الشمائل المحمدية
بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ
مـ يفد اهلل فال مضؾ لف ،ومـ يضؾؾ فال هادي لف ،وأشفد أن ٓ إلف
اهلل وحده ٓ شريؽ لف ،وأشفد أن كبقـا محؿد طبده ورسقلف صؾك اهلل
كثقرا.
طؾقف وطؾك آلف وصحبف وسؾؿ
تسؾقؿا ً
ً
بعد:
أما ُ
فسقؽقن الدرس -إن شاء اهلل -يف كتاب (الشؿائؾ) لإلمام محؿد
بـ طقسك بـ سقرة بـ مقسك بـ الضحاك الرتمذي ،الؿتقىف سـة تسع
وسبعقـ ومائتقـ ،وهق أحد إئؿة الذيـ حػظ اهلل هبؿ ُسـة كبقف -صؾك
ٌ
تؾؿقذ لألئؿة ،ومـ أشفرهؿ :اإلمام محؿد بـ
اهلل طؾقف وسؾؿ ،-وهق
إسؿاطقؾ البخاري -رحؿف اهلل ،-وهق إمام تتؾؿذ طؾك إئؿة،
وحػظت بف السـة كؿا ُحػظت بغقره مـ إئؿة.
ُ
أحد
تصاكقػ
ولف
ُ
كثقرة مـفا كتابف الجامع الؿسؿك (بالســ) وهق ُ
ٌ
الؽتب الستة الؿعتؿد طؾقفا ،و ُســ الرتمذي مـ إصقل التل اطتؿدها
إئؿة ،ومـفا كتابف (العؾؾ الؽبقر) و(العؾؾ الصغقر) ،ومـفا كتابف
(الشؿائؾ).
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وقبؾ البدء يف الؽتاب ُكعرج طؾك بقان معـك الشؿائؾ دون دخقل يف
تػصقالت ،أو تعريػات ،ولؽـ الؿؼصقد هق تقضقح صقرة الشؿائؾ.
الشؿائؾ التل يتؽؾؿ طـفا العؾؿاء هل كقع مـ أكقاع ُسـتف -صؾك اهلل
تقصقػ إما لفقئتف أو لػعؾف -
وغالبا هل
طؾقف وسؾؿ -الؿـؼقلة طـف،
ٌ
ً
أحاديث تصػ فِ َ
ُ
عؾ
طؾقف الصالة والسالم ،-ويؼؾ فقفا الؼقل ،فغالبفا
رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -أو هقئتفٕ :ن الشؿائؾ تتعؾؼ هبقئة
الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -وصػتف وصقرتف التل كان طؾقفا ،ففل يف
الحؼقؼة جقاب طـ سمال قد يؼقلف الؼائؾ :ما صػة رسقل اهلل -صؾك
اهلل طؾقف وسؾؿ؟ ما شؽؾف؟ ما صقرتف؟ وهذا أحد جاكبل الشؿائؾ.
والجاكب الثاين يتعؾؼ بلخالقف -طؾقف الصالة والسالم ،-سقاء يف
ْ
لؾخؾؼ ،ولفذا قال العؾؿاء -رحؿفؿ اهلل-
معامؾتف لربف ،أو يف معامؾتف
أو ذكر العؾؿاء -رحؿفؿ اهلل -أن الشؿائؾ ُتعـك بالصػات َ
الخ ْؾؼقة،
والصػات ُ
الخ ُؾؼقة ،وما يستتبع ذلؽ مؿا ُيـؼؾ طـف -صؾك اهلل طؾقف
وسؾؿ -يف حقاتف ومعاشف ،فلكت إذا كظرت إلك الشؿائؾ وجدت فقفا
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صػة الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -يف صقلف ،ولقكف ،وطقـف ،وفؿف،
وشقبفِ ،
ورأسف ،وقدمفَ ،
وخ َضابف.
وشعرهْ َ ،
أيضا يف الشؿائؾ وجدت فقفا ُزهده وورطف ِ
وح ْؾؿف
وإذا كظرت ً
وصربه وطبادتف ،وإذا كظرت إلك الشؿائؾ وجدت فقفا أكؾف -صؾك اهلل
طؾقف وسؾؿُ -
وشربف ،وكقمف ،وجؾقسف ،ومِشقتف ...إلك آخره.
وإذا كظرت إلك الشؿائؾ وجدت فقفا ِسـف ووفاتف ،كؾ هذه إشقاء
وغقرها داخؾة يف شؿائؾف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.-
وٓ شؽ أن الشؿائؾ أو معرفة الشؿائؾ لفا فقائد :مـفا :أن الشؿائؾ
ُتبقـ لؽ بشرية رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،-ففق -طؾقف الصالة
والسالمَ -ب َشر ،وهذه الصػات التل وصػ هبا -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-
وكؼؾت صػة بشرية ،وطـدئذ إذا طؾؿـا أهنا صػات بشرية ،فنذا قرأت
ُ
قحك إِ َلل﴾
أيات التل فقفا ققلف تعالكُ ﴿ :ق ْؾ إِك َؿا َأ َكا َب َش ٌر م ْث ُؾ ُؽ ْؿ ُي َ
[الؽفػ ،]111 :فتصقر كبقؽ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -مـ خالل كتب
الشؿائؾ ما هذه البشرية التل كان طؾقفا رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقف
وسؾؿ.-
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وطـدئذ َتعؾؿ أن كبقؽ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -مـ جـس البشر:
لقس مخؾققا مـ غقر ما ُخؾؼ مـف البشر ،بؾ هق -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-
مخؾقق مؿا ُخؾؼ مـف البشر ،ولف صػات كصػات البشر ،وإن كان -
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -يبؾغ الؽؿال فقفا ،ولؽـفا مـ صػات البشر،
وبالتالل تعرف َ
َ
وضالل مـ يزطؿ أن الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-
خطل
ُخؾؼ مـ كقر ،وٓ ريب أن هذا الؼقل باصؾٕ :ن كؾ حديث ُذكر فقف أن
الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿُ -خؾؼ مـ كقر ففق مؽذوب طؾك الـبل -
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -بنجؿاع أهؾ العؾؿ ،هذا ً
أوٓ.
أحد أن الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -مـ بـل آدم،
وثاكقا ٓ :يشؽ ٌ
وآدم -طؾقف الصالة والسالمُ -خؾؼ مـ تراب كؿا قال اهلل تعالك﴿ :إِن
م َث َؾ ِطقسك ِط َ ِ
آد َم َخ َؾ َؼ ُف مِـ ُت َر ٍ
اب ُثؿ َق َال َل ُف ُكـ َف َق ُؽ ُ
قن﴾
ـد اهلل َك َؿ َث ِؾ َ
َ
َ
[آل طؿران ،]59 :وقال اهلل -جؾ وطال﴿ :ال ِذي َأ ْح َس َـ ُكؾ َش ْل ٍء َخ َؾ َؼ ُف
اإلكس ِ
ان مِـ صِ ٍ
﴿و َب َد َأ
قـ﴾ [السجدة ،]7 :وهذا الذي ققلفَ :
َو َب َد َأ َخ ْؾ َؼ ِ َ
اإلكس ِ
ان مِـ صِ ٍ
قـ﴾ ،هق آدم طؾقف السالم -وذريتف مـف ،ولفذا قال
َخ ْؾ َؼ ِ َ
ِ
قؿ َو َآل ِط ْؿ َر َ
ان
آد َم َو ُك ً
اص َط َػك َ
اهلل ْ
قحا َو َآل إِ ْب َراه َ
اهلل -جؾ وطال﴿ :إِن َ
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ِ
قـ * ُذري ًة َب ْع ُض َفا مِ ْـ َب ْع ٍ
ض﴾ [آل طؿران ،]34 ،33 :فـقح
الع َالؿ َ
َط َؾك َ
مـ ولد آدم ،وإبراهقؿ مـ ولد كقح ،والـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -مـ
ولد إبراهقؿ -طؾقف السالم ،-ففق -طؾقف الصالة والسالم -مـ بـك آدم.
