذا أكده بقوله: »ول خلقه« بضمتين أو ضم أوله أي: ول حسن خلقه، قاله القاري)5(.

أو  يعوده،  مريضًا  منهم  أحد  كان  فإن  غيبتهم،  عنهم حال  ويسأل  يطلبهم  أي:   ]2[
مسافرًا يدعو له، أو ميتًا فيستغفر له. »ق«.

عن  الظالم  ظلم  ليدفع  الظاهرة  والمساوئ  المحاسن  من  فيهم  وقع  عما  أي:   ]3[
المظلوم، أو عما هو متعارف فيما بينهم، وليس المعنى أنه يتجسس عن عيوبهم 

ويتفحص عن ذنوبهم، »ق«)6(.

]4[ أي: يسقط.

]5[ بفتح الميم وتشديد الالم من الماللة، وفي نسخة: »أو يملوا« بكلمة »أو« للتنويع، 
وما قال الحنفي للشك غير صحيح، وفي نسخة: »أو يميلوا« من الميل أي: يميلوا 

إلى الدعة والرفاهية، »ق«)7(.

ا ِف انلَّاِس])[،  ُل انلَّاَس َعمَّ
َ
ْصَحابَُه، َويَْسأ

َ
ُد])[ أ ِمنُْه))) بِْشَرُه])[ َوَل ُخلَُقُه، َوَيتََفقَّ

ْمِر))) 
َ ْ
األ ُمْعتَِدُل  يِه]4[،  َوُيوَهرِّ ـَقِبيَح 

ْ
ال َوُيـَقبرُِّح  يـِه،  َوُيـَقورِّ ـَحَسـَن 

ْ
ال ُن  َوُيـَحـسرِّ

ْن يَـْغُفلُـوا)4) َوَيَملُّـوا]5[، ِلُكرِّ َحـاٍل ِعـنَْدُه 
َ
افََة أ  َيْغُفُل))) مََ

َ
َغرْيُ ُمـْختَِلٍف، َول

)))  في نسخة: »منهم«.
)))  أي: الحال غير منصرف عن العتدال. )س(.

)))  في نسخة: »يفعل«.
)4)  في نسخة: »يفعلوا«.

)5)  »جمع الوسائل« )142/2(.

)6)  »جمع الوسائل« )142/2(.

)7)  »جمع الوسائل« )142/2(.
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]1[ »عتاد« بفتح أوله هو العدة والتأهب، يعني أنه ملسو هيلع هللا ىلص أعّد لكل أمر من األمور حكمًا 
من األحكام ودليالً من أدلة اإلسالم.

]2[ أي: ل يعجز عن إقامة الحق.

]3[ النصيحة إرادة الخير للمنصوح.

ۇئ﴾  وئ  وئ  ﴿ەئ  تعالى:  لقوله  األمور  مهمات  في  معاونة  أي:   ]4[
]المائدة: 2[ مأخوذ من الوزير، وهو الذي يوازر األمير أي: يعاونه، أو يحمل عنه 

وزره وثقله بمساعدته له فيما يثقل عليه من الرأي، »ق«)4(.

]5[ ذكر اهلل متعلق بكال الفعلين على سبيل التنازع.قال القاري)5(: قوله: »على ذكر« 
أي: على ذكر اهلل كما في نسخة، وفي عدم ذكره دللة على كمال ذكره.

يـَن يَـلُـونَـُه ِمـَن انلَّـاِس  ـاِوزُُه، اذلَِّ ـَحقرِّ َوَل جيَُ
ْ
])[ َعـِن ال َعتَاٌد)))])[، َل ُيَقـصرُِّ

ْحَسنُُهْم 
َ
لًَة أ ْعَظُمُهْم ِعنَْدُه َمْنِ

َ
ُهْم نَِصيَحًة])[، َوأ َعمُّ

َ
فَْضلُُهْم))) ِعنَْدُه أ

َ
ِخيَارُُهْم، أ

َن رَُسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
ُه َعـْن َمـْجِلِسِه، َفَقاَل: ك تلُْ

َ
ُمَواَساًة))) َوُمَؤاَزَرًة]4[. قَاَل: فََسأ

 قَْوٍم َجلََس َحيُْث يَنْتَِه بِِه 
َ

ٍر]5[، َوإَِذا اْنتََه إِل
ْ
 َعَ ِذك

َ
 جَيَِلُس إِل

َ
 َيُقوُم َول

َ
ل

)))  بفتح العين وتخفيف التاء المثناة من فوق وبعدها ألف وفي آخرها دال: هو ما أعده الرجل 
ا لجميع أنواع العبادات من  من السالح والدواّب وآلة الحرب، والمعنى أنه ملسو هيلع هللا ىلص كان مستعدًّ

الجهاد وغيره.
)))  بدل من خيارهم. )س(.

)))  أي: المشاركة والمساهمة في المعاش والرزق. )س(.
)4)  »جمع الوسائل« )144/2(.
)5)  »جمع الوسائل« )144/2(.
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]1[ أي: يجلس في المكان الخالي أي مكان كان.

]2[ أي: راجعه، مفاعلة من التفويض، كان كل واحد منهما رد ما عنده إلى صاحبه، 
و»أو« للتنويع، وأبعد الحنفي في تجويزها للشك.

]3[ أي: حسن ل بمعسور خشن لقوله تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
والشفاعة  الوعد  الميسور  ومن   ،]28 ]اإلســراء:  ڀ﴾  ڀ  ڀ  پ  پ 

والرغبة في العقبى والرهبة عن الدنيا.

]4[ أجمعين حتى المنافقين، »بسطه« أي: بشره وطالقة وجهه وانبساطه أو جوده 
وكرمه.

]5[ أي: في الشفقة والرحمة واإلصالح، بل أعظم من أب، إذ غاية األب أن يسعى في 
إصالح الظاهر، وهو ملسو هيلع هللا ىلص يسعى في إصالح الظاهر والباطن.

]6[ أي: ل يجادل كما في المدارس.

]7[ »ل تؤبن« بضم المثناة الفوقانية فهمزة ساكنة فموعدة مخففة وتشدد أيضًا آخره نون 
من األَْبن هي العقد في القضبان ألنها تعيبها، فالمراد به العيب، قاله المناوي، =

نَّ 
َ
 َيَْسُب َجِليُسُه أ

َ
ُمُر بَِذلَِك، ُيْعِطي ُكَّ ُجلََسائِِه بِنَِصيِبِه، ل

ْ
ـَمْجِلُس])[ َوَيأ

ْ
ال

ْو فَاوََضُه ])[ ِف َحاَجٍة َصابََرُه َحتَّ يَُكوَن 
َ
َرُم َعلَيِْه ِمنُْه، َمْن َجالََسُه أ

ْ
ك

َ
َحًدا أ

َ
أ

ـَقْوِل، قَْد 
ْ
ْو بَِميُْسوٍر])[ ِمَن ال

َ
 بَِها أ

َ
ُه إِل ُ َحاَجًة لَْم يَرُدَّ

َ
ل

َ
ـُمنَْصُِف، َوَمْن َسأ

ْ
ُهَو ال

ـَحقرِّ َسَواًء، 
ْ
ال بًا]5[ وََصاُروا ِعنَْدُه ِف 

َ
أ لَُهْم  بَْسُطُه وَُخلُُقُه، فََصاَر  وَِسَع انلَّاَس]4[ 

ْصَواُت]6[، َوَل تُْؤَبُن]7[ 
َْ

َمانٍَة، َل تُْرَفُع ِفيِه األ
َ
ٍم))) وََحيَاٍء وََصْبٍ َوأ

ْ
َمِْلُسُه َمِْلُس ِعل

)))  في نسخة: »حلم«.
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يحل  ل  ما  وهي  الحرمة،  جمع  المهملتين  الراء  وفتح  الحاء  بضم  و»الحرم«   =
انتهاكه، وقيل: المراد بها القبائح، وروي بضمتين، فالمراد به النساء، والحاصل 

أن مجلسه ملسو هيلع هللا ىلص كان يصان من رفث القول وفحش الكالم.

]1[ »ل تنثى« بضم أوله وسكون النون وفتح المثلثة أي: ل تشاع، »فلتاته« بفتح الفاء والالم 
أي: زلته، يعني إذا فرطت من بعض حاضريه سقطة لم تنشر عنه، ذكره المناوي))(.

]2[ جمع فلتة وهي الزلة يعني لم يكن بمجلسه فلتات فتنثى.

يتكبر  ل  متساويين  متعادلين  كانوا  أي:  المقدر  لكان  خبر  كأنه  متوافقين  أي:   ]3[
بعضهم على بعض بالحسب والنسب، »ق«.

]4[ أي: يراعونه ويكرمونه ويتقربون إليه.

]5[ بفتح موحدة وكسر زاي فتحتية فعين مهلمة، »ق«)4(.

]6[ بتشديد الضاد المعجمة المفتوحة.

بِاتلَّْقوَى،  ِفيِه  َيتََفاَضلُوَن  ُمتََعاِدِلنَي])[،  فَلَتَاتُُه])[،  تُنْث])[  ـُحَرُم)))،َوَل 
ْ
ال ِفيِه 

ـَحاَجِة، 
ْ
ِغرَي، َوُيْؤثُِروَن َذا ال ـَكِبرَي، َوَيرَْحُوَن ِفيِه الصَّ

ْ
ُمتََواِضِعنَي، يَُوقرُِّروَن ِفيِه ال

ـَغِريَب]4[.
ْ
َوَيَْفُظوَن ال

ِل]6[، َثنَا  ـُمَفضَّ
ْ
ُد ْبُن َعبِْد اهلل بِْن بَِزيٍع]5[، َثنَا بِْشُ ْبُن ال َثنَا حُمَمَّ 337 - َحدَّ

]337[ ت: 1338، حم: 209/3.
العبادات  المراد منه ل يفعل بعض األمور من  )))  جمع الحرمة وهي ما ل يحل، يفعل كأن 

وغيرها فيما بين الناس.
)))  »شرح الشمائل« للمناوي )146/2(.

)))  »جمع الوسائل« )146/2(.
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]1[ بضم الكاف: ما دون الركبة من الساق على ما في »النهاية«، وما دون الكعب من 
الدواب على ما في »المغرب«، »ق«))(.

]2[ »برذون« بكسر موحدة وسكون راء وفتح ذال معجمة، هو الفرس األعجمي، 
وقيل: التركي أي: لم يكن راكب بغل ول فرس، بل كان ماشيًا طالبًا لمزيد الثواب، 
وتدل عليه رواية البخاري من طريق عبد اهلل بن محمد عن سفيان بهذا اإلسناد: 
»مرضت مرضًا فأتاني النبي ملسو هيلع هللا ىلص يعودني وأبو بكر وهما ماشيان«، الحديث. قال 
ميرك: وهذه الرواية صريحة في أنه ملسو هيلع هللا ىلص جاء لعيادته ماشيًا، وفيه إبطال ما توهمه 

بعض المتحدثين من أنه راكب، لكنه ليس براكب بغل ول بزدون، »ق«))(.

]3[ يريد أنه ملسو هيلع هللا ىلص يزور أصحابه رضي اهلل عنهم على رجليه.

 َّ ْهِدَي إِلَ
ُ
نَِس بِْن َمالٍِك قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لْو أ

َ
َسِعيٌد، َعْن َقتَاَدَة، َعْن أ

َجبُْت«.
ََ

ُكَراٌع])[ لََقِبلُت، َولْو ُدِعيُت َعلَيِْه))) أل

ِد بِْن  َثنَا َعبُْد الرَّْحَِن، َثنَا ُسْفيَاُن، َعْن حُمَمَّ اٍر، َحدَّ ُد ْبُن بَشَّ َثنَا حُمَمَّ 338 - َحدَّ
 بِرَْذْوٍن])[])[.

َ
ـُمنَْكِدِر، َعْن َجابٍِر قَاَل: َجاَءِن رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لَيَْس بَراِكِب َبْغٍل َول

ْ
ال

ـَهيْثَِم 
ْ
يِب ال

َ
بُو ُنَعيٍْم، َثنَا َيَْي ْبُن أ

َ
نَا أ

َ
َثنَا َعبُْد اهلل ْبُن َعبِْد الرَّْحَِن، أ 339 - َحدَّ

]338[ خ: 5664، د: 3096، ت: 3851، ن في الكبرى: 7459، حم: 373/3.
]339[ حم: 35/4.

)))  في نسخة: »إليه«.
)))  انظر: »النهاية« )165/4(، »المغرب« )ص: 406(، »جمع الوسائل« )146/2(.

)))  »جمع الوسائل« )147/2(.
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]1[ قال المناوي))): بتخفيف الالم ل غير، نص عليه األئمة، لكن في شرح »الشفا« 
للتلمساني عن بعضهم أنه يخفف ويشدد، انتهى، قلت: وبالتخفيف جزم القاري، 
وقال: صحابي صغير، وقد ذكره العجلي في »ثقات التابعين«، وأنت تعلم أن هذا 
الحديث يدل على األول، قال ميرك شاه: اختلف في صحبته، فأثبتها البخاري 

ونفاها أبو حاتم.

حجر  »المغرب«))):  ففي  ميرك،  ذكره  وكسرها،  الحاء  بفتح  القاري))):  قال   ]2[
اإلنسان بالفتح والكسر حضنه وهو ما دون اإلبط إلى الكشح، وقال البيجوري)4): 
والمراد به حجر الثوب، وهو طرفه المقدم؛ ألن الصغير يوضع فيه عادة، ويطلق 

الحجر على معان كما قال بعضهم: 
وُحْزت حجرًا عظياًم ما دخلت احلجر)5)ركبت حجرًا وطفت البيَت خلف احِلْجِر
ما قـلت حجرًا ولو أعطيت ملء احِلجر)6)هلل حجـٌر منعنـي مــن دخــول احلجر

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )147/2(.
)))  »جمع الوسائل« )147/2(.

)))  »المغرب في ترتيب المغرب« )ص: 104(.
)4)  »المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية« )ص: 545(.

الحجر األول: هو األنثى من الخيل، والثاني: حجر إسماعيل عليه الصالة والسالم، والثالث:   (5(
العقل، والرابع: ديار ثمود.

الحجر األول: هو المنع من التصرف، والثاني: حجر ثمود، وهو مكرر مع المعنى الرابع   (6(
في البيت األول. والثالث: الكذب، والرابع: الِحْضن، وهو الذي عّبر عنه الشارح: حجر 

الثوب: طرفه المقّدم منه. واهلل أعلم. انظر: هامش »المواهب اللدنية« )ص: 545(.

اِن رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  اُر قَاَل: َسِمْعُت يُوُسَف ْبَن َعبِْد اهلل بِْن َسالٍم])[ قَاَل: َسمَّ ـَعطَّ
ْ
ال

ِس.
ْ
ْقَعَدِن ِف ِحْجِرهِ،])[ َوَمَسَح َعَ َرأ

َ
يُوُسَف، َوأ
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]1[ تقدم الحديث في أوائل هذا الباب برواية محمود بن غيالن عن أبي داود الحفري 

عن سفيان عن الربيع بن صبيح بهذا السند والمتن.

]2[ الطيالسي.

]3[ أي: قامت متلبسًا به ملسو هيلع هللا ىلص.

]4[ وهو ابن منصور.

بِيُع ـ وَُهَو  نَا))) الرَّ
َ
ْنبَأ

َ
بُو َداوَُد])[، أ

َ
َثنَا إِْسَحاُق])[ ْبُن َمنُْصوٍر، َثنَا أ 340 - َحدَّ

نَّ انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص َحجَّ َعَ رَْحٍل 
َ
نَِس بِْن َمالٍِك: أ

َ
، َعْن أ قَاِشُّ ، َثنَا يَِزيُد الرَّ اْبُن َصِبيٍحـ 

ا اْستَوَْت بِِه])[ َراِحلَتُُه))) قَاَل:  ْرَبَعَة َدَراِهَم، فَلَمَّ
َ
رَثٍّ َوقَِطيَفٍة، ُكنَّا نََرى))) َثَمنََها أ

 ِرَياَء«.
َ

 ُسْمَعَة ِفيَها َول
َ

ٍة ل َّيَْك ِبَجَّ »لَ

 ، ـبُنَاِنرِّ
ْ
زَّاِق، َثنَا)4) َمْعَمٌر، َعْن ثَابٍِت ال َثنَا إِْسَحاُق]4[، َثنَا َعبُْد الرَّ 341 - َحدَّ

]340[ خ: 1517، جه: 2890.
]341[ خ: 2092، م: 2041، د: 3782، ت: 1850، ن في الكبرى: 6628، حم: 180/3.

)))  في نسخة: »أخبرنا«.
)))  »كنا نرى« روي مجهوًل معناه نظن، ومعلومًا معناه نعلم ونعتقد، الرؤية بمعنى اإلبصار ل 

يتعدى إلى المفعولين. )س(.
على  القوّي  البعير  من  الرحل،  ظهرها  على  ويشد  يرحل،  ألن  تصلح  التي  الناقة  الراحلة:    (((
األسفار واألحمال، والذكر واألنثى فيه سواء، والهاء فيه للمبالغة، كذا في »النهاية« )209/2(. 

)س(.
)4)  في نسخة: »أخبرنا«.



ـ  )47( باب ما جاء ي تواضع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص   378 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

]1[ تقدم الحديث في صفة إدامه ملسو هيلع هللا ىلص برواية إسحاق بن عبد اهلل بن أبي طلحة عن أنس 
بمعنى هذا الحديث، وتقدم هناك ما يتعلق باسم الخياط.

]2[ »صنع« ببناء المجهول وما نافية، و»أقدر« بكسر الدال من القدرة صفة لطعام.

]3[ البخاري. »ق«.

]4[ قال البيجوري)4(: بفتح العين وسكون الميم، هي في الرواة الستة، والمراد بها 
هاهنا عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة.

]5[ أي: فردًا من أفراده، مهدت به لما تذكره بعده ألنها رأت من اعتقاد الكفار أنه 
ل يليق بمنصبه ما يفعله غيره من العامة، ﴿گ گ گ گ ڳ ڳ 

ڳ ڳ ڱ﴾ ]الفرقان: 7[ اآلية.

نَّ رَُجاًل َخيَّاًطا َدَع رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقرََّب 
َ
نَِس])[ بِْن َمالٍِك: أ

َ
ْحَوِل، َعْن أ

َ ْ
وََعِصٍم األ

بَّاَء، قَاَل 
ُّ

بَّاَء، َوَكَن ُيِبُّ ادل
ُّ

ُخُذ ادل
ْ
ُ ثَِريًدا َعلَيِْه ُدبَّاٌء، َوَكَن))) رَُسوُل اهلل))) ملسو هيلع هللا ىلص يَأ

َ
ل

 ُصِنَع.
َ

ْن يُْصنََع ِفيِه ُدبَّاٌء إِل
َ
قِْدُر  َعَ أ

َ
نًَسا َيُقوُل:َفَما ُصِنَع])[ ِل َطَعاٌم أ

َ
ثَابٌِت: فََسِمْعُت أ

ثَِن  َحدَّ َصاِلٍح،  ْبُن  َعبُْد اهلل  َثنَا  إِْسَماِعيَل])[،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َثنَا  َحدَّ  -  342
ِلَعائَِشَة:  ِقيَل  قَالَْت:  َعْمَرَة]4[،  َعْن  َسِعيٍد،  بِْن  يَـْحَي  َعْن  َصاِلٍح،  ْبُن  ُمَعاِوَيُة 
،]5[ ـبَـَشِ

ْ
َماَذا َكَن َيْعَمُل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِف َبيْـِتِه؟ قَالَْت: َكـاَن بََشـًرا))) ِمَن ال

]342[ خ: 6816، ت: 2489، 256/6.
)))  في نسخة: »فكان«.

)))  »رسول اهلل« سقط في نسخة.
عليه  يقع  لم  إنه ملسو هيلع هللا ىلص  قيل:  إلخ،  ﴿يئ جب حب خب مب ىب...﴾  تعالى:  كقوله  بشرًا«  »كان    (((

ذباب قط، ولم يكن القمل يؤذيه تعظيمًا وتكريمًا لجاهه. )س(.
)4)  »المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية« )ص: 548(.
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]1[ بفتح فسكون فكسر، ويجوز أن يكون من التفلية، ففي »القاموس«))): فلي رأسه: 
ظاهر  المناوي))):  وقال  القاري)))،  قاله  يفتش،  أي:  كفاله  القمل،  عن  بحثه 
الحديث أن القمل كان يؤذي بدنه، لكن ذكر ابن سبع وتبعه بعض شراح »الشفا« 
أنه لم يكن فيه قمل، ألنه نور، وألن أصله من العفونة، ول عفونة فيه، وأكثره من 
العرق وعرقه طيب، ومن قال: إن فيه قمالً فهو كمن نقصه، ول يلزم من التفلية 
وجود القمل، فقد يكون للتعليم أو التفتيش  لما فيه من نحو خرق ليرقعه أو لما 
علق به من نحو شوك ووسخ، وقيل: إنه كان في ثوبه قمل ول يؤذيه، وإنما كان 

يلتقطه استقذارًا له، انتهى.

]2[ من باب طلب. 

]3[ بضم الدال ويكسر، فهذا تعميم بعد تخصيص، وفسر بصب الماء في الوضوء، 
والغسل على األعضاء، وفي رواية ألحمد وابن حبان يخيط ثوبه ويخصف نعله، 
بيوتهم، وفي رواية: يعمل  الرجال في  ولبن سعد يرقع ثوبه ويعمل ما يعمل 
البيت، وأكثر ما يعمل الخياطة، وفي رواية ألحمد ويرقع دلوه، كذا في  عمل 
شرحي)4) »الشمائل«، وفي »البداية والنهاية«)5) برواية أحمد بسنده إلى األسود 
قلت لعائشة: ما كان يصنع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص في أهله؟ قالت: كان في مهنة أهله، فإذا 

حضرت الصالة خرج إلى الصالة. وبسط الروايات.

)))  »القاموس المحيط« )ص: 1322(.
)))  »جمع الوسائل« )149/2(.

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )149/2(.
)4)  »جمع الوسائل« )149/2( و»شرح الشمائل« للمناوي )149/2(.

)5)  »البداية والنهاية« )49/6(.

َيْفل])[  ثَْوَبُه،َوَيْلُُب])[ َشاتَُه، َوَيُْدُم])[ َنْفَسُه.
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]1[ »خلق« بضم فسكون وبضمتين: السجية والطبيعة، وهو الصورة الباطنة من النفس 
وأوصافها ومعانيها بمنزلة الخلق للصورة الظاهرة وأوصافها ومعانيها، ولهما أوصاف 
حسنة أو قبيحة، واختلف هل هي حسن الخلق غريزية طبعية أو مكتسبة اختيارية؟ 
فقيل باألول لخبر البخاري))): إن اهلل قسم بينكم أخالقكم كما قسم أرزاقكم، وقيل: 
بل بعضه مكتسب لما صح في خبر األشج: إن فيك خصلتين يحبهما اهلل الحلم واألناة، 
قال: يا رسول اهلل قديمًا كان في أو حديثًا؟ قال: قديمًا، الحديث، قال ابن حجر: فترديد 
السؤال عليه وتقريره ملسو هيلع هللا ىلص يشعر بأن منها ما هو جبلي، ومنها ما هو مكتسب، وهذا هو 
الحق، ومن ثم قال القرطبي: هو جبلة في نوع اإلنسان، وهم متفاوتون فيه، فمن غلبه 
حسنه فهو المحمود وإل أمر بالمجاهدة حتى يصير حسنًا، قال القاري))): األظهر 
والكيفية  الكمية  في  والنقصان  للزيادة  قابلة  أصلها جبلية  باعتبار  كلها  أن األخالق 
بالرياضات كما تدل عليه العبارات النبوية واإلرشادات الصوفية، منها حديث: »إنما 
بعثت ألتمم صالح األخالق« رواه البخاري في »تاريخه«))) والحاكم وأحمد عن أبي 
الدقاق: قد  أبو علي  المناوي)4): قال  هريرة، والبزار بلفظ: »مكارم األخالق«، قال 
خصه اهلل عز وجل بمزايا كثيرة، ثم لم يثن عليه بشيء بمثل ما أثنى عليه بخلقه، فقال: 

﴿ڱ ڱ ڱ ں﴾ ]القلم: 4[، وناهيك بهذا التفخيم.

]343[ طب: 4882.
)))  »األدب المفرد« )275(.

)))  »جمع الوسائل« )150/2(.
)))  »التاريخ الكبير« )188/7(.

)4)  »شرح الشمائل« للمناوي )149/2(.

)48( بَاُب َما َجاَء فِي ُخلُِق])[ رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

، َثنَـا َعبْـُد اهلل ْبُن يَِزيَد  ورِيُّ ٍد الـدُّ َثنَـا َعبَّـاُس بْـُن ُمـَحـمَّ 343 - َحدَّ
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]1[ »المقرئ« اسم فاعل من اإلقراء بمعنى تعليم القرآن، »ق«))(. 

]2[ قيل: كان دخله في السنة ثمانين ألف دينار، وما وجبت عليه زكاة قط، »م«)4(.

]3[ أي: أي شيء أحدثكم، فإن شمائله ل يحاط بها، وإن انتهى المحدث بها إلى 
أقصى الغايات فهو الحقيق بقول الشاعر: 

بأحسـن ما يثنـى عليـه يعابجتـاوز حـق املـدح حتـى كأنه

ولكن لما كان من القواعد المقررة: ما ل يدرك كله ل يترك كله، أفادهم بعض   
ذلك، »ق«، »م«)5(.

]4[ أي: كان بيتي يقرب بيته فأنا أعرف بحاله، وأشار بذلك إلى غاية ضبطه وإتقانه 
ألحواله، »ق«، »م«.

ـِي  ب
َ
ـَوِلـُد))) بْـُن أ

ْ
بُـو ُعـثْـَماَن ال

َ
ثَِنـي أ ُْث ْبُن َسْعٍد])[، َحدَّ

َ
ـُمْقِرئُ])[، َثنَا ل

ْ
ال

َدَخَل  قَاَل:  ثَابٍِت  بِْن  َزيِْد  بِْن  َخارَِجَة  َعْن  َخارَِجَة،  بِْن  ُسلَيَْماَن  َعْن  ـَوِلِد، 
ْ
ال

َحاِديَث رَُسوِل اهلل))) ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: َماَذا 
َ
أ ْثنَا  ُ: َحدرِّ

َ
َنَفٌر َعَ َزيِْد بِْن ثَابٍِت، َفَقالُوا ل

 ،ُ
َ

َّ فََكتَبْتُُه ل ـَوْحُ َبَعَث إِلَ
ْ
ثُُكْم؟])[ ُكنُْت َجارَُه]4[، فَاَكَن إَِذا نََزَل َعلَيِْه ال َحدرِّ

ُ
أ

أبو عثمان  عمر،  ابن  أو  عثمان  مولى  الوليد  ابن  وقيل:  عثمان،  الوليد«  أبي  بن  »الوليد    (((
المدني، لين الحديث. »التقريب« )7464(.

)))  في نسخة: »عن رسول اهلل«.
)))  »جمع الوسائل« )150/2(.

)4)  »شرح الشمائل« للمناوي )150/2(.
)5)  »جمع الوسائل« )151/2(، »شرح الشمائل« للمناوي )151/2(.
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]1[ قال المناوي))(: فكان لكمال خلقه وحسن عشرته وغاية تلطفه يتخلق معنا لئال 
ندهش ونتكلم في مجلسه بما نشاء، ول يجتنب التكلم معنا لئال نخجل، وكل 

ذلك ليزيد إقبالهم واستفادتهم منه.

]2[ قال القاري))(: بالرفع على ما هو الثابت في الرواية، والرابطة في خبره محذوف، 
المناوي)5(:  وقال  النصب،  يجوز  حجر)4(:  ابن  وقال  إياه،  أحدثكم  والتقدير 

الرواية بالرفع، لكنه ل يمنع جواز النصب، بل هو أولى لستغنائه عن الحذف.

]3[ نسبة إلى قريظة مصغرًا قبيلة معروفة من يهود المدينة، »ق«)6(.

]4[ استعمال األلف فيه قليل، وقيل: ل يقال: أشر إل في لغة رديئة، وقال ميرك: أشر 
اها«، ويقال: خير وأخير وشر وأشر، لكن  جاء على األصل، ومنه »ُصْغراها ُشرَّ

الذي باأللف أقل استعمالً، انتهى، »ق«)7(.

َوإَِذا  َمَعنَا،  َذَكَرَها  َذَكْرنَا الِْخَرَة  َوإَِذا  َمَعنَا])[،  َذَكَرَها  ْنيَا)))  َذَكْرنَا ادلُّ إَِذا  فَُكنَّا 
ثُُكْم َعِن انلَّيِبرِّ ملسو هيلع هللا ىلص. َحدرِّ

ُ
َعاَم َذَكَرُه َمَعنَا، فَُكُّ َهَذا])[ أ َذَكْرنَا الطَّ

بِْن  ِد  حُمَمَّ ، َعْن  بَُكرْيٍ ْبُن  يُونُُس  َثنَا  ْبُن ُموَس،  إِْسَحاُق  َثنَا  344 - َحدَّ
])[، َعْن َعْمِرو ـُقَرِظرِّ

ْ
ِد بِْن َكْعٍب ال يِب ِزَياٍد، َعْن حُمَمَّ

َ
إِْسَحـاَق، َعْن ِزَيـاِد بِْن أ

 

ـَقْوِم
ْ
]4[ ال َشرِّ

َ
ـَعاِص قَـاَل: َكَن رَُسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُيْقِبـُل بِوَْجِهِه وََحِديِثِه َعَ أ

ْ
ابِْن ال

)))  المراد بذكر الدنيا ذكر األمور المتعلقة بالدنيا المعينة على العقبى كالجهاد وما يتعلق به من 
المشاورة في أموره، »ق« )151/2(.

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )151/2(.
)))  »جمع الوسائل« )151/2(.

)4)  »أشرف الوسائل« )497/1(.
)5)  »شرح الشمائل« للمناوي )151/2(.

)6)  »جمع الوسائل« )151/2(.

)7)  »جمع الوسائل« )151/2(.
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]1[ أي: يؤانسهم بتلك المواجهة واإلقبال، والجملة استئنافية من أسلوب الحكيم، كأنه 
قيل: لماذا يفعل ذلك؟ قال: لتألفهم، والضمير ألشر ألنه جمع معنى، أو للقوم، 
ألن التألف عام لهم، لكنه في األشر أزيد، ول ينافيه استواء صحبه في اإلقبال عليهم 

على ما سبق، ألن ذلك حيث ل ضرورة، وهاهنا التخصيص للضرورة، »م«))).

]2[ ألني كنت حديث عهد باإلسالم إذ إسالمه كخالد بن الوليد قريب الفتح، فكان 
ل يعرف شيمته ملسو هيلع هللا ىلص في التألف، فظن لكثرة إقباله أنه خير القوم، »م«))).

]3[ بتخفيف الدال أي: أجابني بجواب حق من غير مراعاة، وفي النسخ: صدقني 
بدون الفاء، وهو الظاهر، ألن إتيان الفاء في جواب لما غير مشهور، لكنه سائغ 

كما صرح به بعض أئمة النحو، »ق«))).

وقال  ظنه،  خطأ  لظهور  حياء  القاري:  قال  وتمنيت،  أحببت  أي:  الدال  بكسر   ]4[
المناوي: إنما وّد ذلك ألنه قبل السؤال كان يظن إقبال عليه لخيريته، فلما سأله 
بان له أن إقباله عليه إنما هو للتألف، فالمعنى لما ظهر خطئي ندمت على السؤال 

استحياء من فحش خطئي، »م«)4).

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )151/2(.

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )152/2(.
)))  »جمع الوسائل« )152/2(.

)4)  »شرح الشمائل« للمناوي )152/2(.

ـَقْوِم، 
ْ
نرِّ َخرْيُ ال

َ
، َحتَّ َظنَنُْت])[ أ َّ لَُّفُهْم])[ بَِذلَِك، فَاَكَن ُيْقِبُل بِوَْجِهِه وََحِديِثِه َعَ

َ
َيتَأ

ُت: يَا رَُسوَل اهلل! 
ْ
بُو بَْكٍر«، َفُقل

َ
بُو بَْكٍر؟ َفَقاَل: »أ

َ
ْو أ

َ
نَا َخرْيٌ أ

َ
ُت: يَا رَُسوَل اهلل! أ

ْ
َفُقل

ْم ُعثَْماُن؟ َفَقاَل: 
َ
نَا َخرْيٌ أ

َ
ُت: يَا رَُسوَل اهلل! أ

ْ
ْم ُعَمُر؟ َفَقاَل: »ُعَمُر«، َفُقل

َ
نَا َخرْيٌ أ

َ
أ

ُُه. تلْ
َ
ُكْن َسأ

َ
نرِّ لَْم أ

َ
ُت رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فََصَدقَن])[ فَلَوَِدْدُت]4[ أ

ْ
ل
َ
ا َسأ »ُعثَْماُن«، فَلَمَّ
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]1[ »الضبعي« بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة، نسبة إلى ضبيعة بن قيس أو 

ضبيعة بن ربيعة، كذا في هامش »التهذيب«))).

المناوي))):  قال  سنين،  تسع  لمسلم:  رواية  وفي  الروايات،  أكثر  في  هكذا   ]2[

ابتداء  لعل  النووي:  وقال  التقريب،  على  واألولى  التحديد،  على  وحملت 

خدمة أنس في أثناء السنة، ففي رواية: التسع لم يجبر الكسر، واعتبر السنين 

الكوامل، وفي رواية: العشر جبرها، واعتبرها سنة كاملة، وقال الحافظ ابن 

حجر))): ل مغايرة بينهما ألن ابتداء خدمة أنس كان بعد قدومه ملسو هيلع هللا ىلص المدينة 

وبعد تزويج أمه أم سليم بأبي طلحة، وعلى هذا يكون مدة خدمة أنس تسع 

ما في مغازي  الكسر مرة وجبره أخرى، ويشكل عليه  فألغى  سنين وأشهر، 

البخاري)4) عن أنس: أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص طلب من أبي طلحة لما أراد الخروج إلى 

خيبر من يخدمه فأحضر له أنسًا، وأجيب بأنه طلب منه من يكون أسن من أنس 

وأقوى على الخدمة في السفر، فعرف أبو طلحة من أنس القوة فقال: إن أنسًا =

]345[ خ: 6038، م: 2309، د: 4774، ت: 2015، حم: 227/2.
)))  »تهذيب التهذيب« )95/2(.

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )152/2(.
)))  »فتح الباري« )460/10(.
)4)  »صحيح الباري« )2768(.

])[، َعْن  بَِعُّ َثنَا ُقتَيْبَُة ْبُن َسِعيٍد، َثنَا َجْعَفُر ْبُن ُسلَيَْماَن الضُّ 345 - َحدَّ

نَِس بِْن َمالٍِك قَاَل: َخَدْمُت رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعْشَ ِسنِنَي،])[ َفَما قَاَل
َ
ثَابٍِت، َعْن أ
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غالم كيس فيخدمك في الحضر والسفر، »ق«))(.  =

]1[ بضم الهمزة وتشديد الفاء مكسورة بال تنوين، وبه، ومفتوحة بال تنوين، فهذه 

ثالث لغات قرئ بها في السبع، وذكروا فيه أربعين لغة، كلمة تبرم ومالل، يستوي 

فيها الواحد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، »ب«)4(.

]2[ »قط« بفتح قاف وتشديد طاء مضمومة، كذا في أصول أي: أبدًا، وهي لتوكيد نفي 

الماضي.

]3[ أي: مما يتعلق بآداب خدمته ل فيما يتعلق بالتكاليف الشرعية، قاله القاري)5(، 

وفي »المشكاة« برواية الشيخين عن عائشة: ما انتقم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لنفسه في 

شيء قط إل أن ينتهك حرمة اهلل، فينتقم هلل بها، وتقدم في باب كالمه شيء 

منه.

تُُه: لَِم 
ْ
ٍء تََرك  لَِشْ

َ
ٍء])[ َصنَْعتُُه: لَِم َصنَْعتَُه؟ َول )))])[، َوَما قَاَل لَِشْ )))])[ َقطُّ فٍّ

ُ
ِل أ

)))  هو صوت إذا صوت به اإلنسان علم أنه متضجر، وقيل: اسم الفعل هو التضجر بني على 
الكسر للتقاء الساكنين، وتنوينه في قراءة حفص للتنكير، وقرأه ابن كثير وابن عامر بالفتح 
على التخفيف، وقرئ به منونًا وبالضم لالتباع كمنٍذ منونًا وغير منون. )س(. وانظر: »تفسير 

البيضاوي« )3/ 252(.
)))  »قط« معناه الزمان، يقال: ما رأيته قط، قال الكسائي: كانت قطط فلما سكن الحرف األول 

لإلدغام، جعل اآلخر متحركًا إلى إعرابه. )س(.
)))  »جمع الوسائل« )152/2(.

)4)  »المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية« )ص: 553(.
)5)  »جمع الوسائل« )153/2(.
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الدهلوي  ولي اهلل  الشاه  ذكره  بالمصافحة،  تسلسل  الحديث  من  الجزء  لهذا   ]1[
في  الحافظ   ذكره  وقد  أنس،  عن  هرمز  أبي  برواية  »المسلسالت«  رسالته  في 

»اللسان«)5( بسنده برواية ثابت عن أنس.

]2[ تعميم بعد تخصيص.

]3[ بفتحتين معروف، وفي نسخة عرف بفتح عين وسكون راء ففاء، والمعتمد األول، 
»ق«)6(.

]4[ »الضبي« بفتح الضاد المعجمة والباء المكسورة المشددة نسبة إلى بني ضبة وهم 
جماعة.

ا)))   َمَسْسُت)))])[ َخزًّ
َ

ْحَسِن انلَّاِس ُخلًُقا، َول
َ
تَُه؟ َوَكَن رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن أ

ْ
تََرك

 
ً
نَيَ ِمْن َكفرِّ رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، َوَل َشَمْمُت ِمْساك

ْ
ل
َ
َن أ

َ
 َحِريًرا))) َوَل َشيْئًا])[ ك

َ
َول

ْطيََب ِمْن َعَرِق)4)])[ رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.
َ
 ِعْطًرا َكَن أ

َ
َقطُّ َول

ـَمْعىَن 
ْ
]4[ َوال ُّ يبرِّ َحُْد ْبُن َعبَْدَة ُهَو الضَّ

َ
َثنَا ُقتَيْبَُة ْبُن َسِعيٍد، َوأ 346 - َحدَّ

)))  زاد في نسخة: »قط«.
)))  الخّز في األصل ثياب تعمل من صوف وإبريشم وهي مباحة، لكن فيها الترفه، والمعروف 

اآلن عملها من اإلبريشم فقط، كذا يستفاد من »النهاية« )28/2(. )س(.
)))  زاد في نسخة: »قط«.

الطيبة  الريح  هذه  كون  مع  قالوا:  سبحانه،  أكرمه اهلل  مما  السالم  عليه  عرقه  طيب  قيل:    (4(
صفة، وإن لم يمس طيبًا، كان يستعمل في كثير من األوقات مبالغة في طيب ريحه لمالقاة 
وغيره،  القتداء  من  أخرى  ولفوائد  المسلمين،  ومجالسته  الكريم  وحي  وأخذ  المالئكة، 

»ق« )154/2(. )س(.
)5)  »لسان الميزان« )35/5(.

)6)  »جمع الوسائل« )154/2(.
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]1[ »سلم« بفتح فسكون، قاله القاري))(، هو سلم بن قيس العلوي المصري، والعلوي 
نسبة لقبيلة بني علي بن ثوبان، قاله المناوي)4(، وقال أبو داود في »سننه«: ليس 

ا كان يبصر في النجوم يعني فنسب إليه. هو علويًّ

]2[ أي: يكره الرجل ذلك الشيء، »ق«، »م«)5(.

]3[ قال المناوي)6(: ألن فيها نوع تشبه بالنساء، ولعله كان مباحًا وإل لما أخر أمره 
بتركه، وقال القاري)7(: هذا على الشيء المكروه إذ وجود أثر صفرة من غير 
إلى مفارقة  لم يؤخره ملسو هيلع هللا ىلص  فلو كان محرمًا  بالنساء مكروه، وإل  التشبه  قصد 

المجلس.

نَِس بِْن َمالٍِك، َعْن 
َ
، َعْن أ ـَعلَوِيرِّ

ْ
ٍم])[ ال

ْ
: َثنَا َحَّاُد ْبُن َزيٍْد، َعْن َسل

َ
َواِحٌد، قَال

 
َ

ثَُر ُصْفَرٍة، قال: َوَكَن رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ل
َ
نَُّه َكَن ِعنَْدُه رَُجٌل بِِه أ

َ
رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أ

 يََدُع 
َُ

تُْم ل
ْ
َقْوِم: »لَْو قُل

ْ
ا قَاَم قَاَل لِل ٍء يَْكَرُهُه)))])[، فَلَمَّ َحًدا بَِشْ

َ
يَكاُد يُواِجُه))) أ
ْفَرَة«])[. َهِذهِ الصُّ

 )))  المواجهة: المقابلة، وكان ذلك غالب حاله، »عم« فال ينافي ما ثبت عن عبد اهلل بن عمرو
ابن العاص قال: رأى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص علي ثوبين معصفرين، فقال: إن هذا من ثياب الكفار 

فال تلبسهما، وفي رواية: قلت: أغسلهما؟، قال: »بل أحرقهما«. )س(.
)))  ول ينافي ما ورد في شدة الغضب عند انتهاك المحارم؛ ألنه ربما يفضي إنكاره إلى الكفر 

لكراهيته، بل فيه مخافة نـزول العذاب. )س(.
))) »جمع الوسائل« )155/2(.

)4)  »شرح المناوي« للمناوي )155/2(.
)5)  »جمع الوسائل« )155/2( و»شرح الشمائل« )155/2(.

)6)  »شرح الشمائل« للمناوي )155/2(.
)7)  »جمع الوسائل« )155/2(.
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]1[ »الجدلي« بفتح الجيم والدال المهملة منسوب إلى قبيلة جديلة.

]2[ أي: ذا فحش في أقواله وأفعاله وصفاته، وهو ما خرج عن مقداره حتى يستقبح 
إل أن استعماله في القول أكثر، والمتفحش المتكلف للفحش، والمعنى لم يكن 

الفحش طبعيًّا له ول كسبيًّا.

]3[ المقصود نفي الصخب ل نفي المبالغة، كأنها نظرت إلى أن المعتاد هو المبالغة 
واللبان،  كالتمار  للنسبة  يكون  قد  فعال  المبالغة، وقيل:  فنفته على صيغة  فيه، 
وقيل: المقصود من أمثال هذا الكالم مبالغة النفي ل نفي المبالغة كما في قوله 

تعالى: ﴿ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴾ ]ق: 29[.

]4[ أي: يعرض بظاهره، وأصله اإلعراض بصفحة الوجه، والمراد عدم المقابلة بذكره 
وظهور أثره، والمعنى يعفوه بباطنه، ويعرض عنه بظاهره كأنه لم يطلع عليه.

يِب 
َ
أ َثنَا ُشْعبَُة، َعْن  ْبُن َجْعَفٍر،  ُد  َثنَا حُمَمَّ اٍر،  بَشَّ ْبُن  ُد  َثنَا حُمَمَّ 347 - َحدَّ

ئَِشَة، 
َ
َعْن ع َعبٍْد،  ْبُن  َعبُْد  َواْسُمُه  ـَجَدِلرِّ ])[ 

ْ
ال َعبِْد اهلل)))  يِب 

َ
أ َعْن  إِْسَحاَق، 

ابًا])[ ِف   َصخَّ
َ

ًشا َول  ُمتََفحرِّ
َ

َها قَالَْت: لَْم يَُكْن رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فَاِحًشا])[ َول نَّ
َ
أ

يرِّئََة، َولَِكْن َيْعُفو))) َوَيْصَفُح]4[. يرِّئَِة السَّ  جَيْزِي بِالسَّ
َ

ْسَواِق، َول
َ ْ
األ

]347[ ت: 2016، حم: 174/6.
)))  اسمه عبد أو عبد الرحمن، ثقة، دفن بالبقيع، »تقريب« )8207(. )س(.

)))  ومن عظيم عفوه ملسو هيلع هللا ىلص حتى عن أعدائه المحاربين له حتى كسروا رباعيته، وشجوا وجهه يوم 
أحد، فشّق ذلك على أصحابه، فقالوا: لو دعوت عليهم، فقال: إني لم أبعث لعانًا بل بعثت 
داعيًا ورحمة، اللهم اغفر لقومي فإنهم ل يعلمون، أي: اغفر لهم ذنب الكسرة والشجة ل 
مطلقًا، وإل ألسلموا كلهم، ذكره ابن حبان، وأما قوله ملسو هيلع هللا ىلص يوم الخندق: »شغلونا عن الصالة 
الوسطى، اللهم امأل بطونهم نارًا«، فألنه كان حق اهلل، فلم يعف عنه، »ق« )156/2(. )س(.
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]1[ من اإلنسان، وإل فهو يضرب المركوب.

]2[ خصهام بالذكر اهتاممًا بشأهنام أو لكثرة وقوع الرضب عليهام عادة، فرضهبام وإن جاز برشطه 
فاألوىل تركه، قالوا: وهذا بخالف الولد، فاألوىل تأديبه، والفرق أن رضبه مصلحة تعود 

عليه، فلم يندب العفو بخالف رضهبام، فإنه حلظ النفس فندب العفو عنهام، »ق«))).

]3[ »مظلمة« بكسر الالم اسم لما تطلبه من الظالم، وهو ما أخذ منك، وبفتح الالم مصدر 
ظلمه، وقيل: بالكسر والفتح: الظلم، وهو وضع الشيء في غير محله، »ق«))).

]4[ »ظلمها« بصيغة المجهول، والضمير المستتر راجع إلى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، والظلم 
متعد إلى مفعول واحد، فال يظهر تعدي ُظِلَم هاهنا بالضمير المنصوب وجه إل 

أن يقال بنزع الخافض، قاله القاري))).

]5[ جمع محرم أي: شيء حرمه اهلل تعالى، قال القاري)4): الظاهر أنه مصدر ميمي =

]348[ ن في الكبرى: 9120، حم: 232/6.
]349[ خ: 6126، م: 2327، د: 4785، حم: 115/6.

)))  »جمع الوسائل« )157/2(.

)))  »جمع الوسائل« )157/2(.

)))  »جمع الوسائل« )157/2(.

)4)  »جمع الوسائل« )158/2(.

، َثنَا َعبَْدُة، َعْن ِهَشاِم بِْن  ـَهْمَداِنُّ
ْ
َثنَا َهاُروُن ْبُن إِْسَحاَق ال 348 - َحدَّ

بِيِه، َعْن َعئَِشَة قَالَْت: َما َضََب رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بِيَِدهِ َشيْئًا])[ َقطُّ 
َ
ُعْرَوَة، َعْن أ

ًة.
َ
 اْمَرأ

َ
 َضََب َخاِدًما])[ َول

َ
ْن جُيَاِهَد ِف َسِبيِل اهلل، َول

َ
 أ

َ
إِل

، َثنَـا فَُضيْـُل ْبُن ِعيَـاٍض، َعـْن  برِّـيُّ ْحَـُد بْـُن َعبْـَدةَ الضَّ
َ
َثنَا أ 349 - َحدَّ

يُْت رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
، َعـْن ُعـْرَوةَ، َعـْن َعئَِشَة، قَـالَْت: َمـا رَأ َمنُْصوٍر، َعِن الزُّْهـرِيرِّ

ٌء،   َشْ
َ

ا ِمْن َمْظلََمٍة])[ ُظِلَمَها]4[ َقطُّ َما لَْم يُنْتََهْك ِمْن َمـَحاِرِم اهلل]5[ َتَعال ُمنْتَِصً
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بمعنى المفعول أي: ما لم يرتكب مما حرمه اهلل على عباده.  =

]1[ قال المناوي))): ليس هذا داخاًل فيما قبله حتى يحتاج لستدراكه، ألن انتقامه هلل 
عند انتهاك حرماته ليس انتقامًا لنفسه، فهو كالستثناء المنقطع.

والدنيا،  الدين  في  أي:  المناوي))):  قال  أمرين«  »بين  وقوله:  المجهول،  ببناء   ]2[
كذا قال شارح، وليس بقويم، فقد قال الحافظ ابن حجر))) أخذًا من كالم ابن 
القيم: المراد أمور الدنيا فقط بدليل قوله: ما لم يكن إثمًا، ألن أمور الدين ل إثم 
فيها، وحكى القاري عن غيره التخيير إما بأن يخيره اهلل تعالى فيما فيه عقوبتان، 
فيختار األخف، أو في قتال الكفار وأخذ الجزية فيختار أخذها، أو في حق أمته 
في المجاهدة في العبادة والقتصاد، فيختار القتصاد، أو تخيير من اهلل تعالى في 

حق أمته بين وجوب الشيء وندبه، أو حرمته وإباحته، انتهى.

]3[ أي: ما لم يكن األيسر مأثمًا، فإن كان مأثمًا اختار األشد، و»مأثمًا« بالفتح أي: 
المسبب على سببه، وبعضهم  إلى اإلثم، ففيه مجاز مرسل من إطالق  مفضيًا 
جعل الستثناء منقطعًا إن كان التخيير من اهلل، ومتصاًل إن كان من غيره، إذ ل 

يتصور تخيير اهلل تعالى إل بين جائزين، »ب« )4).

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )158/2(.

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )159/2(.
)))  »فتح الباري« )575/6(.

)4)  »المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية« )ص: 561(.

 ]([ َ ِهْم ِف َذلَِك َغَضبًا])[،َوَما ُخريرِّ َشدرِّ
َ
ٌء َكَن ِمْن أ  َشْ

َ
فَإَِذا اْنتُِهَك ِمْن حَمَاِرِم اهلل َتَعال

َثًما.
ْ
يَْسَُهَما َما لَْم يَُكْن])[ َمأ

َ
 اْختَاَر أ

َّ
ْمَريِْن إِل

َ
َبنْيَ أ
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المطاع،  له: األحمق  يقال  الذي  الفزاري  المناوي))(: هو عيينة بن حصن  ]1[ قال 
وجاء في رواية عبد الغني التصريح عن عائشة بأنه مخرمة بن نوفل، فإن كانت 
الواقعة تعددت فظاهر، وإل فالذي عليه المعول هو األول لصحة روايته، ولذا 
قال الخطيب وعياض: الصحيح أنه عيينة، قالوا: ويبعد أن يقول المصطفى في 
حق مخرمة ما قال ألنه كان من خيار الصحابة، انتهى، زاد المناوي: وكان عيينة 
إذ ذاك مضمر النفاق، ويدل على ذلك أنه أظهر الردة بعده ملسو هيلع هللا ىلص، وجيء به إلى 
هذا  ويقولون:  المدينة  أزقة  في  عليه  يصيحون  الصبيان  فكان  أسيرًا،  بكر  أبي 
الذي خرج من الدين فيقول لهم: عمكم لم يدخل حتى يخرج، فكان قوله ملسو هيلع هللا ىلص 
هذا علمًا من أعالم النبوة حيث أشار لمغيب يقع، لكن أسلم بعد ذلك وحسن 

إسالمه، وحضر بعض الفتوحات في زمن عمر رضي اهلل عنه، انتهى.

]2[ »أو« للشك، والظاهر أنه شك من سفيان، فإن جميع أصحاب ابن المنكدر رووه 
بدون الشك، ول يبعد أن يكون أو للتخيير، أو بمعنى الواو، فإن في البخاري: 

بئس ابن العشيرة وبئس أخو العشيرة بدون الشك، قاله القاري))(.

ـُمنَْكِدِر، َعْن 
ْ
ال ِد بِْن  َثنَا ُسْفيَاُن، َعْن حُمَمَّ يِب ُعَمَر، 

َ
أ اْبُن  َثنَا  350 - َحدَّ

نَا ِعنَْدُه،َفَقاَل: 
َ
َذَن رَُجٌل])[ َعَ رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َوأ

ْ
ُعْرَوَة، َعْن َعئَِشَة قَالَْت: اْستَأ

ـَقـْوَل، 
ْ
 ال

ُ
َلَن َل

َ
، فَأ

ُ
ِذَن َل

َ
ـَعِشيـَرةِ«، ثُـمَّ أ

ْ
ُخـو ال

َ
ْو])[ »أ

َ
ـَعِشرَيةِ)))« أ

ْ
»بِئَْس اْبُن ال

]350[ خ: 6054، م: 2591، د: 4791، ت: 1996، ن في الكبرى: 9995، حم: 38/6.
))) أي: بئس هذا الرجل من هذه القبيلة، يقال: يا أخا العرب لواحد منهم، والمقصود إظهار 
غيبة  ول  أفعاله  لسوء  مجاهرًا  كان  وقيل:  غيبته،  يكون  ول  يغتر  ول  الناس  لتعرفه  حاله 

لمجاهر، كذا في »شرح البخاري« مع زيادة. )س(.
)))  »شرح الشمائل« للمناوي )159/2(.

)))  »جمع الوسائل« )159/2(.
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]1[ نصب على العلة، والمعنى أني إنما تركت النقباض في وجهه اتقاء فحشه، وفي 

رواية البخاري: »متى عهدتني فحاشًا إن شر الناس عند اهلل منزلة يوم القيامة من 

تركه الناس اتقاء شره«، »ق«))).

]2[ كذا في جميع النسخ الموجودة عندي، وتقدم في مبدأ الكتاب أن المرجح فيه 

عمير بالتصغير.

أبواب،  على  المصنف  جزأه  الذي  الطويل  الحديث  من  جزء  الحديث  هذا   ]3[

ذكر جزء منه في الباب األول من الكتاب، وجزء منه في كالمه ملسو هيلع هللا ىلص، وجزء في 

تواضعه ملسو هيلع هللا ىلص، وذكره صاحب »جمع الفوائد«))) بطوله برواية الموصلي والبزار 

و]الطبراني في[ »األوسط«.

)))  »جمع الوسائل« )160/2(.
)))  »جمع الفوائد« )425/3(.

ـَقْوَل؟ َفَقاَل: 
ْ
ُ ال

َ
َْت ل

َ
نل

َ
َت ُثمَّ أ

ْ
َت َما قُل

ْ
ُت: يَا رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، قُل

ْ
ا َخَرَج قُل فَلَمَّ

انلَّاُس ـ اترَِّقاَء])[  وََدَعُه  ْو 
َ
انلَّاُس ـ أ تََرَكُه  َمْن  انلَّاِس  ِمْن َشرِّ  إِنَّ  َعئَِشُة،  »يَا 

فُْحِشِه«.

 ، ـِعْجِلُّ
ْ
َثنَا ُسْفيَاُن ْبُن َوِكيٍع، َثنَا ُجَيُْع ْبُن ُعَمَر])[ بِْن َعبِْد الرَّْحَِن ال 351 - َحدَّ

بَا َعبِْد اهلل، َعِن 
َ
يِب َهالََة َزْوِج َخِدجيََة يُْكىَن أ

َ
ِ أ

َ
ثَِن رَُجٌل ِمْن بَِن تَِميٍم ِمْن َودل َحدَّ

 : ٍّ ـُحَسنْيُ ْبُن َعِ
ْ
])[ رَِضَ اهلل َعنُْهَما قَاَل: قَاَل ال ٍّ ـَحَسِن بِْن َعِ

ْ
يِب َهالََة، َعِن ال

َ
ابٍْن أِل
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]1[ بكسر أوله: طالقة الوجه وبشاشته، واستشكل بما مّر أنه كان متواصل األحزان، 

وأجيب بأن حزنه بسبب أحوال اآلخرة، إما بالنسبة ألمور الدنيا يكون دائم البشر 

فكان حزنه ليس على فوت مطلوب، أو حصول مكروه، قاله المناوي))).

]2[ بضم الخاء أي: ليس بصعبه أو ليس بخشنه، فعلى األول هو وصف لخلقه بالنسبة 

إليه ملسو هيلع هللا ىلص يعني لم يكن خلقه آبيًا غير منقاد له، وعلى الثاني وصف له بالنسبة لغيره 

يعني لم يكن خشنًا يتأذى به جليسه، »ق«، »م«))).

]3[ بكسر التحتية المشددة أي: سريع العطف كثير اللطف، وقيل: قليل الخالف، قاله 

القاري)))، وقال المناوي)4): أي: سليمًا مطيعًا منقادًا قليل الخالف.

]4[ بفتح فاء وتشديد ظاء معجمة، وهو من الرجال سيء الخلق، قاله الجزري، وقال 

الجوهري: هو الغليظ لكنه ل يالئم قوله: ول غليظ، اللهم إل أن يحمل أحدهما 

على فظاظة اللسان، واآلخر على فظاظة القلب، قال عز اسمه: ﴿ٺ ٺ ٿ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ ]آل عمران: 159[، »ق«)5).

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )161/2(.
)))  »جمع الوسائل« )161/2(، »شرح الشمائل« للمناوي )161/2(.

)))  »جمع الوسائل« )161/2(.
)4)  »شرح الشمائل« للمناوي )161/2(.

)5)  »جمع الوسائل« )161/2(.

يِب َعْن ِسرَيِة رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِف ُجلََسائِِه، َفَقاَل: َكَن رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َدائَِم 
َ
ُت أ

ْ
ل
َ
َسأ

 
َ

 َغِليٍظ، َول
َ

]4[ َول ـَجانِِب، لَيَْس بَِفظٍّ
ْ
ال  ]([ َ ـُخلُِق])[، لنَيرِّ

ْ
ال .َسْهَل   ،]([ ـِبْشِ

ْ
ال
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]1[ الصخب: شدة الصوت.

]2[ »مشاح« بضم الميم وتشديد الحاء اسم فاعل من مفاعلة الشح، وهو البخل، 
المدح، وفي أخرى:  في  مبالغًا  يكن  لم  أي:  بدله: مداح  وفي نسخة صحيحة 
النسخ  أكثر  في  القسطالني:  قال  المناوي))):  وقال  القاري)))،  قاله  مزاح،  ول 
المصححة بدله: ول مداح، وكذا في نسخة الحافظ ابن حجر، قلت: وكذا في 

»جمع الفوائد«.

]3[ أي: يتكلف الغفلة واإلعراض عما ل يستحسنه من القول والفعل، »ق«))).

]4[ بضم ياء وسكون همز فياء مكسورة، أي: ل يجعل غيره آيسًا مما ل يشتهي من 
يئس بمعنى قنط، »ق«، »م«)4).

]5[ باجليم من اإلجابة أي: ل جييب أحدًا فيام ل يشتهي، قاله القاري)5)، وقال املناوي)6): 
أي: لو دعي إىل ما ل يشتهي ل جييب إليه، بل يرد الداعي بميسور من القول.

]6[ »اإلكبار« بكسر فسكون فموحدة: استعظام نفسه في الجلوس والمشي وغيره، 
في نسخة: اإلكثار، واختاره القاضي عياض في »شفائه«، والمراد به إكثار الكالم.

)))  »جمع الوسائل« )162/2(.
)))  »شرح الشمائل« للمناوي )162/2(.

)))  »جمع الوسائل« )162/2(.
)4)  »جمع الوسائل« )162/2(، »شرح الشمائل« للمناوي )162/2(.

)5)  »جمع الوسائل« )163/2(.
)6)  »شرح الشمائل« للمناوي )163/2(.

 
َ

 يَْشتَه])[، َول
َ

ا ل ])[، َيتََغافَُل َعمَّ  ُمَشاحٍّ
َ

 َعيَّاٍب َول
َ

اٍش، َول  فَحَّ
َ

اٍب])[ َول َصخَّ
بَاِر]6[ 

ْ
ك ِ

ْ
ـِمَراِء َواإل

ْ
يُْب]5[ ِفيِه، قَْد تََرَك َنْفَسُه ِمْن ثاََلٍث: ال  جُيِ

َ
يُْؤيُِس]4[ ِمنُْه َول
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]1[ قال المناوي))(: هذا تأكيد إذ الذم والعيب متحدان، وقال القاري)4(: أي: ل يذمه 
مواجهة ول يعيبه غيبة، أو ل يذمه في األمور الختيارية ول يعيبه في الخلقية، 

فالتأسيس أولى من التأكيد.

]2[ اإلطراق أن يقبل ببصره إلى صدره ويسكت ساكتًا، »النهاية«)5(.

العادة جارية  إذ  إليه  أو في اإلصغاء  منه،  المالل  أولهم في عدم  ]3[ أي: كحديث 
بالمالل إذا كثر المقال، قاله القاري)6(، وقيل: ل يتحدث أولً إل من جاء أولً 
على الترتيب، وقيل: المراد بأولهم أفضلهم أي: يصغي لحديث كلهم كما يصغي 

لحديث أفضلهم.

 َيْطلُُب 
َ

 يَِعيبُُه])[، َول
َ

َحًدا َول
َ
 يَُذمُّ أ

َ
 َيْعِنيِه، َوتََرَك انلَّاَس ِمْن ثاََلٍث: َكَن ل

َ
َوَما ل

نََّما َعَ 
َ
ْطَرَق])[ ُجلََساُؤُه َكأ

َ
 ِفيَما رََجا ثََوابَُه، َوإَِذا تََكلََّم أ

َّ
 َيتََكَُّم إِل

َ
َعْورتَُه، َول

ـَحِديَث، َوَمْن 
ْ
 يَتَنَازَُعوَن ِعنَْدُه ال

َ
)))، فَإَِذا َسَكَت تََكلَُّموا)))، ل رْيُ ُرُؤوِسِهُم الطَّ

ا لِِهْم])[، يَْضَحُك ِممَّ وَّ
َ
، َحِديثُُهْم ِعنَْدُه َحِديُث أ

َ
ُ َحتَّ َيْفُرغ

َ
نَْصتُوا ل

َ
تََكلََّم ِعنَْدُه أ

كانوا  السالم  عليه  سليمان  أصحاب  أن  ذلك  وأصل  الطير«  رؤوسهم  على  »كأنما  قوله:    (((
يغضون أبصارهم حين يظلهم الطير، ول يتكلمون إل أن يسألهم مهابًة. )س(.

)))  قوله: »فإذا سكت تكلموا« وذلك عزه ملسو هيلع هللا ىلص ل لكبر وسوء الخلق، وإن تلك العزة ألبسها اهلل 
إياه صلوات اهلل عليه ل من تلقاء نفسه، كذا في »الطيـبي« )1563/5(. )س(.

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )164/2(.
)4)  »جمع الوسائل« )164/2(.

)5)  »النهاية في غريب الحديث واألثر« )122/3(.
)6)  »جمع الوسائل« )165/2(.
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]1[ بفتح الجيم وقد يكسر، أي: على الجفاء والغلظة وسوء األدب مما كان يصدر من 
جفاة األعراب، وقد ورد: من بدا جفا، »ق«))(.

]2[ أي: يتمنون مأتى الغرباء إلى مجلسه ليستفيدوا بسبب أسئلتهم ما ل يستفيدونه 
في غيبتهم؛ ألنهم يهابون بسؤاله، وقيل: معناه يستجلبون خواطرهم بما رأوه من 

صبره لهم، وقيل: المراد جذبهم عن مجلسه ومنعهم عن الجفاء، »ق«، »م«)4(.

]3[ اإلرفاد: اإلعطاء واإلعانة.

بثنائه  ابتدئ  ]4[ يعني إذا اصطنع فأثنى عليه على سبيل الشكر والجزاء قبله، وإذا 
كرهه، ذكره الزمخشري، وقيل: معناه مقارب ومماثل أي: في مدحه غير مجاوز 

به عن حد إل يرى أنه قال: »ل تطروني كما أطرت النصارى«.

ـَجْفَوةِ)))])[ 
ْ
َغِريِب َعَ ال

ْ
بُوَن،َوَيْصِبُ لِل ـا يَـتََعجَّ ـُب ِممَّ  يَْضَحُكـوَن ِمنُْه، َوَيتََعجَّ

ْيتُْم 
َ
ْصَحابُُه لَيَْستَْجِلبُوَنُهْم،])[ َوَيُقوُل: »إَِذا رَأ

َ
ِِه َحتَّ إِْن َكَن أ

َ
تل

َ
ِف َمنِْطِقِه َوَمْسأ

فٍِئ]4[، َوَل َيْقَطُع 
َ
 ِمْن ُماك

َّ
 َيْقبَُل اثلَّنَاَء))) إِل

َ
ْرفُِدوُه«])[، َول

َ
َطاِلَب َحاَجٍة يِْطلُبَُها فَأ

محمد  يا  وقوله:  بردائه،  األعرابي  جذب  من  أنس  حديث  في  كما  الجفوة«  »على  قوله:    (((
احمل لي على بعيري هذين من مال اهلل الذي عندك، فإنك ل تحمل لي من مالك ومن مال 
أبيك فسكت، ثم قال: »المال مال اهلل وأنا عبده«، ثم قال: »ويقاد منك يا أعرابي ما فعلت 
بي«، قال: ل، قال: »لم؟« قال: إنك ل تكافئ بالسيئة السيئة، فضحك النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ثم أمر أن 

يحمل له على بعير شعير، وعلى آخر تمر.
)))  قوله: »ول يقبل الثناء« بعد إعطاء النعمة إياه، فإن ثناءه حينئٍذ يكون مكافأًة ل مدحًا.

)))  »جمع الوسائل« )165/2(.
)4)  »جمع الوسائل« )166/2(، »شرح الشمائل« للمناوي )166/2(.
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]1[ جيوز باجليم والزاي أي: يتجاوز عن احلد، وي نسخة باجليم والراي من اجلور وامليل.

]2[ بينه الحديث السابق بأنه لم يرده إل بها، أو بميسور من القول، ولنعم ما قيل: 
تشـهده ي  إل  قـط  ل  قـال  نعـُممـا  لؤه  كانـت  التشـهد  لـول 

]3[ قال المناوي))): يحتمل أنه عبيد اهلل بن عياض، ويحتمل عبيد اهلل بن أبي رافع 
مختصرًا،  انتهى  الزهري،  وعنهما  عباس،  ابن  عن  يرويان  فإنهما  علي،  كاتب 
وقال القاري))): إنه ابن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود، وأخطأ من قال: إنه ابن أبي 
مليكة، انتهى، وقال البيجوري))): إنه ابن عبد اهلل بن عتبة خالفًا لما قال المناوي، 
انتهى، قلت: وبابن عبد اهلل بن عتبة جزم الحافظان: ابن حجر والعيني في شرحي 

البخاري، فإن البخاري أخرجه في »صحيحه« في خمسة مواضع.

]352[ خ: 6034، م: 2311، حم: 307/3.
]353[ خ: 1902، م: 2308، ن: 2095، حم: 288/1.

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )167/2(.
)))  »جمع الوسائل« )167/2(.

)))  »المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية« )ص: 571(.

ْو ِقيَاٍم.
َ
ْهٍ أ

َحٍد َحِديثَُه َحتَّ جَيُوَز])[ َفيَْقَطُعُه بِنَ
َ
َعَ أ

، َثنَا ُسْفيَاُن، َعْن  اٍر، َثنَا َعبُْد الرَّْحَِن ْبُن َمْهِديٍّ ُد ْبُن بَشَّ َثنَا حُمَمَّ 352 - َحدَّ
ـُمنَْكِدِر قَاَل: َسِمْعُت َجابَِر ْبَن َعبِْد اهلل َيُقوُل: َما ُسئَِل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

ْ
ِد بِْن ال حُمَمَّ

َشيْئًا َقطُّ َفَقاَل: ل])[.

َثنَا   ،ُّ ـَمكرِّ
ْ
ال ـُقرَِشُّ 

ْ
ال ـَقاِسِم 

ْ
ال بُو 

َ
أ ِعْمَراَن  ْبُن  َعبُْد اهلل  َثنَا  َحدَّ  -  353

إِبَْراِهيُم ْبُن َسْعٍد، َعِن ابِْن ِشَهاٍب، َعْن ُعبَيِْد اهلل])[، َعِن ابِْن َعبَّاٍس قَاَل: َكَن
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]1[ بالنصب على أنه خبر كان، أفعل تفضيل من الجود،وهو إعطاء ما ينبغي لمن 
ينبغي على ما ينبغي، والخير شامل لجميع أنواعه حالً ومآلً من العلم والخلق 
والمال والجاه إفضالً وكمالً، فكان يسمح بالموجود لكونه ملسو هيلع هللا ىلص مطبوعًا على 

الجود، فكان إذا وجد جاد، وإن لم يجد وعد ول يخلف الميعاد، »ق«))).

]2[ قال المناوي))): برفع أجود، وذكروا له عشرة أوجه، وقال القاري))): الرفع في 
أنه  العسقالني على  به  الروايات كما صرح  أكثر  أجود أجود على ما روي في 
اسم كان، وخبره محذوف حذفًا واجبًا، وما مصدرية، ومعناه أجود أكوانه، وفي 
رمضان في محل الحال واقع موقع الخبر الذي هو حاصل، فمعناه أجود أكوانه 

حاصالً في رمضان، انتهى.

]3[ أي: يتم، يعني كمال جوده كان في جميع رمضان.

]4[ قال مريك: فاعل »يعرض« حيتمل أن يكون جربئيل، وضمري »عليه« للنبي ملسو هيلع هللا ىلص كام هو 
ظاهر السياق، وحيتمل العكس ملا ي البخاري: يعرض عليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وترجم عليه 
ي فضائل القرآن كان جربئيل يعرض القرآن، قال العسقالين: هذا عكس احلديث، 
وكأنه أشار إىل بعض طرقه، فأشار إىل أن كالًّ منهام كان يعرض عىل اآلخر، ويؤيده ما 

ي رواية للبخاري بلفظ: فيدارسه القرآن، إذ املدارسة مفاعلة من اجلانبني، »ق«)4).

)))  »جمع الوسائل« )167/2(.
)))  »شرح الشمائل« للمناوي )167/2(.

)))  »جمع الوسائل« )167/2(.

)4)  »جمع الوسائل« )168/2(.

ْجوَُد])[ َما يَُكوُن ِف َشْهِر َرَمَضاَن، 
َ
ـَخرْيِ َوَكَن أ

ْ
ْجوََد انلَّاِس])[ بِال

َ
رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أ

يُل  ِجْبِ لَِقيَُه  فَإَِذا  ـُقْرآَن، 
ْ
ال َعلَيِْه  َفيَْعرُِض]4[  يُل  ِجْبِ ِتيِه 

ْ
َفيَأ يَنَْسِلَخ،])[  َحتَّ 
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]1[ »أجود بالخير« أي: أسخى ببذل الخير »من الريح المرسلة« بفتح السين، فإنها ينشأ 
عنها جود كثير، ألنها تنشر السحاب وتملؤها ماء، ثم تبسطها لتعم األرض، فيحيا 
به الموات، ويخرج النبات، وتعبيره بأفعل نص في كونه أعظم جودًا منها، ألنها 
قد تخلو عن المطر، وهو عليه السالم ل ينفك عن مطر الجود والسخاء، والتشبيه 
في تعميم العطاء أوالسرعة، والحاصل أنه فضل جوده ملسو هيلع هللا ىلص على جود الناس، ثم 
فضل جوده في رمضان على جوده في غيره، ثم فضل جوده في رمضان عند لقاء 
جبرئيل على جوده في غيره، فإنه وقت إتيان المالئكة إلى أفضل الخلق بأفضل 

كالم من أفضل متكلم في أفضل أوقات.

]2[ أي: لخاصة نفسه، فال ينافي ما في الصحيحين أنه ملسو هيلع هللا ىلص كان يدخر ألهله قوت 
سنة، وقيل: عدم الّدخار غالب أحواله أو في أوائل أمره، إذ قد ثبت في البخاري 
عن أنس يقول: ما أمسى عند آل محمد صاع بر ول صاع حب، وإن عنده تسع 
نسوة، واألولى أن يجمع بأنه كان يدخر لهم قوت سنة، ثم من جوده وكرمه على 

الوافدين كان يفرغ زادهم قبل تمام السنة، »ق«))(.

ـُمرَْسلَِة))).
ْ
يِح ال ])[ ِمَن الررِّ ـَخرْيِ

ْ
ْجوََد بِال

َ
َكَن رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أ

َثنَا ُقتَيْبَُة ْبُن َسِعيٍد، َثنَا َجْعَفُر ْبُن ُسلَيَْماَن، َعْن ثَابٍِت، َعْن  354 - َحدَّ
ِخُر])[ َشيْئًا ِلَغٍد.  يَدَّ

َ
نَِس بِْن َمالٍِك قَاَل: َكَن انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص ل

َ
أ

]354[ ت: 2362.
)))  هي التي أرسلت بالبشرى بين يدي رحمة اهلل، وذلك لشمول روحها أو عموم نفعها، ويالئمه 
أراد  أو   ،]57 ]األعراف:  ائ﴾  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ﴿ې  تعالى:  قوله 

نشر جوده بالخير في العباد كنشر ريح المطر في البالد، »الطيـبي« )1628/5(. )س(.
)))  »جمع الوسائل« )171/2(.
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]1[ »الفروي« بفتح الفاء وسكون الراء نسبة إلى فرو اسم لجده.
]2[ بتقديم الموحدة على المثناة الفوقية أي: اشتر واعدد واحسب الثمن علي، وروي 
بتقديم المثناة على الموحدة أي: َأِحْل علينا بدينك الذي عليك، قال الزمخشري: 

أتبعت فالنًا عن فالن، »م«))(.
]3[ »قد أعطيته« أي: السائل قبل هذا، أو أعطيت الميسور من القول، وهو قولك: 
ما عندي شيء، قاله المناوي)4(، قلت: ويحتمل أن يكون الضمير إلى المال، 
ألف  إليه تسعون  أتي  أنه  الترمذي:  الطيب« عن  »نشر  والقصة مختصرة، وفي 
درهم فوضعت على حصير، فما رد سائالً حتى فرغ منها، فجاءه رجل فسأله 
فقال: ما عندي شيء، ولكن ابتع علي، الحديث، فيحتمل أن يكون المرجع ذلك 
المال الذي قسمه ملسو هيلع هللا ىلص، لكن ظاهر »الشفا«)5( أنهما قصتان متغايرتان، وهو ظاهر 

شروح »الشفا«، وهو الظاهر عندي.

ثَِن  ، َحدَّ ـَمْدِنُّ
ْ
])[ ال َقَمَة الَفْروِيُّ

ْ
يِب َعل

َ
َثنَا َهاُروُن ْبُن ُموَس بِْن أ 355 - َحدَّ

اِب:  ـَخطَّ
ْ
بِيِه، َعْن ُعَمَر بِْن ال

َ
ْسلََم، َعْن أ

َ
يِب، َعْن ِهَشاِم بِْن َسْعٍد، َعْن َزيِْد بِْن أ

َ
أ

ْن ُيْعِطيَُه، َفَقاَل انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َما ِعنِْدي 
َ
ُ أ

َ
ل

َ
 رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فََسأ

َ
نَّ رَُجاًل َجاَء إِل

َ
أ

ٌء قََضيْـتُُه« َفَقاَل ُعَمُر))): يَا رَُسوَل اهلل،  ، فَـإَِذا َجاَءِن َشْ َّ َشـْيٌء َولَـِكِن ابْـتَْع])[ َعَ
 تَـْقِدُر َعلَـيِْه، فََكرَِه انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلصقَـْوَل 

َ
ْعَطيْـتَُه،])[ َفَمـا َكـلََّفَك اهلل َمـا ل

َ
قَـْد أ

ـَعرِْش))) 
ْ
َْف ِمْن ِذي ال  تَ

َ
نِْفْق َول

َ
نَْصاِر: يَا رَُسوَل اهلل، أ

َ ْ
ُعَمَر، َفَقاَل رَُجٌل ِمَن األ

]355[ البزار: 273.
)))  ل شّك أن الراوي عمر، فكان الظاهر أن يقول: فقلت: فكان من قبيل اللتفات على مذهب بعض.
)))  قوله: »من ذي العرش« وقيل: ما أحسن موضع ذي العرش في هذا المقام أي: تخشى أن 

يضيع مثلك من هو مدبر األمر من السماوات إلى األرض كاّل. )س(.
)))  »شرح الشمائل« للمناوي )171/2(.
)4)  »شرح الشمائل« للمناوي )172/2(.

)5)  انظر: »الشفا« )113/1(.
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معناه  أن  »التاج«  في  وزاد  غيره،  وأقله  يقل  الشيء  قل  مصدر  هو  القاري)4(:  قال   ]1[
الفتقار، وقال المناوي)5(: من أقل بمعنى افتقر، وهو في األصل بمعنى صار ذا قلة.

]2[ بكسرة الموحدة أي: ظهر في وجهه البشاشة.
]3[ قال القاري)6(: أي: باإلنفاق وعدم اخلوف أو بالعطاء ي املوجود وبالقول امليسور ي 
املفقود ل بام قاله عمر. قال املناوي)7(: قال تعاىل: ﴿ی ی ی ی جئ حئ﴾ 
]سبأ: 39[، وفيه أن اإلنفاق مأمور به ي كل حال دعت املصلحة إليه ولو بنحو استدانة.

فاكهة  باب  آخر  في  تقدم  مكرر  ومتنه  بسنده  الحديث  إلخ،  حجر«  بن  »علي   ]4[
النبي ملسو هيلع هللا ىلص إل أن الرواية هناك بالشك، وهاهنا بلفظ: »حليًّا وذهبًا« بالجزم.

]5[ الصغار من القثاء.

، ُثمَّ  نَْصارِيرِّ
َ ْ
])[ ِف وَْجِهِه ِلَقْوِل األ ـِبْشُ

ْ
َم رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وَُعرَِف ال إِقاَْلل])[، َفتَبَسَّ

ِمرُْت«])[.
ُ
قَاَل: »بَِهَذا أ

ِد ابِْن َعِقيٍل، َعِن  يٌك، َعْن َعبِْد اهلل بِْن حُمَمَّ ُّ ْبُن ُحْجٍر]4[، َثنَا َشِ َثنَا َعِ 356 - َحدَّ
ْجٍر))) زُْغٍب)))]5[ 

َ
َتيُْت انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص بِِقنَاٍع ِمْن رَُطٍب َوأ

َ
َبيرِِّع بِنِْت ُمَعورِِّذ بِْن َعْفَراَء قَالَْت: أ الرُّ
ِه ُحِليًّا وََذَهبًا.  ْعَطاِن ِمْلَء َكفرِّ

َ
فَأ

نَـا ِعيـىَس ْبُن 
َ
ُّ بْـُن َخْشـَرٍم، َوَغيْـُر َواِحٍد قَالُـوا: أ َثنَـا َعِ 357 - َحدَّ

]356[ حم: 359/6.
]357[ خ: 2585، د: 3536، ت: 1953، حم: 90/6.

] قوله: »وأجر« جمع ِجرو وهو الصغير من القثاء، وأصل الجمع أجرو على وزن أفعل. )س(.  (((
)))  قوله: »زغب« جمع أزغب وهي الشعرات الصفر على ريش الفرخ، شبه بها القثاء الصغار 

لما عليها من الزغب. )س(.
)4)  »جمع الوسائل« )172/2(.

)5)  »شرح الشمائل« للمناوي )172/2(.
)6)  »جمع الوسائل« )173/2(.

)7)  »شرح الشمائل« للمناوي )173/2(.
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]1[ قال الرتمذي والبزار: ل نعرف هذا احلديث موصولً إل من حديث عيسى بن 
يونس، وهو عند الناس مرسل، وقال البخاري بعد إيراد هذا احلديث: مل يذكر 
وكيع وحمارض: عن هشام عن أبيه عن عائشة، وأشار هبذا أن عيسى تفرد بوصله، 
قال احلافظ العسقالين: رواية وكيع وصلها ابن أيب شيبة عنه بلفظ: »ويثيب ما هو 

خري منها«، ورواية حمارض مل أقف عليها، »ق«))(.
]2[ أي: يعطي في مقابلتها شيئًا. 