وقد ثبت يف الحديث الذي خرجف اإلمام مسؾؿ يف صحقحف أن الـبل
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -قالُ « :خؾِ َؼ ِت ْال َؿ َالئِ َؽ ُة مِ ْـ ُك ٍ
قرَ ،و ُخؾِ َؼ ْال َجان
ار ٍج مِ ْـ َك ٍ
مِ ْـ َم ِ
آد ُم مِؿا ُذكِ َر َل ُؽ ْؿ».
ارَ ،و ُخؾِ َؼ َ
فلكت تسلل مـ قال إكف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿُ -خؾؼ مـ كقر ،هؾ
هق مـ الؿالئؽة؟ إن قال مـ الؿالئؽة فؼد كذبٕ :كف -صؾك اهلل طؾقف
وسؾؿ -أفضؾ مـ الؿالئؽة ،بؾ هق أفضؾ العالؿقـ بنجؿاع العؾؿاء،
فالذي يؼقل إكف ُخؾؼ مـ كقر ،فنكف يزطؿ أكف مـ الؿالئؽة ،وهذا كذب
طؾك اهلل وطؾك رسقلف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،-وٓ يؿؽـ أن يؼقل :إكف
ُخؾؼ مـ جان ،إذن هق ُخؾؼ مؿا ُخؾؼ مـفؿ آدم ،إذن هق ُخؾؼ -طؾقف
الصالة والسالم -مؿا ُخؾؼ مـف آدم ،وآدم ُخؾؼ مـ صقـ.
ثؿ إن اهلل -جؾ وطال -قد أمر رسقلف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -أن
﴿ق ْؾ ُس ْب َح َ
يؼقل لؾـاسُ :
ـت إِٓ َب َش ًرا ر ُس ً
قٓ﴾ [اإلسراء:
ان َربل َه ْؾ ُك ُ
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 ،]93جؿع اهلل لف بقـ البشرية والرسالة ،التل هل رسالة الـبقة
ِ ِ
الؿالئِ َؽ ِة ُر ُس ًال َومِ َـ
الؿذكقرة يف ققلف تعالك:
﴿اهلل َي ْص َطػل م َـ َ
ُ
الـ ِ
اس﴾ [الحج ،]75 :ومـ الـاس يعـل يصطػقفؿ أكبقاء ،وقال اهلل -
جؾ وطال -لـبقف يف غقر ما آيةُ :
﴿ق ْؾ إِك َؿا َأ َكا َب َش ٌر م ْث ُؾ ُؽ ْؿ﴾ [فصؾت.]6 :
﴿ومِ ْـ َآياتِ ِف َأ ْن
وإذا كظركا إلك الؼرآن وجدكا أن اهلل يؼقل طـ البشرَ :
َخ َؾ َؼ ُؽؿ مـ ُت َر ٍ
اب ُثؿ إِ َذا َأ ُكتؿ َب َش ٌر َت َـت ِش ُر َ
ون﴾ [الروم.]21 :
يـبف طؾك هذا كلمر مفؿٕ :ن بعض الطقائػ تزطؿ أن الـبل -صؾك
اهلل طؾقف وسؾؿُ -خؾؼ مـ كقر ،وٓ شؽ أن هذا كذب طؾك اهلل وطؾك
رسقلف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،-ثؿ إكف يخالػ الحؼقؼة والقاقع ٕن
الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -ولد مـ أبقيـ ،وطاش بقـ الـاس ويف
كـػ الـاس ،ولق أكف ُخؾؼ مـ كقر لؿ يؽـ مـ جـس البشر الذيـ
يخالطفؿ.
فتبقـ بذلؽ أكـا إذا قرأكا الشؿائؾ فال بد أن كتـبف لفذا ،ففل تبقـ لـا
حؼقؼة بشرية -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،-كؿا أهنا ترد طؾك أولئؽ الذيـ
يزطؿقن أكف قد ُخؾؼ مـ مادة لؿ يخؾؼ مـفا البشر.
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ومـ فقائد معرفة الشؿائؾ أن يتلسك اإلكسان بـبقف -صؾك اهلل طؾقف
وسؾؿ -يف ما كان مـفا محال لؾتلسلٕ ،ن بعض إشقاء يؿؽـ أن
كتلسك بـبقـا -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -فقفا يف حؾؿف يف صربه يف طبادتف،
أو يف إفعال التل فعؾفا -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -وقصد فقفا أو ضفر
فقفا قصد التعبد هلل -طز وجؾ ،-أو كان -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -يػعؾ
هذه إفعال ،وقد جاءت يف الـصقص إخرى مـ كتاب اهلل وسـة كبقف
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -تشريعا ،فـحـ كتلسك بف -صؾك اهلل طؾقفوسؾؿ -فقؿا كان مـفا محال لؾتلسل ،أما ما لؿ يؽـ مـفا محال لؾتلسل
إما ٓستحالتف ،وإما لعدم مشروطقتف فال يتلسك بف -صؾك اهلل طؾقف
وسؾؿ -فقفا.
فؾق أن قائال قال :ستلسك بالـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -يف صػة
رأسف أو يف صػة طقـف ،أو يف صػة بدكف -طؾقف الصالة والسالم -فنن هذا
أمر ٓ يؿؾؽف الؿخؾقق ،بؾ هق مـ خؾؼ اهلل -طز وجؾ -الذي جبؾ
العباد طؾقف ،فال يؿؽـ لإلكسان أن يؼقل ستلسك برسقل اهلل -صؾك اهلل
طؾقف وسؾؿ -هبذا.
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ولق أن إكساكا قال :بؿا أن العؾؿ تطقر سلحقل هقئتل قريبا مـ هقئتف
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -هبذه العؿؾقات التل ُتجرى ،فقؼال هذا مردودٔم َرك ُف ْؿ َف َؾ ُق َغق ُرن
بالؼرآن العظقؿ ،أن اهلل قال فقؿا حؽاه طـ الشقطان َ
﴿و ُ
َخ ْؾ َؼ اهللِ﴾ [الـساء ،]119 :لؽـ الؿممـ يعؾؿ صػة كبقف -صؾك اهلل طؾقف
وسؾؿ -يف هذه أية وٓ يتلسك بف -طؾقف الصالة والسالم.