]3[ »احلياء« هاهنا باملد، وأما بالقرص فهو بمعنى املطر، وكالمها مأخوذ من احلياة، فإن 
أحدمها حياة األرض، واآلخر حياة القلب، وهو ي اللغة: تغري وانكسار يعرتي 
اإلنسان من خوف ما يعاب به، وي الرشع: خلق يبعث عىل اجتناب القبيح، وهو 
أقسام منها: حياء الكرم كاستحيائه ملسو هيلع هللا ىلص أن يقول ملن طول القيام ي وليمة زينب 
ريض اهلل عنها: انرصف، وحياء املحب من حمبوبه حتى إذا خطر بقلبه هاج احلياء، 
وحياء العبودية بأن يشهد تقصريه فيها، فيزداد خجلة، وحياء املرء من نفسه بأن 
ترشف مهته فيستحيي من رىض نفسه بالنقص، فيجد نفسه مستحيًا من نفسه حتى 

كأن له نفسني، وهذا أكمل أنواع احلياء، »ق«، »م« ))(. 

نَّ انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكَن َيْقبَُل 
َ
بِيِه، َعْن َعئَِشَة: أ

َ
يُونَُس])[، َعْن ِهَشاِم بِْن ُعْرَوَة، َعْن أ

ـَهِديََّة َوُيثِيُب)))])[ َعلَيَْها.
ْ
ال

)49( بَاُب َما َجاَء فِي َحيَاِء])[ رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص
بُو َداوَُد، َثنَا ُشْعبَُة، َعْن َقتَاَدَة قَاَل: 

َ
َثنَا حَمُْموُد ْبُن َغياَْلَن، َثنَا أ 358 - َحدَّ

]358[ خ: 6102، م: 2320، جه: 4180.
)))  قوله: »ويثيب عليها« أي: يجازي عليها، يقال: أثابه يثيبه إثابًة والسم الثواب، ويكون في 

الخير والشر إل أنه بالخير أخص وأكثر استعمالً. )س(.
)))  »جمع الوسائل« )173/2(.

)))  »جمع الوسائل« )174/2(، »شرح الشمائل« للمناوي )173/2(.
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]1[ بكسر الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة: ستر يجعل للبكر في ناحية البيت، 
والظرف حال من العذراء أو صفة لها، وهو تتميم للفائدة، فإن العذراء إذا كانت 
متربية في سترها تكون أشد حياء لتسترها حتى عن النساء، بخالفها إذا كانت في 
غير بيتها أو كانت داخلة خارجة فإنها حينئذ تكون قليلة الحياء، وأغرب ابن حجر 
حيث قال تبعًا لميرك: إذ الخلوة مظنة وقوع الفعل بها، ووجه غرابته ل يخفى، 
فإنه لو كان المراد هذا المعنى لقيل: أشد حياء من العذراء وقت زفافها، »ق«))).

كراهته  فيفهم  وجهه،  يتغير  بل  حياء،  يكرهه  الذي  بالشيء  يتكلم  كان  ما  ألنه   ]2[
له، وكذا البنت المخدرة غالبًا لم تتكلم في حضور الناس، بل يرى أثر رضاها 

وكراهتها في وجهها، وبهذا يظهر وجه الرتباط بين الجملتين.
]3[ »الخطمي« بفتح معجمة وسكون مهملة نسبة إلى خطم قبيلة من العرب، كذا قاله 

القاري))) وغيره، وضبطه المناوي بكسر أوله.
]4[ قال الحنفي: فإن حياءه ملسو هيلع هللا ىلص كان مانعًا منه، وجاء في رواية عنها: ما رأيت منه ول 

رأى مني يعني الفرج. 

]359[ جه: 1922، حم: 63/6.
»جمع الوسائل« )174/2(.  (((

)))  »جمع الوسائل« )174/2( و»شرح الشمائل« للمناوي )174/2(.

ـُخْدرِيرِّ قَاَل: َكَن رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ْ
يِب َسِعيٍد ال

َ
ُث َعْن أ يِب ُعتْبََة ُيَدرِّ

َ
َسِمْعُت َعبَْد اهلل ْبَن أ

ـَعذَراِء ِف ِخْدرَِها])[، َوَكَن إَِذا َكِرَه َشيْئًا َعَرْفنَاُه ِف وَْجِهِه ])[.
ْ
شدَّ َحيَاًء ِمَن ال

َ
أ

نَا ُسْفيَاُن، َعْن َمنُْصوٍر، َعْن 
َ
َثنَا حَمُْموُد ْبُن َغياَْلَن، َثنَا َوِكيٌع، أ 359 - َحدَّ

 ِلَعائَِشَة قَاَل: قَالَْت َعئَِشُة: َما 
ً

])[، َعْن َمْول ـَخْطِمرِّ
ْ
ُموَس بِْن َعبِْد اهلل بِْن يَِزيَد ال

. يُْت فَْرَج رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َقطُّ
َ
ْو قَالَْت: َما َرأ

َ
 فَْرِج رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ـ أ

َ
َنَظْرُت]4[ إِل
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]1[ هو بالكسر اسم من الحجم على ما ذكره الجوهري، وفي »القاموس«))): الحجم: 
المص، والمحجم والمحجمة بكسرهما: ما يحجم به، وحرفته الحجامة ككتابة. 
قال القاري))): ولعلها مشتركة بينهما، وإل فالمناسب للمقام هو المعنى األول، 
وقال المناوي))): وجه مناسبة هذا الباب بالشمائل أن من أجلها التوكل، وقضيته 
أن يكل حفظ بدنه إليه سبحانه وتعالى، ول يتداوى بحجم ول بغيره، فأزال ذلك 
ببيان أن تدبير البدن مشروع غير مناف للتوكل؛ ألنه إسناد األمر إليه تعالى واعتقاد 

استغنائه في التأثير.

]2[ بفتح طاء مهملة وسكون تحتية بعدها موحدة، قنٌّ لبني حارثة أو ألبي مسعود 
األنصاري أو غيره، وخطأ الحافظ ابن حجر)4) من قال كالنووي: لبني بياضة، 
اسمه نافع على الصحيح، وقول البغوي: ميسرة، رّد بأنه اشتبه عليه باسم أبي 
جميلة الراوي حديث الحجامة، وقول ابن عبد البر: اسمه دينار، وهموه فيه؛ ألن 

دينار الحجام تابعي روى عن أبي طيبة ل أبو طيبة نفسه، »م«)5).

]360[ خ: 5696، م: 1577، د: 3424، ت: 1278، ن في الكبرى: 7538، جه: 2164، حم: 182/3.
)))  »القاموس المحيط« )ص: 1007(.

)))  »جمع الوسائل« )175/2(.
)))  »شرح الشمائل« للمناوي )175/2(.

)4)  انظر: »اإلصابة في تمييز الصحابة« )195/7(.
)5)  »شرح الشمائل« للمناوي )175/2(.

)50( بَاُب َما َجاَء فِي ِحَجاَمِة])[ رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

نَُس
َ
ُّ ْبُن ُحْجٍر، َثنَا إِْسَماِعيُل ْبُن َجْعَفٍر، َعْن ُحَيٍْد، قَاَل: ُسئَِل أ َثنَا َعِ  360 - َحدَّ

بُو َطيْبََة])[،
َ
نٌَس: اْحتََجَم رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، َحَجَمُه أ

َ
اِم، َفَقاَل أ ـَحجَّ

ْ
ابِْن َمالٍِك َعْن َكْسِب ال
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]1[ أي: كلم صاحبه في تخفيف خراجه.

]2[ »خراجه« بفتح الخاء المعجمة: ما يوظف على المملوك كل يوم، ولفظ »كلم« 
مشعر بالشفاعة دون األمر.

]3[ الخطاب للشباب من أهل الحرمين ككل دموي بقطر حار كالحجاز، »م«))(.

]4[ شك من الراوي، قال القسطالني: وأظنه إسماعيل، وكذا حكاه القاري عن ميرك 
شاه، ثم قال))(: فإن البخاري أخرجه من طريق عبد اهلل بن المبارك عن حميد عن 

أنس بلفظ: »إن من أمثل ما تداويتم به الحجامة«.

ْهلَُه])[ فَوََضُعوا َعنُْه ِمْن َخَراِجِه])[ َوقَاَل: »إِنَّ 
َ
َم أ

ََّ
ُ))) بَِصاَعنْيِ ِمْن َطَعاٍم، َوك َ

َمَر ل
َ
فَأ

ـِحَجاَمَة«.
ْ
ْمثَِل َدَوائُِكُم ال

َ
ْو]4[ »إِنَّ ِمْن أ

َ
ـِحَجاَمُة«، أ

ْ
فَْضَل َما تََداَويْتَْم])[ بِِه ال

َ
أ

الحجام خبيث« وبين  بين قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »كسب  العربي  ابن  له بصاعين« وجمع  »فأمر  )))  قوله: 
»إعطاء الحجام أجرته« بأن محل الجواز إذا كانت األجرة على عمل معلوم، ومحل الزجر 
على ما إذا كان على عمل مجهول. »الشيخ ابن حجر«. وفيه أيضًا ذهب أحمد إلى الفرق 
بين الحّر والعبد، فكره للحر الحتراف بالحجامة، ويحرم اإلنفاق على نفسه منها، ويجوز 
»أنه  محيصة:  عن  ورد  كما  للعبد مطلقًا،  وأباح  منها،  والدواب  الرقيق  على  اإلنفاق  له 
استأذن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص في أجرة الحجام، فنهاه فلم يزل يستأذنه حتى قال: أعلفه ناضحك 
نهي  هذا  النووي:  قال  ماجه،  وابن  وأبو داود  والترمذي  مالك  رواه  رقيقك«،  وأطعمه 
تنـزيهي لالرتفاع عن دنيء الكتساب، والحّث على مكارم األخالق ومعالي األمور، ولو 
كان حرامًا لم يفرق بين العبد والحّر، فإنه ل يجوز للسيد أن يطعم عبده ما ل يحل، كذا في 

»المرقاة«، )1902/5(. )س(.
)))  »شرح الشمائل« للمناوي )176/2(.

)))  »جمع الوسائل« )176/2(.



ـ  )51( باب ما جاء ي ِحجامِة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص   406 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

]1[ بجيم مفتوحة، اسمه ميسرة بن يعقوب.

]2[ بفتح شين معجمة وسكون عين مهملة، عامر بن شراحيل نسبة لشعب بطن من 
همدان.

]3[ ل يوجد لفظ »أظنه« في بعض النسخ. 

]4[ هو أبو طيبة.

بُو َداوَُد، َثنَا َوْرقَاُء ْبُن ُعَمَر، َعْن َعبِْد 
َ
، َثنَا أ ٍّ َثنَا َعْمُرو ْبُن َعِ 361 - َحدَّ

ْعَطيُْت 
َ
فَأ َمَرِن 

َ
َوأ اْحتََجَم  انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص  نَّ 

َ
أ  : ٍّ َعِ َعْن  يلََة])[،  َجِ يِب 

َ
أ َعْن   ، ْعَ

َ ْ
األ

ْجَرُه.
َ
اَم أ ـَحجَّ

ْ
ال

ُسْفيَاَن  َعْن  َعبَْدُة،  َثنَا   ، ـَهْمَداِنُّ
ْ
ال إِْسَحاَق  ْبُن  َهاُروُن  َثنَا  َحدَّ  -  362

ُظنُُّه])[ قَاَل: إِنَّ انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
])[، َعِن ابِْن َعبَّاٍس أ ْعيِبرِّ ، َعْن َجابٍِر، َعِن الشَّ اثلَّْورِيرِّ

ْجَرُه، َولَْو َكَن 
َ
اَم أ ـَحجَّ

ْ
ْعَطى ال

َ
ـَكتَفيْـِن، َوأ

ْ
ْخَدَعيْـِن))) َوَبنْيَ ال

َْ
اْحتََجَم ف))) األ
َحَراًما لَْم ُيْعِطِه.

َْل، َعْن نَافٍِع، 
َ

يِب ل
َ
َثنَا َهاُروُن ْبُن إِْسَحاَق، َثنَا َعبَْدُة، َعِن ابِْن أ 363 - َحدَّ

ُ: »َكْم َخَراُجَك؟« .
َ

ل
َ
اًما]4[ فََحَجَمُه وََسأ نَّ انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص َدَع َحجَّ

َ
َعِن ابِْن ُعَمَر: أ

]361[ جه: 2163، حم: 90/1.
]362[ خ: 2103، م: 1202، د: 3423، ن في الكبرى: 7536، جه: 2162، حم: 324/1.

]363[ مصنف ابن أبي شيبة: 20983.
)))  في نسخة: »على«.

)))  قوله: »في األخدعين« يحتمل أنه يريد احتجامه ملسو هيلع هللا ىلص في زمان واحد في هذين الحجمتين، 
ويحتمل أنه يريد تعيين محجم حجامة رسول اهلل ل الجمع بينهما. )س(.



شامئل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  407

]1[ اعترض بأن هذا الجمع ليس في »القاموس«، ول في »الصحاح«، وإنما ]الذي[ 
فيهما أصوع بالواو وأصؤع بالهمزة، وأجيب بأن »آصعًا« مقلوب أصؤع بالهمز 

فصار أءصعًا بهمزتين، ثم قلبت الثانية ألفا، »ق«))).

]2[ بكسر الهاء: ما بين الكتفين، وقال ميرك: هو مقدم الظهر مما يلي العنق، وهو 
الكتد. قالوا: والحجامة على األخدعين تمنع من أمراض الرأس والوجه واألذنين 
والعينين واألسنان، وعلى الكاهل تنفع من وجع المنكب والحلق وعلى ظهر القدم 

من قروح الفخذين والساقين وانقطاع اللمس والحكة العارضة في األنثيين))).

]3[ وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعًا: »من احتجم لسبع عشرة وتسع 
عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء«، وهو من رواية سعيد بن عبد اهلل 
الجمحي، وثقه األكثرون ولينه بعضهم، وله شاهد من حديث ابن عباس عند 
أحمد والترمذي، ورجاله ثقات لكنه معلول، وشاهد آخر من حديث أنس عند 

ابن ماجه وسنده ضعيف، »ق«))).

]364[ د: 3860، ت: 2051، جه: 3483، حم: 119/3.
»جمع الوسائل« )179-178/2(.  (((

)))  انظر: »جمع الوسائل« )178-177/2(.
)))  »جمع الوسائل« )179/2(.

ْجَرُه.
َ
ْعَطاُه أ

َ
َفَقاَل: ثاََلثَُة آُصٍع])[، فَوََضَع َعنُْه َصاًع َوأ

، َثنَا َعْمُرو ْبُن  ْصِيُّ
ـبَ

ْ
اُر ال ـَعطَّ

ْ
ٍد ال وِس ْبُن حُمَمَّ ـُقدُّ

ْ
َثنَا َعبُْد ال 364 - َحدَّ

نَِس بِْن َمالٍِك قَاَل: َكَن 
َ
: َثنَا َقتَاَدُة، َعْن أ

َ
اٌم، وََجِريُر ْبُن َحاِزٍم قَال َعِصٍم، َثنَا َهمَّ

َة])[  ـاَكِهِل])[، َوَكَن َيْتَِجُم لَِسبَْع َعْشَ
ْ
ْخَدَعنْيِ َوال

َ ْ
رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيْتَِجُم ِف األ

يَن. َة َوإِْحَدى وَِعْشِ َوتِْسَع َعْشَ



ـ  ))5( باب ما جاء ي أسامء رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص   408 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

]1[ »وهو محرم« كرهه مالك مطلقًا، والحديث حجة عليه، وقالت الحنفية: ل بأس 
في احتجام المحرم ما لم ينقض شعرًا.

]2[ »بملل« كجمل: موضع بين مكة والمدينة على سبعة عشر مياًل من المدينة، ظرف 
لـ»احتجم«.

]3[ مجع اسم، وهي كلمة وضعت بإزاء يشء متى أطلقت فهم منها، وهي إما معرفة أو 
خمصصة، وي كون السم عني املسمى أو غريه خالف طويل الذيل، قال القاري))(: 
املراد باألسامء هنا ألفاظ تطلق عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أعم من كونه علاًم أو وصفًا، وقد نقل 
ابن العريب ي »ءح الرتمذي« عن بعضهم أن هلل ألف اسم، وللنبي ملسو هيلع هللا ىلص ألف اسم، 
ثم ذكر منها عىل سبيل التفصيل بضعًا وستني، واملصنف ذكر منها تسعة، وقد أفرد 

السيوطي رسالة ي األسامء النبوية سامها بـ»البهجة السنية«، وقد قاربت اخلمسامئة.

زَّاِق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َقتَاَدَة، َعْن  نَا َعبُْد الرَّ
َ
َثنَا إِْسَحاُق ْبُن َمنُْصوٍر، أ 365 - َحدَّ

ـَقَدِم.
ْ
نَّ رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اْحتََجَم وَُهَو حُمِْرٌم)))])[  َبَملٍَل])[ َعَ َظْهِر ال

َ
نَِس بِْن َمالٍِك: أ

َ
أ

ْسَماِء ])[ رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص
َ
)51( بَاُب َما َجاَء فِي أ

ـَمْخُزوِمُّ َوَغرْيُ َواِحٍد قَالُوا: َثنَا ُسْفيَاُن، 
ْ
َثنَا َسِعيُد ْبُن َعبِْد الرَّْحَِن ال 366 - َحدَّ

]365[ د: 1837، س: 2849، حم: 164/3.
]366[ خ: 3532، م: 2354، ت: 2840، ن في الكبرى: 11526، حم: 80/4.

)))  قد رخص عامة العلماء في الحجامة للمحرم من غير أن يقلع شعرًا، فإن قلع فعليه دم، هذا 
محمول على أنه ملسو هيلع هللا ىلص كان معذورًا، والمحرم إذا أراد الحجامة من غير حاجة، فإن تضمنت 
قلع شعر فهي حرام، وإن لم تتضمن فإن كان في موضع ل شعر فيه، فهي جائزة، ول فدية 

فيها، وعن ابن عمر ومالك كراهتها، وعن حسن البصري فيها فدية. )س(.
)))  »جمع الوسائل« )181/2(.



شامئل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  409

]1[ وفي رواية للبخاري: »إن لي خمسة أسماء« أي: أختص بها، لم يسم بها أحد 
قبلي، إذ هي معظمها أو هي مشهورها في األمم الماضية، فالحصر الذي أفاده 

تقديم الجار والمجرور إضافي، »ق«))(.

]2[ ببناء المجهول، والمعنى أنه ملسو هيلع هللا ىلص يحشر قبل الناس كما جاء في حديث آخر: »أنا 
أول من تنشق عنه األرض«، فالمعنى أنهم يحشرون بعدي أو يتبعوني، وقيل: 
يحشرون على إثر زمان نبوتي ليس بعدي نبي. ثم كل من الماحي والحاشر في 

الحقيقة هو اهلل، فإطالقهما عليه لكونه سببًا لهما، »ق« ))(.

]3[ قيل: هذا قول الزهري، وقال الحافظ العسقالني: ظاهره أنه مدرج، لكنه في رواية 
سفيان بن عيينة عند الترمذي أي: في الجامع بلفظ: الذي ليس بعدي نبي )4(.

]4[ بفتح الطاء وكسر الراء المهملتين.

]5[ بفتح عين مهملة وتشديد مثناة تحتية آخره معجمة.

بِيِه قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ ِل 
َ
رْيِ بِْن ُمْطِعٍم، َعْن أ

ِد بِْن ُجبَ ، َعْن حُمَمَّ َعِن الزُّْهرِيرِّ
ـَحاِشُ 

ْ
نَا ال

َ
ـُكْفَر، َوأ

ْ
ِي َيْمُحو اهلل يِبَ ال

َّ
ـَماِح اذل

ْ
نَا ال

َ
ْحَُد، َوأ

َ
نَا أ

َ
ٌد، َوأ نَا حُمَمَّ

َ
ْسَماًء])[ أ

َ
أ

.» ي])[ لَيَْس َبْعَدُه نيَِبٌّ ـَعاقُِب اذلَِّ
ْ
ـَعاقُِب، َوال

ْ
نَا ال

َ
ِي ُيَْشُ انلَّاُس])[ َعَ قََدم)))، َوأ

َّ
اذل

بُو بَْكِر ْبُن َعيَّاٍش]5[، َعْن 
َ
، َثنَا أ ـُكوِفُّ

ْ
ُد ْبُن َطِريٍف]4[ ال َثنَا حُمَمَّ 367 - َحدَّ

]367[ حم: 405/5.
)))  ضبطوه بتخفيف الياء على اإلفراد وتشديدها على التثنية. )س(.

)))  »جمع الوسائل« )181/2(.

)))  »جمع الوسائل« )182/2(.

)4)  »جمع الوسائل« )183/2(.



ـ  ))5( باب ما جاء ي أسامء رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص   410 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

]1[ بفتح القاف وكسر الفاء المشددة أي: الذي قفى آثار من سبقه من األنبياء وتبع 
 أطوارهم، قال تعالى ﴿ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ﴾ ]األنعام: 90[، 
يعني أنه متبع لألنبيـاء في أصل التوحيـد ومكـارم األخالق، وإن كان مخالفًا 
ي بي على  لبعضهم في بعض الفروع، وروي بصيغة المفعول أي: أنا الذي ُقفِّ
الرسالة، يقال: قفوت  الناس بعدهم وختم بي  إلى  آثار األنبياء أي: أرسلت 

أثر فالن أي: تبعته، وقفيت على أثره بفالن أي: أتبعته إياه، قال تعالى: ﴿ڇ 
 ڍ ڍ ڌ ڌ﴾ ]الحديد: 27[، فحذف حرف الصلة في الحديث 

تخفيفًا، »ق«))(.

]2[ بفتح الميم وكسر الحاء المهملة جمع الملحمة، وهي الحرب ذات القتل الشديد، 
سمي بها لشتباك الناس فيها كالسدى واللحمة في الثوب، وقيل لكثرة لحوم =

ـَمِدينَِة 
ْ
يِب َوائٍِل، َعْن ُحَذْيَفَة قَاَل: لَِقيُت انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف َبْعِض ُطُرِق ال

َ
َعِصٍم، َعْن أ

ـُمَقف])[، 
ْ
نَا ال

َ
ْوَبِة، َوأ

َّ
ِة)))، َونيَِبُّ اتل نَا نيَِبُّ الرَّحَْ

َ
ُد، َوأ حَْ

َ
نَا أ

َ
ٌد)))، َوأ نَا حُمَمَّ

َ
َفَقاَل: »أ

ـَماَلِحِم«])[.
ْ
، َونيَِبُّ ال ـَحاِشُ

ْ
نَا ال

َ
َوأ

)))  قوله: »أنا محمد« التحميد مبالغة الحمد كما في تاج البيهقي وغيره، سمي به عليه السالم 
واألمم  واألنبياء  المالئكة  وكذا  الكمال،  غاية  بالغًا  كثيرًا  حمدًا  حمده  تعالى  ألن اهلل  إما 

السابقة، وإما على أنه يستكثر حمده ويدومها ما دام الدهر كما وقع. )س(.
گ﴾  گ  گ  ک  ﴿ک  تعالى:  قوله  به  نطق  كما  الرحمة«  نبي  »وأنا  قوله:    (((
صراط  إلى  ويهديهم  والحكمة،  الكتاب  ويعلمهم  يزكيهم  أنه  وصفه  كما   ،]107 ]األنبياء: 

مستقيم، وبالمؤمنين رؤوف رحيم، وقد قال في صفة أمة مرحومة وقال تعالى فيهم: ﴿ې 
ې ې ى﴾ ]البلد: 17[ أي: يرحم بعضهم بعضًا، فبعثه ملسو هيلع هللا ىلص رحمًة ألمته ورحمًة 

للعالمين، ورحيمًا بهم ومترحمًا ومستغفرًا لهم. )س(.
)))  »جمع الوسائل« )183/2(.
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القتلى فيها، سمي ملسو هيلع هللا ىلص لكثرة الجهاد مع الكفار في أيام دولته، وكذا بعده مستمر   =
سبب  ألنه  به  سمي  »القاموس«:  وفي  الدجال،  آخرهم  يقتل  أن  إلى  أمته  في 
للتئامهم واجتماعهم، وقال شارح: الملحمة: الوقعة العظيمة في الفتنة، »ق«))).

]1[ »هكذا...« إلخ، ذكر المصنف هذا السند الثاني لمكان الختالف بين السندين، 
ثم نّبه بهذا الكالم على محل الخالف بأن حماد بن سلمة لم يقل عن عاصم عن 

ا. أبي وائل كما قاله أبو بكر بن عياش، بل ذكر بدل أبي وائل ِزرًّ

أن  شك  ول  الكتاب،  أول  في  تقدمت  مكررة  الترجمة  هذه  إلخ،  »باب...«   ]2[
زيادة بعض األحاديث في باب ل توجب تكرار العنوان، وبعضهم ذكروا هناك 

توجيهات متكلفة.

إدام  صفة  »باب  في  تقدم  مكرر  ومتنه  بسنده  الحديث  إلخ،  قتيبة...«  »حدثنا   ]3[
النبي ملسو هيلع هللا ىلص«.

]368[ تقدم تخريجه في الذي قبله.
]369[ م: 2977، ت: 2372، حم: 268/4.

)))  »جمع الوسائل« )184/2(.

نَا َحَّاُد ْبُن َسلََمَة، 
َ
َثنَا إِْسَحاُق ْبُن َمنُْصوٍر، َثنَا انلَّْضُ ْبُن ُشَميٍْل، أ 368 - َحدَّ

ْوَُه بَِمْعنَاُه، َهَكَذا])[ قَاَل َحَّاُد
َ

، َعْن ُحَذْيَفَة، َعِن انلَّيِبرِّ ملسو هيلع هللا ىلص ن َعْن َعِصٍم، َعْن ِزرٍّ

 

، َعْن ُحَذْيَفَة. ابِْن َسلََمَة، َعْن َعِصٍم، َعْن ِزرٍّ

)52( بَاُب ])[ َما َجاَء فِي َعيِْش الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص

ْحوَِص، َعْن ِسَماِك بِْن َحْرٍب 
َ ْ
بُو األ

َ
َثنَا ُقتَيْبَُة])[ ْبُن َسِعيٍد، َثنَا أ 369 - َحدَّ
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]1[ »ما شئتم« صفة مصدر محذوف أي: ألستم منعمين في طعام وشراب مقدار ما 
شئتم؟ فما موصولة، ويجوز أن يكون مصدرية، »القاري«))(.

]2[ مخففة من الثقيلة.

]3[ بالرفع بدل من ضمير الفاعل، وبالنصب على المدح أو بتقدير أعني، وجعله خبر 
كنا بعيد؛ ألن المقصود باإلفادة ليس كونهم آل محمد بل قولها: نمكث، »م« 

»ق«)4(.

]4[ حال، وجعله خبرًا بعد خبر بعيد، »م«)5(.

]5[ أي: المطعوم.

اٍب َما ِشئِتُْم؟])[ لََقْد  لَْستُْم ِف َطَعاٍم َوَشَ
َ
قَاَل: َسِمْعُت انلُّْعَماَن ْبَن بَِشرٍي َيُقوُل: أ

َُ َبْطنَُه.
قَِل))) َما َيْمل ُد ِمَن ادلَّ يُْت نَِبيَُّكْم ملسو هيلع هللا ىلص َوَما جَيِ

َ
رَأ

َثنَا َهاُروُن ْبُن إِْسَحاَق، َثنَا َعبَْدُة، َعْن ِهَشاِم بِْن ُعْرَوَة، َعْن  370 - َحدَّ
ٍد])[ َنْمُكُث َشْهًرا َما نَْستَْوقُِد]4[ بِنَاٍر،  بِيِه، َعْن َعئَِشَة، قَالَْت: إِْن])[ ُكنَّا آَل حُمَمَّ

َ
أ

ـَماُء.
ْ
 اتلَّْمُر))) َوال

َ
إِْن ُهَو]5[ إِل

]370[ خ: 6458، م: 2972، ت: 2471، جه: 4144، حم: 50/6.
)))  بالدال المهملة والقاف المفتوحتين على وزن الدغل، هو رديء التَّمر ويابُِسه، »النهاية في 

غريب الحديث واألثر« )2/ 127(. )س(.
)))  وفي بعض النسخ: »إن هو إل األسودان« بدل »إل التمر والماء«.

)))  »جمع الوسائل« )185/2(.
)4)  »شرح الشمائل« للمناوي )186/2(، »جمع الوسائل« )186/2(.

)5)  »شرح الشمائل« للمناوي )186/2(.
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]1[ »عبد اهلل بن أبي زياد« باإلضافة إلى لفظ الجاللة، فما في بعض النسخ بدونه 
تصحيف من الناسخ، وبلفظ الجاللة أخرجه المصنف في »جامعه«.

]2[ بفتح مهملة وشدة تحتية.
]3[ حكي عن الطيبي أن »عن« األولى متعلق برفعنا بتضمين معنى الكشف، والثانية 
صفة مصدر محذوف، أي: كشفنا ثيابنا عن بطوننا كشفًا صادرًا عن حجر حجر، 

وقال زين العرب: »عن حجر« بدل اشتمال عما قبله، »ق«))).
]4[ »فرفع« إلخ، أشكل على الحديث بروايات الوصال، وقوله عليه الصالة والسالم: 
»يطعمني ربي ويسقيني«، ولذا اضطر ابن حبان إلى إنكار أحاديث وضع الحجر 
تعالى  بأن اإلطعام منه  الجمع  بد من  ثابتة بوجوه، فال  فإنها  رأسًا، وليس كذلك، 
باختالف  األحوال  اختالف  بمثل  آخر  بشيء  يجمع  أو  بالوصال،  مخصوص 
األوقات، أو يحمل ذلك على أول األمر، وقال المناوي))): فعل ذلك ليعلم صحبه 
أن ليس عنده ما يستأثر به عليهم ل أنه فعله من شدة الجوع، فإنه كان يبيت عند ربه 
فيطعمه ويسقيه، ويدل لذلك ما جاء عن جمع أنه كان مع ذلك ل يتبين عليه أثر 
الجوع أصالً، وبهذا يعلم أن ل ضرورة إلى ما سلكه أبو حاتم بن حبان من إنكار 
أحاديث وضع الحجر رأسًا في قوله: إنها باطلة لخبر الوصال، وأن الرواية إنما هي 
الحجز بالزاي فتصحف، قال الحافظ ابن حجر: وقد أكثر الناس في الرد عليه، انتهى.

]371[ ت: 2371.
)))  »جمع الوسائل« )187/2(.

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )187/2(.

ْسلََم، َعْن يَِزيَد
َ
يِب ِزَياٍد])[، َثنَا َسيَّاٌر])[، َثنَا َسْهُل ْبُن أ

َ
َثنَا َعبُْد اهلل ْبُن أ  371 - َحدَّ

ـُجوَع، 
ْ
 رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ال

َ
َحَة قَاَل: َشَكْونَا إِل

ْ
يِب َطل

َ
أ نٍَس، َعْن 

َ
أ يِب َمنُْصوٍر، َعْن 

َ
أ ابِْن 

َوَرَفْعنَا َعْن ُبُطونِنَا َعْن])[ َحَجٍر َحَجٍر، فََرَفَع]4[ رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َبْطِنِه َعْن َحَجَريِْن.
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]1[ قال القاري))): يعني: غرابته ناشئة من طريق أبي طلحة ل من سائر الطرق، 
الحسن  تنافي  ل  فإنها  الغرابة  يضره  فال  يعني  ثقات  ورواته  ميرك:  وقال 
والصحة، فإن الغريب ما يتفرد بروايته عدل ضابط من رجال النقل، فإن كان 
التفرد برواية متنه فهو غريب متنًا، وإن كان بروايته عن غير المعروف عنه كأن 
يعرف عن صحابي فيرويه عدل وحده عن صحابي آخر فهو غريب إسنادًا، 
وهذا هو الذي يقول فيه الترمذي: غريب من هذا الوجه، انتهى. وبنحوه جزم 
المناوي))) إذ قال: غرابته ناشئة من طريق أبي طلحة ل من سائر الطرق، وقال 
البيجوري))): غريب من حديث أبي طلحة أي: حال كونه من حديث أبي 

طلحة.

العرب  أو  الرياضة،  المناوي)4): كعادة أهل  قال  فيه،  الواردة  الوجوه  ]2[ هذا أحد 
أو أهل المدينة إذا خلت أجوافهم لئال تسترخي، أو ألن البطن الخالي يضعف 
صاحبه عن القيام لتقوس ظهره، وألنه يسكن أو يدفع النفخ أو ألم الجوع؛ ألن 
مجلب الجوع من شدة حرارة المعدة الغريزية، فإذا انضمت على المعدة األحشاء 

خمدت نارها بعض الخمود فسكن األلم بعض السكون، انتهى.

)))  »جمع الوسائل« )187/2(.
)))  »شرح الشمائل« للمناوي )187/2(.

)))  »المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية« )ص: 594(.
)4)  »شرح الشمائل« للمناوي )187/2(.

 
َ

 َنْعِرفُُه إِل
َ

َحَة ل
ْ
يِب َطل

َ
بُو ِعيىَس: َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث أ

َ
قَاَل أ

])[: َوَرَفْعنَا َعْن ُبُطونِنَا َعْن َحَجٍر َحَجٍر، َكَن  ـوَْجِه])[، َوَمْعنَـى قَْوِلِ
ْ
ِمْن َهـَذا ال
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]1[ بضم الجيم، وفي نسخة بفتحها، فقيل بالضم: الوسع والطاقة، وبالفتح: المشقة، 
المشقة  فأما في  الوسع والطاقة،  لغتان في  المبالغة والغاية، وقيل: هما  وقيل: 

والغاية فالفتح ل غير، و»من« تعليلية، »ق«))).

]2[ بإفراد الموصول ومن بيانية للموصول أو ابتدائية. »ق«))).

]3[ البخاري.

]4[ بكسر الهمزة.

]5[ بشين معجمة فتحتانية فموحدة، هكذا في النسخ الهندية، وكذا أخرجه المصنف 
نسخ  أكثر  في  فما  كتاب،  صاحب  عندهم،  ثقة  شيبان  وقال:  »الجامع«،  في 

»الشمائل« المصرية بدله: »سفيان« سهو من الناسخ.

]6[ الباء للتعدية أي: ما الذي أحضرك في هذا الوقت؟.

]372[ م: 2038، ت: 2369، ن في الكبرى: 11633، جه: 318.
)))  »جمع الوسائل« )188/2(.
)))  »جمع الوسائل« )188/2(.

ِي])[ بِـِه ِمَن 
َّ

ْعِف اذل ـُجْهِد])[ َوالضَّ
ْ
ـَحـَجَر ِمَن ال

ْ
َحُدُهـْم يَـُشدُّ فِـي َبْطِنـِه ال

َ
أ

 

ـُجوِع.
ْ
ال

يِب إِيَاٍس]4[، َثنَا َشيْبَاُن]5[ 
َ
ُد ْبُن إِْسَماِعيَل])[، َثنَا آَدُم ْبُن أ َثنَا حُمَمَّ 372 - َحدَّ

يِب 
َ
يِب َسلََمَة بِْن َعبِْد الرَّْحَِن، َعْن أ

َ
، َعْن أ ـَمِلِك ْبُن ُعَمرْيٍ

ْ
بُو ُمَعاِوَيَة، َثنَا َعبُْد ال

َ
أ

بُو 
َ
تَاُه أ

َ
َحٌد، فَأ

َ
َقاُه ِفيَها أ

ْ
 يَل

َ
 َيُْرُج ِفيَها َول

َ
ُهَريَْرَة قَاَل: َخَرَج انلَّيِبّ ُملسو هيلع هللا ىلص ِف َساَعٍة ل

َق رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ْ
ل
َ
بَا بَْكٍر؟« َفَقاَل: َخرَْجُت أ

َ
بَْكٍر، َفَقاَل: »َما َجاَء بَِك]6[ يَا أ
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]1[ بالنصب على أنه مفعول فعل مقدر معطوف على الفعلين السابقين، أي: 
ألقى وأنظر وأريد التسليم عليه، وبالجر أي: وأتشرف بالتسليم عليه، أو هو 
عطف بحسب المعنى على ألقى أي: للقاء رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص والتسليم عليه، 

انتهى، »ق«))(.

]2[ بفتح الهمزة وسكون النون.

]3[ وفي رواية مسلم عن أبي هريرة أيضًا: فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال: ما أخرجكما 
من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول اهلل. قال: وأنا والذي نفسي بيده 
ألخرجني الذي أخرجكما. فقيل: هما قضيتان أو لما جاء عمر وذكر الجوع ذكره 
أبو بكر أيضًا، وروي في معنى الباب عن جابر. قال القاري))(: وبعض الزيادات 

في بعض الروايات محذوفة من بعض الرواة.

ْن])[ َجاَء ُعَمُر َفَقاَل: »َما َجاَء بَِك 
َ
بَْث أ

ْ
ْنُظُر ِف وَْجِهِه)))، َوالتَّْسِليَم َعلَيِْه])[، فَلَْم يَل

َ
َوأ

نَا قَْد وََجْدُت َبْعَض َذلَِك«])[ 
َ
ـُجوُع يَا رَُسوَل اهلل، َفَقاَل انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َوأ

ْ
يَا ُعَمُر؟« قَاَل: ال

وجه  إلى  بالنظر  ليتسلى  جاء  عنه  رضي اهلل  عمر  لعل  إلخ،  وجهه...«  في  »وأنظر  قوله:    (((
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كما كان يصنع أهل مصر في زمن يوسف عليه السالم، ولعل هذا المعنى 
كان مقصود أبي بكر رضي اهلل عنه، وقد أدى بألطف وجه كأنه خرج رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لما ظهر 
عليه بنور النبوة أن أبا بكر طالب مالقاته، وخرج أبو بكر لما ظهر عليه بنور الولية أنه ملسو هيلع هللا ىلص 

خرج في هذا الوقت إلنجاح مطلوبه. )س(.
)))  »جمع الوسائل« )189/2(.
)))  »جمع الوسائل« )189/2(.
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]1[ قال القاري))): وفي رواية عند الطبراني وابن حبان في »صحيحه«: أبي أيوب 
األنصاري، فالقضية متعددة، وفي رواية مسلم: رجل من األنصار، وهو محتمل 
لهما، قال المناوي))): وانطالقهم إلى منزله ل ينافي كمال شرفهم، فقد استطعم 
موسى والخضر قبلهم، وكان للنبي ملسو هيلع هللا ىلص مندوحة عن ذلك، ولو شاء لكانت جبال 
تهامة تمشي معه ذهبًا، لكن اهلل سبحانه أراد أن يعزي الخالئق بهم وأن يستن بهم 
السنن، ففعلوا ذلك تشريعًا لألمة، وهل خرج ملسو هيلع هللا ىلص قاصدًا من أول خروجه إلى 

إنسان معين أو إنما جاء التعيين بالتفاق؟ الظاهر الثاني.

]2[ »التيهان« بفتح التاء الفوقانية وكسر التحتانية المشددة، وهو لقب، واسمه عامر، 
وقيل: عتيك، واسم أبي الهيثم مالك.

]3[ بفتحتين، جمع خادم، أعم من الذكر واألنثى، وليس المراد به نفي الجمع بل نفي 
اإلفراد، وهذا توطئة لقوله اآلتي: »فلم يجدوه«))).

]4[ أي: يجيء لنا بالماء العذب.

]5[ أي: إل أن جاء أو ألن جاء.

)))  »جمع الوسائل« )190/2(.
)))  »شرح الشمائل« للمناوي )190/2(.

)))  »جمع الوسائل« )190/2(.