ومـ هـا تعؾؿ أن الذيـ ُيؿثؾقن الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-
ويتشؽؾقن كفقئتف ويزطؿقن أهنؿ رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-
فنن همٓء لقسقا مـ اإلسالم يف شلء ،أن هذا الػعؾ كؼض لعرى
اإلسالم ،إذا حاول أن يتلسك بالـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -يف هقئتف
دون أن يزطؿ أكف هق الـبل ففذا ضاللٕ :كف كؿا ذكر اهلل -طز وجؾ-
ٔم َرك ُف ْؿ َف َؾ ُق َغق ُرن َخ ْؾ َؼ اهللِ﴾ ،ففق ٓ شؽ أكف مخطئ
طـ الشقطانَ :
﴿و ُ
وضال وإن كان يحب رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -ويزطؿ أن
ذلؽ لػرط محبتف ،فنن هذا أمر لؿ يشرع لـا أن كػعؾف ،بؾ كحـ مـفققن
طـف لؿا فقف مـ تغققر خؾؼ اهلل.
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وأما إذا غقر الفقئة فزطؿ أكف الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -كؿا
يجري يف التؿثقؾ ففذا رد طـ ديـ اهلل -طز وجؾ -وٓ شؽٕ :مقر
أحدها أن مـ زطؿ أكف كبل اهلل ،أو أكف الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -فؼد
كػر بنجؿاع العؾؿاء سقاء فعؾ ذلؽ جادا أو هازٓ طؾك أي وجف فعؾفا،
مـ ادطك الـبقة فؼد كػر بنجؿاع العؾؿاء :بدون تػصقؾ سقاء فعؾف جادا
أو هازٓ أو مازحا أو كحق ذلؽ ففق كافر خارج مـ مؾة اإلسالم.
وثاكقا أن الذي يتؼؿص شخصقة الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-
ويزطؿ أكف الـبل فؼد تـؼص الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،-والعؾؿاء
مجؿعقن طؾك أن استـؼاص الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -كػر ،ووجف
آستـؼاص أكف ما أحد مـ البشر يبؾغ مبؾغف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ،-
ٕن العؾؿاء مجؿعقن طؾك أكف أفضؾ الخؾؼ ولقس أفضؾ البشر فؼط،
بؾ أفضؾ الخؾؼ طؾقف الصالة والسالم ،-فؿفؿا تليت بقف مـ أحد ولق
بؾغ مـ الػضقؾة ما بؾغ فؾـ يبؾغ مؼدار الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ،-
فالذي يؿثؾف معـاه أكف قد حط مـ قدره -طؾقف الصالة والسالم ،-وهذا
كؿا قؾـا ردة بنجؿاع العؾؿاء -رحؿفؿ اهلل.
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مـ فقائد الشؿائؾ الـبقية أن قراءهتا ومعرفتفا ُتبقـ ققل اهلل -طز
﴿وإِك َؽ َل َع َؾك ُخ ُؾ ٍؼ َطظِ ٍ
قؿ﴾
وجؾ -يف صػة كبقف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿَ :
[الؼؾؿ ،]4 :فنذا قرأكا هذه الشؿائؾ وما فقفا مـ صػاتف ُ
الخؾؼقة استبان
لـا معـك هذه أيةٕ ،ن السـة ُتبقـ كتاب اهلل -طز وجؾ -سقاء كاكت
ُسـة ققلقة أو فعؾقة ،فلفعالف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -التل كان يػعؾفا
﴿وإِك َؽ َل َع َؾك ُخ ُؾ ٍؼ َطظِ ٍ
قؿ﴾.
هل بقان لؼقلف تعالكَ :
ثبت يف الصحقح أن طائشة -رضل اهلل طـفا تعالك -قالت :كان
ُخؾؼف الؼرآن ،وكحـ إذا قرأكا يف الشؿائؾ سـجد أن ُخؾؼ الـبل -صؾك
اهلل طؾقف وسؾؿ -مطابؼ لؿا ذكره اهلل-طز وجؾ -يف هذه أية.
كذلؽ مـ فقائد الشؿائؾ أن اإلكسان كؾؿا تعرف طؾك كبقف -صؾك
اهلل طؾقف وسؾؿ -ازداد لف حبا ،وٓ شؽ أن اإلكسان كؾؿا كؿؾت محبتف
لؾـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -كان أقرب مـف مجؾسا يقم الؼقامةٕ ،كف
ثبت طـ الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -أكف قالْ « :ال َؿ ْر ُء َم َع َم ْـ َأ َحب».
هذه الشؿائؾ ُتحببؽ يف الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،-فنذا أحببت
كبقؽ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -ازداد اتباطؽ لف ،واهلل يؼقلُ :
﴿ق ْؾ إِن
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ِ
ِ
ُك ُـتؿ ُت ِ
حب َ
قر
اهلل َو َي ْغػ ْر َل ُؽ ْؿ ُذ ُك َ
اهلل َغ ُػ ٌ
ْ
قب ُؽ ْؿ َو ُ
اهلل َفاتبِ ُعقكل ُي ْحبِ ْب ُؽ ُؿ ُ
قن َ
ِ
قؿ﴾ [آل طؿران ،]31 :بؾ إن الؿرء إذا ازداد حبا لـبقف -صؾك اهلل
رح ٌ
طؾقف وسؾؿ -ربؿا بؾغ مبؾغ مـ أخرب طـفؿ الـبل -صؾك اهلل طؾقف
وسؾؿ -يف الحديث الذي خرجف اإلمام مسؾؿ يف صحقحف ،وهق ققل
ِ
ِ
ِ
اسا َي ْل ُت َ
قن مِ ْـ
الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ« :إِن م ْـ َأ َشد ُأمتل ُحبا لل َك ً
َب ْع ِديَ ،ي َقد َأ َح ُد ُه ْؿ َل ْق َرآكِل بِ َل ْهؾِ ِف َو َمال ِ ِف».
فاإلكسان كؾؿا طرف كبقف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -هبذه إحاديث
الؿـؼقلة ازداد ُحبا ،وهذا الحب قد يقرثف هذه الؿـزلة التل ذكرها الـبل
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.-وأيضا مـ فقائد معرفة شؿائؾف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -معرفة ما
اختص اهلل بف أصحابف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -مـ فرط حبفؿ لفٕ ،ن
هذه الصػات الؿـؼقلة ٓ يؿؽـ أن يـؼؾفا إٓ مـ كان ذا درجة طالقة يف
محبة مـ يصػف.
وإذا قرأكا هذه إحاديث وما فقفا مـ كؼؾ صػتف -صؾك اهلل طؾقف
وسؾؿ -لفذه إمة طؾؿـا أن أصحابف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -ورضقان
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اهلل طؾقفؿ كاكقا مـ أشد الـاس أو كاكقا أشد الـاس ُحبا لف طؾقف
الصالة والسالم ،-وإٓ مـ لؿ يفتؿ بشلء لؿ يـؼؾف ،ومـ لؿ ُيحب
شلء لؿ يستغرق يف وصػف ،وذلؽ بذكر صػاتف التل ُيؿتدح هبا -صؾك
اهلل طؾقف وسؾؿ ،-وذكر الصػات التل كاكت هقئتف -صؾك اهلل طؾقف
وسؾؿ -طؾقفا ٓ ،يؿؽـ إٓ لؼقم قد أحب كبقفؿ -صؾك اهلل طؾقف
وسؾؿ ،-وحقـئذ تعرف فضؾ أصحاب الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-
طؾك مـ جاء بعدهؿ مـ هذه إمة.