، َوَكَن رَُجاًل َكِثرَي  نَْصارِيرِّ
َ ْ
ـَهيْثَِم])[ ابِْن اتلَّيَْهاِن])[ األ

ْ
يِب ال

َ
ِل أ  َمْنِ

َ
فَاْنَطلَُقوا إِل

تِِه: 
َ
ُدوُه، َفَقالُوا ِلْمَرأ ُ َخَدٌم])[، فَلَْم جَيِ

َ
ـاِء، َولَْم يَـُكْن ل ـَجِر َوالشَّ انلَّْخِل َوالشَّ

ْن َجاَء]5[ 
َ
بَثُوا أ

ْ
ـَمـاَء]4[، فَلَْم يَل

ْ
َا ال

َ
ْيَن َصاِحبُِك؟ َفَقالَِت: اْنَطلََق يَْستَْعـِذُب نل

َ
أ
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]1[ بفتح الهاء وسكون الياء وبالثاء المثلثة، »جامع«))(.
إذا مألها،  القربة:  فعين مهملة مفتوحة من زعب  فزاي ساكنة  بتحتية مفتوحة   ]2[

وقيل: يدفعها لثقلها، يقال: وجاءنا سيل يزعب زعبًا أي: يتدافع))(.
]3[ أي: يعانقه.

]4[ بتشديد الدال من التفدية، وفي نسخة: كيرميه، وفي أخرى من اإلفداء، وكالهما 
بعيد؛ ألن الفداء: إنقاذ األسير بإعطاء شيء، واإلفداء: قبول فدائه. »م«)4(.

]5[ الباء للتعدية أو المصاحبة أي: ذهب معهم، وأنكر القاري األول لعدم مالئمته 
مقام اإلكرام.

]6[ »بقنو« بكسر القاف وسكون النون، بوزن حمل أي: عذق كما في رواية مسلم، 
وهو الغصن فيه بسر وتمر ورطب)5(.

]7[ إفراد الجيد من الرديء.
]8[ بحذف إحدى التاءين أي: تتخيروا، شك من الراوي، فإن الختيار والتخيير بمعنى =

يِه]4[  ُم])[ انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُيَفدرِّ َتِ
ْ
ـَهيْثَِم])[ بِِقْرَبٍة يَْزَعبَُها])[، فَوََضَعَها، ُثمَّ َجاَء يَل

ْ
بُو ال

َ
أ

ْلٍَة   نَ
َ

 َحِديَقِتِه فَبََسَط لَـُهْم بَِساًطا، ُثمَّ اْنَطلََق إِل
َ

ِه، ُثمَّ اْنَطلََق بِِهْم]5[ إِل مرِّ
ُ
بِيِه َوأ

َ
بِأ

َا ِمْن رَُطِبِه؟« َفَقاَل: يَا 
َ

يْت]7[ نل فَاَل َتنَقَّ
َ
فََجاَء بِِقنٍْو]6[ فَوََضَعُه، َفَقاَل انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »أ

ُبوا  َكلُوا َوَشِ
َ
ُوا])[ ِمْن رَُطِبِه َوبُْسِهِ)))، فَأ َريَّ ْو تَ

َ
ْتَاُروا، أ

َ
ْن ت

َ
رَْدُت أ

َ
رَُسوَل اهلل، إِنرِّ أ

)))  قوله: »من رطبه وبسره« مظنته إن كان لكم رغبة إلى كليهما، وتبقى منكم بقية تكون بركة 
في بيتي، يدل عليه من التبعيضية في »من رطبه« فلذا جئت بالقنو بتمامه. )س(.

)))  »جامع األصول« )835/12(.
)))  انظر: »جمع الوسائل« )191/2(.
)4)  انظر: »شرح الشمائل« )191/2(.
)5)  انظر: »جمع الوسائل« )191/2(.
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التنقية، ومن قال: »أو« للتنويع وفرق بينهما فتكلف حتى صار تعسفًا، »ق«))(.  =

8[، والمراد:  ]التكاثر:  ]1[ إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ہ ھ ھ ھ ھ﴾ 
السؤال عن القيام بشكره على ما قاله القاضي عياض، وقال النووي: الذي نعتقده 
أن السؤال هنا سؤال تعداد النعم، وإعالمه بالمتنان، وإظهار كرمه بإسباغها، ل 
المناوي)4(: والخبر صريح في رد زعم جمع مفسرين  قال  سؤال محاسبة))(، 
كالواحدي أن السؤال عن النعيم يختص بالكفار، وليس في اللفظ ول في السنة 
ما يقتضي الختصاص بل عدمه وما نقله عن الحسن أنه ل يسأل أهل النار فباطل 

قطعًا، إما عليه أو منه، انتهى.

]2[ قوله: »رطب طيب« تذكير الوصف يدل على أن الرطب ليس بجمع بل هو اسم 
جنس يطلق على القليل والكثير.

لُوَن 
َ
ي تُْسأ ِي َنْفِس بِيَِدهِ ِمِن انلَِّعيِم))) اذلَِّ

َّ
ـَماِء َفَقاَل انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َهَذا َواذل

ْ
ِمْن َذلَِك ال

ـَهيْثَِم 
ْ
بُو ال

َ
ـِقيَاَمِة ِظلٌّ بَارٌِد، . َورَُطٌب َطيرٌِّب])[، َوَماٌء بَارٌِد« فَاْنَطلََق أ

ْ
َعنُْه])[ يَْوَم ال

)))  قوله: »من النعيم الذي تسألون عنه« فّسر بأن السؤال عمن يشغله النعيم عن ذكر اهلل عز 
وجل والقيام عن شكره، ويجعله ذا لهو وطرب، فإنه كفران النعمة، ويحتمل أن يكون مراده 
إرشاد اآلكلين والشاربين إلى أن يحفظوا أنفسهم في الشبع عن الغفلة، أو إرشاد صاحب 
الحديقة وتحذيره عن اللهو والغفلة بالشتغال بحديقته وتنعمه وغفلته من تدبير اآلخرة، 
والثروة،  الحديقة  وإن حرموا عن  بأنهم  فقرهم  في  المفتقرين  الحاضرين  تسلية  ويحتمل 

أمنوا عن السؤال. )س(.
)))  »جمع الوسائل« )191/2(.
)))  »جمع الوسائل« )192/2(.

)4)  »شرح الشمائل« للمناوي )192/2(.
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]1[ الخبر من مستدلت الشافعي على أن الرطب فاكهة ل طعام، وقال أبو حنيفة: إن 
 الرطب والرمان ليسا بفاكهة، بل الرطب غذاء والرمان دواء، لقوله تعالى: ﴿ٱ
 ٻ ٻ ٻ﴾ ]الرحمن: 68[، بناء على أن األصل في العطف المغايرة، والفاكهة 

ما يتفكه به تلذذًا.

]2[ بفتح العين المهملة وتخفيف النون هي األنثى من أولد المعز.

]3[ »أو جديًا« شك من الراوي، و»العناق« بفتح العين: أنثى المعز، لها أربعة أشهر، 
والجدي بفتح الجيم وسكون الدال: ذكر المعز ما لم يبلغ سنة، »ب«))(.

»الجامع  ففي  متواترًا،  يكون  أن  كاد  صحيح  حديث  وهو  المفعول،  بصيغة   ]4[
أم  والترمذي عن  أبي هريرة،  األربعة عن  »المستشار مؤتمن«، رواه  الصغير«: 
سلمة، وابن ماجه عن ابن مسعود، والطبراني في »الكبير« عن سمرة، وزاد: »إن 
شاء أشار، وإن شاء لم يشر«، وفي »األوسط« عن علي، وزاد: »فإذا استشير فليشر 

بما هو صانع لنفسه«، والمعنى أن الذي طلب منه المشورة جعله أمينًا فيلزمه =

«، فََذبَـَح لَـُهْم  َا َذاَت َدرٍّ
َ

 تَْذَبَنَّ نل
َ

ِلَْصنََع لَـُهْم َطَعاًما])[، َفَقـاَل انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »ل
َفَقاَل انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َهْل لََك َخـاِدٌم؟«  َكلُوا، 

َ
فَأ تَاُهْم بَِها 

َ
فَأ ْو َجـْديًا])[، 

َ
أ َعنَـاقًا])[ 

ْـَس َمَعـُهَما 
َ

َسيْـِن ل
ْ
ِتَ انلَّـيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص بِـَرأ

ُ
تِـنَا«، فَأ

ْ
تَانَا َسيْبٌ فَأ

َ
، قَاَل: »فَإَِذا أ

َ
قَـاَل: ل

ـَهيْـثَِم، َفَقاَل انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »اْختَـْر ِمنُْهَما« َفَقاَل: يَا نيَِبَّ اهلل، 
ْ
بُو ال

َ
تَاُه أ

َ
ثَـاِلٌث، فَتأ

 ، ْيتُُه))) يَُصلرِّ
َ
ـُمْستََشاَر ُمْؤَتَمٌن]4[، ُخْذ َهَذا فَإِنرِّ رَأ

ْ
اْخرَتْ ِل، َفَقاَل انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ ال

)))  قوله: »فإني رأيته« إشارة إلى أن الصالة مما يستدل به على صالح المصلي وأمانته مستفادة 
من قوله تعالى: ﴿ۉ ې ې ې ې ى﴾ ]العنكبوت: 45[. )س(.

)))  »المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية« )ص: 601(.



شامئل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  421

رعاية حال المستشير، ول يحل له كتم أمر فيه صالحه، فإن فعل خرج عن كونه   =
أمينًا، وصار خائنًا، قال ذلك إعالمًا أو تعليمًا ألبي الهيثم، أو إحضارًا له من نفسه 

ليعمل به، »ق«، »م«))(.

]1[ »استوص...« إلخ، أي: افعل به معروفًا، فمعروفًا منصوب بـ»استوص« لتضمينه 
معنى افعل، وقيل: منصوب بنزع الخافض، أو على أنه صفة لمصدر محذوف، 
إذا أمر أحدًا  أي: استيصاء معروفًا، وقيل: مأخوذ من استوصى بمعنى أوصى 

بشيء، ويعدى بالباء أي: مره بالمعروف وعظه معروفًا.

]2[ فضال عن غيرهما، »م«))(.

]3[ »بطانة...« إلخ، بكسر الباء الموحدة: صاحب سره الذي يطلعه على خفايا أموره 
يستشيره فيها تشبيهًا له ببطانة الثوب، »م«)4(.

]4[ بمعجمة مفتوحة فموحدة أي: ل تقصر في إفساد حاله، فالخبال اإلفساد، واألُُلوُّ 
التقصير، وعبر هاهنا بهذا، وفي بطانة الخير بما سبق تنبيهًا على أنه يكفي في كون =

ْخَبََها بَِقْوِل رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 
َ
تِِه، فَأ

َ
 اْمَرأ

َ
ـَهيْثَِم إِل

ْ
بُو ال

َ
َواْستَوِْص بِِه])[ َمْعُروفًا«، فَاْنَطلََق أ

ْن َتْعِتَقُه، قَاَل: َفُهَو َعِتيٌق، 
َ
 أ

َّ
نَْت بِبَاِلٍغ َما قَـاَل ِفيـِه انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص إِل

َ
تُُه: َما أ

َ
َفَقالَِت اْمَرأ

ُ بَِطـاَنتَـاِن: 
َ

 َول
َّ

 َخِليـَفًة])[ إِل
َ

 لَْم َيبْـَعْث نَِبيًّا َول
َ

َفَقاَل انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ اهلل َتَعال
َخبَال]4[،  لُوُه 

ْ
تَأ َل  َوبَِطانٌَة  ـُمنَْكِر، 

ْ
ال َعِن  َوَتنَْهاُه  ـَمْعُروِف 

ْ
بِال ُمُرُه 

ْ
تَأ بَِطانٌَة)))])[ 

)))  بطانة الثوب خالف ظاهره، وبطانة الرجل أهله وخاصته.)س(.
)))  »جمع الوسائل« )193/2( و»شرح الشمائل« للمناوي )193/2(.

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )194/2(.

)4)  »شرح الشمائل« للمناوي )194/2(.
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الشر السكوت على الفساد، وفي الخير ل يكفي إل األمر به، »م«))).  =

]1[ على صيغة المجهول من الوقاية أي: الحفظ.

وء كالُكره والَكره. وء والسَّ ]2[ السُّ

]3[ بضم ميم فجيم فكرس لم، فام ي بعض النسخ باهلاء بدل الالم تصحيف من الناسخ.

]4[ بموحدة مفتوحة فتحتية، ابن بشر على ما في نسخة بكسر موحدة فسكون معجمة.

ثمر  وقيل:  اللوبيا،  تشبه  السمرة  ثمرة  مهملة وسكون موحدة:  »الحبلة« بضم   ]5[
العضاه، والعضاه كل شجر يعظم وله شوك، »ق«))).

والدال  ويفتح،  بالكسر  الشدق،  »القاموس«))):  في  شدق،  جمع  »أشداقنا«   ]6[
مهملة: طفطفة الفم من باطن الخدين، جمعه: أشداق. أي: صارت أطراف الفم 

ذات قروح.

]373[ خ: 3728، م: 2966، ت: 2365، ن في الكبرى: 8161، جه: 131، حم: 181/1.
)))  »شرح الشمائل« للمناوي )194/2(.

)))  »جمع الوسائل« )195/2(.
)))  »القاموس المحيط« )ص: 896(.

ـوِء])[ َفَقْد ُوِقَ. َوَمْن يُوَق])[ بَِطـانََة السُّ

يِب، َعْن 
َ
ثَِن أ ])[ بِْن َسِعيٍد، َحدَّ َثنَا ُعَمُر ْبُن إِْسَماِعيَل بِْن ُمَادِلِ 373 - َحدَّ

يِب َوقَّاٍص َيُقوُل: إِنرِّ 
َ
يِب َحاِزٍم قَاَل: َسِمْعُت َسْعَد ْبَن أ

َ
ثَِن قَيُْس ْبُن أ َبيَاٍن]4[، َحدَّ

ُل رَُجٍل َرَم بَِسْهٍم ِف َسِبيِل اهلل،  وَّ
َ َ
ْهَراَق َدًما ِف َسِبيِل اهلل، َوإِنرِّ أل

َ
ُل رَُجٍل أ وَّ

َ َ
أل

 

 َوَرَق 
َّ

ُكُل إِل
ْ
ٍد ملسو هيلع هللا ىلص َما نَـأ ْصَحاِب ُمـَحمَّ

َ
ـِعَصابَِة ِمْن أ

ْ
ْغـُزو ِف ال

َ
يْـتُـِن أ

َ
لََقـْد رَأ

ََضُع َكَما تََضُع  َحـَدنَا لَ
َ
ْشَداُقنَا]6[، َحتَّـى إِنَّ أ

َ
ـُحبْلَِة]5[ َحتَّ َتَقرََّحْت أ

ْ
َجِر َوال الشَّ
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]1[ أبو نعامة بفتح النون على الصحيح، قاله القاري)4( عن »المغني«، والعدوي بفتح 
العين والدال المهملتين.

]2[ »شويسًا« مصغرًا بمعجمة أوله ومهملة آخره، وهو شويس بن حياش أبو الرقاد 
بضم الراء بعدها قاف خفيفة.

]3[ بفتح غين وسكون زاي معجمتين، وعتبة من أكابر الصحابة، أسلم قديمًا وهاجر 
الهجرتين، أول من نزل البصرة، وهو الذي اختطها، »ق«)5(.

يِن. لََقْد ِخبُْت))) إًذا وََضلَّ  ُرونَن))) ِف ادلرِّ َسٍد ُيَعزرِّ
َ
ْصبََحْت َبنُو أ

َ
ـبَِعرُي، َوأ

ْ
اُة َوال الشَّ

َعَمِل.

اٍر، َثنَا َصْفَواُن ْبُن ِعيىَس، َثنَا َعْمُرو ْبُن ِعيىَس  ُد ْبُن بَشَّ َثنَا حُمَمَّ 374 - َحدَّ
قَاِد، قَاَل:  بَا الرُّ

َ
، وَُشَويًْسا])[ أ  ْبَن ُعَمرْيٍ

َ
))) قَاَل: َسِمْعُت َخادِل ـَعَدوِيُّ

ْ
بُو َنَعاَمَة])[ ال

َ
أ

نَْت َوَمْن َمَعَك، َحتَّ 
َ
اِب ُعتْبََة ْبَن َغْزَواَن])[ َوقَاَل: اْنَطِلْق أ ـَخطَّ

ْ
َبَعَث ُعَمُر ْبُن ال

]374[ م: 2967، ن في الكبرى: 1179، جه: 4156، حم: 174/4.
)))  قوله: »يعزرونني« أي: يعيرونني، وفي بعض النسخ بنون واحد أي: يوقفونني، والتعزير في 
كالم العرب التوقيف على الفرائض واألحكام، وقيل: تؤذونني، والمعنى يعلمونني الصالة 
ويعزرونني بأني ل أحسنها، كذا في البيهقي، مناسبة هذا الحديث بعنوان الباب إما باعتبار 
أن يجعل العيش أعم من عيش أصحابه، أو يستدل من عيش أصحابه على عيشه، فيكون 

المقصود من إيراد هذا الحديث أيضًا بيان عيشه ملسو هيلع هللا ىلص. )س(.

)))  أي: خسرت، من الخيبة بمعنى الخسران والحرمان. )س(.
)))  العدوي البصري مخضرم أدرك الجاهلية، وسمع عتبة بن غزوان.)س(.

)4)  »جمع الوسائل« )195/2(.

)5)  »جمع الوسائل« )195/2(.
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]1[ »فأقبلوا« قال القاري))): فعل ماض من اإلقبال بمعنى توجهوا، قال المناوي))): 
أي: توجهوا إلى المحل الذي أمرهم عمر رضي اهلل عنه بالنطالق إليه، وسبب 
أمرهم بذلك السير ومكثهم بذلك الموضع أنه كان محل خروج الهند من الجزائر 
إلى أرض فارس، وكان يزدجرد التمس منهم اإلعانة لقتال العرب، فأراد عمر 

رضي اهلل عنه أن يرابطوا بذلك الثغر ليضبطوا تلك الجهة.

ربد  من  وأصلها  بالبصرة،  موضع  موحدة،  ففتح  فسكون  ميم  بكسر  »المربد«   ]2[
بالمكان: إذا أقام فيه، وهو موضع حبس اإلبل أو تجفيف الرطب.

]3[ »الكذان« بفتح كاف وتشديد الذال: حجارة رخوة مائلة إلى البياض، والبصرة 
أيضًا حجارة رخوة مائلة إلى البياض.

]4[ أي: استفهم بعضهم بعضًا.

]5[ أي: أجاب بعضهم، فالجملة األولى استفهام والثانية جواب البعض، وليس في 
بعض النسخ هاهنا لفظ »قالوا« فال يبعد أن يكون همزة الستفهام مقدرة، وفي 
»معجم البلدان«))): أن المسلمين حين وافوا مكان البصرة للنـزول بها، نظروا 
يعنون  بصرة،  أرض  هذه  إن  فقالوا:  عليها،  الحصى  وأبصروا  بعيد،  من  إليها 

حصبًة، فسميت بذلك، ثم ذكر أقوالً أخر في وجه تسميتها بذلك.

)))  »جمع الوسائل« )195/2(.
)))  »شرح الشمائل« للمناوي )195/2(.

)))  »معجم البلدان« )430/1(.

ْقبَـلُوا])[ َحتَّ 
َ
ـَعَجِم، فَأ

ْ
رِْض ال

َ
ْدَن باَِلِد أ

َ
ـَعـَرِب، َوأ

ْ
رِْض ال

َ
قَْص أ

َ
إَِذا ُكنْتُـْم ِف أ

اَن])[، َفَقالُوا]4[: َما َهِذهِ؟ قَالُوا]5[: َهِذهِ  ـَكذَّ
ْ
ـِمْرَبِد])[ وََجُدوا َهَذا ال

ْ
إَِذا َكنُـوا بِال
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]1[ قال القاري))): بناها عتبة بن غزوان ي خالفة عمر ـ ريض اهلل عنه ـ سنة سبع عرشة، 
»فتوح  وي  انتهى.  صنم،  يعبد بأرضها  مل  قيل:  عرشة،  ثامن  سنة  الناس  وسكنها 
البلدان«))): ملا نزل عتبة بن غزوان اخلريبة، كتب إىل ُعَمر يعلمه نزوله إياها، وأنه ل بد 
للمسلمني من منزل يشتون به إذا شتوا، ويكنسون فيه إذا انرصفوا من غزوهم، فكتب 
إليه أن امجع أصحابك ي موضع واحد، وليكن قريبًا مَن املاء واملرعى، فكتب إليه: 
إين وجدت أرضا كذا وكذا، فكتب إليه أن أنزهلا الناس، فأنزهلم إياها، فبنوا مساكن 

بالقصب، وبنى عتبة مسجدًا من قصب، وذلك ي سنة أربع عرشة إىل آخر ما بسطه.

]2[ وكان ذلك الجسر على الدجلة في عرضها، يسير عليه المشاة والركبان، واحترز 
به عن الجسر الكبير وهو عند بغداد، وبينهما عشرة أيام، »ب«))).

]3[ أي: في هذا المكان باإلقامة والنـزول.

]4[ المراد بالجمع ما فوق الواحد، وفي نسخة: »فذكرا« وهو الظاهر؛ ألن الضمير 
ابن بشار على ما  راجع إلى خالد وشويس، وفي نسخة: »فذكر« باإلفراد أي: 

ذكره ابن حجر والمناوي، أو أبو نعامة كما اختاره القاري)4).

]5[ ذكره الطبري في »تاريخه«)5) بهذا السند إلى خالد وشويس، قال: بعث عمر بن =

)))  »جمع الوسائل« )196/2(.
)))  »فتوح البلدان« )ص: 337(.

)))  »المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية« )ص: 608(.
)4)  انظر: »جمع الوسائل« )196/2(.

)5)  »تاريخ الطبري« )591/3(.

ِغرِي])[، َفَقالُوا: هاهنا])[  ـِجْسِ الصَّ
ْ
ُة،])[ فََساُروا َحتَّ إَِذا بَلَُغوا ِحيَاَل ال ـبَْصَ

ْ
ال

ْبُن َغْزَواَن:  َفَقاَل ُعتْبَُة  ـَحِديَث]5[ بُِطوِلِ ـ قَاَل: 
ْ
ال لُوا ـ فََذَكُروا]4[  َفَنَ ِمْرُتْم، 

ُ
أ
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الخطاب عتبة بن غزوان، فقال له: انطلق أنت ومن معك، حتى إذا كنتم في أقصى   =
أرض العرب وأدنى أرض العجم، فأقيموا فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا 
ان، قالوا: ما هذه البصرة؟ فساروا حتى بلغوا حيال الجسر الصغير، فإذا  هذا الَكذَّ
فيه َحَلَفاء وقصب نابتة، فقالوا: هاهنا أمرتم، فنزلوا دون صاحب الفرات، فأتوه 
فقالوا: إن هاهنا قومًا معهم راية، وهم يريدونك، فأقبل في أربعة آلف أسوار، 
فقال: ما هم إل ما أرى، اجعلوا في أعناقهم الحبال، وأتوني بهم، فجعل عتبة 
يزجل،وقال: إني شهدت الحرب مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص، حتى إذا زالت الشمس، قال: 
احملوا، فحملوا عليهم فقتلوهم أجمعين، فلم يبق منهم أحد إل صاحب الفرات، 
أخذوه أسيرًا، فقال عتبة بن غزوان: ابغوا لنا منـزلً هو أنزه من هذا ـ وكان يوم 
عكاك وَوَمٍد ـ فرفعوا له منبرًا، فقام يخطب، فقال: إن الدنيا قد تصّرمت ووّلت 
إلى دار  اء، ولم يبق منها إل صبابة كصبابة اإلناء، أل وإنكم منتقلون منها  َحذَّ
القرار، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، وقد ذكر لي: لو أن صخرة ألقيت من شفير 
جهنم هوت سبعين خريفًا، ولتمألنه، أوعجبتم! ولقد ذكر لي أن ما بين مصراعين 
من مصاريع الجنة مسيرة أربعين عامًا، وليأتين عليه يوم وهو كظيظ بزحام، ولقد 
رأيتني وأنا سابع سبعة الحديث، وقد ذكر الخطبة الحاكم في »المستدرك« بسنده 
إلى حميد بن هالل عن خالد بن عمير بنحو هذا، وقال: صحيح على شرط مسلم 

وأقره عليه الذهبي.

]1[ أي: في اإلسالم؛ ألنه أسلم بعد ستة نفر، قاله القاري))).

)))  »جمع الوسائل« )196/2(.

َجِر   َوَرَق الشَّ
َ

َا َطَعاٌم إِل
َ

يْتُِن َوإِنرِّ لََسابُِع َسبَْعٍة])[ َمَع رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َما نل
َ
لََقْد َرأ
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]1[ أي: صارت ذات قرح.

]2[ بضم الباء الموحدة وسكون الراء المهملة: الشملة المخطط، وقيل: كساء أسود 
مربع.

]3[ سعد أي: ابن أبي وقاص على ما في األصول المصححة، وفي بعض النسخ: 
مالك،  بن  سعد  وبين  بيني  فقسمتها  مسلم:  رواية  في  لما  سهو  وهو  سبعة، 
في  الحاكم  ولفظ  قلت:  القاري))(.  قاله  بنصفها،  واتزر سعد  بنصفها  فاتزرت 

»المستدرك«))(: »فشققتها بيني وبين سعد بن أبي وقاص فارس اإلسالم«.

]4[ من التجربة والتجريب: آزمودن، فتجدون أمراء سوء بسبب إقبال الدنيا.

]5[ بفتح الراء وسكون الواو وآخره حاء مهملة، وأسلم على وزن أكرم.

]6[ الباهلي أبو حاتم البصري، ضعيف، مات سنة مئتين، »تقريب«)4(.

ـتََقْطُت بُرَْدًة])[ َفَقَسْمتَُها بَيِْن َوَبنْيَ َسْعٍد])[، َفَما 
ْ
ْشَداُقنَا، فَال

َ
َحتَّ َتَقرََّحْت])[ أ

ُبوَن]4[  وََستَُجررِّ ْمَصاِر، 
َ ْ
األ ِمَن  ِمْصٍ  ِمرُي 

َ
أ وَُهَو   

َّ
إِل َحٌد 

َ
أ بَْعِة  السَّ َِك 

َ
ول

ُ
أ ِمْن  ِمنَّا 

َمَراَء َبْعَدنَا))).
ُ ْ
األ

بُو َحاتٍِم]6[ 
َ
ْسلََم أ

َ
َثنَا َعبُْد اهلل ْبُن َعبِْد الرَّْحَِن، َثنَا َرْوُح]5[ ْبُن أ 375 - َحدَّ

]375[ ت: 2472، جه: 151، حم: 286/3.
العدالة والديانة واإلعراض عن  )))  إخبار بأن من بعدهم من األمراء ليس مثل الصحابة في 

الدنيا الدنيئة واألغراض النفسية، وكان األمر كذلك، فهو من الكرامة. )س(.
)))  »جمع الوسائل« )196/2(.

)))  »المستدرك« )5139(.
)4)  »تقريب التهذيب« )1960(.
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]1[ في ابتداء اإلسالم.

]2[ بضم أوله، أي: والحال أنه ل يخاف أحد غيري ألني كنت وحيدًا في ابتداء إظهار 
ديني، أو ما يخاف مثل ما أخفت، وكذا الكالم في قوله: »ولقد أوذيت في اهلل«. 
وقال المناوي))(: أو هو دعاء أي: حفظ اهلل المسلمين عن اإلخافة أو مبالغة في 

اإلخافة وذلك متعارف في اللغة يقال: لي بلية ل يبلى بها أحد.

]3[ تأكيد للشمول أي: ثالثون يومًا وليلًة متواترة ول ينقص منها شيء.

]4[ أي: حيوان أي: ما معنا طعام سواء يأكله الدواب أو اإلنسان.

]5[ يعني كان إذ ذاك رفيقي، قال المصنف في »جامعه«)4(: كان هذا لما خرج من مكة 
هاربًا، واعترضه العصام بأن باللً لم يكن معه حين الهجرة، وقال المناوي)5(: =

نٍَس قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لََقْد 
َ
، َثنَا َحَّاُد ْبُن َسلََمَة، َثنَا ثَابٌِت، َعْن أ ْصِيُّ

ـبَ
ْ
ال

َحٌد، َولََقْد 
َ
وِذيُت ِف اهلل َوَما يُؤَْذى أ

ُ
َحٌد،َولََقْد أ

َ
ِخْفُت))) ِف اهلل])[ َوَما يَُخاُف])[ أ

ُ
أ

 
َّ

ُكلُُه ُذو َكِبٍد]4[ إِل
ْ
ْلٍَة َوَيْوٍم])[ َوَما ِل َوِلِاَلٍل َطَعاٌم يَأ

َ
َّ ثاََلثُوَن ِمْن َبنْيِ ل تَْت َعَ

َ
أ

ٌء يَُواريِه))) إِبُِط باَِلٍل«]5[. َشْ

ابتداء إظهار  )))  قوله: »لقد أخفت« مجهول من أخاف بمعنى خوف، يعني كنت وحيدًا في 
الدين، فخوفني وآذاني الكفار في دين اهلل، »ط« )3317/10(. )س(.

ا، فكنى المواراة تحت اإلبط عن الشيء القليل، وعن عدم ما يجعل في ظرف  )))  أي: قليل جدًّ
وشبهه من منديل ونحوه، )س(.

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )197/2(.
)4)  »سنن الترمذي« )2472(.

)5)  »شرح الشمائل« للمناوي )197/2(.
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الظاهر أن المصنف لم يرد خروجه مهاجرًا فإنه قد تقدم أنه خرج قبل الهجرة إلى   =
الطائف وغيره، انتهى.

]1[ قوله: »ضفف« تقدم الكالم على هذا اللفظ في حديث مالك بن دينار في آخر 
باب المعيشة المتقدم.

]2[ أي: عبد اهلل بن عبد الرحمن شيخ المصنف.
]3[ بضم الجيم وسكون النون وضم الدال ويفتح.

]4[ الباء بمعنى مع أو المصاحبة، أي: انقلب معنا أو مصاحبا لنا من السوق أو غيرها، ويحتمل 
أن يكون للتعدية، أي: ردنا من الطريق، قاله القاري، واختار المناوي األخير)5(.

اُن ْبُن ُمْسِلٍم، َثنَا  نَا))) َعفَّ
َ
ْنبَأ

َ
َثنَا َعبُْد اهلل ْبُن َعبِْد الرَّْحَِن، أ 376 - َحدَّ

نَّ انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص لَْم جَيْتَِمْع 
َ
نَِس بِْن َمالٍِك: أ

َ
اُر، َثنَا َقتَاَدُة، َعْن أ ـَعطَّ

ْ
بَاُن ْبُن يَِزيَد ال

َ
أ

 َعَ َضَفٍف])[، قَاَل َعبُْد اهلل])[: 
َّ
ِعنَْدُه َغَداٌء))) َوَل َعَشاٌء ِمْن ُخْبٍ َولَـْحٍم إِل

يِْدي.
َ ْ
ُة األ قَاَل َبْعُضُهْم: ُهَو َكْثَ

يِب فَُديٍْك، َثنَا))) 
َ
ُد ْبُن إِْسَماِعيَل بِْن أ َثنَا َعبُْد ْبُن ُحَيٍْد، َثنَا حُمَمَّ 377 - َحدَّ

ـُهَذِلرِّ قَاَل: َكَن 
ْ
يِب ِذئٍْب، َعْن ُمْسِلِم بِْن ُجنُْدٍب])[، َعْن نَْوفَِل بِْن إِيَاٍس ال

َ
اْبُن أ

ـَجِليُس، َوإِنَُّه)4) اْنَقلََب بِنَا]4[ َذاَت 
ْ
َا َجِليًسا، َوَكَن نِْعَم ال

َ
َعبُْد الرَّْحَِن ْبُن َعوٍْف نل

]376[ حم: 270/3.
)))  في نسخة: »حدثنا«.

الذي يؤكل عند  الطعام  ـ:  النهار، والعشاء ـ بالفتح  الذي يؤكل في  الطعام  )))  قوله: »غداء« 
العشاء ـ بالكسر ـ وأراد بالعشاء ـ بالكسر ـ صالة المغرب، »النهاية« )242/3(. )س(.

)))  في نسخة: »أنا«.
)4)  في نسخة: »فإنه«.

)5)  انظر: »جمع الوسائل« )198/2(.
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]1[ بصيغة المجهول من اإلتيان، قاله القاري والمناوي))(.

]2[ الباء للتعدية، الصحفة: كاسه، الصحاف جمع، »مهذب«.

]3[ بضم الهمزة أي: فال أظن إيانا، »ق«))(.

]4[ في سعة عيش على خالف ما كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

]5[ أي: مقدار عمره الشريف، وسميت الجارحة سنًّا ألنه يستدل بها على طول عمره، 
وقال في »المصباح«: السن إذا عنيت بها العمر مؤنثة ألنها بمعنى المدة، »م«)4(.

َولَـْحٌم،  ِفيَها ُخْبٌ  وتِينَا])[ بَِصْحَفٍة])[ 
ُ
َوأ ُثمَّ َخَرَج  فَاْغتََسَل،  بَيْتَُه وََدَخَل  نَا 

ْ
َدَخل إَِذا  يَْوٍم َحتَّ 

ٍد، َما ُيبِْكيَك؟ قَاَل: َهلََك رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  بَا حُمَمَّ
َ
ُ: يَا أ

َ
ُت ل

ْ
ا وُِضَعْت بََكى َعبُْد الرَّْحَِن، َفُقل فَلَمَّ

ا]4[.
ََ

نل َخرْيٌ  ُهَو  ِلـَما  ْرنَا  خرِّ
ُ
أ َرانَا])[ 

ُ
أ فَاَل  ِعرِي،  الشَّ ُخْبِ  ِمْن  بَيِْتِه  ْهُل 

َ
َوأ ُهَو  يَْشبَْع  وَلَْم 

]5[ رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص )53( بَاُب: َما َجاَء فِي ِسنرِّ

ْحَُد ْبُن َمِنيٍع، َثنَا َرْوُح ْبُن ُعبَاَدَة، َثنَا َزَكِرَيا ْبُن إِْسَحاَق، 
َ
َثنَا أ 378 - َحدَّ

َة)))  َة ثاََلَث َعْشَ َثنَا َعْمُرو ْبُن ِدينَاٍر، َعِن ابِْن َعبَّاٍس قَاَل: َمَكَث انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِمكَّ

]378[ خ: 3903، م: 2351، ت: 3652، حم: 370/1.
)))  قوله: »ثالث عشرة« اتفقوا على أنه ملسو هيلع هللا ىلص ولد يوم اإلثنين من شهر ربيع األول، واختلفوا هل 
في يوم الثاني أم الثامن أم العاشر أم الثاني عشر، فهذه أربعة أقوال مشهورة، وتوفي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص في 
ضحى يوم اإلثنين لثنتى عشرة خلت من شهر ربيع األول سنة إحدى عشرة من الهجرة، 

ودفن يوم الثالثاء حين زالت الشمس، وقيل: ليلة األربعاء. )س(. 
قلت: قد رجح بعض العلماء أنه ملسو هيلع هللا ىلص ولد يوم اإلثنين 9/ ربيع األول الموافق لعشرين من   

إبريل سنة 571م، كما في »نتائج األفهام في تقويم العرب قبل اإلسالم« )ص: 253(.
)))  »جمع الوسائل« )198/2(، »شرح الشمائل« للمناوي )198/2(.

)))  »جمع الوسائل« )199/2(.
)4)  »شرح الشمائل« للمناوي )199/2(.
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]1[ أي: باعتبار مجموعها؛ ألن مدة فترة الوحي، وهي سنتان ونصف من جملتها، 
»ق«))(. 

قدر  في  ميرك:  قال  الرواية،  هذه  أيًضا  أحمد  ورجح  أكثر،  هذا  البخاري:  قال   ]2[
عمره ملسو هيلع هللا ىلص ثالث روايات، وهي أصحها وأشهرها، »ق«))(.

))) وَُهَو اْبُن ثاََلٍث وَِسترِّنَي َسنًَة])[. َ ا، َوتُُوفرِّ ـَمِدينَِة َعْشً
ْ
ِْه])[، َوبِال

َ
يُوَح إِل

)))  قوله: »وتوفي وهو ابن ثالث وستين« هذا مما اختلف فيه، قال اإلمام النووي في »كتاب 
وستون  ثالث  وله  السالم  عليه  رسول اهلل  توفي   :)23 )ص:  واللغات«  األسماء  تهذيب 
سنة، وقيل: خمس وستون سنة، وقيل: ستون، واألول أصح، وجاءت األقوال الثالثة في 

الصحيح.
روى  ومن  الكسور،  مدة  يعتبر  لم  ستين  روى  من  أن  الروايات  بين  الجمع  العلماء:  قال   
والصحيح  يعدهما،  لم  وستين  ثالثًا  روى  ومن  والوفاة،  المولد  سنتي  عد  وستين  خمسًا 

ثالث وستون، انتهى.
قلت: ممن روى ستين أنس بن مالك في هذا الحديث، وعبارته ل تحتمل التأويل المذكور   
في الجمع بين الروايات؛ ألنه ذكر أن الوفاة كانت على رأس ستين، وهذا ل يحتمل وجود 
الكسور وعدم اعتباره إياها، فإن في ذكر الرأس تصريحًا بأن الوفاة كانت أول تحقق الستين 
كما ل يخفى على العالم بمحاورات الكالم، بل الظاهر أن كالًّ من القائلين حكم بما كان 

حاصاًل عنده من العلم.
الحديث:  في  أنس  قول  وأما  أكثر،  وستين  ثالثًا  إن  البخاري:  إسماعيل  بن  محمد  وقال   
البعثة كانت على  فإن  السابق،  الحساب  تفريع على  فهو  فتوفاه اهلل على رأس ستين سنًة، 
رأس أربعين، ومدة اإلقامة بمكة بعد البعثة وإن كانت ثالث عشرة سنة ولكن كان مدة فترة 
الوحي، وإخفاء الدعوة ثالث سنين، بل ذهب بعضهم إلى أن فترة الوحي وحدها كانت 
ثالث سنين، ول يبعد أن أنسًا لما لم يكن حاضرًا في ذلك الوقت حاسب مدة البعثة قبل 

الهجرة ما كانت الدعوة فيها فاشية مشهورة، وهي عشر سنين. »نشر الفضائل«، )س(.
)))  »جمع الوسائل« )199/2(.
)))  »جمع الوسائل« )200/2(.
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]1[ أنه سمعه يعني أن جريرًا سمع معاوية حال كونه خطيبًا.

]2[ أي: فأنا متوقع أن أموت في هذا السن موافقة لهم، قال ميرك: لكنه لم ينل مطلوبه، 
بل مات، وهو قريب من ثمانين، فقيل: بلغ ثماني وسبعين، وقيل: ثمانين، وقيل: 

ستًّا وثمانين))(.

]3[ إسماعيل بن إبراهيم، وعلية بضم عين مهملة وفتح لم وتشديد تحتية: اسم أمه، 
وكان يكره أن يقال له: ابن علية لكن غلب عليه بالشهرة.

]4[ عمار بفتح فتشديد ابن أبي عمار مولى بني هاشم، وفي نسخة: عمارة، وهو سهو 
من الكاتب، فإنه ليس من موالي بني هاشم من اسمه عمارة، وأيضا ليس فيمن =

يِب 
َ
ُد ْبُن َجْعَفٍر، َعْن ُشْعبََة، َعْن أ اٍر، َثنَا حُمَمَّ ُد ْبُن بَشَّ َثنَا حُمَمَّ 379 - َحدَّ

نَُّه َسِمَعُه])[ َيُْطُب قَاَل: 
َ
إِْسَحاَق، َعْن َعِمِر بِْن َسْعٍد، َعْن َجِريٍر، َعْن ُمَعاِوَيَة أ

نَا اْبُن ثاََلٍث 
َ
بُو بَْكٍر َوُعَمُر، َوأ

َ
َماَت رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وَُهَو اْبُن])[ ثاََلٍث وَِسترِّنَي، َوأ

وَِسترِّنَي َسنًَة))).