وكختؿ بلن هذه الشؿائؾ بقان لؼقلف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -يف
دطائف وهق حديث صحقح خرجف اإلمام أحؿد وغقره أكف طؾقف الصالة
والسالم -قال« :الؾ ُفؿ َك َؿا َأ ْح َسـْ َت َخ ْؾ ِؼل َف َل ْح ِس ْـ ُخ ُؾ ِؼل» ،وهذا
حديث ثابت صحقح طـف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -إٓ أن الرواية التل
فقفا أكف كظر إلك الؿرآة ثؿ قال هذا الحديث ،كظره يف الؿرآة لؿ يثبت،
ولؽـ الثابت أكف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -قال« :الؾ ُفؿ َك َؿا َحسْـ َت
َخ ْؾ ِؼل َف َحس ْـ ُخ ُؾ ِؼل».
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فـحـ إذا قرأكا هذه إحاديث وما فقفا مـ صػاتف َ
الخؾؼقة طؾقف
الصالة والسالم -وجدكا صدق خربهٕ ،كف قال« :الؾ ُفؿ َك َؿا َأ ْح َسـْ َت
َخ ْؾ ِؼل» ،ووجدكا أيضا فقفا إجابة اهلل لدطائفٕ ،كف قالَ « :ف َحس ْـ
ُخ ُؾ ِؼل» ،فـحـ كصدق الخرب ،وكعؾؿ أن اهلل -طز وجؾ -قد أجاب دطاء
كبقف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.-
هذا ما يتعؾؼ هذه الؽالم طـ شؿائؾف طؾقف الصالة والسالم-
والؽالم فقفا يطقل ،ولؽـ لعؾ ما ذكر فقؿا ذكر ُغـقة.
أما بالـسبة ما يتعؾؼ بالؽتاب -إن شاء اهلل تعالك -سقؽقن الدرس
طؾك الـحق التالل كؼرأ إحاديث يف كؾ بابٕ ،ن أحاديث مـ كؾ باب
بقـفا ترابط مقضقطل ،ولفذا كؼرأ إحاديث وكبقـ صحقحفا مـ
ضعقػفإ ،كف ٓ بد أن تؽقن الصػة التل تتشؽؾ طـدك طـ هقئتف -
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -يف إحاديث الثابتةٕ ،ن إحاديث الؿـؼقلة يف
صػتف -طؾقف الصالة والسالم -مـفا ما هق صحقح ثابت ،ومـفا ما هق
ابتداء إحاديث الصحقحة الثابتة ،ثؿ بعد ذلؽ كعقد
لقس كذلؽ ،فـُبقـ
ً
فـبقـ ما تدل طؾقف مـ الؿعاين مجتؿعة ،ثؿ ُكبقـ ما قد ُيشؽؾ طؾقفا ،أو
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ما ٓ يثبت مؿا ذكر صػة لف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،-وإٓ فالؽتاب
بحاجة إلك شرح صقيؾ لؿاذا؟ ٕن صػاتف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-
يرتبط هبا أمران.
إمر إول :الؿعـك معـك الصػات.
وإمر الثاين :حؽؿ هذه الصػات.
صبعا الحؽؿ مـفا ما هق ضاهر ،ومـفا ما هق غقر ضاهر ،ومـفا ما هق
متؽؾػٕ ،ن بعض العؾؿاء تؽؾػ يف بقان ِحؽؿ الصػات أو ربطفا
بدٓئؾ الـبقة.
ٓشؽ أن بعض صػاتف -طؾقف الصالة والسالم -استدل هبا طؾك
كبقتف ،ومـ هـا ذكر غقر واحد مـ صػاتف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -يف
الدٓئؾ كالبقفؼل ،ذكر ذلؽ يف دٓئؾ كبقتف -طؾقف الصالة والسالم،-
لؽـ بعض العؾؿاء -رحؿف اهلل -تؽؾػ يف ربط الصػات ،أو يف
استظفار ِحؽؿ هذه الصػات حتك يعـل خرج أحقاكا هبا طـ مؼصقدها
الشرطل ،والؿؼصقد مـ هـا أن الؽالم هـا سقتعؾؼ ببقان معاين صػاتف -
طؾقف الصالة والسالم -طؾك جفة اإليجاز.
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{بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ ،الحؿد هلل -وصؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طؾك
كبقـا محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ ،الؾفؿ اغػر لـا ولشقخـا
ولؾؿسؾؿقـ.
قال -رحؿف اهلل تعالك :-بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ ،الحؿد هلل
وسالم طؾك طباده الذيـ اصطػك.
قال الشقخ الحافظ أبق طقسك محؿد بـ طقسك بـ سقرة الرتمذي:
باب ما جاء يف خؾؼ رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-
حدثـا أبق رجاء ُقتقبة بـ سعقد ،طـ مالؽ بـ أكس طـ ربقعة بـ أبل
طبد الرحؿـ ،طـ أكس بـ مالؽ -رضل اهلل طـف -أكف سؿعف يؼقل:
ان رس ُ ِ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿَ -ل ْق َس بِالط ِق ِ
يؾ ْال َبائِ ِـَ ،و َٓ
« َك َ َ ُ
قل اهلل َ -صؾك ُ
ض ْإَمف ِؼ ،و َٓ بِ ْأد ِم ،و َٓ بِ ْالجع ِد ْال َؼ َط ِ
ِ
طَ ،و َٓ
َ ْ
َ َ
بِ ْال َؼص ِقرَ ،و َل ْق َس بِ ْإَ ْب َق ِ ْ َ َ
ِ ِ
ِ
ِ
اهلل َط َؾك َر ْأ ِ
قـ،
ام بِ َؿؽ َة َط ْش َر سـ َ
س َأ ْر َبع َ
قـ َسـَ ًةَ ،ف َل َق َ
بِالسبِطَ ،ب َع َث ُف ُ
وبِ ْالؿ ِديـَ ِة َط ْشر ِسـ ِقـ ،و َتقفاه اهلل َ -طز وجؾَ -ط َؾك ر ْأ ِ ِ
قـ َسـَ ًة،
س ست َ
َ َ
َ
َ
َ َ
َ َ َ ُ ُ
َو َل ْق َس فِل َر ْأ ِس ِف َول ِ ْح َقتِ ِف ِط ْش ُر َ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ-
ون َش ْع َر ًة َب ْق َض َ
اء َ -صؾك ُ
»}.