زَّاِق، َعِن ابِْن ُجَريٍْج،  ، َثنَا َعبُْد الرَّ ْصِيُّ
ـبَ

ْ
َثنَا ُحَسنْيُ ْبُن َمْهِديٍّ ال 380 - َحدَّ

نَّ انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص َماَت وَُهَو اْبُن ثاََلٍث وَِسترِّنَي َسنًَة.
َ
، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعئَِشَة: أ َعِن الزُّْهرِيرِّ

َثنَا   :
َ

قَال  ، ْوَرِقُّ ادلَّ إِبَْراِهيَم  ْبُن  َوَيْعُقوُب  َمِنيٍع،  ْبُن  ْحَُد 
َ
أ َثنَا  َحدَّ  -  381

 بَِن َهاِشٍم قَاَل: 
َ

اٌر]4[ َمْول ثَِن َعمَّ اِء، َحدَّ ـَحذَّ
ْ
إِْسَماِعيُل ْبُن ُعلَيََّة])[، َعْن َخادِلٍ ال

]379[ م: 2352، ت: 3652، ن في الكبرى: 7077، حم: 96/4.
]380[ خ: 3536، م: 2349، ت: 3654، ن في الكبرى: 7076، حم: 93/6.

]381[ م: 2353، ت: 3650، حم: 223/1.
)))  »سنة« سقط في نسخة.

)))  »جمع الوسائل« )200/2(.



شامئل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  433

روى عن ابن عباس ول فيمن روى عنه خالد الحذاء ]من اسمه[ عمارة، »ق«))(.  =

متأولة  هي  القاري)4(:  وقال  الغلط،  إلى  الرواية  هذه  نسبت  المناوي))(:  قال   ]1[
بإدخال سنتي الولدة والوفاة، أو حصل فيها اشتباه، وقد أنكر عروة على ابن 
صحبته  كثرت  ول  النبوة،  أول  يدرك  لم  إنه  وقال:  الغلط،  إلى  ونسبه  عباس، 

بخالف الباقين.

]2[ دغفل بفتح الدال المهمـلة أول الحـروف ثم معجمة ساكنة ففاء مفتوحة 
كجعفر.

]3[ قال القاري)5(: ويؤيده ما في »التقريب«)6(: أن دغفل السدوسي مخضرم، وقيل: =

َ رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وَُهَو اْبُن])[ َخٍْس وَِسترِّنَي. َسِمْعُت اْبَن َعبَّاٍس َيُقوُل: تُُوفرِّ

: َثنَا ُمَعاُذ ْبُن ِهَشاٍم، 
َ

بَاَن، قَال
َ
ُد ْبُن أ اٍر، َوحُمَمَّ ُد ْبُن بَشَّ َثنَا حُمَمَّ 382 - َحدَّ

نَّ انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
ـَحَسِن، َعْن َدْغَفِل])[ بِْن َحنَْظلََة: أ

ْ
يِب، َعْن َقتَاَدَة، َعِن ال

َ
ثَِن أ َحدَّ

قُِبَض وَُهَو اْبُن َخٍْس وَِسترِّنَي َسنًَة.

 َسَمـاع])[ ِمـَن انلَّـِبـيرِّ ملسو هيلع هللا ىلص، 
ُ

 نَـْعرُِف))) َل
َ

بُو ِعـيـىَس: وََدْغـَفُل ل
َ
قَاَل أ

]382[ اآلحاد والمثاني: 1672.
)))  لعل المصنف ذهب إلى القول بأنه لم يثبت له صحبة، وهو على القول المختار للبخاري ومن 
تبعه من أن ل بد من ثبوت اللقاء، ول يكفي مجرد المعاصرة خالفًا لمسلم ومن وافقه. )س(.

)))  »جمع الوسائل« )201/2(.
)))  »شرح الشمائل« للمناوي )201/2(.

)4)  »جمع الوسائل« )200/2(.

)5)  »جمع الوسائل« )201/2(.

)6)  »تقريب التهذيب« )1827(.
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له صحبة، ولم يصح، وقال الحميدي: ذكر أبو عبد الرحمن تقي ابن مخلد في   =
»مسنده« أن دغفاًل له صحبة، روى عن النبيملسو هيلع هللا ىلص حديًثا واحًدا.

]1[ »رجالً« أي: مجاوًزا عن حد الصبا، ولعل المصنف ذهب تبعًا للبخاري إلى أنه 
ل بد له من ثبوت اللقي، ول يكفي مجرد المعاصرة.

]2[ يعني أن عبد الرحمن سمع عن أنس أنه كان يقول.

]3[ »قتيبة بن سعيد« تقدم هذا الحديث بهذا السند في أول الكتاب، فارجع إليه.

ـِبـيرِّ ملسو هيلع هللا ىلص رَُجـال])[.
َّ

َوَكـاَن فِـي َزَمـِن انل

نٍَس، 
َ
، َثنَا َمْعٌن، َثنَا َمالُِك ْبُن أ نَْصارِيُّ

َ ْ
َثنَا إِْسَحاُق ْبُن ُموَس األ 383 - َحدَّ

نَُّه َسِمَعُه ])[ َيُقوُل: َكَن 
َ
نَِس بِْن َمالٍِك، أ

َ
يِب َعبِْد الرَّْحَِن، َعْن أ

َ
َعْن َربِيَعَة بِْن أ

 
َ

ْمَهِق، َول
َ ْ
ْبيَِض األ

َ ْ
 بِاأل

َ
ـَقِصرِي، َول

ْ
 بِال

َ
ـبَائِِن، َول

ْ
ِويِل ال رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لَيَْس بِالطَّ

ْرَبِعنَي 
َ
ِس أ

ْ
 َعَ رَأ

َ
بِْط، َبَعثَُه اهلل َتَعال  بِالسَّ

َ
ـَقَطِط، َول

ْ
ـَجْعِد ال

ْ
 بِال

َ
َدِم، َول

ْ
بِال

ِس 
ْ
رَأ َعَ  َوتََوفَّاُه اهلل  ِسنِنَي،  َعْشَ  ـَمِدينَِة 

ْ
َوبِال ِسنِنَي،  َعْشَ  َة  بَِمكَّ قَاَم 

َ
فَأ َسنًَة، 

وَن َشْعَرًة َبيَْضاَء. يَِتِه ِعْشُ
ْ
ِسِه َوحِل

ْ
ِسترِّنَي))) َسنًَة، َولَيَْس ِف رَأ

يِب 
َ
نٍَس، َعْن َربِيَعَة بِْن أ

َ
َثنَا ُقتَيْبَُة])[ ْبُن َسِعيٍد، َعْن َمالِِك بِْن أ 384 - َحدَّ

َْوُه.
َ

نَِس بِْن َمالٍِك ن
َ
َعبِْد الرَّْحَِن، َعْن أ

]383[ تقدم تخريجه برقم: 1.
)))  قوله: »على رأس ستين سنًة« ثم من جملة األحاديث في الباب ما روي عنه ملسو هيلع هللا ىلص: أن عمر 
كل نبي نصف عمر نبي كان قبله، وعمر عيسى عليه السالم خمس وعشرون ومائة على 
للقول  موافق  وثنتين ونصفًا سنًة، وهو  السالم ستين  عليه  فيكون عمره  بعضهم،  ذكره  ما 

األصح بإلغاء الكسر الذي هو النصف، لكن هذا الحديث ل يخلو عن الضعف. )س(.

ً
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]1[ قال القاري))): الوفاة بفتح الواو: الموت، من وفى بالتخفيف بمعنى تم أجله، 
وتوفي ملسو هيلع هللا ىلص يوم اإلثنين ضحى من ربيع األول في السنة الحادية عشرة من الهجرة، 
قيل: لليلتين خلتا منه، وقيل: لثنتي عشرة خلت منه، وهو األكثر، ورجح جمع من 
المحدثين الرواية األولى لورود إشكال على الثانية، وهو أن جمهور أرباب السير 
على أن وفاته ملسو هيلع هللا ىلص وقعت في يوم اإلثنين، واتفق أئمة التفسير والحديث والسير 
على أن عرفة في تلك السنة كانت يوم الجمعة، فال يمكن أن يكون يوم اإلثنين 
الثاني عشر من ربيع األول سواء كانت الشهور ثالثين يوًما أو تسعًا وعشرين، 
وحله أن يقال: يحتمل اختالف أهل مكة والمدينة في رؤية هالل ذي الحجة، 
فيكون غرتها عند أهل مكة يوم الخميس، وعند أهل المدينة يوم الجمعة، وكان 
اعتبر برؤيتها، وكانت الشهور  المدينة  إلى  الوقوف برؤية أهل مكة، فلما رجع 
الثالثة كوامل، فيكون أول ربيع األول يوم الخميس، ويوم اإلثنين الثاني عشر منه.

]2[ أي: أمر بكشف الستارة المعلقة على باب البيت، وكانوا يعلقون الستور على 
البيوت، »م«))).

]3[ »يوم اإلثنين« منصوب على الظرفية، فلفظ »كشف الستارة« ساد مسد الخبر أي: =

]385[ م: 419، ن: 1831، جه: 1624، حم: 110/3.
)))  »جمع الوسائل« )202/2(.

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )203/2(.

)54( بَاُب َما َجاَء فِي َوفَاِة ])[ رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

ـُْن ْبُن ُحَريْـٍث، َوُقتَيْـبَُة بْـُن َسِعـيـٍد،  ـُحَسي
ْ
اٍر ال بُو َعمَّ

َ
َثنَا أ 385 - َحدَّ

نَِس بِْن َمالٍِك 
َ
، َعـْن أ َوَغيْـُر َواِحـٍد قَالُوا: ثَـنَا ُسْفيَـاُن ْبُن ُعيَـيْنََة، َعـِن الزُّْهِريرِّ

 ،]([ ثْننَْيِ ِ
ْ

تَاَرَة])[ يَْوَم اإل  رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َكَشَف السرِّ
َ

قَـاَل: آِخـُر نَـْظَرٍة َنَظـْرُتَها إِل
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آخر نظرة نظرتها إلى وجهه حين كشف الستارة يوم اإلثنين، وقيل: مرفوع على   =
أنه خبره، وقوله: »كشف« بصيغة الماضي المعلوم حال من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بتقدير 

»قد« كما قاله بعضهم أو بدونها كما جوزه آخرون. »ق«))(.

]1[ بتثليث الميم من أصحف بالضم أي: جعلت فيه الصحف، قال العصام: وجه الفتح 
والكسر غير ظاهر؛ ألن اسم المحل من األفعال كمفعوله، ولم يأت اسم اآللة منهما 
فهو على غير القياس. ثم وجه الشبه هو حسن البشرة وصفاء الوجه واستنارته وبهاء 
النظر، وأغرب الحنفي في قوله: الوجه هو اإلهداء والهداية، ول يظهر أن يكون أمًرا 

متعلًقا بظاهر الصورة، انتهى، ووجه غرابته ل يخفى، »ق« »م«))(.

]2[ السجف بفتح السين المهملة وقيل: بكسر وسكون الجيم الستر، جمعه الستر.

]3[ »آخر ذلك اليوم« وهذا ينافي جزم أهل السير وحكي عليه التفاق بأنه ملسو هيلع هللا ىلص توفي 
بمعنى  بأن إطالق اآلخر  بينهما  العسقالني: ويجمع  قال  الضحى،  اشتد  حين 
ابتداء الدخول في أول النصف الثاني، وقال ميرك: يجمع بينهما بأن يحمل هذا 

على تحقق وفاته عند الناس)4(.

بَْكٍر،  يِب 
َ
أ َف 

ْ
َخل يَُصلُّوُن  َوانلَّاُس  ُمْصَحٍف])[  َوَرقَُة  نَُّه 

َ
َكأ  وَْجِهِه 

َ
إِل َفنََظرُْت 

ْجَف])[، َوتُُوفرَِّ ِمْن  َق السرِّ
ْ
ل
َ
ُهْم َوأ بُو بَْكٍر يَُؤمُّ

َ
ِن اثْبُتُوا)))، َوأ

َ
 انلَّاِس أ

َ
َشاَر إِل

َ
فَأ

ـيَْوِم])[.
ْ
آِخِر َذلَِك ال

)))  قوله: »أن اثبتوا« كان أبو بكر يصلي قائمًا، وكان رسول اهلل يصلي قاعدًا، يقتدي أبو بكر 
بصالة رسول اهلل، والناس يقتدون بصالة أبي بكر، متفق عليه، )س(.

)))  »جمع الوسائل« )203/2(.
)))  »جمع الوسائل« )204/2(، »شرح الشمائل« للمناوي )204/2(.

)4)  »جمع الوسائل« )205/2(.
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]1[ مسندة على بناء الفاعل أي: جعلت ظهره عليه السالم مسندًا إلى صدري.
]2[ هو الطس في األصل والتاء فيه بدل من السين، ولهذا يجمع على طساس، ويصغر 
تعريبها،  والطس  أعجمية  مؤنثة  الطست  »المغرب«))):  وفي  طسيس،  على 

وأشكل بتذكير ضمير ليبول فيه، ووجه بأنه باعتبار معناه من الظرف وغيره))).
]3[ لعل تراخي البول عن إحضار الطست لضعفه، وفي نسخة: »ثم مال« أي: بالميم، 

والظاهر أنه تصحيف.
]4[ ظاهره أنه ملسو هيلع هللا ىلص مات في حجرها، ويوافقه ما في البخاري عنها: توفي في بيتي في 
يومي بين سحري ونحري، ول يعارضه ما للحاكم وابن سعد من طرق أن رأسه 
المكرم كان في حجر علي كرم اهلل وجهه؛ ألن كل طريق منها ل يخلو عن شيء 
تناوباه،  أنهما  العسقالني، وعلى تقدير صحتها يحمل على  الحافظ  كما ذكره 

قلت: وحالة البول تؤيد حضور الزوجة ل غيرها.
]5[ كجعفر بمهمالت وجيم، قاله المناوي)))، وقال القاري)4): بفتح فسكون ففتح =

]386[ م: 1636، ن: 3624، جه: 1626، حم: 32/6.
]387[ ت: 978، ن في الكبرى: 10866، جه: 1623، حم: 64/6.

)))  »المغرب في ترتيب المعرب« )ص: 290(.
)))  انظر: »جمع الوسائل« )205/2(.

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )206/2(.
)4)  »جمع الوسائل« )206/2(.

ابِْن  ، َعِن  ْخَضَ
َ
أ ْبُن  َثنَا ُسلَيُْم   ، ْصِيُّ

ـبَ
ْ
ال َمْسَعَدَة  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َثنَا  386 - َحدَّ

 
َ

ْسوَِد، َعْن َعئَِشَة قَالَْت: ُكنُْت ُمْسِنَدًة])[ انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص إِل
َ ْ
َعْوٍن، َعِن إِبَْراِهيَم، َعِن األ

 ِحْجِري ـ فََدَع بَِطْسٍت])[ ِلَبُوَل ِفيِه، ُثمَّ بَاَل])[، َفَماَت]4[ملسو هيلع هللا ىلص.
َ

ْو قَالَْت: إِل
َ
َصْدرِي ـ أ

ـَهاِد، َعْن ُموَس بِْن َسِْجَس]5[، 
ْ
َثنَا ُقتَيْبَُة، َثنَا اللَّيُْث، َعِن ابِْن ال 387 - َحدَّ
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منصرف، وفي نسخة: بكسر جيم غير مصروف.  =

]1[ ابن أبي بكر.

]2[ المنكر ضد المعروف، والمراد شدائده ومكروهاته، ول شك أنها أمور منكرة ل 
يألفها الطبع.

]3[ مبشر بفتح الموحدة وكسر الشين المعجمة الثقيلة.

]4[ »ل أغبط« بكسر الموحدة أي: ل أغار، وفيه إشعار بأنه لو كان كرامة لكان ملسو هيلع هللا ىلص 
نفس  في  ل  الموت  مقدمات  في  كانت  إنما  الشدة  أن  والتحقيق  به،  أولى 
سكراته كما يتوهم، فمراد عائشة أني ل أتمنى الموت من غير سبق مرض، 

»ق«))(.

ـَموِْت 
ْ
يُْت رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وَُهَو بِال

َ
َها قَالَْت: رَأ نَّ

َ
ٍد ])[، َعْن َعئَِشَة أ ـَقاِسِم بِْن حُمَمَّ

ْ
َعِن ال

ـَماِء، ُثمَّ 
ْ
ـَقَدِح ُثمَّ َيْمَسُح وَْجَهُه بِال

ْ
وَِعنَْدُه قََدٌح ِفيِه َماٌء، وَُهَو يُْدِخُل يََدُه ِف ال

ـَموِْت«.
ْ
ْو قَاَل: »َعَ َسَكَراِت))) ال

َ
ـَموِت« أ

ْ
ِعنرِّ َعَ ُمنَْكَراِت])[ ال

َ
َيُقوُل: »اللَُّهمَّ أ

])[ ْبُن إِْسَماِعيَل، َعْن  ُ اُر، َثنَا ُمبَشرِّ ـَبَّ
ْ
بَّاِح ال ـَحَسُن ْبُن الصَّ

ْ
َثنَا ال 388 - َحدَّ

ْغِبُط]4[ 
َ
 أ

َ
بِيِه، َعِن ابِْن ُعَمَر، َعْن َعئَِشَة قَالَْت: ل

َ
ـَعاَلِء، َعْن أ

ْ
َعبِْد الرَّْحَِن بِْن ال

]388[ ت: 979.
السكـرات: الشـدائد أو حـالت تعـرض بيـن المرء وعـقله من الغشيـان والغفلة، قـوله:   (((
المنكـرات لعـل المـراد مـن المنكـرات األمور المخالفة للشرع الواقعة حال شدة الموت. 

)س(.
)))  »جمع الوسائل« )205/2(.
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]1[ أي: برفقه، من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي: بالموت السهل، والهون مصدر 
هان عليه الشيء أي: خفف.

]2[ »من عبد الرحمن« قال القاري))): وإنما استفهم عنه ألن عبد الرحمن ابن العالء 
متعدد بين الرواة.

]3[ »اللجالج« بجيمين وفتح الالم األولى، كذا في هامش »التهذيب« عن »المغني«))).

]4[ »هو...« إلخ، الضمير إلى عبد الرحمن ألن المشهور بهذه النسبة هو عبد الرحمن 
بنفسه ل أبوه، والمليكي بضم الميم مصغرًا.

]5[ فقيل: في مسجده، وقيل: بالبقيع، وقيل: عند جده إبراهيم عليه السالم، وقيل: 
بمكة، »ق«))).

]389[ ت: 1018.
)))  »جمع الوسائل« )208/2(.

)))  انظر: »المغني« )ص: 216(.
)))  انظر: »جمع الوسائل« )208/2(.

ِة َموِْت رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. يُْت ِمْن ِشدَّ
َ
ي َرأ ِ

َّ
َحًدا َبَهْوِن])[ َموٍْت َبْعَد اذل

َ
أ

ـَعاَلِء 
ْ
ُ: َمْن َعبُْد الرَّْحَِن])[ ْبُن ال

َ
ُت ل

ْ
بَا ُزرَْعَة َفُقل

َ
ُت أ

ْ
ل
َ
بُو ِعيىَس: َسأ

َ
قَاَل أ

ـَعاَلِء بِْن اللَّْجاَلِج])[.
ْ
َهَذا؟ قَاَل: ُهَو َعبُْد الرَّْحَِن ْبُن ال

بُو ُمَعاِوَيَة، َعْن َعبِْد الرَّْحَِن
َ
ـَعاَلِء، َثنَا أ

ْ
ُد ْبُن ال بُو ُكَريٍْب حُمَمَّ

َ
َثنَا أ  389 - َحدَّ

ا  يِب ُملَيَْكَة، َعْن َعئَِشَة قَالَْت: لَـمَّ
َ
ـُملَيِْكرِّ، َعِن ابِْن أ

ْ
يِب بَْكٍر ُهَو]4[ اْبُن ال

َ
ابِْن أ

بُو بَْكٍر: َسِمْعُت ِمْن رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
قُِبَض رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اْختَلَُفواِف َدفِْنِه]5[، َفَقاَل أ
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]1[ »الموضع...« إلخ، أشكل عليه بنقل موسى عليه السالم ويوسف عليه السالم من 
مصر إلى فلسطين، وأشكل أيضًا أن مقتضى الحديث أن وفاة عيسى تكون في 

الحجرة الشريفة، والتوجيه في كليهما متسع.

]2[ أي: النبي أو اهلل.

]3[ على صيغة المجهول.

]4[ نسبة لبني العنبر طائفة من تميم »م«))).

]5[ مصغرًا، ابن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود.

]6[ بتشديد الموحدة، قال القاري))): بين عينيه كما سيأتي، أو جبهته كما  رواه أحمد، 
قال المناوي: فعله تيمنًا وتبركًا واقتداء بتقبيله ملسو هيلع هللا ىلص عثمان بن مظعون.

]390[ خ: 5709، ن: 1840، جه: 1457.
]391[ حم: 31/6.

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )208/2(.
)))  »جمع الوسائل« )208/2(.

ْن 
َ
أ  ]([ ُيِبُّ ِي 

َّ
اذل ـَموِْضِع])[ 

ْ
ال ِف   

َ
إِل نَِبيًّا  َقبََض اهلل  »َما  قَاَل:  نَِسيتُُه،  َما  َشيْئًا 

يُْدَفَن])[ ِفيِه«، اْدفِنُوُه ِف َموِْضِع فَِراِشِه.

اُر ْبُن َعبِْد اهلل،  ]4[، وََسوَّ ـَعنَْبِيُّ
ْ
اٍر، َوَعبَّاٌس ال ُد ْبُن بَشَّ َثنَا حُمَمَّ 390 - َحدَّ

يِب 
َ
، َعْن ُموَس بِْن أ نَا َيَْي ْبُن َسِعيٍد، َعْن ُسْفيَاَن اثلَّْورِيرِّ

َ
َوَغرْيُ َواِحٍد قَالُوا: أ

َعئَِشَة، َعْن ُعبَيِْد اهلل]5[ بِْن َعبِْد اهلل، َعِن ابِْن َعبَّاٍس، وََعئَِشَة رَِضَ اهلل َعنُْهْم: 
بَا بَْكٍر َقبََّل]6[ انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص َبْعَد َما َماَت.

َ
نَّ أ

َ
أ

اُر،  ـَعطَّ
ْ
ـَعِزيِز ال

ْ
، َثنَا َمرُْحوُم ْبُن َعبِْد ال ـَجْهَضِمُّ

ْ
ٍّ ال َثنَا نَْصُ ْبُن َعِ 391 - َحدَّ
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]1[ الجوني بفتح الجيم: نسبة إلى جون بطن من أزد.

]2[ »بابنوس« بموحدة فألف فموحدة ساكنة فنون مضمومة فمهملة بصري، كذا في 
المناوي))(.

]3[ كذا في األصل الهندية، فالضمير إلى عائشة وأبي بكر.

]4[ بهاء ساكنة للسكت تزاد وقًفا إلرادة ظهور األلف، قال المناوي))(: فيه حّل عّد 
أوصاف الميت من غير نوح ول ندب، أصله يا نبي الحق، آخره ألف الندبة ليمتد 

بها الصوت ليمتاز المندوب عن المنادى.

]5[ ضاءت وأضاءت بمعنى استضاءت، وصارت مضيئة. قال المناوي)4(: ظاهره 
أن اإلضاءة واإلظالم محسوسان معجزة، وأن اإلضاءة دامت إلى موته فعقبها =

بَا بَْكٍر 
َ
نَّ أ

َ
])[، َعْن يَِزيَد بِْن بَاَبنُوَس])[، َعْن َعئَِشَة، أ ـَجْوِنرِّ

ْ
يِب ِعْمَراَن ال

َ
َعِن أ

َعيْنَيِْه  َبنْيَ  َفَمُه)))  فَوََضَع  َوفَاتِِه  َبْعَد  انلَّيِبرِّ ملسو هيلع هللا ىلص  َدَخَل َعَ  َعنُْهَما])[،  رَِضَ اهلل 
َووََضَع يََديِْه َعَ َساِعَديِْه، َوقَاَل: َوانَِبيَّاه]4[، َواَصِفيَّاه، َواَخِلياَله.

، َثنَا َجْعَفُر ْبُن ُسلَيَْماَن،  ْصِيُّ
ـبَ

ْ
وَّاُف ال َثنَا بِْشُ ْبُن ِهاَلٍل الصَّ 392 - َحدَّ

ـَمِدينََة 
ْ
ي َدَخَل ِفيِه رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ال ِ

َّ
ـيَْوُم اذل

ْ
ا َكَن ال نٍَس قَاَل: لَـمَّ

َ
َعْن ثَابٍِت، َعْن أ

ٍء، َوَما  ْظلََم ِمنَْها ُكُّ َشْ
َ
ي َماَت ِفيِه أ ِ

َّ
ـيَْوُم اذل

ْ
ا َكَن ال ٍء، فَلَمَّ َضاَء]5[ ِمنَْها ُكُّ َشْ

َ
أ

]392[ ت: 3618، جه: 1631، حم: 268/3.
)))  في نسخة: »فاه«.

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )209/2(.

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )209/2(.

)4)  »شرح الشمائل« للمناوي )209/2(.
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اإلظالم من غير مهلة كما يدل عليه قوله: »فلما كان« إلخ، وقيل: هما معنويان   =
كناية عن صالح المعاش والمعاد وكمال السرور والنشاط، وعكسه القاري))) 
تبعًا للطيبي إذ قال: األظهر أنهما معنويان خالفًا لبن حجر حيث قال: الظاهر 

أنهما محسوسان معجزة.

]1[ »أنكرنا« بصيغة المتكلم للماضي أي: تغيرت قلوبنا لوفاته ملسو هيلع هللا ىلص، ولم تبق على ما 
كانت من الرّقة والصفاء، وفي الحديث حجة لمشايخ الصوفية، ورّد على من 

أنكر مجاهدات المشايخ مستدلًّ بأن الصحابة لم يفعلوه.

]2[ قـال المنـاوي))): وفي نسـخ بدل »ليـلة الثـالثاء« »يـوم الثالثاء«، وقـال 
القاري))): قوله: ليـلة الثالثاء بـالمد، وزيـد في بعـض النـسخ بعده: ويـوم 

الثالثاء، انتهى.

]393[ حم: 110/6.
)))  »جمع الوسائل« )209/2(.

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )210/2(.
)))  »جمع الوسائل« )210/2(.

نَْكْرنَا])[ قُلُوَبنَا.
َ
َاِب، َوإِنَّا لَِف َدفِْنِه ملسو هيلع هللا ىلص َحتَّ أ يِْدَينَا َعِن الرتُّ

َ
َنَفْضنَا أ

ُد ْبُن َحاتٍِم، َثنَا َعِمُر ْبُن َصاِلٍح، َعْن ِهَشاِم بِْن ُعْرَوَة،  َثنَا حُمَمَّ 393 - َحدَّ
. َ رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يَْوَم اإِلثْننَْيِ بِيِه، َعْن َعئَِشَة قَالَْت: تُُوفرِّ

َ
َعْن أ

ٍد،  يِب ُعَمَر، َثنَا ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَيْنََة، َعْن َجْعَفِر بِْن حُمَمَّ
َ
ُد ْبُن أ َثنَا حُمَمَّ 394 - َحدَّ

ْلََة اثلُّاَلثَاِء])[، 
َ

ـيَْوَم َول
ْ
بِيِه قَاَل: قُِبَض رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يَْوَم اإِلثْننَْيِ َفَمَكَث َذلَِك ال

َ
َعْن أ
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]1[ »من الليل« أي: ليلة األربعاء على ما عليه األكثر، وفيه أقوال أخر من ليلة الثالثاء، ويوم 
الثالثاء وغير ذالك، قاله المناوي))). وقال القاري))): قال في »جامع األصول«: دفن 
ليلة األربعاء وسط الليل، وقيل: ليلة الثالثاء، وقيل: يوم الثالثاء، واألول أكثر، انتهى.

]2[ »المساحي« بفتح الميم وكسر الحاء المهملة، جمع مسحاة، وهي كالمجرفة إل 
أنها من حديد على ما في »الصحاح«)))، وفي »النهاية«)4): أن ميمه زائدة؛ ألنه 

من السحو بمعنى اإلزالة والكشف.

المراد  ألن  الليل؛  وسط  أنه  من  »الجامع«  في  ما  ينافي  ل  هذا  القاري)5):  قال   ]3[
بالوسط الجوف، أو كان البتداء من الوسط وانتهى إلى آخر الليل.

]4[ قيل: هذا سهو من شريك، وقيل: يجمع بينهما بأن الحديث األول باعتبار النتهاء 
وهذا باعتبار البتداء يعني البتداء بتجهيزه في يوم الثالثاء وفراغ الدفن من آخر 

ليلة األربعاء. »ق«.

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )210/2(.
)))  »جمع الوسائل« )210/2(.

)))  »الصحاح« )2373/6(.
)4)  »النهاية في غريب الحديث واألثر« )328/4(.

)5)  »جمع الوسائل« )210/2(.

َمَساح])[ ِمْن آِخِر اللَّيِْل])[.
ْ
وَُدفَِن ِمَن اللَّيِْل])[، َوقَاَل ُسْفيَاُن: َوقَاَل َغرْيُهُ: يُْسَمُع َصوُْت ال

يِك  ٍد، َعْن َشِ ـَعِزيِز ْبُن حُمَمَّ
ْ
َثنَا ُقتَيْبَُة ْبُن َسِعيٍد، َثنَا َعبُْد ال 395 - َحدَّ

 َ يِب َسلََمَة بِْن َعبِْد الرَّْحَِن بِْن َعوٍْف قَاَل: تُُوفرِّ
َ
يِب نَِمٍر، َعْن أ

َ
ابِْن َعبِْد اهلل بِْن أ

، وَُدفَِن يَْوَم اثلُّاَلثَاِء]4[. رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يَْوَم اإِلثْننَْيِ
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]1[ بنون وموحدة تحتية ومهملة مصغرًا، وسلمة هذا ولد نبيط بن شريط اآلتي، قال 
الحافظ))( في ترجمته: سلمة بن نبيط بن شريط بن أنس األشجعي أبو فراس 
الكوفي، روى عن أبيه، وقيل: عن رجل عن أبيه، وعن نعيم بن أبي هند، إلى آخر 

ما قاله.

]2[ »أخبرنا« ببناء المجهول على ما عليه األكثر من شراح »الشمائل«، وقيل: ببناء 
قال  النسخ،  بعض  في  فقدانه  ويؤيده  زائد،  سلمة  قبل  أخبرنا  فلفظ  الفاعل، 
القاري)4(: وفي نسخة صحيحة بخط ميرك: أنبأنا عبد اهلل ابن داود قال سلمة بن 
نبيط: أخبرنا بصيغة الفاعل عن نعيم بن أبي هند، قال ميرك: ويؤيده أيًضا ما وقع 

في بعض النسخ: حدثنا سلمة بن نبيط أن نعيم بن أبي هند.

غلط  وبضمها  صحيح،  المعجمة  الشين  بفتح  الجزري)5(:  قال  »شريط«   ]3[
فاحش.

بُو ِعيىَس: َهَذا َحِديٌث َغِريٌب.
َ
قَاَل أ

نَا))) َعبُْد اهلل ْبُن َداوَُد قَاَل: َثنَا))) 
َ
، أ ـَجْهَضِمُّ

ْ
ٍّ ال َثنَا نَْصُ ْبُن َعِ 396 - َحدَّ

يٍط])[، َعْن  يِب ِهنٍْد،.َعْن نُبَيِْط بِْن َشِ
َ
نَا])[ َعْن ُنَعيِْم بِْن أ ْخَبَ

َ
َسلََمُة ْبُن نُبَيٍْط])[، أ

]396[ ن في الكبرى: 7081، جه: 1234.
في نسخة: »أنبأنا«.  (((

)))  في نسخة: »أخبرنا«.
)))  »تهذيب التهذيب« )158/4(.

)4)  »جمع الوسائل« )211/2(.
)5)  »جامع األصول« )942/12(.
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]1[ هو صحابي من أصحاب الصفة.

]2[ »أغمي« بصيغة المجهول، أي: غشي، وفي الحديث جواز اإلغماء على األنبياء؛ 
بخالف الجنون فإنه نقص ينافي مقامهم، وقيد الشيخ أبو حامد من الشافعية بغير 
الطويل، وبه جزم البلقيني، وقال السبكي: ليس إغماؤهم كإغماء غيرهم؛ ألنه 
إنما يستر حواسهم الظاهرة دون قلوبهم وقوتهم الباطنة؛ ألنها إذا عصمت من 
النوم األخف فاإلغماء باألولى، وأما الجنون فيمتنع عليهم قليله وكثيره؛ قال 

القاري))): ألنه مما نفى اهلل عنهم مطلقًا في مواضع.

]3[ بتشديد الذال من التأذين، أي: فليناد بالصالة، وهو يحتمل كالًّ من األذان واإلقامة، 
والثاني أقرب ]وأنسب[، قاله القاري))). وقيل: بسكون الهمزة وتخفيف الذال 

بمعنى فليعلم، »م«))).

]4[ فعيل بمعنى فاعل من األسف وهو شدة الحزن أي: يغلب عليه الحزن والبكاء، »م«)4).

)))  »جمع الوسائل« )211/2(.

)))  »جمع الوسائل« )211/2(.
)))  »شرح الشمائل« للمناوي )211/2(.
)4)  »شرح الشمائل« للمناوي )212/2(.

])[ َعَ رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِف َمرَِضِه  ْغِمَ
ُ
ُ ُصْحبٌَة ـ قَاَل: أ

َ
َسالِِم بِْن ُعبَيٍْد])[ ـ َوَكنَْت ل

يُؤَذرِّْن])[، 
ْ
فَل  

ً
باَِلل »ُمُروا  َفَقاَل:  َنَعْم،  َفَقالُوا:  اَلُة؟«  الصَّ »َحَضَِت  َفَقاَل:  فَاَق، 

َ
فَأ

فَاَق، َفَقاَل: 
َ
ْغِمَ َعلَيِْه فَأ

ُ
ْو قَاَل: بِانلَّاِس ـ ُثمَّ أ

َ
يَُصلرِّ للنَّاِس« ـ أ

ْ
بَا بَْكٍر فَل

َ
َوُمُروا أ

بَْكٍر  بَا 
َ
أ َوُمُروا  يُؤَذرِّْن، 

ْ
فَل  

ً
باَِلل »ُمُروا  َفَقاَل:  َنَعْم.  َفَقالُوا:  اَلُة؟«  الصَّ »َحَضَِت 

ـَمَقاَم 
ْ
ِسيٌف]4[، إَِذا قَاَم َذلَِك ال

َ
يِب رَُجٌل أ

َ
يَُصلرِّ بِانلَّاِس«، َفَقالَْت َعئَِشُة: إِنَّ أ

ْ
فَل
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]1[ قال ميرك: اسمه نوبة بضم النون والموحدة المخففة كما جاء في بعض الروايات، 
ووهم من زعم أنه امرأة، قال القاري: في رواية ابن حبان: بريرة ونوبة، وضبطه ابن 
حجر بضم فسكون، ثم قال: إنه َأَمٌة، هذا وجاء في رواية الشيخين في سياق آخر: 
رجالن عباس وعلي، وفي طريق آخر: ويده على الفضل بن عباس ويده على 
رجل آخر، وجاء في رواية: أحدهما أسامة، وعند الدارقطني: أسامة والفضل، 
وعند ابن سعد: الفضل وثوبان، وجمعوا بين هذه الروايات على تقدير ثبوت 

جميعها بتعدد الخروج، أو بأنهم تناوبوا، »ق«))(.

]2[ قال الحنفي: بضم الكاف، وقال القاري)4(: األولى أن يضبط بكسر الكاف طبق 
ما جاء في القرآن ﴿ڱ ڱ ڱ﴾ ]المؤمنون: 66[ بالكسر على ما أجمع 
الكاف،  الزجاج: يجوز ضم  قال  نعم  السبعة والعشرة وما فوقهم،  القراء  عليه 

وكذا جوزه صاحب »الصحاح« أي: ليتأخر، والنكوص: الرجوع قهقرى.

َفَقاَل:  فَاَق، 
َ
فَأ َعلَيِْه  ْغِمَ 

ُ
أ ُثمَّ  قَاَل:  ه  َغرْيَ َمرَْت 

َ
أ فَلَْو  يَْستَِطيُع،  فَاَل  بََكى))) 

ْو 
َ
يَُصلرِّ بِانلَّاِس، فَإِنَُّكنَّ َصَواِحُب))) أ

ْ
بَا بَْكٍر فَل

َ
يُؤَذرِّْن، َوُمُروا أ

ْ
 فَل

ً
»ُمُروا باَِلل

بُو بَْكٍر فََصلَّ بِانلَّاِس، ُثمَّ إِنَّ 
َ
ِمَر أ

ُ
ذََّن، َوأ

َ
ِمَر باَِلٌل فَأ

ُ
َصَواِحبَاُت يُوُسَف« قَاَل: فَأ

تَِّكُئ َعلَيِْه«، فََجاَءْت 
َ
ًة، َفَقـاَل: »انْـُظُروا ِلـي َمـْن أ رَُسـوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وََجـَد ِخـفَّ

بُو بَـْكٍر َذَهـَب ِلنْـُكَص،])[ 
َ
ا َرآُه أ  َعلَيِْهَمـا، فَلَمَّ

َ
بَـِريَرُة َورَُجـٌل آَخُر])[، فَاتََّكـأ

)))  في نسخة: »يبكي«.
)))  يعني مثل زليخا والنساء قطعن أيديهن في اإلغواء والميل إلى الهواء. )س(.

)))  »جمع الوسائل« )213/2(.

)4)  »جمع الوسائل« )213/2(.
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]1[ بالهمز على الصحيح، وفي نسخة: فأومى، ولعله مبني على التخفيف أي: أشار 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص، »ق«))).

]2[ أي: أتم. قال المناوي))): ظاهره أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اقتدى به، وبه صرحت رواية البيهقي، 
وقال القاري))): ظاهره أنه ملسو هيلع هللا ىلص رجع خالفًا لبن حجر حيث قال: ظاهره أنه ملسو هيلع هللا ىلص 

اقتدى به، والمعتمد عندنا أن اقتداءه به كان قبل ذلك، انتهى.

]3[ »ل أسمع...« إلخ، وكان يقول: إنما أرسل إليه ملسو هيلع هللا ىلص كما أرسل إلى موسى عليه 
السالم فلبث عن قومه أربعين ليلة، أو يظن أنه من الغشيان المعتاد له ملسو هيلع هللا ىلص.

]4[ قال القاري: الظاهر مسجد محلته، وبه جزم النووي وغيره، والظاهر عندي أن 
المراد المسجد النبوي لما في »جمع الوسائل«)4) من رواية: أن أبا بكر أرسل 
غالمه ليأتيه بخبر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فجاءه الغالم فقال: سمعت أنهم يقولون: مات 
محمد ملسو هيلع هللا ىلص، فركب أبو بكر على الفور، وقال: وامحمداه وانقطاع ظهراه، وبكى 
في الطريق حتى أتى مسجد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وأخرج البخاري برواية عائشة أن أبا =

)))  »جمع الوسائل« )213/2(.
)))  »شرح الشمائل« للمناوي )214/2(.

)))  »جمع الوسائل« )213/2(.

)4)  »جمع الوسائل« )215/2(.

بُو بَْكٍر َصاَلتَُه، ُثمَّ إِنَّ رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
ْن يَثْبَُت َماَكنَُه، َحتَّ قَض])[ أ

َ
ِْه أ

َ
ْوَمأَ])[ إِل

َ
فَأ

بْتُُه   َضَ
َ

نَّ رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قُِبَض إِل
َ
َحًدا يَْذُكُر أ

َ
ْسَمُع])[ أ

َ
 أ

َ
قُِبَض، َفَقاَل ُعَمُر: َواهلل ل

ْمَسَك انلَّاُس، قَالُوا: يَا 
َ
يرِّنَي لَْم يَُكْن ِفيِهْم نيَِبٌّ َقبْلَُه، فَأ مرِّ

ُ
بَِسيِْف َهَذا، قَاَل: َوَكَن انلَّاُس أ

ـَمْسِجِد]4[
ْ
بَا بَْكٍر وَُهَو ِف ال

َ
َتيُْت أ

َ
 َصاِحِب رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فَاْدُعُه، فَأ

َ
َسالُِم، اْنَطِلْق إِل
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بكر أقبل على فرس من مسكنه بالسنح، حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس   =
حتى دخل على عائشة فتيمم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهو مغشي بثوب حبرة الحديث.

وفي »المواهب اللدنية«))): عن سالم بن عبيد قال: لما مات رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان   
أجزع الناس كلهم عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه، فأخذ بقائم سيفه وقال: ل 
أسمع أحدًا يقول: مات رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إل ضربته بسيفي هذا، قال: فقال الناس: 
يا سالم، اطلب صاحب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، قال: فخرجت إلى المسجد، فإذا بأبي 
بكر، فلما رأيته أجهشت بالبكاء، فقال: يا سالم أمات رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟ الحديث، 
فالظاهر من هذه الروايات أن المراد المسجد النبوي، وأن أبا بكر لما استخبر من 
الغالم وأجاب بأنه سمع ذلك رجع أبو بكر من السنح على فرس ودخل المسجد 

فالقى سالمًا وسأله تصديق الخبر.

]1[ بفتح الدال وكسر الثاني أي: متحيرًا.

]2[ قال المناوي))): وفي نسخ: »وقال لي«، فجواب لما قوله: قلت إن عمر، انتهى. 
والظاهر  المصححة،  األصول  في  ما  على  »قال«  قبل  بالواو  القاري))):  وقال 
اعتراضية،  أو  يقال: جملة »وقال« جملة حالية  تركها، وقال ميرك: يحتمل أن 

وجواب لما قوله: قلت: إن عمر رضي اهلل عنه، إلخ.

)))  »المواهب اللدنية بالمنح المحمدية« )567/3(.
)))  »شرح الشمائل« للمناوي )215/2(.

)))  »جمع الوسائل« )215/2(.

ُت: إِنَّ 
ْ
قُِبَض رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟ قُل

َ
ا َرآِن قَاَل ل:])[ أ بِْكي َدِهًشا])[، فَلَمَّ

َ
تَيْتُُه أ

َ
فَأ

بْتُُه بَِسيِْف َهَذا،   َضَ
َ

نَّ رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قُِبَض إِل
َ
َحًدا يَْذُكُر أ

َ
ْسَمُع أ

َ
 أ

َ
ُعَمَر َيُقوُل: ل
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]1[ من اإلفراج أي: أعطوا لي فرجة فأعطوا فرجة.

]2[ أي: رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

]3[ قيل: إنه قبل ناصيته عليه السالم.

]4[ مخففة من الثقيلة، يعني صدق في إخباره بموته ملسو هيلع هللا ىلص لستدلله باآلية.

]5[ »يدخل...« إلخ، قيل: إن فوجًا فوجًا دخلوا عليه ملسو هيلع هللا ىلص، وكل واحد منهم صلى 
عليه على حدة، وروي أن عليًّا قال: ل يؤم أحدكم عليه ألنه إمامكم حال حياته 
وحال مماته، وقد ورد في بعض الروايات أنه ملسو هيلع هللا ىلص أوصى على الوجه المذكور، 

ولذا وقع التأخير في دفنه.

]6[ أي: أربع تكبيرات، والواو لمطلق الجمع إذ الصالة مقدمة على الدعاء وقدم 
الدعاء لما تقرر أن الستفهام للتردد في أنه ملسو هيلع هللا ىلص هل يحتاج إلى الدعاء، فإنه مغفور 
له ل محالة فال حاجة إلى الدعاء، قال القاري))): ولم يذكر التسبيح لما هو معلوم 

من وقوعه بعد التكبيرة األولى.

)))  »جمع الوسائل« )216/2(.

َفَقاَل ِل: اْنَطِلْق، فَاْنَطلَْقُت َمَعُه، فََجاَء ُهَو َوانلَّاُس قَْد َدَخلُوا َعَ رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 
ُه])[،  َكبَّ َعلَيِْه])[َوَمسَّ

َ
ُ، فََجاَء َحتَّ أ

َ
فْرَُجوا ل

َ
فْرُِجوا])[ ِل، فَأ

َ
َها انلَّاُس، أ يُّ

َ
َفَقاَل: يَا أ

َفَقاَل: ﴿حئ مئ ىئ يئ﴾ ]الزمر: 1)[، ُثمَّ قَالُوا: يَا َصاِحَب رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 
ْن]4[ قَْد َصَدَق، قَالُوا: يَا َصاِحَب رَُسوِل اهلل، 

َ
قُِبَض رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟ قَاَل: َنَعْم، َفَعِلُموا أ

َ
أ

ُوَن]6[  يَُصلَّ َعـَل رَُسـوِل اهلل؟ قَاَل: َنَعْم، قَـالُوا: َوَكيَْف؟ قَاَل: يَْدُخُل]5[ قَْوٌم َفيَُكبرِّ
َ
أ

ُوَن َوُيَصلُّوَن َوَيْدُعوَن، ُثمَّ  َوَيْدُعوَن َوُيَصلُّوَن، ُثمَّ َيْرُُجوَن، ُثمَّ يَْدُخُل قَْوٌم َفيَُكبرِّ
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]1[ أي: وهكذا حتى يصلي عليه الناس جميًعا. وروى ابن ماجه: أنهم لما فرغوا 
من جهازه يوم الثالثاء وضع على سريره في بيته، ثم دخل الناس أرسالً أي: 
النساء حتى إذا فرغن دخل  قومًا بعد قوم يصلون عليه حتى إذا فرغوا دخلت 
الصبيان، ولم يؤم الناس عليه أحد. وروي عن علي رضي اهلل عنه أنه قال: ل 
يؤم أحدكم عليه؛ ألنه إمامكم حال حياته وحال مماته. وورد في بعض الروايات 
أنه ملسو هيلع هللا ىلص أوصى على الوجه المذكور، وروى الحاكم في »المستدرك« والبزار:))( 
أن المصطفى حين جمع أهله في بيت عائشة رضي اهلل عنها قالوا: فمن يصلي 
عليك؟... إذا غسلتموني وكفنتموني فضعوني على سريري، ثم اخرجوا عني 
ساعة، فإن أول من يصلي علي جبريل، ثم ميكائيل، ثم إسرافيل، ثم ملك الموت 
مع جنود من المالئكة بأجمعهم، ثم ادخلوا علي فوجًا بعد فوج، فصلوا علي 

وسلموا تسليمًا))(.

]2[ »بنو أبيه« وهم علي والعباس وابناه فضل وقثم وأسامة بن زيد وصالح الحبشي، 
والمراد: ببني أبيه مباشرتهم لغسله، وهو ل ينافي مساعدة غيرهم)4(.

]3[ ومن جملة القائلين عمر.

يُـْدفَـُن))) 
َ
يَـْخرُُجوَن، َحتَّ يَـْدُخَل انلَّاُس])[، قَالُوا: يَا َصـاِحَب رَُسـوِل اهلل، أ

ِي َقبََض اهلل ِفيِه 
َّ

ـماَكِن اذل
ْ
يـَن؟ قَاَل: ِف ال

َ
ـُوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟ قَـاَل: نَـَعْم، قَـالُوا: أ رَس

ْن قَْد َصَدَق، 
َ
 ِف َمـاَكٍن َطيرِّـٍب، َفَعِلُموا أ

َ
ُروَحـُه، فَإِنَّ اهلل لَْم َيْقِبـْض ُروَحـُه إِل

ـُمَهاِجُروَن يَتََشاَوُروَن، َفَقالُوا])[: 
ْ
بِيـِه،])[ َواْجتََمَع ال

َ
ْن يَـْغِسلَُه َبنُو أ

َ
َمـَرُهْم أ

َ
ُثمَّ أ

)))  في نسخة: »أندفن«.
)))  »المستدرك على الصحيحين« للحاكم )62/3(، و»مسند البزار« )394/5(.

)))  انظر: »جمع الوسائل« )216/2(.
)4)  »جمع الوسائل« )217/2(.
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]1[ أي: في أمر نصب الخالفة ل في أمر الخالفة.

]2[ »من له مثل هذه الثالث...« إلخ، أي: من ثبت له مثل هذه الفضائل الثالثة التي 
في  ا  حقًّ لهم  أن  توهموا  حيث  األنصار  على  إنكاري  استفهام  فهو  بكر،  ألبي 
الخالفة، إذ جعل رسوله ثاني اثنين، والثانية إثبات الصحبة، والثالثة إثبات المعية.

]3[ »من هما« الستفهام للتقرير والتفخيم، أي: من الثنان المذكوران في هذه اآلية 
أي: هل هما إل النبي وأبو بكر، والستفهام للتقرير والتفخيم أو للتهويل، وأبعد 
الحنفي إذ قال: يجوز أن يرجع الضمير إلى األميرين، فحينئذ يكون الستفهام 

لإلنكار والتحقير.

]4[ لوقوعها عن ظهور واتفاق من أهل الحل والعقد، ولذا أكده بقوله: جميلة، قاله 
المناوي))(، قال القاري)4(: ل إكراًها، ول إجباًرا، ول ترغيًبا، ول ترهيًبا.

َفَقالَِت  ْمِر])[، 
َْ

َمَعنَا ِف َهَذا األ نَْصاِر نُْدِخلُُهْم 
َْ

إَِل إِْخوانِنَا ِمَن األ بِنَا  اْنَطِلْق))) 
اِب رَِضَ اهلل َعنُْه: َمْن  ـَخطَّ

ْ
ِمرٌي، َفَقاَل ُعَمُر ْبُن ال

َ
ِمرٌي َوِمنُْكْم أ

َ
نَْصاُر))): ِمنَّا أ

َ ْ
األ

ُ ِمثُْل َهِذهِ اثلَّاَلِث])[ ﴿ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
َ

ل
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾ ]التوبة: 41[ َمْن ُهَما])[؟ قَاَل: ُثمَّ بََسَط يََدُه َفبَاَيَعُه 

يلًَة]4[. َوَباَيَعُه انلَّاُس َبيَْعًة َحَسنًَة َجِ

)))  في نسخة: »انطلقوا«.
)))  في الكالم حذف واختصار، والتقدير: فانطلقوا إليهم وهم مجتمعون في سقيفة بني ساعدة، 
فلما وصلوا إليهم، وتكلموا في أمر الخالفة، قالت األنصار... إلخ. »ق« )216/2(. )س(.

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )221/2(.
)4)  »جمع الوسائل« )221/2(.
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]1[ بفتح الكاف وسكون الراء وهاء ساكنة في آخره: غم يأخذ بالنفس إذا اشتد عليه، »ق«)4(.
]2[ قوله: »ما« أي: أمر عظيم، ليس اهلل عز وجل بتارك من ذلك األمر أحدًا، و]الوفاة[ 
بيان لما، وفي نسخة: »الموافاة« بدل الوفاة، وهو بمعنى اإلتيان والمالقاة، وقيل: 

يفسر الموافاة هاهنا بالوفاة، »ق«)5(.
]3[ »يوم القيامة« منصوب بنزع اخلافض، وهو كلمة إىل، وجيوز أنه يكون مفعولً فيه ويراد به 
يوم الوفاة؛ ألن يوم موت كل أحد يوم قيامته كام ورد: ]من مات فقد قامت قيامته[ »ق«)6(.

]4[ بيان للجد.

، َثنَا  َبرْيِ َشيٌْخ بَاِهِلٌّ قَِديٌم بَْصِيٌّ ، َثنَا َعبُْد اهلل ْبُن الزُّ ٍّ َثنَا نَْصُ ْبُن َعِ 397 - َحدَّ
ـَموِْت 

ْ
ا وََجَد رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن ُكَرِب ال نَِس بِْن َمالٍِك قَاَل: لَـمَّ

َ
، َعْن أ ـبُنَاِنُّ

ْ
ثَابٌِت ال

بِيِك))) َبْعَد 
َ
 َكرَْب))) َعَ أ

َ
َما وََجَد، َفَقالَْت فَاِطَمُة: َواَكْرَباه])[، َفَقاَل انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »ل

ـِقيَاَمِة«])[.
ْ
ـَوفَاُة يَْوَم ال

ْ
َحًدا، ال

َ
بِيِك َما])[ لَيَْس بِتَارٍِك ِمنُْه أ

َ
ـيَْوِم، إِنَُّه قَْد َحَضَ ِمْن أ

ْ
ال

 :
َ

، قَال ٍّ ، َونَْصُ ْبُن َعِ ْصِيُّ
ـبَ

ْ
اِب ِزَياُد ْبُن َيَْي ال ـَخطَّ

ْ
بُو ال

َ
َثنَا أ 398 - َحدَّ

م]4[ ِسَماَك ْبَن 
ُ
بَا أ

َ
ي أ ))) قَاَل: َسِمْعُت َجدرِّ ـَحنَِفُّ

ْ
َثنَا َعبُْد َربرِِّه ْبُن بَاِرٍق ال َحدَّ

]397[ خ: 4462، جه: 1629، حم: 141/3.
]398[ ت: 1062، حم: 334/1.

)))  يعني أن الكرب والحزن كان بسبب شدة األلم وصعوبة الوجع، وبعد هذا اليوم ل يكون 
ذلك، وإن الكرب والحزن بسبب العالئق الجسمانية، وبعد اليوم تنقطع تلك العالئق، ويقع 

النتقال إلى العالم العلوي، وليس في هذا العالم حسرة وحزن أصاًل. )س(.
)))  في نسخة: »ألبيك«.

يخطئ.  صدوق  عبد اهلل،  اسمه  ويقال:  اليمامة،  من  أصله  الكوفي،  أبو عبد اهلل  الكوسج    (((
»ت« )3783(، )س(.

)4)  »جمع الوسائل« )222/2(.

)5)  »جمع الوسائل« )222/2(.

)6)  »جمع الوسائل« )222/2(.
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األرشاء  لهم  فيهيئ  الماء  المتقدم في طلب  فرط، وهو  تثنية  والراء  الفاء  بفتح   ]1[
والدلء، ويمدد الحياض، ويسقي لهم، َفَعٌل بمعنى فاعل كتبع بمعنى تابع.

]2[ لتعلم شرائع الدين أو في الخيرات واألسئلة الواقعة موقعها، أو المعنى: وفقك اهلل 
لما يحصل بسبب السؤال عنه، وهذا تحريض لها على السؤال.

]3[ أصله موراث قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها، مصدر بمعنى الموروث 
أي: المخلف من مال، والمراد نفي ميراثه ملسو هيلع هللا ىلص.

]4[ صحابي قليل الحديث.

]5[ بكرس السني أي: مما كان خيتص بلبسه من نحو سيف ورمح ودرع ومغفر ]وحربة[)4(.

نَُّه َسِمَع رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: َمْن َكَن 
َ
ُث أ نَُّه َسِمَع اْبَن َعبَّاٍس ُيَدرِّ

َ
ُث أ َوِلٍد، ُيَدرِّ

ُ َعئَِشُة: َفَمْن َكَن 
َ

ـَجنََّة، َفَقالَْت ل
ْ
 بِِهَما ال

َ
ْدَخلَُه اهلل َتَعال

َ
ِت أ مَّ

ُ
ُ فََرَطاِن])[ ِمْن أ

َ
ل

َقُة«])[ قَالَْت: َفَمْن لَْم يَُكْن   فََرٌط يَا ُمَوفَّ
ُ

َن َل
َ
ِتَك؟ قَاَل: »َوَمْن ك مَّ

ُ
ُ فََرٌط))) ِمْن أ

َ
ل

ِت، لَْن يَُصابُوا))) بِِمثِْل«. مَّ
ُ
نَا فََرٌط أِل

َ
ِتَك؟ قَاَل: »فَأ مَّ

ُ
ُ فََرٌط ِمْن أ

َ
ل

)55( بَاُب َما َجاَء فِي ِميَراِث])[ رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

يِب إِْسَحاَق، َعْن 
َ
اِئيُل، َعْن أ ٍد، َثنَا إِْسَ ْحَُد ْبُن َمِنيٍع، َثنَا ُحَسنْيُ ْبُن حُمَمَّ

َ
َثنَا أ 399 - َحدَّ

 ِسالََحُه]5[ 
َّ
 ُصْحبٌَة ـ قَاَل: َما تََرَك رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إِل

ُ
ِخ ُجَويِْرَيَة))) َل

َ
ـَحارِِث]4[ ـ أ

ْ
َعْمِرو بِْن ال

]399[ خ: 2912، ن: 3595، حم: 279/4.
)))  الفرط هاهنا الولد الذي مات قبله، فإنه يتقدمه ويهيئ له نزًل ومنزًل في الجنة كما يتقدم 

فرط القافلة في المنازل، فيعدون لهم ما يحتاجون. )س(.
)))  أي: مصيبتي أشّد عليهم من سائر المصائب، وأكون أنا فرطهم. )س(.
)))  قوله: »جويرية« ـ بتخفيف الياء ـ وهي إحدى أمهات المؤمنين. )س(.

)4)  انظر: »جمع الوسائل« )224/2(.
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]1[ »وبغلته« أي: البيضاء التي يختص بركوبها وهي الدلدل، وكان له بغال أخر، وقد 
أخرجه البخاري))) بسنده إلى عمرو بن الحارث بلفظ: »ما ترك رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
عند موته درهمًا ول دينارًا ول عبدًا ول أمة ول شيئًا، إل بغلته  البيضاء، وسالحه 
وأرضًا جعلها صدقة«، قال العيني))) رحمه اهلل: كانت له ملسو هيلع هللا ىلص ست بغال: بغلة 
شهباء يقال لها: الدلدل، أهداها له المقوقس، وبغلة يقال لها: فضة، أهداها له 
وبغلة  الجندل،  دومة  صاحب  بعثها  وبغلة  بكر،  ألبي  فوهبها  الجذامي،  فروة 
أهداها له ملك أيلة، ويقال لها: أيلية، وقال مسلم:كانت بيضاء. وبغلة أهداها 
له النجاشي، وبغلة أهداها له كسرى، ول يثبت ذلك، ولم يكن فيها بيضاء، إل 
األيلية، ولم يذكر أهل السير بغلة بقيت بعده ملسو هيلع هللا ىلص، إل الدلدل. قالوا: إنها عمرت 
بعده ملسو هيلع هللا ىلص حتى كانت عند علي، وبعده عند عبد اهلل بن جعفر، وكان ُيْجَرش لها 
غلبة  الشهبة  ألن  الحديث؛  في  التي  هي  أنها  والظاهر  لضعفها،  لتأكله  الشعير 

البياض على السواد، ول تسمى: الشهباء بيضاء.

]2[ »جعلها صدقة« قيل: الضمير راجع إلى الثالثة لقوله عليه السالم: »نحن معاشر 
األنبياء ل نورث ما تركناه صدقة«. والظاهر أنها لألرض؛ ألن المراد بقوله: جعلها 
صدقة بين كونها من الصدقات حال حياته، ولم يضف األرض إليه كاألولين 

ا له وبغير من عياله. لختصاصهما به دونها، إذ نفعها كان عامًّ

]3[ في سبيل اهلل.

)))  »صحيح البخاري« )2739(.
)))  »عمدة القاري« )30/14(.

رًْضا َجَعلََها])[ َصَدقًَة])[.
َ
َوَبْغلَتَُه])[.َوأ
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]1[ أدخل أباه أبا قحافة في األهل تغليبًا فال ضير في حصره الوارث في األهل والولد، 
ونص على الولد مع دخوله في األهل ألنه مناط مقصود فاطمة، »م«))(.

]2[ بضم النون وسكون الواو وفتح الراء، وفي نسخة بكسر الراء، وفي »المغرب«: 
كسر الراء خطأ رواية، يعني يصح دراية إذ المعنى: ل نترك ميراًثا ألحد لمصيره 
صدقة حتى زعم بعضهم أنه األظهر معنى، ففي »الصحاح« و»المغرب«: يقال: 
أورثه ماًل: تركه ميراًثا له، ثم قال ميرك: أصل المجهول ل يورث منا فحذف 
من واستتر ضمير المتكلم في الفعل فانقلب الفعل من الغائب إلى المتكلم، ول 
يخفى أن هذا مبني على أنه ل يتعدى إلى المفعول الثاني بنفسه على ما ذهب إليه 
صاحب »القاموس« وغيره، وأما على ما جعله بعض اللغويين متعديًا إليه بنفسه 
فال حذف، ول تحويل، ففي »التاج« للبيهقي أنه يتعدى إلى المفعول الثاني بنفسه 
وبمن، فيقال: ورث أباه مالً، فاألب والمال كالهما موروث، وقول فاطمة في 

هذا الحديث: »من يرثك؟ وما لي ل أرث أبي؟!« موافق له، »ق«))(.

ـَوِلِد، َثنَا َحَّاُد ْبُن َسلََمَة، َعْن 
ْ
بُو ال

َ
، َثنَا أ ـُمثَىنَّ

ْ
ُد ْبُن ال َثنَا حُمَمَّ 400 - َحدَّ

يِب بَْكٍر 
َ
 أ

َ
يِب ُهَريَْرَة قَاَل: َجاَءْت فَاِطَمُة إِل

َ
يِب َسلََمَة، َعْن أ

َ
ِد بِْن َعْمٍرو، َعْن أ حُمَمَّ

رُِث 
َ
 أ

َ
ِي، َفَقالَْت:َما ِل ل

َ
ْهل])[ َوَودل

َ
رَِضَ اهلل َعنُْهَما َفَقالَْت: َمْن يَِرثَُك؟ َفَقاَل: أ

ُعوُل))) 
َ
 نُورَُث«])[، َولَِكنرِّ أ

َ
بُو بَْكٍر: َسِمْعُت رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »ل

َ
يِب؟ َفَقاَل أ

َ
أ

]400[ ت: 1608.
)))  قوله: »أعول« يقال: عال الرجل يعول عيالًة يعولهم: إذا قام بما يحتاجون إليه من قوت 
الجيدة:  واللغة  عياله،  كثر  إذا  يعول:  الرجل  عال  يقال:  الكسائي:  قال  وغيرهما،  وكسوة 

أعال يعيل. )س(.
)))  »شرح الشمائل« للمناوي )225/2(.

)))  »جمع الوسائل« )225/2(.
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]1[ الظاهر أنه عطف تفسير كما قاله الحنفي، ويمكن أن يفرق بينهما بأن يخص قوله: 
أعول بأهل داخل بيته كما يشير إليه لفظ العيال، ويراد بقوله: أنفق غير أهل بيته 

فاندفع ما جزم به ابن حجر من أنه جمع بينهما تأكيًدا. »ق«))).

 ]2[ »أبي البختري« بفتح الموحدة وإسكان الخاء المعجمة وفتح الفوقانية، هو سعيد 
ابن فيروز بن أبي عمر بن أبي عمران، فما قيل: بالحاء المهملة منسوب إلى البحتر، 
أبو داود)))  أخرجه  والحديث  القاري))).  قاله  بشيء،  ليس  المشي  حسن  بمعنى 
برواية عمرو بن مرزوق عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال: سمعت 
رًا)4)، دخل العباس  حديثًا من رجل فأعجبني، فقلت: اكتبه لي فأتي به مكتوبًا ُمَذبَّ
وعلي على عمر، الحديث مختصرًا. وأحال بعض متنه على حديث مالك بن أوس. 
وقال الحافظ في »التقريب«)5): أبو البختري عن رجل لعله مالك بن أوس، اهـ. 
وفي »الشمائل« ترك الواسطة فليحرر، وفي »التهذيب«)6): كان كثير الحديث يرسل 
حديثه، ويروي عن الصحابة، ولم يسمع من كثير أحد، وفيه أيضًا أنه عن عمر مرسل.

]401[ د: 2975.
»جمع الوسائل« )225/2(.  (((
)))  »جمع الوسائل« )226/2(.
)))  »سنـن أبي داود« )2975(.

)4)  أي: متقنًا.
)5)  »تقريب التهذيب« )8521(. 
)6)  »تهذيب التهذيب« )73/4(.

نِْفُق])[ َعَ َمْن َكَن رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُينِْفُق َعلَيِْه.
ُ
ُ، َوأ

ُ
َمْن َكَن رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيُعول

اَن،  بُو َغسَّ
َ
ـَعنَْبِيُّ أ

ْ
، َثنَا َيَْي ْبُن َكِثرٍي ال ـُمثَىنَّ

ْ
ُد ْبُن ال َثنَا حُمَمَّ 401 - َحدَّ

ـَعبَّاَس وََعِليًّا
ْ
نَّ ال

َ
])[، أ ـبَـْختَـِريرِّ

ْ
بِـي ال

َ
َة، َعْن أ َثنَـا ُشـْعبَُة، َعـْن َعْمِرو بِْن ُمرَّ
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]1[ قصة أخرجها أبو داود))( وغيره مفصالً بطرق.

]2[ »ما« موصولة والعائد محذوف أي: كل ما تركناه. وقوله: »فهو صدقة« خبر »ما«، 
والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط، »ق«))(.

]3[ بفتح التحتية، والنفي بمعنى النهي أبلغ من النهي الصريح، »ق«)4(.

نَْت َكَذا، 
َ
نَْت َكَذا، أ

َ
 ُعَمَر َيْتَِصَماِن َيُقوُل ُكُّ َواِحٍد ِمنُْهَما لَِصاِحِبِه: أ

َ
َجاَءا إِل

َسِمْعتُْم 
َ
َبرْيِ َوَعبِْد الرَّْحَِن بِْن َعوٍْف وََسْعٍد: نََشْدتُُكْم بِاهلل أ َحَة َوالزُّ

ْ
َفَقاَل ُعَمُر ِلَطل

ْطَعَمُه)))، إِنَّا َل نُورَُث؟« َوِف 
َ
 َما أ

َّ
رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »ُكُّ َماِل نيَِبٍّ َصَدقٌَة، إِل

ٌة])[. ـَحِديِث قِصَّ
ْ
ال

َساَمَة بِْن 
ُ
، َثنَا َصْفَواُن ْبُن ِعيىَس، َعِن أ ـُمثَىنَّ

ْ
ُد ْبُن ال َثنَا حُمَمَّ 402 - َحدَّ

 نُورَُث َما 
َ

نَّ رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: »ل
َ
، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعئَِشَة، أ َزيٍْد، َعِن الزُّْهرِيرِّ

نَا])[ َفُهَو َصَدقٌَة«.
ْ
تََرك

، َثنَا ُسْفيَاُن، َعْن  اٍر، َثنَا َعبُْد الرَّْحَِن ْبُن َمْهِديٍّ ُد ْبُن بَشَّ َثنَا حُمَمَّ 403 - َحدَّ
 َيْقِسُم])[ َوَرثَِت 

َ
يِب ُهَريَْرَة، َعِن انلَّيِبرِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: »ل

َ
ْعَرِج، َعْن أ

َ ْ
نَاِد، َعِن األ يِب الزرِّ

َ
أ

]402[ خ: 6727، م: 1785، د: 2976، ن في الكبرى: 6277، حم: 145/6.
]403[خ: 2776، م: 1760، د: 2974، حم: 242/2.

)))  زاد في نسخة: »اهلل«.
)))  »سنن أبي داود« )2963(.

)))  »جمع الوسائل« )227/2(. 
)4)  »جمع الوسائل« )227/2(.
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القسمة  في  الكل  أو ألن مرجع  المخلفات،  األغلب من  بناء على  بهما  والتقييد   ]1[
إليهما، أو المعنى ما يساوي قيمتهما، فهو أولى مما قاله ابن حجر من أن التقييد بهما 
للتنبيه على أن ما فوقهما بذلك أولى، قاله القاري)))، ووافق المناوي))) ابن حجر.

]2[ »المؤنة« الثقل، فعولة من مأنت القوم أي: احتملت مؤنتهم، وفي »الصحاح«))): 
المؤنة تهمز، ول تهمز، وقال الفراء: مفعلة من األين، وهو التعب والشدة، وقيل: 

هي مفعلة من األون، وهي الُخرج والِعدل؛ ألنها تثقل على اإلنسان، »ق«)4).

]3[ »عاملي« هو الخليفة بعده أو القائم على تلك الصدقة والناظر فيها وخادمه في 
حوائطه ووكيله وأجيره، أو كل عامل للمسلمين، وكان عليه السالم يأخذ من 
صفاياه نفقة أهله، ثم أبو بكر ثم عمر، واستغنى عنه عثمان بماله، فأقطعها مروان 

وغيره من أقاربه، فلم تزل في أيديهم حتى رّده عمر بن عبد العزيز.

]4[ بفتح المعجمة وتشديد الالم األولى.

]5[ بمهملتين المفتوحتين فالمثلثة.

]404[ خ: 4033، م: 1757، د: 2963، ت: 1610، ن: 4148، حم: 25/1.
»جمع الوسائل« )227/2(.  (((

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )227/2(.
)))  »الصحاح« )2198/6(.

)4)  »جمع الوسائل« )228/2(.

ُت َبْعَد َنَفَقِة نَِساِئ َوُمْؤنَِة])[ َعِمل])[ َفُهَو َصَدقٌَة«.
ْ
 ِدرَْهًما])[، َما تََرك

َ
ِدينَاًرا َول

ُل]4[، َثنَا بِْشُ ْبُن ُعَمَر قَاَل: َسِمْعُت 
َّ

ـَخال
ْ
ٍّ ال ـَحَسُن ْبُن َعِ

ْ
َثنَا ال 404 - َحدَّ

ـَحـَدثَاِن]5[ قَاَل: 
ْ
وِْس بِْن ال

َ
، َعْن َمـالِِك بْـِن أ نٍَس، َعـِن الـزُّْهـِريرِّ

َ
َمـالَِك ْبَن أ
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]1[ بفتح الهمزة وضم المعجمة أي: أسألكم أو أقسم عليكم، قاله القاري))(، زاد 
المناوي ))(: من أنشد وهو رفع الصوت.

]2[ »اللهم« صدر الكالم به لتأكيد الحكم كما هو العرف، ولالحتياط والتحرز عن 
النداء في  النداء، والمقصود من  الغلط، والميم فيه بدل عن حرف  الوقوع في 
حقه سبحانه هو التضرع والتذلل ل حقيقة النداء فإنه ليس ببعيد ول بغائب، قاله 

القاري )4(.

]3[ بكسر الزاي وتشديد الراء، وحبيش بضم الحاء المهملة تصغير حبش.

 ٌّ َحُة، وََسْعٌد، وََجاَء َعِ
ْ
ُت َعَ ُعَمَر فََدَخَل َعلَيِْه َعبُْد الرَّْحَِن ْبُن َعوٍْف، َوَطل

ْ
َدَخل

َماُء  ِي بِإِْذنِِه َتُقوُم السَّ
َّ

نُْشُدُكْم])[ بِاذل
َ
ـَعبَّاُس َيْتَِصَماِن، َفَقاَل لَـُهْم ُعَمُر: أ

ْ
َوال

نَا َصَدقٌَة«؟ َفَقالُوا: 
ْ
 نُورَُث، َما تََرك

َ
نَّ رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: »ل

َ
َتْعلَُموَن أ

َ
رُْض، أ

َ ْ
َواأل

ٌة َطِويلٌَة. ـَحِديِث قِصَّ
ْ
)))])[ َنَعْم، َوِف ال اللَُّهمَّ

، َثنَا ُسْفيَاُن، َعْن  اٍر، َثنَا َعبُْد الرَّْحَِن ْبُن َمْهِديٍّ ُد ْبُن بَشَّ َثنَا حُمَمَّ 405 - َحدَّ
])[ بِْن ُحبَيٍْش، َعْن َعئَِشَة قَالَْت: َما تََرَك رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  َعِصِم بِْن َبْهَدلََة، َعْن ِزررِّ

)))  قوله: »اللهم نعم« في »النهاية«: كلمة اللهم على ثالثة أنحاء: أحدهما أن يراد بها النداء 
نفس  في  للجواب  تمكينًا  المجيب  يذكره  أن  الثاني:  ارحمنا،  اللهم  كقولهم:  المحض 
السائل، يقول لك القائل: أزيد قائم؟ فتقول: اللهم نعم، أو اللهم ل، الثالث: تستعمل دلياًل 
على الندرة وقلة وقوع المذكور كقولك: أنا ل أزورك اللهم إذا لم تدعني، أل ترى أن وقوع 

الزيارة مقرونًا بعدم الدعاء قليل. »فيض«، ]انظر: »فيض القدير« )100/2([ )س(.
)))  »جمع الوسائل« )228/2(.

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )228/2(.
)4)  »جمع الوسائل« )229/2(.
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]1[ أي: زر الراوي عن عائشة على ما هو الظاهر كما قال به ميرك وجزم به ابن حجر، 
ويحتمل أن يكون فاعله راو آخر دونه، قال القاري))(: شك الراوي في أن عائشة 

هل ذكرتهما أم ل، وإل ففي البخاري عن جويرية: »ول عبدًا، ول أمة«.

]2[ اختلفوا في أن الرؤية والرؤيا متحدتان أو مختلفتان؟ واألظهر أن األولى أعم 
ولذا قيدها المصنف بالمنام، وقال صاحب »الكشاف«))(: الرؤيا بمعنى الرؤية، 
إل أنها مختصة بما كان منها في المنام، وقال الواحدي: الرؤيا مصدر كالبشرى 
والسقيا إل أنه لما صار اسًما لهذا المتخيل في المنام جرى مجرى األسماء، 
والحكماء  فلألطباء  خبطهم،  وطال  الرؤيا  في  اختلفوا  المناوي)4(:  قال 
والمنجمين والمعتزلة فيه كالم كله رجم بالغيب، فالطبيعيون جعلوها لغلبة 
األخالط، وكثير من الحكماء ذكروا أن الصور منقوشة في ظل العرش فعند 
زوال الحجب الظلمانية تنتقش الصور الغيبية في غيب النفس، ومال إليه ابن =

َمِة.
َ ْ
ـَعبِْد َواأل

ْ
ُشكُّ ِف ال

َ
 بَِعرًيا، قَاَل])[: َوأ

َ
 َشاًة َول

َ
 ِدرَْهًما َول

َ
ِدينَاًرا َول

 )56( بَاُب َما َجاَء فِي ُرْؤَيِة])[ 
ـَمنَاِم)))

ْ
رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فِي ال

، َثنَا ُسْفيَاُن، َعْن  اٍر، َثنَا َعبُْد الرَّْحَِن ْبُن َمْهِديٍّ ُد ْبُن بَشَّ َثنَا حُمَمَّ 406 - َحدَّ

]406[ خ: 2276، جه: 3900، حم: 440/1.
)))  اعلم أن إيراد الرؤية في آخر الكتاب والخلقة في أوله إشارة إلى أن ينبغي أولً مالحظة 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ثم تطبيقه بعد الرؤية في المنام عليها. )س(.
)))  »جمع الوسائل« )230/2(.

)))  »الكشاف« )444/2(.
)4)  »شرح الشمائل« للمناوي )230/2(.



شامئل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  461

عربي، وزعم متقدمو المعتزلة أنها تخيالت ل حقيقة لها، والقاضي أبو بكر   =
أنها خواطر واعتقادات، وقال القاري))(: حقق البيضاوي في تفسيره أنها انطباع 
الصورة المنحدرة من أفق المتخيلة إلى الحس المشترك، والصادقة منها إنما 
تكون باتصال النفس بالملكوت لما بينهما من المناسبة عند فراغها عن تدبير 

البدن.

فتصير  المشترك  الحس  إلى  فترسلها  تناسبه  بصورة  تحاكيه  المتخيلة  إن  ثم   
مشاهدة، ثم إن كانت شديدة المناسبة لذلك المعنى بحيث ل يكون التفاوت إل 

بالكلية والجزئية استغنت الرؤيا عن التعبير وإل احتاجت إليه.

وقال المازري: مذهب أهل السنة أن حقيقة الرؤيا خلق اهلل تعالى في قلب النائم   
اعتقاداٍت كخلقها في قلب اليقظان، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، وخلقها 
َعَلٌم على أمور أخر يلحقها في ثاني الحال كالغيم علًما على المطر. وبسط شيء 

من ذلك في هامش »الكوكب الدري«))(.

ْحـوَِص، َعـْن َعبِْد اهلل، َعِن انلَّيِبرِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: »َمْن َرآن)))
َ ْ
يِب األ

َ
يِب إِْسَحاَق، َعْن أ

َ
أ

قال القاضي: إذا رآه على صفته المعروفة في حياته، فإن رآه على خالفها كانت رؤيا تأويل ل   (((
رؤيا حقيقة، وهذا القول ضعيف، بل الصحيح أنه رآه سواء كان على صفته المعروفة أو غيرها، 
ذكره المازني. »سّلم«. فإن قلت: قد رآه خلق كثير على وجوه مختلفة، قلنا: وهذه الختالفات 
ترجع إلى الرائين ل إلى المرئي كما في المرآة، فمن رآه متبسمًا يدل على أنه يستن بسنته ملسو هيلع هللا ىلص، 
ورؤيته غضبان على خالف ذلك، ومن رآه ناقصًا يدل على نقصان سنته، فإنه يرى الناظر الظاهر 

من وراء الزجاج األخضر ذا خضرة، وقس على هذا وهذا. »شرح المفتاح«. )س(.
)))  »جمع الوسائل« )230/2(.

)))  »الكوكب الدري« )188/3(.
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]1[ قال المناوي))(: أي: في حال المنام، وقول العصام: في وقت النوم، فيه نظر، 
انتهى. وفي »البذل«))( عن »فتح الودود«: وقيل: هذا مختص بصورته المعهودة، 
تلك  المرئية  الصورة  طابقت  فإن  المعلومة،  الشريفة  الشمائل  على  فيعرض 
الشمائل فهي رؤيا حق، وإل فاهلل أعلم بذلك، وقيل: بل في أّي صورة كانت، 
في هامش  كذا  الرائي،  أحوال  من  يجيء  إنما  الختالف  بأن  كثير  وقد رجحه 

»الكوكب«.

بأن  وأجيب  متحدان،  والجزاء  الشرط  بأن  الحديث  في  استشكل  رآني«  »فقد   ]2[
المبالغة أي: فقد رأى حقيقتي على كمالها ل  التناهي في  اتحادهما دال على 

شبهة ول ارتياب.

]3[ قال بعض شراح »المصابيح«: ومثله في ذلك جميع األنبياء والمالئكة، انتهى، 
وما ذكره احتمال جزم به البغوي في »شرح السنة«، وقال:وكذلك حكم القمرين 

والنجوم والسحاب الذي ينزل فيه الغيث ل يتمثل الشيطان لشيء منها.

]4[ »أبي حصين« بفتح حاء مهملة أول الحروف ثم صاد مهملة مكسورة، قال =

يَْطاَن َل َيتََمثَُّل يب])[«. ـَمنَاِم])[َفَقْد َرآن)))])[؛ فَإِنَّ الشَّ
ْ
ِف ال

اْبُن  ُد  حُمَمَّ َثنَا   :
َ

قَال  ، ـُمثَىنَّ
ْ
ال ْبُن  ُد  َوحُمَمَّ اٍر،  بَشَّ ْبُن  ُد  حُمَمَّ َثنَا  407 - َحدَّ

يِب ُهَريَْرَة قَاَل: 
َ
بِـي َصاِلٍح، َعْن أ

َ
يِب َحِصيـٍن]4[، َعْن أ

َ
َجْعَفٍر، َثنَا ُشْعبَُة، َعـْن أ

]407[ خ: 6197، م: 2266، د: 5023، ت: 2280، جه: 3901، حم: 469/2.
)))  قال الباقالني: معناه أن رؤياه صحيحة ليست بأضغاث، ويؤيده قوله: فقد رأى الحق أي: 

الرؤية الصحيحة. »ش«. )س(.
)))  »شرح الشمائل« للمناوي )231/2(.