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صبعا هذا باب ما جاء يف خؾؼ رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ،-
هق الؿراد بف هـا الصػات َ
الخؾؼقة التل هل تتعؾؼ هبقئتف وشؽؾف
وصقرتف -طؾقف الصالة والسالم ،-وهذا الباب باب جامعٕ ،ن بعض
الصػات أفردها الؿملػ رحؿف اهلل -بلبقاب ما يتعؾؼ بشعره ،أو
يتعؾؼ بخاتؿ الـبقة وكحق ذلؽ أفرده بباب :ولؽـ هـا جؿع جؿؾة مـ
إحاديث التل تبقـ صقرة الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.-
الحديث إول :هق حديث أكس بـ مالؽ ،قال الؿملػ :حدثـا
أبق رجاء ُقتقبة بـ سعقد ،إكا سـؿر طؾك إساكقد لػائدةٕ ،ن اإلكسان
كؾ ما تؽرر طؾقف رواة إحاديث يبدأ طـده رسقخ يف ذهـف يف همٓء
الرواة ،هؾ هؿ ثؼات؟ هؾ هؿ ضعػاء؟ وكحق ذلؽ.
قال :حدثـا أبق رجاء ُقتقبة بـ سعقد ،وهق أبق رجاء ُقتقبة بـ سعقد
بـ جؿقؾ بـ صريػ الثؼػل البغالين ،ووثقؼة الحافظ كبقر مشفقر شقخ
لألئؿة لؾستة كؾفؿ ،شقخ لؾبخاري ،ومسؾؿ ،وأبل داود ،والـسائل،
والرتمذي ،وابـ ماجة :شقخ لفمٓء كؾفؿ ،كؿا أكف شقخ لغقرهؿ،
وأحاديثف مخرجة يف دواويـ اإلسالم.
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قال طـ مالؽ بـ أكس ،ومالؽ بـ أكس بـ مالؽ بـ أبل طامر بـ
طؿرو إصبحل ،صاحب الؿقصل ،وهق إمام مشفقر ،وطبد اهلل مـ أهؾ
الؿديـة ،وأيضا هق مـ إئؿة الؽبار الذيـ ٓ ُيحتاج إلك تعريػفؿ
لشفرهتؿ ،إمام يف الحديث ،إمام يف الػؼف ،إمام يف الػضؾ.
قال طـ ربقعة بـ أبل طبد الرحؿـ ،هق ربقعة بـ أبل طبد الرحؿـ،
وأبق طبد الرحؿـ اسؿف فروخ ،إب اسؿف فروخ ،وهق تقؿل مـ
مقالقفؿ لقس مـ صؾقبتفؿ ،وهق مـ أهؾ الؿديـة أيضا هق شقخ لإلمام
ويعرف بربقعة الرأي ،وحديثف أيضا مخرج يف دواويـ اإلسالم
مالؽُ ،
ومـفا الؽتب الستة.
قال طـ أكس بـ مالؽ ،هق أكس بـ مالؽ بـ الـضر إكصاري
الخزرجل ،خادم رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،-وهق صحابل
جؾقؾ معروف -رضل اهلل تعالك طـف ،-طـ أكس بـ مالؽ أكف سؿعف
يؼقل :يعـل أن ربقعة سؿع أكس -رضل اهلل تعالك طـف ،-أكف سؿعف
يؼقل :أي أن ربقعة سؿع أكسا -رضل اهلل تعالك طـف ،-هذا الحديث
خرجف الؿملػ كػسف يف كتابف الجامع طـ ُقتقبة طـ مالؽ هبذا اإلسـاد
ّ
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وخرجف أيضا مـ حديث إكصاري طـ معـ طـ مالؽ بـ
الؿقجقدّ ،
أكس هبذا اإلسـاد ،فؾف يف الجامع إسـادان ،لؽـ إسـاده يف الجامع أحد
هذا اإلسـاديـ طالل ،وأخر كازل أكزل مـف ،إول رباطل ُقتقبة طـ
مالؽ طـ ربقعة طـ أكس هذا رباطل ،والثاين رواية إكصاري طـ معـ
طـ مالؽ طـ ربقعة طـ أكس وهذا خؿاسل.
خرجف البخاري ومسؾؿ مـ
وهذا الحديث حديث ثابت صحقح ّ
صرق طـ اإلمام مالؽ -رحؿف اهلل ،-ورواه البخاري مـ حديث سعقد
بـ أبل هالل طـ ربقعة ،وقال يف أول الحديثَ « :أ ْز َهر الؾ ْق ِن»َ « ،ك َ
ان
رس ُ ِ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿَ -أ ْز َه َر الؾ ْق ِن» ،وهذه كؾؿة أزهر
َ ُ
قل اهلل َ -صؾك ُ
الؾقن لؿا كتحدث طـ لقكف طؾقف الصالة والسالم -مع الرواية التل
طـدكا وإحاديث إخرى أكف كان أبقض ،هـا ٓ بد مـ أن كعرف هذا:
ٕكف جاءت الرواية يف حديث سعقد بـ أبل هالل طـ ربقعة يف الصحقح
البخاري أكف قالَ « :أ ْز َه َر الؾ ْق ِن».
ويف صحقح مسؾؿ خرج مسؾؿ هذا الحديث مـ رواية حؿاد بـ
سؾؿة طـ ثابت طـ أكس -رضل اهلل تعالك طـف -أن الـبل -صؾك اهلل
-19-

الشمائل المحمدية
ان َأ ْز َه َر الؾ ْق ِن َك َلن َط َر َق ُف الؾ ْم ُل ُم»ً ،
طؾقف وسؾؿَ « -ك َ
إذا طـدكا «أزهر
الؾقن» جاء يف هاتقـ الروايتقـ ،وطـد الؽالم طـ معـك إحاديث
وصػتف -طؾقف الصالة والسالم -يف لقكف ُكبقـ ذلؽ -إن شاء اهلل تعالك.
{حدثـا ُحؿقد بـ مسعدة البصري ،قال :حدثـا طبد القهاب الثؼػل
ان َر ُس ُ
طـ ُحؿقد طـ أكس بـ مالؽ -رضل اهلل طـف -قالَ « :ك َ
قل اهللِ -
يؾ َو َٓ بِ ْال َؼ ِص ِقرَ ،حس َـ ْال ِ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿَ -ر ْب َع ًة َل ْق َس بِالط ِق ِ
ج ْس ِؿ،
َ
َصؾك ُ
ان َشعره َلقس بِجع ٍد و َٓ سب ٍ
طَ ،أ ْس َؿ َر الؾ ْق ِن ،إِ َذا َم َشك َي َت َؽػ ُل»}.
َو َك َ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ
ققلف :حدثـا ُحؿقد بـ مسعدة البصري ،هق ُحؿقد بـ مسعدة بـ
الؿبارك السامل البصري الباهؾل ،وهق صدوق ،وقد خرج لف اإلمام
مسؾؿ وأصحاب الســ إربعة ،فؾؿ يخرج لف البخاري شقئا.
قال :حدثـا طبد القهاب الثؼػل ،وهق طبد القهاب بـ طبد الؿجقد
بـ أبل السؾط أبق محؿد الثؼػل ،وهق ثؼة ومشفقر مـ أهؾ البصرة،
وحديثف مخرج يف الؽتب الستة.