)))  »بذل المجهود« )420/13(.
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انتهى.  التميمي،  البيجوري: هو أحمد بن عبد اهلل بن يونس  المناوي))) وتبعه   =
أنه عثمان بن عاصم األسدي فإن أحمد من  الظاهر  وليس بصواب عندي بل 

العاشرة كيف يروي عن الصحابي؟.

]1[ وطارق أي: والد أبي مالك صحابي، قد روى عنه ملسو هيلع هللا ىلص غير هذا الحديث، فثبتت 
صحبته.

]2[ بهمزة مفتوحة فمعجمة ساكنة فتحتية مفتوحة، »ق«))).

]3[ ذكره المصنف استطرادًا ولما أنه إن ثبت فيحصل للمصنف علو اإلسناد فإن بين 
المصنف وبين النبي ملسو هيلع هللا ىلص على هذا ثالثة: عليٌّ وخلٌف وعمٌرو، إل أنهم اختلفوا 

في َسماع خلٍف عن عمرو كما سيأتي.

]408[ حم: 472/3.
)))  »شرح الشمائل« للمناوي )232/2(.

)))  »جمع الوسائل« )233/2(.

ْو 
َ
ُر« أ  َيتََصوَّ

َ
يَْطاَن ل ـَمنَاِم َفَقْد َرآِن؛ فَإِنَّ الشَّ

ْ
قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َرآِن ِف ال

 يَتََشبَُّه يِب«.
َ

قَاَل: »ل

، َعْن  ْشَجِعرِّ
َ ْ
يِب َمالٍِك األ

َ
َثنَا ُقتَيْبَُة، َثنَا َخلَُف ْبُن َخِليَفَة، َعْن أ 408 - َحدَّ

ـَمنَاِم َفَقْد َرآِن«.
ْ
بِيِه قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َرآِن ِف ال

َ
أ

ْشيََم، 
َ
أ بْـِن  َطـاِرِق  بْـُن  َسْعـُد  ُهَو:  َهـَذا  َمـالٍِك  بُو 

َ
َوأ بُو ِعيـىَس: 

َ
أ قَاَل 

ْصَحاِب انلَّيِبرِّ ملسو هيلع هللا ىلص، و َقَْد َرَوى َعِن انلَّيِبرِّ ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
ْشيَـَم])[ ُهـَو ِمْن أ

َ
َوَطاِرُق])[ ْبُن أ

يُْت 
َ
َّ بْـَن ُحْجـٍر يَـُقـوُل: قَاَل َخـلَُف بْـُن َخِليـَفَة: َرأ َحاِديـَث، وََسِمْعُت])[ َعِ

َ
أ
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 ]1[ اختلف في سماع خلف عن عمرو، قال الحافظ في »تهذيبه«))): قال عبد اهلل 
ابن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: قال رجل لسفيان بن عيينة: يا أبا محمد! 
فقال:  حريث  بن  عمرو  رأى  أنه  يزعم  خليفة،  بن  خلف  له:  يقال  رجل  عندنا 
كذب، لعله رأى جعفر بن عمرو بن حريث، وقال أبو الحسن الميموني: سمعت 
أبا عبد اهلل يسأل: هل رأى خلٌف عمرًا؟ قال: ل، ولكنه عندي شبه عليه، هذا ابن 
عيينة وشعبُة والحجاج لم يروا عمرو بن حريث ويراه خلف؟ هذا وقد روي عن 
خلف بن خليفة قال: فرض لي عمر بن عبد العزيز وأنا ابن ثمان سنين، وعلى 
هذا فيكون مولده على هذا سنة 91هـ أو92هـ، ألن ولية عمر كانت سنة 99هـ، 
فيبعد إدراكه لعمرو بن حريث بعدًا بينًا فإن عمًرا توفي 85 هـ، قال الحافظ في 
»التقريب«))) في ترجمة خلف: اّدعى أنه رأى عمرو بن حريث الصحابي، فأنكر 

عليه ذلك ابُن عيينة وأحمُد، انتهى.

]2[ ألنه تعالى وإن أمكنه في التصور بأّي صورة أراد لم يمكنه من التصور بصورته ملسو هيلع هللا ىلص، =

]409[ حم: 342/2.
)))  »تهذيب التهذيب« )151/3(.

)))  »تقريب التهذيب« )1731(.

نَا ُغاَلٌم َصِغرٌي.
َ
َعْمَرو ْبَن ُحَريٍْث])[ َصاِحَب انلَّيِبرِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوأ

َعْن  ِزَياٍد،  بْـُن  ـَواِحتِد 
ْ
ال َعبُْد  َثنَـا  َسِعيـٍد،  اْبُن  ُهـَو  ُقتَيْـبَـُة  َثنَا  َحدَّ  -409

بَا ُهَريَْرَة َيُقوُل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
َ
ُه َسِمَع أ نَـّ

َ
بِـي، أ

َ
ثَِنـي أ َعـاِصِم بْـِن ُكَيْـٍب، َحدَّ

يِب: 
َ
 يَـتََمثَّلُِن«، قَاَل أ

َ
يْـَطـاَن])[ ل ـَمـنَاِم َفَقـْد َرآنِـي؛ فَإِنَّ الشَّ

ْ
»َمـْن َرآِن ِف ال

ُت: 
ْ
ٍّ َفُقل ـَحَسَن ْبَن َعِ

ْ
ْيتُُه، فََذَكرُْت ال

َ
ُت: قَْد رَأ

ْ
ثْـُت بِـِه اْبَن َعبَّـاٍس، فَـُقل فََحدَّ
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قال المناوي))): حكي عن البارزي، واليافعي، والجيلي، والشاذلي، والمرسي،   =
أبي  ابن  قال  يقظة)))،  رأوه ملسو هيلع هللا ىلص  أنهم  وغيرهم  القسطالني  والقطب  وفا،  وعلي 
ب بكرامات األولياء فال كالم معه، وإل  ُيكذِّ إن كان ممن  جمرة: ومنكر ذلك 
فهذه منها إذ يكشف لهم بخرق العادة على أشياء في العالم العلوي والسفلي، اهـ.

]1[ قال القاري))): أي: الحسن كان ُيشبِه النبَي ملسو هيلع هللا ىلص وعكسه المناوي)4) فقال: أي: 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يشبه الحسن، وكل منهما رجح مختاره وتعقب عكسه، واألوجه 

عندي ما قال القاري.

]2[ وكان يكتب المصاحف إشارة إلى بركة عمله وشرفه فلذا رأى هذه الرؤيا العظيمة.

]410[ حم: 361/1.
)))  »شرح الشمائل« للمناوي )231/2(.

)))  وما قيل: من أنه لو صح ذلك لكان هؤلء صحابة: ُرّد بأن الصحبة شرطها الجتماع في الحياة، 
وهذا من خوارق العادات، والخوارق ل تنقض ألجلها القواعد، قاله الباجوري. )ص: 654(.

)))  »جمع الوسائل« )234/2(.
)4)  »شرح الشمائل« للمناوي )234/2(.

َشبَّْهتُُه بِِه، َفَقاَل اْبُن َعبَّاٍس: إِنَُّه َكَن يُْشِبُهُه])[.

ْبُن َجْعَفٍر،  ُد  ، َوحُمَمَّ يِب َعِديٍّ
َ
أ اْبُن  َثنَا  اٍر، َحدَّ بَشَّ ْبُن  ُد  َثنَا حُمَمَّ 410 - َحدَّ

ـَفـارِِسرِّ ـ َوَكَن يَْكتُـُب])[ 
ْ
يـلََة، َعـْن يَـِزيَد ال يِب َجِ

َ
َثنَـا َعـوُْف ْبُن أ : َحدَّ

َ
قَـال

ُت ِلبِْن 
ْ
ـَمنَـاِم َزَمـَن ابِْن َعبَّـاٍس، َفُقل

ْ
يُْت انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف ال

َ
ـَمَصاِحَف ـ قَاَل: رَأ

ْ
ال

يُْت رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِف انلَّْوِم، َفَقاَل اْبُن َعبَّاٍس: إِنَّ رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
َعبَّاٍس: إِنرِّ رَأ

ْن يَتََشبََّه يِب، َفَمْن َرآِن ِف انلَّْوِم َفَقْد َرآِن«، 
َ
 يَْستَِطيُع أ

َ
يَْطاَن ل َكَن َيُقوُل: »إِنَّ الشَّ
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البائن  بين  أو  وقليله،  اللحم  كثير  بين  أي:  رجلين  بين  رجل  هو  أي:  »رجاًل«   ]1[
بينهما، والظرف خبر مقدم لقوله: جسمه  أنه كان متوسطًا  والقصير، والمعنى 
ولحمه، أو هو فاعل الظرف ، قاله القاري))). وكذا قال المناوي))): أن جسمه 

مبتدأ مؤخر وبين رجلين خبره أو هو فاعل الظرف.

]2[ قال القاري))): أي: من األذن إلى األذن األخرى إشارة إلى عرضها.

]3[ قيل: هذا بيان لطولها كما أن األول بيان لعرضها، تأمل.

]4[ قال القاري)4): فيه إشعار بأنه ذكر نعوًتا أخر وأنه نسيها، وهذا هو الظاهر المتبادر 
»ما«  أن  بعضهم  وعن  قال:  حيث  به  صرح  شارًحا  رأيت  ثم  يخفى،  ل  كما 
استفهامية بأن قال الراوي شيئًا آخر فنسيه عوف فقال على طريق الستفهام: ول 
أدري ما كان إلخ، قلت: وهو أوجه مما قال المناوي)5) ولفظه: أي: ل أعلم الذي 

وجد من صفاته في الخارج مع هذا النعت هل هو مطابق أو ل، انتهى.

)))  »جمع الوسائل« )235/2(.
)))  »شرح الشمائل« للمناوي )235/2(.

)))  »جمع الوسائل« )235/2(.

)4)  »جمع الوسائل« )235/2(.
)5)  »شرح الشمائل« للمناوي )235/2(.

ْنَعُت لََك رَُجاًل 
َ
ْيتَُه ِف انلَّْوِم؟ قَاَل: َنَعْم، أ

َ
ِي رَأ

َّ
ْن َتنَْعَت َهَذا الرَُّجَل اذل

َ
َهْل تَْستَِطيُع أ

، َحَسُن  ـَعيْننَْيِ
ْ
ال َحُل 

ْ
ك

َ
أ ـبَيَاِض، 

ْ
ال  

َ
إِل ْسَمُر 

َ
أ َولَـْحُمُه  ])[، ِجْسُمُه  الرَُّجلنَْيِ َبنْيَ 

ْت 
َ
 َهِذهِ، قَْد َمَل

َ
ْت حِلْيَتُُه َما َبنْيَ َهِذهِ])[ إِل

َ
ـوَْجِه، قَْد َمَل

ْ
يُل َدَوائِِر ال ِحِك، َجِ الضَّ

ْدرِي]4[ َما َكَن َمَع َهَذا انلَّْعِت ـ َفَقاَل اْبُن َعبَّاٍس: لَْو 
َ
 أ

َ
َْرُه])[ ـ قَاَل َعوٌْف: َول

َ
ن

ْن َتنَْعتَُه فَْوَق َهَذا.
َ
ـيََقَظِة َما اْستََطْعَت أ

ْ
ْيتَُه ِف ال

َ
َرأ
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]1[ »قال أبو عيسى« إلخ، غرض المصنف بيان أن مسمى يزيد رجالن متقاربا العصر، 
فهذا الذي رآه عليه السالم في المنام هو يزيد بن هرمز رأى ابن عباس وروى عنه، 
ويزيد اآلخر الرقاشي لم يدرك ابن عباس، ثم كون يزيد الرقاشي غير يزيد بن 
هرمز ل غبار عليه، وأما كون يزيد الفارسي هو ابن هرمز كما جزم به المصنف 
مختلف فيه عند أهل الرجال، قال الحافظ))) في ترجمة ابن هرمز: قال ابن أبي 
حاتم: اختلفوا هل هو يزيد الفارسي أو غيره؟ فقال ابن مهدي وأحمد: هو ابن 
هرمز، وأنكر يحيى القطان أن يكونا واحدًا، وسمعت أبي يقول: يزيد بن هرمز 
، وقال  هذا ليس بيزيد الفارسي، انتهى. ثم ترجم الحافظ ليزيد الفارسي مستقالًّ

فيه: قال بعضهم: إنه يزيد بن هرمز، والصحيح أنه غيره.

]2[ بضم الهاء والميم ممنوع من الصرف.

نبه  يزيد هو عـوف األعرابي،  الراوي عن  يعنـي عـوف  ]3[ هذا كالم مستأنف، 
بذلك لشهـرته به، قال الحافظ في »تهذيبه«))): عوف بن أبي جميلة المعروف 

باألعرابي. )))

)))  »تهذيب التهذيب« )369/11(.
)))  »تهذيب التهذيب« )166/8(.

)))  ثقة رمي بالقدر وبالتشيع. »تقريب التهذيب« )5215(.

قَْدُم 
َ
أ وَُهَو  ُهْرُمَز])[،  ْبُن  يَِزيُد  ُهَو:  ـَفارِِسُّ 

ْ
ال َوَيِزيُد  بُو ِعيىس])[: 

َ
أ قَاَل 

َعنُْهَما  رَِضَ اهلل  َعبَّاٍس  ابِْن  َعِن   ، ـَفارِِسُّ
ْ
ال يَِزيُد  َوَرَوى   ، قَاِشرِّ الرَّ يَِزيَد  ِمْن 

 ، قَاِشُّ بَاَن الرَّ
َ
أ ْبُن  لَْم يُْدرِِك اْبَن َعبَّاٍس، وَُهَو يَِزيُد  قَاِشُّ  َوَيِزيُد الرَّ َحاِديَث، 

َ
أ

قَاِشُّ ِكاَلُهَما ِمْن  ، َوَيِزيُد الرَّ ـَفارِِسُّ
ْ
نَِس بِْن َمالٍِك، َوَيِزيُد ال

َ
وَُهَو يَْروِي َعْن أ

. ْعَرايِبُّ
َ ْ
يلََة ُهَو: َعوٌْف األ يِب َجِ

َ
ِة، وََعوُْف])[ ْبُن أ ـبَْصَ

ْ
ْهِل ال

َ
أ
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]1[ سنًّا. 

]2[ »أنا أكبر من قتادة« لعل غرض المصنف بذكر هذا القول أن رواية قتادة عن ابن عباس 
معروفة، ولما كان عوف أكبر منه فروايته عن الراوي عن ابن عباس غير مستبعد.

]3[ فإن الزهري هو محمد بن مسلم، وابن أخيه هذا هو محمد بن عبد اهلل بن مسلم، 
فالبن األول مرفوع، والبن الثاني مجرور.

]4[ وهو محمد بن مسلم المعروف بابن شهاب الزهري.

يعني كما هو  فزاد لفظ  الشيخ  الراوي نسي لفظ  الرواة، ولعل  ]5[ تفسير من أحد 
المعروف عند المحدثين.

ذكره  أحالم،  ول  فيها  أضغاث  ل  الثابة  أي:  الصحيحة  المتحققة  الرؤية  أي:   ]6[
معنى  فهو  الموهوم  ل  الثابت  األمر  رأى  أي:  المناوي))(:  وقال  الكرماني))(، 

رآني، والحق مفعول به، وفي نسخة: رآني الحق، وعليه فالحق مفعول مطلق.

، َثنَا انلَّْضُ ْبُن ُشَميٍْل قَاَل:  ِخُّ
ْ
ـبَل

ْ
ٍم ال

ْ
بُو َداوَُد ُسلَيَْماُن ْبُن َسل

َ
َثنَا أ 411 - َحدَّ

])[ ِمْن َقتَاَدَة])[. َبُ
ْ
ك

َ
نَا أ

َ
: أ ْعَرايِبُّ

َ ْ
قَاَل َعوٌْف األ

َسْعٍد،  بِْن  إِبَْراِهيَم  ْبُن  َيْعُقوُب  َثنَا  َحدَّ ِزَياٍد،  يِب 
َ
أ ْبُن  َعبُْد اهلل  َثنَا   -  412

بُو 
َ
بُو َسلََمَة: قَاَل أ

َ
ِه]4[ قَاَل: قَاَل أ ، َعْن َعمرِّ خ])[ ابِْن ِشَهاٍب))) الزُّْهرِيُّ

َ
َثنَا اْبُن أ َحدَّ

.]6[» ـَحقَّ
ْ
ى ال

َ
َقتَاَدَة: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َرآِن ـ َيْعن]5[ ِف انلَّْوِم ـ َفَقْد رَأ

]412[ خ: 6996.
تتابع اإلضافات، أي: باإلضافة ل بالصفة، فالياء إعراب ل للمتكلم. )س(.  (((

)))  انظر: »جمع الوسائل« )235/2(.
)))  »شرح الشمائل« للمناوي )236/2(.
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]1[ بضم ففتح فمشددة مفتوحة، »ق«))(.

]2[ قال المناوي))(: أي: ل يمكنه أن يظهر ألحد بصورتي، فمعنى التخيل يقرب من 
معنى التصور، وقال القاري)4(: أي: فال تكون رؤياي عن أضغاث.

]3[ إيراد المصنف هذا األثر والذي بعده مع عدم مالئمتهما لعنوان الباب بمنزلة =

َثنَا َعبُْد  َسٍد، 
َ
أ ْبُن  نَا ُمَعل])[ 

َ
أ الرَّْحَِن،  ْبُن َعبِْد  َثنَا َعبُْد اهلل  413 - َحدَّ

نَّ رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: »َمْن َرآِن ِف 
َ
نٍَس: أ

َ
ـُمْختَاِر، َثنَا ثَابٌِت، َعْن أ

ْ
ـَعِزيِز ْبُن ال

ْ
ال

ـُمْؤِمِن ُجزٌْء ِمْن 
ْ
 َيتََخيَُّل يِب«])[ قَاَل: »َوُرْؤَيا ال

َ
يَْطاَن ل ـَمنَاِم َفَقْد َرآِن؛ فَإِنَّ الشَّ

ْ
ال

ةِ«. ْرَبِعنَي ُجزًْءا))) ِمَن انلُّبُوَّ
َ
ِستٍَّة َوأ

ـُمبَارَِك: 
ْ
يِب َيُقوُل: قَاَل َعبُْد اهلل ْبُن ال

َ
ٍّ قَاَل: َسِمْعُت أ ُد ْبُن َعِ َثنَا])[ حُمَمَّ 414 - َحدَّ

]413[ خ: 6994، ت: 2272، ن في الكبرى: 7577، جه: 3893، حم: 269/3.
الخاص  العدد  بهذا  وتخصيصه  جزًءا،  وأربعين  ستة  إلى  النبوة  أجزاء  تقسيم  وجه    (((
عبارة  والستة  سنًة،  عشرين  عن  عبارة  وأربعون  سنًة،  وعشرون  ثالث  البعثة  زمان  أن 
عن الثالث بتنصيف الستة أو نصف السنة ستة أشهر، فضعف الثالث والعشرين ستة 
الوحي  نـزول  قبل  بالرؤيا  مؤثرًا  البعثة  أول  في  السالم  عليه  النبي  وكان  وأربعون، 
مقدار ستة أشهر، فحينئٍذ كانت الرؤيا جزء منه، وهذا وجه وجيه، وقيل: المراد بالعدد 
والرؤيا  خصلًة،  وأربعون  ستة  للنبي ملسو هيلع هللا ىلص  كان  أي:  الحميدة  الخصال  المخصوص 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  أبو هريرة عن  الذي رواه  الحديث  التوجيه  الصالحة جزء منها، ويؤيد هذا 
الصالحة« رواه  الرؤيا  قال:  المبشرات؟  وما  قالوا:  المبشرات،  إل  النبوة  يبق من  »لم 

البخاري. )6990( )س(.
)))  »جمع الوسائل« )237/2(.

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )237/2(.
)4)  »جمع الوسائل« )235/2(.
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الوصية منه رحمه اهلل بالحتياط في األخذ واعتبار من يؤخذ عنه، ولذا التزم أكثر   =
المحدثين بيان تراجمهم في أول مؤلفاتهم أو أواخرها، واتباعًا لصنيعهم ذكرت 
أسماء مشايخي هاهنا أولً، لكن لما ذكرت ذلك بشيء من التفصيل في مقدمة 
فعليه  الطالع  أراد  من  هاهنا،  من  الثاني  النظر  في  حذفتها  المسالك«  »أوجز 

بمقدمة »األوجز«))).

عنه  اجتنب  ولذا  خطره،  لشدة  بلية  وعده  عام،  والخطاب  المجهول  بصيغة   ]1[
أبو حنيفة وسائر األتقياء، »ق«، »م«))).

]2[ اسم فعل بمعنى الزم، ويزاد الباء في معموله كثيرًا لضعفه في العمل.

]3[ وهذا األثر أخرجه صاحب »المشكاة« برواية مسلم، وقال صاحب »التنقيح«: 
أخرجه مرفوعًا الحاكم في تاريخه، وابن عدي في »الكامل« عن أنس، وأبو نصر 
المرفوع  إسناد  في  لكن  هريرة،  أبي  عن  غريب  وقال:  »اإلبانة«  في  السجزي 
ضعف، والصحيح أنه قول ابن سيرين، انتهى. وقال المناوي))): روى الخطيب 
وغيره عن الحبر: ل تأخذوا الحديث إل عمن تجيزون شهادته، انتهى. ورقم 

عليه في »الجامع الصغير« بالضعف.

)))  »أوجز المسالك« )1/ 153- 140(.
)))  »جمع الوسائل« )239/2(.

)))  »شرح الشمائل« للمناوي )240/2(.

ثَِر.
َ ْ
ـَقَضاِء َفَعلَيَْك])[ بِاأل

ْ
إَِذا اْبتُِليَت])[ بِال

َرنَا ابْـُن  ـَ ْخب
َ
ثَـنَـا انلَّـْضـُر، أ ، َحدَّ ـُد بْـُن َعِلـيٍّ َثنَـا ُمـَحـمَّ 415 - َحدَّ

ُخُذوَن 
َ
ْن تَأ ـَحِديُث])[ ِديٌن، فَاْنُظُروا َعمَّ

ْ
َعـوٍْف، َعـِن ابْـِن ِسيـِريَن قَـاَل: َهـَذا ال
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]1[ قال ميرك: وقع في أكثر الروايات بلفظ: إن هذا العلم دين إلخ. كما رواه مسلم وغيره، 
قال القاري))(: وفي رواية الديلمي عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: العلم دين والصالة 
دين فانظروا عمن تأخذون هذا العلم، وكيف تصلون هذه الصالة، فإنكم تسألون 
يوم القيامة، قال الطيبي: التعريف فيه للعهد، وهو ما جاء به الرسولملسو هيلع هللا ىلص من الكتاب 
والسنة، وهما أصول الدين، والمراد بالمأخوذ منه العدول الثقات المتقنون، انتهى. 
هذا وأنا معترف بأن مشايخي كلهم ثقات عدول كما ذكرت شيئًا من مآثرهم في   

مقدمة »األوجز« فأنا أفتخر بحمد اهلل تعالى بمشايخي العظام وأقول مفتخرًا:
إذا جـمعتنـا يا جريـر املجامعأولئك أشياخي فجئني بمثلهم

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا ومولنا حممد وآله   
وصحبه أمجعني برمحتك يا أرحم الرامحني، الثامن من أخرى اجلامدين 1344هـ اجلمعة، 
هذا أوان الفراغ من ابتداء تأليفي هلذه التعليقات، ثم كررت النظر عليها ي سنة ستني بعد 
ألف وثالثامئة، وأضفت بعض احلوايش، ووقع الفراغ عنها ليلة الثنني الرابع والعرشين 

من ذي احلجة، جعله اهلل تعاىل خالصًا لوجهه الكريم، فإنه بر جواد غفور رحيم))(.

ِدينَُكْم)))])[.

الرتغيب  هو  الكتاب  آخر  ي  إيرادها  وجه  وكان  ظاهرة،  غري  الباب  بعنوان  احلديثني  هذين  مناسبة    (((
أنه قد يورد ي الفتتاح ما يناسب كإيراد »إنام األعامل  باحلديث ليكون الختتام يناسب املقصود كام 

بالنيات« ي أول »املشكاة«. )س(.
)))  »جمع الوسائل« )240/2(.

 /3 الكتاب الجليل يوم األربعاء بعد العصر  )))  بحمد اهلل وتوفيقه قد فرغت من خدمة هذا 
ربيع اآلخر 1438هـ، الموافق 13/ يناير 2016م.

اللهم تقبله منا كما تقبلت من عبادك المقربين الصالحين، واجعله خالصًا لوجهك الكريم،   
واغفر لنا ما وقع منا من الخطأ والزلل، وما ل ترضى به من العمل، فإنك غفور رحيم.

تقي الدين الندوي المظاهري
مدينة العين إمارة أبو ظبي

دولة اإلمارات العربية المتحدة
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فهرس األحاديث والثار

رقم احلديثالراويطرف احلديث

]أ[

ُأ 186ابن عباسَأُأَصيلِّ َفَأَتَوضَّ

21بريدةاْبُسُطوا

344عمرو بن العاصَأُبو َبْكٍر َخرْيٌ

179جابر بن عبد اهللَأَتاَنا النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِي َمنِْزلِنَا َفَذَبْحنَا َلُه َشاًة

325ابن عباسَأَتْبِكنَي ِعنَْد َرُسوِل اهلل؟

ٍة ََذ َخاَتًا ِمْن فِضَّ 88ابن عمراختَّ

ُه ُه مِمَّا َييِل َكفَّ ٍة، َوَجَعَل َفصَّ ََذ َخاَتًا ِمْن فِضَّ 101ابن عمراختَّ

ََذ َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َخاَتًا ِمْن َذَهٍب 104ابن عمراختَّ

ََذ َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َخاَتًا ِمْن َوِرٍق 94ابن عمراختَّ

252عائشةَأَتْدُروَن َما ُخَراَفُة؟ 

ْحَبِة ، بُِكوٍز ِمْن َماٍء َوُهَو ِي الرَّ 209النزال بن سربةَأَتى َعيِلٌّ

َراُع 167أبو هريرةُأِتَ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِلْحٍم َفُرفَِع إَِلْيِه الذِّ
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رقم احلديثالراويطرف احلديث

ُأِتَ َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بَِتْمٍر َفَرَأْيُتُه َيْأُكُل َوُهَو ُمْقٍع ِمَن 
اْلـُجوِع

142أنس بن مالك

203، 356الربيع بنت معوذَأتيُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص بِِقنَاٍع ِمْن ُرَطٍب َوَأْجٍر ُزْغٍب 

43تيم الربابَأَتْيُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَمِعي اْبٌن يل

58معاوية بن قرة عن أبيهَأَتْيُت َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِي َرْهٍط ِمْن ُمَزْينََة لِنَُباِيَعُه

23عبد اهلل بن رسجسَأَتْيُت َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو ِي َناٍس ِمْن َأْصَحابِِه

322عبد اهلل بن الشخريَأَتْيُت َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو ُيَصيلِّ َوجِلَْوفِِه َأِزيٌز

331أنس بن مالكاْجِلِس ِي َأيِّ َطِريِق اْلـَمِدينَِة ِشْئِت َأْجِلْس إَِلْيِك

360أنس بن مالكاْحَتَجَم َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َحَجَمُه َأُبو َطْيَبَة

362ابن عباساْحَتَجَم ِي اأْلَْخَدَعنْيِ َوَبنْيَ اْلـَكتَِفنْيِ

اَم َأْجَرُه 361عيلاْحَتَجَم َوَأَمَريِن َفَأْعَطْيُت اْلـَحجَّ

365أنس بن مالكاْحَتَجَم َوُهَو حُمِْرٌم َبَمَلٍل َعىَل َظْهِر اْلـَقَدِم

َا َل َتْدُخُلَها َوِهَي َعُجوٌز وَها َأهنَّ 240احلسنَأْخرِبُ

325ابن عباسَأَخَذ َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اْبنًَة َلُه َتْقِض َفاْحَتَضنََها

122حذيفة اليامنَأَخَذ َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بَِعَضَلِة َساِقي َأْو َساِقِه

َتاَرَة 385أنس بن مالكآِخُر َنْظَرٍة َنَظْرُتَا إىَِل َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َكَشَف السِّ

َأْخَرَج إَِلْينَا َأَنُس ْبُن َمالٍِك َنْعَلنْيِ َجْرَداَوْيِن هَلاَُم 
ِقَباَلِن

77عيسى بن طهامن
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رقم احلديثالراويطرف احلديث

َأَخَرَج إَِلْينَا َأَنُس ْبُن َمالٍِك َقَدَح َخَشٍب َغِليًظا 
ُمَضبًَّبا بَِحِديٍد

195عيسى بن طهامن

119أبو موسى األشعريَأْخَرَجْت إَِلْينَا َعاِئَشُة ِكَساًء ُمَلبًَّدا َوإَِزاًرا َغِليًظا

154زهدم اجلرمياْدُن َفإيِنِّ َرَأْيُت َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيْأُكُل حَلَْم َدَجاٍج

190عمر بن أيب سلمةاْدُن َيا ُبنَيَّ َفَسمِّ اهلل َتَعاىَل َوُكْل بَِيِمينَِك َوُكْل مِمَّا َيِليَك

414عبد اهلل بن املباركإَِذا اْبُتِليَت بِاْلـَقَضاِء َفَعَلْيَك بِاأْلََثِر

ُه حْيَاَن َفاَل َيُردُّ 221أبو عثامن النهديإَِذا ُأْعطَِي َأَحُدُكُم الرَّ

189عائشةإَِذا َأَكَل َأَحُدُكْم َفنَِسَ َأْن َيْذُكَر اهلل َتَعاىَل َعىَل َطَعاِمِه

84أبو هريرةإَِذا اْنَتَعَل َأَحُدُكْم َفْلَيْبَدْأ بِاْلـَيِمنِي

351عيل بن أيب طالبإَِذا َرَأْيُتْم َطالَِب َحاَجٍة ِيْطُلُبَها َفَأْرفُِدوُه

ْيِل َفْلَيْفَتتِْح َصاَلَتُه بَِرْكَعَتنْيِ  إَِذا َقاَم َأَحُدُكْم ِمَن اللَّ
َخِفيَفَتنْيِ

268أبو هريرة

ُه َأْتَقى َوَأْبَقى 120األشعث بن سليماْرَفْع إَِزاَرَك، َفإِنَّ

َدَقَة ا َل َنْأُكُل الصَّ 21بريدةاْرَفْعَها، َفإِنَّ

350عائشةاْسَتْأَذَن َرُجٌل َعىَل َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َوَأَنا ِعنَْدُه

248أبو هريرةَأْشَعُر َكِلَمٍة َتَكلََّمْت هِبَا اْلـَعَرُب َكِلَمُة َلبِيٍد

178سلمىاْصنَِعي َلنَا َطَعاًما مِمَّا َكاَن ُيْعِجُب َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

ٌء؟ 173أم هانئَأِعنَْدِك يَشْ
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396سامل بن عبيدُأْغِمَي َعىَل َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِي َمَرِضِه َفَأَفاَق

املغرية، أبو هريرةأفال أكون عبدًا شكورًا
 ،262 ،361

263

327أنس بن مالكأفيكم رجل مل يقارف الليلة؟

112أنس بن مالكاقتلوه )يعني ابن خطل(

323عبد اهلل بن مسعوداقرأ عيل

166املغرية بن شعبةأقّصه لك عىل سواك أو قصه

11الرباء بن عازبأكان وجه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مثل السيف؟

310عائشةأكان خيّص من األيام شيئًا؟

317عبد اهلل بن أيب قيسأكان يرّس بالقراءة أم جيهر؟

288معاذةأكان يصيل الضحى؟

49ابن عباساكتحلوا باإلثمد

200عائشةأكل البطيخ بالرطب

146سهل بن سعدأكل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص النقي

155سفينةأكلت مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حلم حبارى

165عبد اهلل بن احلارثأكلنا مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص شواء

152النعامن بن بشريألستم ي طعام وءاب؟

132، 139أبو جحيمةأما أنا فال آكل متكئًا
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182عائشةأما إين أصبحت صائاًم

120األشعث بن سليمأمالك ي أسوة؟

391عائشةإن أبا بكر دخل عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص

390ابن عباس، عائشةإن أبا بكر قبل النبي ملسو هيلع هللا ىلص

293أبو أيوب األنصاريإن أبواب السامء تفتح عند زوال

اِعُر َكِلَمُة َلبِيٍد 242أبو هريرةإِنَّ َأْصَدَق َكِلَمٍة َقاَلـَها الشَّ

171عبد اهلل بن جعفرإن أطيب اللحم حلم الظهر

360محيدإن أفضل ما تداويتم به احلجامة

240احلسنإن اجلنة ل تدخلها عجوز

178سلمىأن احلسن بن عيّل وابن عّباس وابن جعفر أتوها

324عبد اهلل بن عمروإن الشمس والقمر آيتان

410يزيد الفاريسإّن الشيطان ل يستطيع أن يتشّبه يب

90أنس بن مالكإِنَّ اْلـَعَجَم َل َيْقَبُلوَن إِلَّ ِكَتاًبا َعَلْيِه َخاَتٌم

90أنس بن مالكإن العجم ل يقبلون إل كتابًا عليه خاتم

372أبو هريرةإن اهلل مل يبعث نبيًّا ول خليفة

194أنس بن مالكإن اهلل لريىض عن العبد

250عائشةإن اهلل يؤيد حسان بروح القدس
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رقم احلديثالراويطرف احلديث

372أبو هريرةإن املستشار مؤتن

325ابن عباسإن املؤمن بكل خري

380عائشةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َماَت َوُهَو اْبُن َثاَلٍث َوِستِّنَي َسنًَة

73بريدةأّن النّجايش أهدى للنّبّي ملسو هيلع هللا ىلص خّفني

252عائشةإن خرافة كان رجاًل

162أنس بن مالكإن خياطًا دعا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لطعام

52ابن عباسإن خري أكحالكم اإلثمد

233عيل بن ربيعةإن ربك ليعجب من عبده

341أنس بن مالكإن رجاًل خياطًا دعا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

239أنس بن مالكإن زاهرًا باديتنا

270أبو سلمة بن عبد الرمحنإن عينّي تنامان

249عمر بن الرشيدإن كاد ليسلم

236أنس بن مالكإن كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ليخالطنا حتى

34عائشةإن كان رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص  ليحب التيمن ي طهوره

370عائشةإن كنا آل حممد نمكث شهرًا

366جبري بن مطعمإن يل أسامء أنا حممد

360محيدإّن من أمثل دوائكم احلجامة
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245الرباء بن عازبأنا النّبّي ل كذب

344عمرو بن العاصأنا خري أم عمر؟

188أبو أيوب األنصاريإنا ذكرنا اسم اهلل حني أكلنا

47اجلهذمةأنا رأيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خيرج من بيته

401أبو البخرتيإنا ل نورث

123أبو هريرةإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغري مكرتث

366جبري بن مطعمأنا حممد وأنا أمحد

287عيل بن أيب طالبإّنكم ل تطيقون ذلك

185ابن عباسإنام أمرت بالوضوء

40عبد اهلل بن عمرإنام كان شيبه نحوًا من عرشين

328عائشةإنام كان فراشه الذي ينام عليه من أدم

397أنس بن مالكإنه قد حرض من أبيك ما ليس

295عبد اهلل بن السائبإهنا ساعة تفتح فيها أبواب السامء

ا 164أم سلمةأهنا قربت إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص جنبًا مشويًّ

77أنس بن مالكأهنام كانتا نعيل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

323عبد اهلل بن مسعودإين أحب أن أسمعه عن غريي

338أنس بن مالكإين حاملك عىل ولد ناقة
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78عبيد بن جريجإين رأيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يلبس النعال

ا 237أبو هريرةأين ل أقول إل حقًّ

232عبد اهلل بن مسعودإين لعرف آخر أهل النار

229أبو ذرإين ألعلم أول رجل يدخل

373سعد بن أيب وقاصإين ألول رجل أهراق دمًا

ُل َرُجٍل َرَمى بَِسْهٍم 373سعد بن أيب وقاصإيِنِّ أَلَوَّ

325ابن عباسإين لست أبكي

18رميثةاهتز له عرش الرمحن

74املغرية بن شعبةأهدى دحية للنّبّي ملسو هيلع هللا ىلص خّفني

110الزبري بن العوامأوجب طلحة

86أبو هريرةأول من عقد عقدًا واحدًا عثامن

177أنس بن مالكأومل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن صفّية بتمر

312أبو صالحأّي العمل كان أحّب إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟

68سمرة بن جندبالبسوا البياض

275حذيفة بن اليامناهلل أكرب ذو امللكوت

ا ل رياء فيه 334أنس بن مالكاللهّم اجعله حجًّ

387عائشةاللهّم أعنّي عىل منكرات املوت
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رقم احلديثالراويطرف احلديث

201أبو هريرةاللهم بارك لنا ي ثامرنا

256حذيفةاللهم باسمك أموت وأحيا

60أبو سعيد اخلدرياللهم لك احلمد كام كسوتنيه

]ب[

265ابن عباسبات عند ميمونة وهي خالته

71أبو هريرةبخ بخ يتمّخط أبو هريرة ي الكّتان

187سلامنبركة الطعام الوضوء قبله

374أبو نعامة العدويبعث عمر بن اخلطاب عتبة

202الربيع بنت معوذبعثني معاذ بن عفراء بقناع من رطب

355عمر بن اخلطابهبذا أمرت

350عائشةبئس ابن العشرية أو أخو العشرية

18عيل بن أيب طالببني كتفيه خاتم النبوة

]ت[

307أبو هريرةتعرض األعامل يوم اإلثنني

314يعىل بن مملكتنعت قراءة مفرسة

176أبو هريرةتوضأ من أكل ثور أقط

381ابن عباستوي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهو ابن مخس وستني



482 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فهرس األحاديث واآلثار 

رقم احلديثالراويطرف احلديث

393عائشةتوي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يوم اإلثنني

395عائشةتوي رسول اهلل يوم اإلثنني ودفن

َ َوُهَو اْبُن َثاَلٍث َوِستِّنَي َسنًَة  388ابن عباسُتُويِّ

]ث[

218ابن عمرثالث ل ترد: الوسائد

]ج[

21بريدةجاء سلامن إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حني قدم املدينة

338جابرجاءين رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ليس براكب بغل ول برذون

247جابر بن سمرةجالست رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أكثر من مائة

253عائشةجلست إحدى عرشة امرأة

]ح[

334أنس بن مالكحج رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عىل رحل رث

252عائشةحدث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ذات ليلة نساءه

396سامل بن عبيدحرضت الصالة

285ابن عمرحفظت منه ثامين ركعات

256حذيفةاحلمد هلل الذي أحيانا

184، 259أبو سعيد، أنساحلمد هلل الذي أطعمنا
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رقم احلديثالراويطرف احلديث

233عيل بن أيب طالباحلمد هلل ثالثًا

192أبو أمامةاحلمد هلل محدا كثريًا طيبًا

]خ[

345أنس بن مالكخدمته عرش سنني

69عائشةخرج ذات غداة وعليه مرط

372أبو هريرةخرج ي ساعة ل خيرج فيها

185ابن عباسخرج من اخلالء فقّرب إليه

180جابرخرج وأنا معه فدخل

َخَضَب َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟
أنس بن مالك، أبو 

هريرة
46 ،37

118ابن عباسخطب الناس وعليه عاممة دسامء

116عمرو بن حريثخطب النّاس وعليه عاممة سوداء

246أنسخل عنه يا عمر

]د[

دخل بيتها يوم فتح مكة
عبد الرمحن بن أيب 

ليىل
290

214أنس بن مالكدخل عىل أم سليم

212كبشةدخل عيّل فرشب من ي قربة
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رقم احلديثالراويطرف احلديث

173أم هانئدخل عيّل فقال: أعندك يشء؟

311عائشةدخل عيّل وعندي امرأة

181أم املنذردخل عيلَّ ومعه عيلُّ

190عمرو بن أيب سلمةدخل عليه وعنده طعام

113أنس بن مالكدخل مكة عام الفتح وعىل رأسه املغفر

246أنسدخل مكة ي عمرة القضاء

112أنس بن مالكدخل مكة وعليه مغفر

107مزيدة العبديدخل مكة يوم الفتح وعىل سيفه ذهب وفضة

114جابردخل مكة يوم الفتح وعليه عاممة سوداء

148مرسوقدخلت عىل عائشة فدعت يل بطعام

161جابر بن طارقدخلت عليه فرأيت عنده دباء يقطع

136الفضل بن عباسدخلت عليه ي مرضه الذي توّي فيه

205ابن عباسدخلت معه أنا وخالد

363ابن عمردعا حجامًا فحجمه

]ر[

176أبو هريرةرآه توضأ من ثور أقط

128عبد اهلل بن زيدرآه مستلقيًا ي املسجد
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رقم احلديثالراويطرف احلديث

17جابر بن سمرةرأيت اخلاتم بني كتفي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

48عبد بن حممدرأيت شعره عند أنس بن مالك خمضوبًا

115عمرو بن حريثَرَأْيُت َعىَل َرُسْوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِعاَمَمًة َسْوَداَء

23عبد اهلل بن رسجسرأيت موضع اخلاتم عىل كتفيه

183يوسف بن عبد اهللرأيته أخذ كرسة من خبز

31أم هانئرأيته ذا ضفائر أربع

233عيل بن أيب طالبرأيته صنع كام صنعت

229أبو ذررأيته ضحك حتى بدت نواجذه

234سعدرأيته ضحك يوم اخلندق

319عبد اهلل بن مغّفلرأيته عىل ناقته يوم الفتح

127قيلة بنت خمرمةرأيته ي املسجد وهو قاعد

410يزيد الفاريسرأيته ي املنام زمن ابن عباس

10جابر بن سمرةرأيته ي ليلة إضحيان

130، 134جابر بن سمرةرأيته متكئًا عىل وسادة

66قيلة بنت خمرمةرأيته وعليه أسامل ملّيتني

65أبو رمثةرأيته وعليه بردان أخرضان

63أبو جحيفةرأيته وعليه حلة محراء
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رقم احلديثالراويطرف احلديث

14أبو الطفيلرأيته وما بقي عىل وجه األرض

152، 369النعامن بن بشريرأيته وما جيد من الدقل

387عائشةرأيته وهو باملوت وعنده

154زهدم اجلرميرأيته يأكل حلم دجاج

162أنس بن مالكرأيته يتتبع الدباء حوايل الصحفة

199أنس بن مالكرأيته جيمع بني اخلربز والرطب

47اجلهذمةرأيته خيرج من بيته

207عبد اهلل بن عمرورأيته يرشب قائاًم وقاعدًا

80عمرو بن حريثرأيته يصيل ي نعلني خمصوفتني

78عبد اهلل بن عمررأيته يلبس النّعال التي ليس فيها شعر

275حذيفة بن اليامنرب اغفر يل رب اغفر يل

324عبد اهلل بن عمرورّب أمل تعدين أن ل تعذهبم

254الرباء بن عازبرب قني عذابك يوم تبعث

329حممد الباقرردوه حلاله األوىل

413أنسرؤيا املؤمن جزء من ستة

]س[

8، 336احلسن بن عيلسألت خايل عن حلية

317عبد اهلل بن أيب قيسسألت عائشة عن قراءة النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص
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رقم احلديثالراويطرف احلديث

297عبد اهلل بن سعدسألته عن الّصالة ي بيتي

َر َلنا هذا 233عيل بن أيب طالبُسْبحاَن الَِّذي َسخَّ

314عوف بن مالكسبحان ذي اجلربوت

208ابن عباسسقيته من زمزم

339يوسف بن عبد اهللسامين رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  يوسف وأقعدين ي حجره

18رميثةسمعته ولو أشاء أن أقّبل اخلاتم

46عثامن بن موهبسئل أبو هريرة هل خضب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟

]ش[

206ابن عباسءب من زمزم وهو قائم

205ابن عباسالرشبة لك فإن شئت

371أبو طلحةشكونا إليه اجلوع

233عيل بن ربيعةشهدت عليًّا أت بدابة لريكبها

327أنس بن مالكشهدنا ابنة لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  

42أبو جحيفةشيبتني هود وأخواتا

41ابن عباسشيبتني هود والواقعة

]ص[

225احلسن بن عيلصف يل منطق رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

277عبد اهلل بن مسعودصليت ليلة معه فلم يزل قائاًم
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رقم احلديثالراويطرف احلديث

283ابن عمرصليت معه ركعتني

108ابن سريينصنعت سيفي عىل سيف سمرة بن جندب

]ض[

166املغرية بن شعبةضفت معه ذات ليلة

]ط[

169أبو عبيدطبخت للنبي ملسو هيلع هللا ىلص قدرًا

219أبو هريرةطيب الرجال ما ظهر رحيه

]ع[

344عمرو بن العاصعثامن خري

13جابر بن عبد اهللعرض عيل األنبياء فإذا موسى

222جابر بن عبد اهللعرضت بني يدي عمر

51جابر بن عبد اهللعليكم باإلثمد عند النّوم

53ابن عمرعليكم باإلثمد فإّنه جيلو البرص

67ابن عباسعليكم بالبياض

311عائشةعليكم من األعامل ما تطيقون

344عمرو بن العاصعمر خري

]ف[

314يعىل بن مملكفإذا هي تنعت قراءة مفرّسة
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رقم احلديثالراويطرف احلديث

174، 175أبو موسى، عائشةفضل عائشة عىل النساء

]ق[

323ابن مسعودقال يل: اقرأ عيّل

237أبو هريرةقالوا: يا رسول اهلل إنك تداعبنا

276عائشةقام بآية من القرآن ليلة

112أبو موسى األشعريقبض روحه ي هذين

382دغفل بن حنظلة قبض وهو ابن مخس وستني

394حممد الباقرقبض يوم اإلثنني

326عائشةقبل عثامن بن مظعون وهو ميت

297عبد اهلل بن سعدقد ترى ما أقرب بيتي من املسجد

28أم هانئقدم مكة قدمة وله أربع ضفائر

187سلامنقرأت ي التوراة بركة الطعام

166املغرية بن شعبةقصه عىل سواك

]ك[

100الصلت بن عبد اهللكان ابن عباس يتختم ي يمينه

12أبو هريرةكان أبيض كأنام صيغ من فضة

14أبو الطفيلكان أبيض مليًحا
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رقم احلديثالراويطرف احلديث

353ابن عباسكان أجود الناس باخلري

62أنسكان أحب الثياب إليه احلربة

54، 55أم سلمةكان أحب الثياب إليه القميص

204عائشةكان أحب الرشاب إليه احللو

312عائشة وأم سلمةكان أحّب العمل إليه ماديم عليه

254الرباء بن عازبكان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى

60أبو سعيد اخلدريكان إذا استجد ثوبًا سامه

117ابن عمركان إذا اعتم سدل عاممته

131أنسكان إذا أكل طعامًا لعق أصابعه

257عائشةكان إذا أوى إىل فراشه

259أنسكان إذا أوى إىل فراشه

256حذيفةكان إذا أوى إىل فراشه

336هند بن أيب هالةكان إذا أوى إىل منزله

15ابن عباسكان إذا تكلم رؤي كالنور خيرج

129أبو سعيد اخلدريكان إذا جلس ي املسجد احتبى

93أنسكان إذا دخل اخلالء نزع خاته

39جابر بن سمرةكان إذا دهن رأسه مل ير
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رقم احلديثالراويطرف احلديث

192أبو أمامةكان إذا رفعت املائدة

211ابن عباسكان إذا ءب تنفس

260أبو قتادةكان إذا عرس بليل

192أبو سعيد اخلدريكان إذا فرغ من طعامه

287عيل بن أيب طالبكان إذا كانت الشمس من هاهنا

358أبو سعيد اخلدريكان إذا كره شيئًا عرفناه ي وجهه

267عائشةكان إذا مل يصل من الليل

343زيد بن ثابتكان إذا نزل عليه الوحي

358أبو سعيد اخلدريكان أشد حياء

9جابر بن سمرةكان أشكل العني

247جابر بن سمرةكان أصحابه يتناشدون الشعر

15ابن عباسكان أفلج الثنيتني

102حممد الباقركان احلسن واحلسني يتختامن

123أبو هريرةكأن الشمس جتري ي وجهه

124عيل بن أيب طالبكان النبي إذا مشى تقلع

125عيل بن أيب طالبكان النبي إذا مشى تكفأ

342عائشةكان برشًا من البرش
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رقم احلديثالراويطرف احلديث

320قتادةكان حسن الوجه حسن الصوت

89أنس بن مالككان خاته من فّضة فّصه منه

87أنس بن مالككان خاته من ورق

351عيل بن أيب طالبكان دائم البرش

2أنس بن مالككان ربعة وليس بالطويل

317عائشةكان رّبام أرّس ورّبام جهر

3الرباء بن عازبكان رجاًل مربوعاً 

108حممد بن سريينكان سيفه حنفيًّا

135أنس بن مالككان شاكيًا فخرج يتوكأ

24أنس بن مالككان شعره إىل نصف أذنيه

8جابر بن سمرةكان ضليع الفم

309عائشةكان عاشوراء يومًا يصومه

121سلمة بن األكوعكان عثامن يأتزر إىل أنصاف

110، 111الزبري، السائبكان عليه يوم أحد درعان

310عائشةكان عمله ديمة

8، 336هند بن أيب هالةكان فخاًم مفخاًم

328عائشةكان فراشه الذي ينام عليه من أدم
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رقم احلديثالراويطرف احلديث

329حفصةكان فراشه مسحًا

226جابر بن سمرةكان ي ساقه محوشة

22أبو سعيد اخلدريكان ي ظهره بضعة ناشزة

105أنسكان قبيعة سيفه من فّضة

57أسامء بنت يزيدكان كم قميصه إىل الرسغ

304عائشةكان ل يبايل من أّيه صام

354أنسكان ل يدخر شيئًا لغد

217أنسكان ل يرد الطيب

226جابر بن سمرةكان ل يضحك إل تبسامً 

336هند بن أيب هالةكان ل يقوم ول جيلس

346أنس بن مالككان ل يكاد يواجه أحدًا

76،  79ابن عباس، أبو هريرةكان لنعله قبالن

216أنس بن مالككان له سكة يتطيب

25عائشةكان له شعر فوق اجلمة

1، 383أنسكان ليس بالطويل البائن

225هند بن أيب هالةكان متواصل األحزان

26الرباء بن عازبكان مربوعًا بعيد ما بني املنكبني
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رقم احلديثالراويطرف احلديث

354أنس بن مالككان من أحسن الناس خلقًا

91أنس بن مالككان نقش خاتم

182عائشةكان يأتيني فيقول: أعندك غداء؟

198عائشةكان يأكل البطيخ بالرطب

193عائشةكان يأكل الطعام ي ستة من أصحابه

197عبد اهلل بن جعفركان يأكل القثاء بالرطب

141كعب بن مالككان يأكل بأصابعه

145ابن عباسكان يبيت الليايل املتتابعة طاويًا

305عائشةكان يتحرى صوم اإلثنني

99جابر بن عبد اهللكان يتختم ي يمينه

97، 98عبد اهلل بن جعفركان يتختم ي يمينه

36رجلكان يرتجل غبًّا

223عائشةكان يتكلم بكالم بني

241عائشةكان يتمثل بشعر ابن رواحة

210، 213أنسكان يتنفس ي اإلناء

85عائشةكان حيب التيمن ما استطاع

163عائشةكان حيب احللواء والعسل
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رقم احلديثالراويطرف احلديث

202الربيع بنت معوذكان حيب القثاء

30ابن عباسكان حيب موافقة أهل الكتاب فيام مل يؤمر

364أنس بن مالككان حيتجم ي األخدعني

364أنس بن مالككان حيتجم لسبع عرشة

336هند بن أيب هالةكان خيزن لسانه إل فيام يعنيه

333أنس بن مالككان يدعى إىل خبز الشعري

293أبو أيوبكان يدمن أربع ركعات

30ابن عباسكان يسدل شعره

215سعد بن أيب وقاصكان يرشب قائاًم

295عبد اهلل بن السائبكان يصيل أربعًا

292أبو سعيد اخلدريكان يصيل الّضحى حتى نقول

289أنس بن مالككان يصيل الضحى ست

279عائشةكان يصيل جالسًا

262أبو هريرةكان يصيل حتى ترم قدماه

284حفصةكان يصيل ركعتني حني

281حفصةكان يصيل ي سبحته قاعدًا

296عيل بن أيب طالبكان يصيل قبل الظهر أربعًا



496 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فهرس األحاديث واآلثار 

رقم احلديثالراويطرف احلديث

286عائشةكان يصيل قبل الظهر ركعتني

280عائشةكان يصيل لياًل طوياًل

271عائشةكان يصيل من الليل إحدى

273عائشةكان يصيل من الليل تسع

266ابن عباسكان يصيل من الليل ثالث

304عائشةكان يصوم ثالثة أيام من كل شهر

298عائشةكان يصوم حتى نقول: قد صام

300ابن عباسكان يصوم حتى نقول: ما يريد

302عائشةكان يصوم شعبان

299أنس بن مالككان يصوم من الشهر حتى يرى

308عائشةكان يصوم من الشهر

303عبد اهللكان يصوم من غرة كل شهر

250عائشةكان يضع حلسان بن ثابت منربًا

184أنس بن مالككان يعجبه الثفل

160أنس بن مالككان يعجبه الدباء

167ابن مسعودكان يعجبه الذراع

332أنس بن مالككان يعود املريض ويشهد
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رقم احلديثالراويطرف احلديث

224أنس بن مالككان يعيد الكلمة ثالثًا

357عائشةكان يقبل اهلدية

344عمرو بن العاصكان يقبل بوجهه وحديثه

316أم سلمةكان يقطع قراءته

263أبو هريرةكان يقوم يصيل حتى تنتفخ قدماه

50ابن عباسكان يكتحل قبل أن ينام

126أنس بن مالككان يكثر القناع

33أنس بن مالككان يكثر دهن رأسه

95عيل بن أيب طالبكان يلبس خاته ي يمينه

137كعب بن مالككان يلعق أصابعه ثالثًا

264األسود بن يزيدكان ينام أول الليل

26الرباء بن عازبكانت مّجته ترضب شحمة أذنيه

64الرباء بن عازبكانت مجته لترضب قريًبا من منكبيه

73هودكانت قبيعة السيف فضة

106سعيد بن أيب احلسنكانت قبيعة سيفه من فضة

321ابن عباسكانت قراءته ربام يسمعها

ا 315أنس بن مالككانت قراءته مدًّ
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رقم احلديثالراويطرف احلديث

49ابن عباسكانت له مكحلة يكتحل

123أبو هريرةكأنام األرض تطوى له

179جابر بن عبد اهللكأهنم علموا أنا نحب اللحم

335أنس بن مالككانوا إذا رأوه مل يقوموا

92أنس بن مالككتب إىل كرسى وقيرص والنجايّش

317عبد اهلل بن أيب قيسكّل ذلك قد كان يفعل

401أبو البخرتيكل مال نبي صدقة

كلوا الزيت وادهنوا به
أبو أسيد، عمر بن 

اخلطاب
158 ،157

343خارجة بن زيدكنّا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا

370عائشةكنا آل حممد نمكث شهرًا

71حممد بن سريينكنا عند أيب هريرة وعليه ثوبان ممّشقان

188أبو أيوب األنصاريكنا عنده يومًا فقرب إليه طعام

32عائشةكنت أرجل رأس رسول اهلل

318أم هانئكنت أسمع قراءته وأنا عىل عرييش

25عائشةكنت أغتسل أنا ورسول اهلل

343خارجة بن زيدكنت جاره فكان إذا نزل
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رقم احلديثالراويطرف احلديث

249الرشيدكنت ردفه فأنشدته

253عائشةكنت لك كأيب زرع

386عائشةكنت مسندته إىل صدري

314عوف بن مالككنت مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  ليلة فاستاك 

75قتادةكيف كان نعل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

]ل[

388عائشةل أغبط أحدًا هبون موت

132، 133أبو جحيفةل آكل متكئًا

11الرباء بن عازبل بل مثل القمر

372أبو هريرةل تذبحن لنا ذات در

330عمر بن اخلطابل تطروين كام أطرت

397أنسل كرب عىل أبيك

404مالك بن أوسل نورث ما تركنا صدقة

402عائشةل نورث ما تركنا فهو صدقة

400أبو هريرةل نورث ولكني أعول

245الرباء بن عازبل واهلل ما وىّل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

45أبو رمثةل جيني عليك ول جتني عليه



500 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فهرس األحاديث واآلثار 

رقم احلديثالراويطرف احلديث

403أبو هريرةل يقسم ورثتي دينارًا

81أبو هريرةل يمشني أحدكم ي نعل واحدٍة

291عائشةل، إل أن جييء من غيبته

269زيد بن خالد اجلهنيألرمقن صالة النبي ملسو هيلع هللا ىلص

70املغرية بن شعبةلبس جّبة رومّية ضّيقة الكّمني

340أنس بن مالكلّبيك بحجة ل سمعة فيها

275حذيفة بن اليامنلريب احلمد لريب احلمد

375أنس بن مالكلقد أخفت ي اهلل وما خيافه

234سعد بن أيب وقاصلقد رأيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص ضحك

152النعامن بن بشريلقد رأيت نبيكم وما جيد

373سعد بن أيب وقاصلقد رأيتني أغزو ي العصابة

73حممد بن سريينلقد رأيتني وإين ألخّر

374عتبة بن غزوانلقد رأيتني وإين لسابع سبعة

196أنس بن مالكلقد سقيته هبذا القدح

367حذيفةلقيت النبّي ي بعض طرق املدينة

239أنس بن مالكلكن عند اهلل لست بكاسد

302عائشةمل أره يصوم ي شهر أكثر
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37أنس بن مالكمل يبلغ ذلك، إنام كان شيبًا ي صدغيه

376أنس بن مالكمل جيتمع عنده غداء ول عشاء

27أنس بن مالكمل يكن باجلعد

7عيل بن أيب طالبمل يكن بالطويل املمغط

5عيل بن أيب طالبمل يكن بالطويل ول بالقصري

335أنس بن مالكمل يكن شخص أحّب إليهم

347عائشةمل يكن فاحشًا

44جابر بن سمرةمل يكن ي رأسه شيب

282عائشةمل يمت حتى كان أكثر صالته

90أنس بن مالكملا أراد أن يكتب إىل العجم

389عائشةملا قبض اختلفوا ي دفنه

392أنس بن مالكملا كان اليوم الذي دخل فيه

397أنس بن مالكملا وجد قالت فاطمة: واكرباه

193عائشةلو سمى لكفاكم 

346أنس بن مالكلو قلتم له يدع هذه الصفرة

336هند بن أيب هالةليبّلغ الشاهد منكم الغائب

205ابن عباسليس يشء جيزئ مكان
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]م[

148عائشةما أشبع من طعام 

173أم هانئما أقفر بيت فيه من أدم

147، 150أنس بن مالكما أكل عىل خوان

320قتادةما بعث اهلل نبيًّا إل حسن

399عمرو بن احلارثما ترك إل سالحه

405عائشةما ترك دينارًا ول درمهًا

403أبو هريرةما تركت بعد نفقة نسائي

372أبو هريرةما جاء بك يا أبا بكر؟

372أبو هريرةما جاء بك يا عمر؟

231جرير بن عبد اهللما حجبني منذ أسلمت

231جرير بن عبد اهللما حجبني ول رآين منذ

349عائشةما خرّي بني أمرين إل اختار 

146سهل بن سعدما رأى النقي حتى لقي اهلل

227عبد اهلل بن احلارثما رأيت أحدًا أكثر تبساًم

64الرباء بن عازبما رأيت أحدًا من الناس أحسن ي حّلة محراء

222جرير بن عبد اهللما رأيت رجاًل أحسن صورة
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123أبو هريرةما رأيت شيئًا أحسن من رسول اهلل

3الرباء بن عازبما رأيت شيئًا قّط أحسن

359عائشةما رأيت فرجه قّط

4الرباء بن عازبما رأيت من ذي ملة ي حلة

349عائشةما رأيته منترصًا من مظلمة

301أم سلمةما رأيته يصوم شهرين

352جابر بن عبد اهللما سئل َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َشْيًئا فقال: ل

21بريدةما شأن هذه النخلة؟

143عائشةما شبع آل حممد من خبز الشعري

149عائشةما شبع من خبز الشعري

72مالك بن دينارما شبع من خبز قّط ول حلم

148عائشةما شبع من خبز وحلم

300ابن عباسما صام شهرا كامال منذ

298عائشةما صام شهرًا كاماًل منذ

348عائشةما رضب بيده شيئًا قّط

38أنس بن مالكما عددت ي رأسه وحليته

355عمر بن اخلطابما عندي يشء ولكن
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329حفصةما فرشتموا يل الليلة؟

389عائشةما قبض اهلل نبيًّا إل ي املوضع

170عائشةما كان الذراع أحب اللحم

228عبد اهلل بن احلارثما كان ضحكه إل تبساًم

270عائشةما كان ليزيد عىل إحدى عرشة

223عائشةما كان يرسد رسدكم

306عائشةما كان يصوم ي شهر

144أبو أمامة الباهيلما كان يفضل عن أهل بيته

146سهل بن سعدما كانت لنا مناخل

166املغرية بن شعبةَما َلُه َتِرَبْت َيَداُه؟ 

359عائشةَما َنَظْرُت إىَِل َفْرِج َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

312عائشة وأم سلمةماديم عليه وإن قل

396سامل بن عبيدُمُروا َأَبا َبْكٍر َفْلُيَصلِّ بِالنَّاِس

ْن 396سامل بن عبيدُمُروا باَِلًل َفْلُيَؤذِّ

َكِة 16السائب بن يزيدَمَسَح َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َرْأيِس َوَدَعا يِل بِاْلـرَبَ

َة َسنًَة ُيوَحى إَِلْيِه َة َثاَلَث َعرْشَ 378ابن عباسَمَكَث النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِمكَّ

205ابن عباسَمْن َأْطَعَمُه اهلل َطَعاًما َفْلَيُقِل: اللَُّهمَّ َباِرْك َلنَا فِيِه
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ٍء َضِحَك؟ 234سعد بن أيب وقاصِمْن َأيِّ يَشْ

ٍء َضِحْكَت َيا َرُسوَل اهلل؟ 233عيل بن أيب طالبِمْن َأيِّ يَشْ

412أبو قتادةَمْن َرآيِن َفَقْد َرَأى اْلـَحقَّ

َمْن َرآيِن ِي اْلـَمنَاِم َفَقْد َرآين
ابن مسعود، أبو 

هريرة،
 ،407 ،406

،409

َمْن َرآيِن ِي اْلـَمنَاِم َفَقْد َرآين
أبو مالك األشجعي، 

أنس
413 ،408

تِي 398ابن عباسَمْن َكاَن َلُه َفَرَطاِن ِمْن ُأمَّ

181أم املنذرِمْن َهَذا َفَأِصْب َفإِنَّ َهَذا َأْوَفُق َلَك

311عائشةَمْن َهِذِه؟

ي َهَذا اْلـَعْبَد؟ 239أنس بن مالكَمْن َيْشرَتِ

181أم املنذرَمْه َيا َعيِلُّ َفإِنََّك َناِقٌه

َزاِر، َفإِْن َأَبْيَت َفَأْسَفَل 122حذيفة بن اليامنَمْوِضُع اإْلِ

]ن[

258ابن عباسَناَم َحتَّى َنَفَخ

َراَع 169أبو عبيدةَناِوْلنِي الذِّ

َداُم اْلـَخلُّ عائشة، جابرنِْعَم اإْلِ
 ،172 ،151

153

288عائشةَنَعْم، َأْرَبَع َرَكَعاٍت َوَيِزيُد َما َشاَء اهلل َعزَّ َوَجلَّ
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161جابرُنَكثُِّر بِِه َطَعاَمنَا

ُجَل، بِِشاَملِِه 83جابرهَنَى َأْن َيْأُكَل، َيْعنِي الرَّ

ِل إِلَّ ِغبًّا جُّ َ 35عبد اهلل بن مغفلهَنَى َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عِن الرتَّ

]هـ[

173أم هانئَهاِت، َما َأْقَفَر َبْيٌت ِمْن ُأْدٍم فِيِه َخلٌّ

ْن َتَأُخُذوَن ِدينَُكْم 415ابن سريينَهَذا اْلـَحِديُث ِديٌن، َفاْنُظُروا َعمَّ

188ثابتَهَذا َقَدُح َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

178سلمىَهَذا مِمَّا َكاَن ُيْعِجُب َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َوحُيِْسُن َأْكَلُه

انِ  43أبو رمثةَهَذا َنبِيُّ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َوَعَلْيِه َثْوَباِن َأْخرَضَ

ِذي ُتْسَأُلوَن َعنُْه ِذي َنْفِس بَِيِدِه ِمِن النَِّعيِم الَّ 372أبو هريرةَهَذا َوالَّ

209عيل بن أيب طالبَهَذا ُوُضوُء َمْن مَلْ حُيِْدْث

183يوسف بن عبد اهللَهِذِه إَِداُم َهِذِه َوَأَكَل

121سلمة بن األكوعَهَكَذا َكاَنْت إِْزَرُة َصاِحبِي

243جندب بن سفيانَهْل َأْنِت إَِل ُأْصُبٌع َدِميِت

372أبو هريرةَهْل َلَك َخاِدٌم

377نوفل بن إياسَهلَك َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َومَلْ َيْشَبْع ُهَو َوَأْهُل َبْيتِِه

210أنس بن مالكُهَو َأْمَرُأ َوَأْرَوى
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249الرشيدِهيِه

]و[

َراَع ِذي َنْفِس بَِيِدِه َلْو َسَكتَّ َلنَاَوْلَتنِي الذِّ 169أبو عبيدَوالَّ

َتنْيِ ِي َيْوٍم 148عائشةَواهلل َما َشبَِع ِمْن ُخْبٍز َوحَلٍْم َمرَّ

372أبو هريرةَوَأَنا َقْد َوَجْدُت َبْعَض َذلَِك

ْلِت َأْن ُيْسِلَم 242أبو هريرةَوَكاَد ُأَميَُّة ْبُن َأيِب الصَّ

بَِل إَِل النُّوُق 238أنس بن مالكَوَهْل َتِلُد اإْلِ

ِد 241عائشةَوَيْأتِيَك بِاأْلَْخَباِر َمْن مَلْ ُتَزوَّ

]ي[

20أبو زيد األنصاريَيا َأَبا َزْيٍد، اْدُن ِمنِّي َفاْمَسْح َظْهِري

، َما َفَعَل النَُّغرْيُ 236أنس بن مالكَيا َأَبا ُعَمرْيٍ

240احلسنَيا ُأمَّ ُفاَلٍن، إِنَّ اْلـَجنََّة َل َتْدُخُلَها َعُجوٌز

195أنس بن مالكَيا َثابُِت، َهَذا َقَدُح َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

235أنس بن مالكَيا َذا اأْلُُذَننْيِ

21بريدةَيا َسْلاَمُن َما َهَذا؟

350عائشةَيا َعاِئَشُة، إِنَّ ِمْن َءِّ النَّاِس َمْن َتَرَكُه النَّاُس

136الفضل بن عباسَيا َفْضُل ُقْلُت: َلبَّْيَك َيا َرُسوَل اهلل َقاَل: اْشُدْد هِبَِذِه.
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 ذكر أسانيد هذا العبد الضعيف
عفا اهلل عنه وعافاه

 1ـ إنـي أخذت »الجامع الصحيح« ألمير المؤمنين في الحديث اإلمام محمد
ابن إسماعيل البخاري قراءة وسماعًا من أوله إلى آخره كامالً في جامعة مظاهر علوم 
بالهند عن العالمة المحدث الكبير الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي الملقب بشيخ 
الحديث المهاجر المدني صاحب »أوجز المسالك« وغيره من الكتب النافعة، وقد 

أجازني جميع مروياته في الحديث إجازة عامة، وكتب وثيقة اإلجازة بعناية بالغة. 

2ـ وقد أخذت »سنن أبي داود« و»شرح معاني اآلثار« للطحاوي، و»سنن ابن 
ماجه« و»سنن النسائي«، عن الناقد البصير مولنا أسعد اهلل الرامفوري. 

3ـ و»صحيح مسلم«، و»الموطأ«، لإلمام محمد بن حسن الشيباني عن العالم 
الجليل مولنا منظور أحمد خان السهارنفوري. 

الترمذي«  و»شمائـل  الترمذي«  و»جامـع  المصابيح«  »مشكاة  أخـذت  4ـ 
تالميذ  أرشد  من  وهو  الكاندهلوي،  أحمد  أمير  الشيخ  عن  مالك«  اإلمام  و»موطأ 

الشيخ العالم الجليل مولنا عبد اللطيف البرقاضوي. 

5ـ قرأت »الجامع الصحيح« لإلمام البخاري كاماًل و»صحيح مسلم« كاماًل 
و»جامع الترمذي« و»شرح نخبة الفكر« على العالمة المحدث الشيخ حليم عطاء 
السيلوني في جامعة ندوة العلماء بالهند، وإسناده يصل إلى القاضي الشوكاني أيضًا. 
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الشيخ  الرباني  العالم  الشريف من  الحديث  لي إجازة عامة لجميع كتب  6ـ 
محمـد أحمد البرتابكرهي ـ رحمـه اهلل تعالى ـ، وهو أخـذ هذه الكتب من العالم 
الرباني الشيخ بدر علي الشاه، وهو من أرشد تالميذ العالم الرباني العالمة المسند 
المعمـر فـضل رحمـن الكنج مـرادآبادي، هو أخـذ الحديـث المسلسل بـاألوليـة 
والمسلسل بالمحبـة، وسمع شطرًا مـن »صحيح البخاري« عن مسند الهند المحدث 
الكبيـر الشاه عبد العزيز بن الشاه ولي اهلل الدهلوي، ثم قرأ الصحاح الستة على الشاه 

محمد إسحاق. 

7ـ لي إجازة عامة من العالمة المحدث الشيخ محمد يوسف البنوري، وقرأت 
عليه أوائل الصحاح الستة في المسجد النبوي في حالة العتكاف في شهر رمضان 

الكريم، وكتب لي اإلجازة العامة بخطه. 

قد حصلت عليها من جامعة  الشريف  الحديث  في  الدكتوراه  أما شهادة  8ـ 
رئيس قسم  كان  التازي،  أمين  الدكتور مصطفى  األستاذ  بإشراف  الشريف،  األزهر 
 . الحديث الشريف باألزهر، وتوفي بمكة المكرمة ودفن فيها ـ رحمه اهلل رحمة واسعةـ 

لقد ذكرت هذه األسانيد بإيجاز))). 

َوقـد جمع أسانيـدي العزيـز محـمد حسـان أختـر النـدوي، المـدرس بالجـامـعة   (((
والدراسات  للبحوث  الندوي  الحسن  أبي  الشيخ  مركز  في  والباحث  اإلسالمية 
اإلسالمية، بمظفر فور أعظم جراه الهند، وسماه »الدر الثمين بأسانيد الشيخ تقي 

الدين الندوي«، وقد طبع في دار البشائر اإلسالمية، بيروت.
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ـ هو تقي الدين بن بدر الدين بن محمد حسن الندوي. 

ـ ولدته في سنة 24/ 02/ 1935م في أعظم جراه الهند. 

ـ قد حصل شهادة الدكتوراه في الحديث الشريف من جامعة األزهر الشريف 
سنة 1976م. 

ـ قبل الحصول على درجة الدكتوراه كان أستاذ الحديث بجامعة ندوة العلماء 
السنة من  فيهما كتب  دارين غجرات، درس  الحديث بجامعة فالح  بالهند، وشيخ 

صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن الترمذي وغيرها. 

ـ بعد الحصول على الدكتوراه كان المستشار العلمي والقاضي الشرعي بدائرة 
القضاء الشرعي بأبوظبي منذ سنة 1975م إلى سنة 1981م. 

ـ بدأ التدريس كأستاذ منتدب بجامعة اإلمارات العربية المتحدة منذ 1979م، ثم 
انتقل إليها وترقى بها إلى درجة أستاذ مساعد سنة 1985م، ثم درجة أستاذ سنة 1994م. 

ـ ثم انتقل إلى ديوان سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس دولة اإلمارات.

وكـذا  مختلفـة،  لجامعات  العلميـة  األعمال  من  العديد  تقويم  في  ساهم  ـ 
الترقيات العلمية للعديد من األساتذة. 

الندوات والمؤتمرات التي شارك فيها: 
مؤتمر رسالة المسجد في العالم، رابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة  1ـ 

1975م. 
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2ـ مؤتمر السيرة والسنة بدولة قطر سنة 1980م. 

3ـ مؤتمر اإلمام مالك بأبو ظبي سنة 1984م. 

4ـ المهرجان التعليمي العالمي لندوة العلماء بالهند سنة 1975م. 

5ـ المؤتمر العالمي لدارالعلوم ديوبند بالهند سنة 1981م. 

6ـ الندوة العالمية لدار المصنفين بالهند 1982م. 

7ـ ندوة األدب اإلسالمي بندوة العلماء بالهند سنة 1981م. 

8ـ المؤتمر العالمي لقضايا الدعوة اإلسالمية بندوة العلماء بالهند سنة 1996م. 

9ـ ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالسنة والسيرة النبوية بالمدينة المنورة 
سنة 2004م. 

الكاندهلوي، تحت إشراف  اإلمـام محمـد زكريـا  بعنوان  ندوة علمية  10ـ 
مركز الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات اإلسالمية، أعظم جراه، الهند 

سنة 2004م. 

11ـ ندوة عالمية بعنوان: »الحديث النبوي في القرنين الثالث والرابع عشر في 
الهند« تحت إشراف المركز سنة 2007م. 

12ـ مؤتمر »العالم اإلسالمي... المشكالت والحلول«، تحت رعاية رابطة 
العالم اإلسالمي )22 ـ 24 يوليو/ تموز سنة 2011م(.

في  الشريفين  الحرمين  خادم  رعايـة  تحـت  التكفير«،  »ظاهـرة  مؤتمر  13ـ 
المدينـة المنـورة )بتاريخ 20ـ  22 سبتمبر/ أيلول سنة 2011م(.
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14ـ المـؤتمـر العالمـي الثـانـي »التضامـن اإلسالمي«، تحـت رابطـة العـالم 
اإلسـالمـي )2/ 4/ 2014م(.

الديار اإلسالمية تحت رعاية وزارة  الدينية في  مؤتمر حقوق األقليات  15ـ 
األوقاف والشؤون اإلسالمية المغربية ومنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة 

بأبوظبي، )بتاريخ: 25-2016/01/27م( في مدينة مراكش.

16ـ المؤتمر الدولي حول اإلرهاب والتطرف في أفريقياـ  الخرطوم. )بتاريخ 
20 - 31 رجب 1437( .

عضوية الجمعيات والهيئات: 

1ـ عضو في المجلس الستشاري لجامعة ندوة العلماء، الهند. 

2ـ عضو في المجلس الستشاري لدار المصنفين، الهند. 

3ـ عضو في المجلس الستشاري لجامعة مظاهر علوم، الهند. 

4ـ رئيس الجامعة اإلسالمية بمظفر فور، أعظم جراه، يوبي، الهند. 

والدراسات اإلسالمية  للبحوث  الندوي  الحسن  أبي  الشيخ  رئيس مركز  5ـ 
بمظفر فور، أعظم جراه، يوبي، الهند. 

6ـ عضو في المجلس الستشاري لدار العلوم تاج المساجد بهوفال، الهند.

7ـ رئيس مدرسة قاسم العلوم والكليات المدنية. بمنكراون اعظم جراه الهند.
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)1( أعالم المحدثين بالهند، ط: المدينة المنورة، 1981م. 

)2( السنة مع المستشرقين والمستغربين، ط: المدينة المنورة، 1985م. 

)3( أعالم أئمة الحديث، ط: الهند، 1987م. 

)4( علم رجال الحديث، ط: المدينة المنورة، 1988م. 

)5( اإلمام البخاري سيد الحفاظ والمحدثين، ط: بيروت، ودمشق. 

)6( اإلمام مالك ومكانة كتابه »الموطأ«، ط: دار البشائر اإلسالمية، بيروت، 2002م. 

)7( اإلمام أبو داود الفقيه المحدث، ط: دار القلم، بيروت. 

)8( دراسة لكتب السيرة القديمة ومصادرها األولى، ط: دولة قطر. 

)9( ساعة مع الربانيين )ملفوظات الشيخ المحدث محمد زكريا الكاندهلوي(، ط: الهند. 

)10( كتاب الزهد الكبير، لإلمام البيهقي )تحقيق وتعليق(، ط: أبو ظبي، والكويت. 

)11( ظفر األماني لإلمام اللكنوي )تحقيق وتعليق(، ط: بيروت. 

وتعليـق  تحقيـق  السهارنفوري،  حاشيـة  مـع  البخاري  لإلمام  الصحيح  الجامع   )12(
)15( مجلـدًا، ط: دار البشائر اإلسالمية، بيروت، 2011م. 

)13( الجامع الصحيح لإلمام البخاري مـع حاشيـة السهارنفوري، تحقيـق وتعليـق )6) 
مجلـدًا، ط: دار النوادر، بيروت، 2015م. 

)تحقيق  اللكنوي،  اإلمام محمد لإلمـام  بروايـة  الموطأ  الممجد شرح  التعليـق   )14(
وتعليق(، طبع في 3 مجلدات من دار القلم، دمشق.
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)15( أوجـزالمسالك شرح موطأ مالك للعالمـة المحدث الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي 
)تحقيق وتعليق(، 18 مجلدًا، من دار القلم، بيروت. 

)16( بذل المجهود في حل أبي داود، للعالمة المحدث الشيخ خليل أحمد السهارنفوري، 
)تحقيق وتعليق(، 14 مجلدًا، من دار البشائر اإلسالمية، بيروت. 

الدهلوي  الحق  عبد  المحدث  لإلمام  المصابيح  مشكاة  شرح  التنقيح  لمعات   )17(
)تحقيق وتعليق(، 10 مجلدًا، من دار النوادر، بيروت.

 5 وتعليق(،  )تحقيق  الدهلوي  اهلل  ولي  للشاه  الخلفاء،  الخفاء عن خالفة  إزالة   )18(
مجلدًا، من دار القلم، بيروت. 

)19( المواهب اللطيفة في شرح مسند اإلمام أبي حنيفة، للعالمة عابد السندي، 7 مجلدًا، 
ط: دار النوادر، بيروت. 

)20( قبسات من القرآن والسنة، للجنة من األساتذة، كان مشاركًا فيها، ط: الكويت، 1989م. 

)21( اإلمام الطحاوي المحدث، مجلة كلية اآلداب بجامعة اإلمارات، 1990م. 

)22( أسرار تراجم البخاري، مجلة كلية الشريعة والقانون، 1992م. 

)23( اإلمام النسائي والصناعة الحديثية، مجلة كلية اآلداب، 1994م. 

)24( المحدث العظيم اآلبادي وعون المعبود، مجلة كلية اآلداب، 1994م. 

)25( السيرة النبوية للعالمة شبلي النعماني وتكملته للعالمة السيد سليمان الندوي، دراسة 
وتحليل، مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة، 1424ه. 

)26( اإلمام ولي اهلل الدهلوي وعلم الحديث، مجلة البرهان دهلي. 

هذه وغيرها من البحوث والدراسات. 

* * *
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فهرس أبواب الشمائل المحمدية
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