قال :طـ حؿقد ،هق حؿقد بـ أبل حؿقد الطقيؾ أبق طبقدة البصري،
أيضا مخرج يف الؽتب الستة ،وهق معروف ومشفقر.
وحديثف ً
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قال :طـ أكس بـ مالؽ وقد تؼدم قبؾ قؾقؾ.
وهذا الحديث صبعا أخرجف الؿملػ يف جامعف ،يف الرتمذي ،يعـل
يف الســ خرج هذا الحديث ،قال حديث حسـ صحقح غريب،
واستغربف الؿملػ رحؿف اهللٕ -ن الرواية هـا جاءت قال «أسؿر
الؾقن» ،وإول طـدكا يف إحاديث إول أبقض «لقس بإبقض
إمفؼ» إذا أثبت البقاض لؽـ كػك طـف الؿفؼ.
الثاين هـا ،الثاين قال :أزهر ،والثالث هـا :قال أسؿر.
صبعا هذا الحديث الؿملػ خرجف وصححف يف الجامع ،صحح هذا
الحديث ،لؽـ استغربفٕ :ن فقف لػظة غريبة وهل «أسؿر الؾقن».
ومـ صريؼ طبد القهاب الثؼػل خرج هذا الحديث أبق يعؾك
والبزار ،وذكر البزار أكف ٓ يعؾؿ أحد روى هذا الحديث طـ حؿقد يعـل
هبذا الؾػظ ٓ :يعؾؿ أحد رواه إٓ خالد يعـل بـ طبد اهلل الطحان ،وطبد
القهاب الثؼػل.
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صبعا طبد القهاب الثؼػل تبعف خالد الطحان طـد اإلمام أحؿد ،وابـ
أيضا تابعفؿ طؾل بـ
سعد ،والبزار وصححف ابـ حبان يف الصحقح ،و ً
طاصؿ يف دٓئؾ الـبقة طـد البقفؼل ،يعـل ذكروا كؾفؿ «أسؿر الؾقن»،
كؾؿة «أسؿر الؾقن» الذي يفؿـا كؾؿة «أسؿر الؾقن» ،لؽـ هذه الؾػظة
الحؼقؼة غريبة استغرهبا الدارقطـل -رحؿف اهلل -كؿا يف أصراف
الغرائب ،وأيضا استغرهبا وأطؾفا الحافظ أبق الػضؾ الحسقـل بـ أحؿد
العراقل -رحؿف اهللّ -
أطؾ هذه الرواية ،وذكر أن إحاديث الثابتة كؾفا
تدل طؾك خالف وأكف كان أبقض ،وذكر أن قد روى بقاض الـبل -صؾك
اهلل طؾقف وسؾؿ -خؿسة طشرة صحابقا ،وسقليت -إن شاء اهلل -الؽالم
طؾك هؾ ثبتت هذه أو ٓ؟ ،لؽـ هذا الطريؼ ما ثبتت مـ حديث حؿقد
ما ثبتٕ :ن هذه الرواية كؿا قؾـا غريبة طؾك حديث أكس -رضل اهلل
تعالك طـف ،-ولفذا ابـ الجقزي -رحؿف اهلل -يف كتاب (القفاء) أطؾ
هذه الؾػظة كؾؿة أسؿر ،وبقـ أهنا مخالػة لألحاديث ،كؿا قال العراقل
أيضا.
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{حدثـا محؿد بـ بشار العبدي ،قال :حدثـا محؿد بـ جعػر ،قال:
حدثـا شعبة ،طـ أبل إسحاق قال :سؿعت الرباء بـ طازب -رضل اهلل
ان رس ُ ِ
قطا،
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿَ -ر ُج ًال َم ْر ُب ً
طـف -يؼقلَ « :ك َ َ ُ
قل اهلل َ -صؾك ُ
ِ
ِ
قؿ ْال ُجؿ ِة إِ َلك َش ْح َؿ ِة ُأ ُذ َك ْق ِفَ ،ط َؾ ْق ِف ُحؾ ٌة َح ْؿ َر ُاء،
َب ِع َ
قد َما َب ْق َـ ْال َؿـْؽ َب ْق ِـَ ،طظ َ
َما َر َأ ْي ُت َش ْق ًئا َقط َأ ْح َس َـ مِـْ ُف»}.

ققلف حدثـا محؿد بـ بشار العبدي ،وقع يف بعض الـسخ وذكرها
الشراح قديؿا أكف قال :حدثـا محؿد بـ بشار يعـل العبدي ،وصبعا ٓ
يؿؽـ أن يؼقل الؿملػ طـ شقخف ٕكف يعرف شقخف ما يؿؽـ أن يػسر
شقخف ،كؾؿة يعـل ترد بإساكقد يعـل أو يؼال هق ،لؽـ ٓ تؽقن مـ
الراوي الؿباشر طـفٕ ،كف يعرفف ،هذه ُتذكر إذا كاكت لؿ تؼع يف الرواية،
ولؽـ ُفسرت مـ الرواة بلن فالن بـ هق فالن.
ففـا بعض الـسخ قال :يعـل العبدي وقد كبف الشراح الؿراد أن
الؼائؾ يعـل العبدي لقس هق الرتمذي ٕكف ٓ يؿؽـ أن يؼقل طـ شقخف
ٓ يؿؽـ أن يؼقل يعـل العبدي ،ولؽـ هذا مـ أحد رواة الشؿائؾ ،قد
يؽقن الراوي الؿباشر طـ الرتمذي ،وقد يؽقكقا أيضا مؿـ دوكف.
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قال :حدثـا محؿد بـ بشار العبدي ،هق محؿد بـ بشار بـ طثؿان
العبدي البصري أبق بؽر الؿشفقر ُببـدار ،وهق أيضا شقخ ٕصحاب
الؽتب الستة ،وحديثف مخرج طـدهؿ ،وطـد غقرهؿ مـ كتب السـة.
الفذلل البصري
قال :حدثـا محؿد بـ جعػر ،وهق محؿد بـ جعػر ُ
الذي يعرف بغـدر ،وهق ثؼة وحديثف مخرج يف الؽتب الستة.
قال :حدثـا شعبة ،شعبة هق بـ الحجاج بـ القرد العتؽل مقٓهؿ،
إذا قال العؾؿاء إذا جاء يف الـسب مقٓهؿ يعـل أكف لقس مـفؿ أكػسفؿ
لقس مـ صؾقبتفؿ ،ولؽـ قد يؽقن ذلؽ بالقٓء وقد يؽقن بالحؾػ،
هق شعبة بـ الحجاج بـ القرد العتؽل مقٓهؿ أبق بِسطام ،كان واسطل
مـ بالد واسط ،ثؿ صار إلك البصرة فـزلفا ،وحديثف مخرج يف الؽتب
الستة ،وهق إمام ثؼةُ ،يطؾؼ طؾقف أو يؼؾب بلمقر الؿممـقـ.
إسحاق ،أبق إسحاق هق طؿرو بـ طبد اهلل الفؿداين السبقعل بػتح
السقـ مـ أهؾ الؽقفة وحديثف مخرج يف الؽتب الستة ،وهق مؿـ تدور
طؾقف أساكقد.

-24-

الشمائل المحمدية
قال :سؿعت الرباء بـ طازب ،الرباء بـ طازب الحارث بـ طدي
إكصاري إوسل صحابل وأبقه صحابل -رضل اهلل تعالك طـفؿ،-
تقيف بعد سـة سبعقـ كحق سـة ثـتقـ وسبعقـ -رضل اهلل تعالك طـف
وأرضاه.-
خرجف مسؾؿ يف صحقحف مـ
وهذا الحديث حديث صحقح ثابت ّ
حديث محؿد بـ بشار وابـ الؿثـك ،كالهؿا طـ محؿد بـ جعػر ،فؼد
شارك الرتمذي يف هذا الحديث يعـل الرتمذي رواه طـ محؿد بـ
بشار ،وهق رواه طـ محؿد بـ بشار ،وطـ محؿد بـ الؿثـك ،ورواه
البخاري مـ حديث حػص بـ طؿر طـ شعبة -رحؿف اهلل ،-كعؿ
الحديث ثابت صحقح ٓ إشؽال فقف.
{حدثـا محؿقد بـ غقالن ،حدثـا وكقع ،حدثـا سػقان ،طـ أبل
إسحاق ،طـ الرباء بـ طازب -رضل اهلل طـف ،-قالَ « :ما َر َأ ْي ُت مِ ْـ ِذي
ِ ِ
ِ
ٍ
ِ ٍ ِ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿَ ،-ل ُف
لؿة فل ُحؾة َح ْؿ َر َاء َأ ْح َس َـ م ْـ َر ُسقل اهلل َ -صؾك ُ
قد َما َب ْق َـ ْال َؿـْؽِ َب ْق ِـَ ،ل ْؿ َي ُؽ ْـ بِ ْال َؼ ِص ِقر َو َٓ
َش ْع ٌر َي ْض ِر ُب َمـْؽِ َب ْق ِفَ ،ب ْع ُ
بِالط ِق ِ
يؾ»}.
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ققلف :حدثـا محؿقد بـ غقالن ،هق محؿقد بـ غقالن العدوي أبق
محؿد ،أو أبق أحؿد الؿروزي ،مـ أهؾ بغداد ،وقد روى طـف أصحاب
الؽتب الستة سقى أبل داود ،ورواية أصحاب الؽتب الستة طـ راو
ُتبقـ لؽ مـزلة هذا الراوي ،إذا كان شقخا لفؿُ ،تبقـ لؽ مـزلتف.
قال :حدثـا وكقع ،وهق وكقع بـ الجراح بـ مؾقح الرؤاسل ،أبق
سػقان الؽقيف ،وابـف سػقان سقلتقـا -إن شاء اهلل -وأكف ضعقػ ،ابـف
ضعقػ ،وهق شقخ لإلمام الرتمذي -رحؿف اهلل ،-أما أبقه وكقع بـ
الجراح ففق مـ أئؿة الحديث ،ثؼة حافظ كبقر ،شقخ لألئؿة ،لإلمام
أحؿد وغقره ،وحديثف مخرج يف دواويـ اإلسالم.
طـ أبل إسحاق قؾـا هق طؿرو بـ طبد اهلل الفؿداين السبقعل الؽقيف،
تؼدم قبؾ قؾقؾ ،وطـ الرباء بـ طازب ،تؼدم قبؾ قؾقؾ ،هذا الحديث
حديث صحقح ثابت ،الؿصـػ خرجف يف جامعف هبذا اإلسـاد والؿتـ،
وأيضا خرجف اإلمام مسؾؿ -رحؿف اهلل -هبذا الؾػظ مـ صرق طـ وكقع،
وأصؾ الحديث ثابت يف الصحقحقـٕ ،ن الحديث مؼطع يف
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الصحقحقـ ،يعـل يف صحقح البخاري بالذات ُمؼطع حسب الحاجة
والتبقيب.
{حدثـا محؿد بـ إسؿاطقؾ ،حدثـا أبق ُكعقؿ ،حدثـا الؿسعقدي،
طـ طثؿان بـ مسؾؿ بـ ُهرمز ،طـ كافع بـ ُجبقر بـ مطعؿ ،طـ طؾل بـ
اهلل َط َؾ ْق ِف
أبل صالب -رضل اهلل طـف -قالَ « :ل ْؿ َي ُؽ ِـ الـبِل َ -صؾك ُ
يؾ َو َٓ بِ ْال َؼ ِص ِقرَ ،ش ْث َـ ْال َؽػ ْق ِـ َو ْال َؼ َد َم ْق ِـَ ،ض ْخ َؿ الر ْأ ِ
َو َسؾ َؿ -بِالط ِق ِ
س،

َض ْخؿ ْال َؽر ِ
اد ِ
يسَ ،ص ِق َيؾ ْال َؿ ْس ُر َب ِة ،إِ َذا َم َشك َت َؽػ َل َت َؽػ ًما َك َلك َؿا َيـْ َحط مِ ْـ
َ َ
ِ
َص َب ٍ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ»}.
بَ ،ل ْؿ َأ َر َق ْب َؾ ُف َو َٓ َب ْع َد ُه م ْث َؾ ُف َ -صؾك ُ
قال الؿملػ :حدثـا محؿد بـ إسؿاطقؾ ،وهق محؿد بـ إسؿاطقؾ
بـ إبراهقؿ بـ الؿغقرة ،اإلمام البخاري -رحؿف اهلل تعالك -وهق غـل
طـ التعريػ صاحب الصحقح.
قال :حدثـا أبق كعقؿ ،وهق الػضؾ بـ ُدكقـ الؽقيف التقؿل مقٓهؿ،
الؿالئل ،وهق حافظ كبقر ،وحديثف مخرج يف الؽتب الستة وغقرها مـ
ُ
دواويـ اإلسالم ،وهق شقخ لإلمام البخاري -رحؿف اهلل -وأكثر طـف يف
صحقحف.
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قال :حدثـا الؿسعقدي ،الؿسعقدي هق طبد الرحؿـ بـ طبد اهلل بـ
طتبة بـ طبد اهلل بـ مسعقد الؽقيف ،ويؼال لف الؿسعقدي ،وهق طؾك
الصقاب ثؼة ،لؽـف اختؾط قبؾ مقتف ،فؿـ روى طـف قبؾ آختالط
فروايتف صحقحة ،وحديثف مخرج يف الســ إربع ،ومخرج يف صحقح
البخاري ،لؽـ معؾؼا ولقس مقصقٓ.
ورواية أبل كعقؿ الػضؾ بـ دكقـ روى طـف قبؾ آختالط كؿا ذكره
اإلمام أحؿد ،إذا فروايتف رواية صحقحةٕ ،ن آختالط هق تغقر يف
العؼؾ ،تغقر طؼؾ اإلكسان يحصؾ فقف فساد بسبب مرض ،أو بسبب
تؼدم يف السـ أو كحق ذلؽ ،ثؿ ٓ يؽقن طـده تؿققز ٕحاديثف ،أي
يضعػ حػظف ،وبالتالل يػرق العؾؿاء ،يؼقلقن ما روى طـف قبؾ
آختالط فروايتف صحقحة ٕكف لؿا حدث كان ثؼة حافظا ضابطا لؿا
حدث ،لؽـ بعد أن حصؾ آختالط أططل حؽؿ الضعقػ ،هذا لف
حآن ،حال ضعػ وحال ،يعـل هذا يصحح حديثف ويضعػ إن كان
قبؾ آختالط صح ،بعد آختالط يضعػ حديثف.
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قال :طـ طثؿان بـ مسؾؿ بـ ُهرمز ،هذا الراوي راو فقف لقـ فقف
ضعػ ،وقد خرج لف اإلمام الرتمذي -رحؿف اهلل -يف جامعف ويف
خرج لف الـسائل يف طؿؾ الققم الؾقؾة.
الشؿائؾ ،وأيضا ّ
قال :طـ كافع بـ جبقر بـ م ِ
طعؿ ،اضبطقها ٕن بعض الـاس يؼقل
ُ
ُ

طعؿ طؾك وزن ُمسؾِؿ ،جاء ُجبقر بـ كافع بـ ُمطعؿ ،هق جبقر بـ كافع
ُم َ
بـ ُمطعؿ الـقفؾل أبق محؿد الؿدين ،وحديثف مخرج يف الؽتب الستة،
وأبقه جبقر بـ م ِ
طعؿ الصحابل -رضل اهلل تعالك طـف ،-طـ طؾل -
ُ
ُ
رضل اهلل تعالك طـف ،-وطؾل بـ أبل صالب بـ هاشؿ الفاشؿل الؼرشل
أبق الحسـقـ وأبق تراب ،ويؾؼب بحقدرة ،وهق الخؾقػة الرابع كؿا هق
معؾقم ،هق رابع الخؾػاء الراشديـ وٓية وفضال -رضل اهلل تعالك طـف
وأرضاه.
وهذا الحديث أخرجف الؿصـػ يف جامعف ،وقال حديث حسـ
صحقح ،وأخرجف الحاكؿ مـ صريؼ أبل كعقؿ هبذا اإلسـاد ،وصححف
الحاكؿ ،قال :صحقح اإلسـاد ،وأخرجف اإلمام أحؿد رحؿف اهلل -مـ
حديث وكقع طـ الؿسعقدي ،ورواية وكقع طـ الؿسعقدي قبؾ
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آختالط ،وهذا الحديث يف إسـاده طثؿان بـ مسؾؿ بـ ُهرمز ،وهذا
قؾـا فقف لقـ.
لؽـ هذه الرواية رواية قد ضبطفا ٕكف ُتقبع طؾقفا لؿ يتػرد هبا ،بؾ
ُتقبع طؾقفا ،تابعف طؾقفا ٕن فقفا صػات هذا الحديث كبف طؾقف ٕن فقفا
صػات ما وردت إٓ يف هذا الحديث ،يعـل أي ما ثبتت إٓ يف هذا
الحديث ،ففذا الحديث ُتقبع طؾقف ،ابـ ُهرمز ُتقبع طؾك هذا الحديث
لؿ يتػرد تابعف طؾقف طبد الؿؾؽ بـ طؿقر وهق ثؼة ،وحديثف خرجف بـ
أبل شقبة وصححف ابـ حبان يف صحقحف.
وأيضا تابعف طؾقف صالح بـ ُسعقد ،أو صالح بـ َسعقد ،بلحد
الضبطقـ ،وإن كان الحافظ ابـ حجر يرجح ضؿ السقـ ،وهذا الراوي
ذكره ابـ حبان يف ثؼاتف ،ولؿ يقثؼف غقره ،لؽـ هذا الراوي مع ابـ ُهرمز
مع طبد الؿؾؽ بـ ُطؿقر ،ابـ ُطؿقر ثؼة يدل طؾك أن هذا الحديث
حديث صحقح ،صبعا رواية صالح بـ ُسعقد خرجفا طبد اهلل بـ أحؿد
يف زوائده طؾك ُمسـد أبقفً ،
إذا ففذا الحديث حديث صحقح.
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كـبف إلك مسللة مفؿة أن القجف هبذه الصػة يعـل كافع طـ طؾل بـ
أبل صالب -رضل اهلل تعالك طـفُ ،-جبقر بـ كافع طـ طؾل هذا هق
القجف الثابتٕ ،ن الحديث روي طؾك أوجف متعددة ،روي طـ كافع
طـ أبقف طـ طؾل ،أو هق كافع مرسال ،أو هق كافع بـ ُجبقر طـ أبقف لقس
فقف ذكر طؾل ،لؽـ الحػاظ كالدارقطـل وغقره يؼقلقن أن القجف الثابت
وجبقر قد سؿع مـ طؾل -رضل اهلل تعالك طـف-
ُجبقر بـ كافع طـ طؾلُ ،
 ،فاإلسـاد متصؾ وٓ إشؽال فقف -إن شاء اهلل تعالك ،-إذن هذا
الحديث حديث صحقح.
{حدثـا سػقان بـ وكقع قال :حدثـا أبل ،طـ الؿسعقدي ،هبذا
اإلسـاد كحقه بؿعـاه}
قال :حدثـا سػقان بـ وكقع ،وهذا شقخ لؾرتمذي ،وهق ابـ وكقع
بـ الجراح الرؤاسل الذي تؼدم ،وهق يف بادئ أمره كان صدوقا ،لؽـ
حصؾ إشؽال مـ جفة أن القراق الذي كان يؽتب لف كان يدخؾ طؾقف
حديث لقست مـ حديثف ،أي يدخؾ طؾك أوراقف حديثُ ،فبقـ ذلؽ
وكصح لؽـف لؿ يؼبؾ فلسؼط العؾؿاء حديثف ،فلسؼط الحػاظ
لسػقان ُ
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حديثف ،وقد خرج لف الرتمذي ،وابـ ماجف ،ولؿ يخرج لف يف الصحقحقـ
شلء.
وققلف :حدثـا أبل وهق وكقع تؼدم ،والؿسعقدي تؼدم ،وققلف هبذا
اإلسـاد كحقه بؿعـاه ،إذا قالقا خرج الحديث بـحقه أي بؿعـاهٕ :كف لؿا
يؼقل خرجف بؿثؾف أو بؾػظف أو بؾػظ مؼارب ،أو بـحقه ،أو بـحق ذلؽ،
هـا قال خرجف ،قال حدثـا أبل طـ الؿسعقدي هبذا اإلسـاد كحقه
بؿعـاه ،الـحق هق الؿعـك ،ومـ هـا قال العؾؿاء أكف ققلف بؿعـاه هل
تلكقد لؼقلف بـحقه ،يعـل أكف روى معـك هذا الحديث ،وهذا الحديث
كؿا ٓ يخػك يعـل..
{حدثـا أحؿد بـ طبدة الضبل البصري ،وطؾل بـ ُحجر ،وأبق
جعػر محؿد بـ الحسقـ وهق ابـ أبل حؾقؿة ،والؿعـك واحد ،قالقا:
حدثـا طقسك بـ يقكس ،طـ طؿر بـ طبد اهلل مقلك ُغػرة ،حدثـل
إبراهقؿ بـ محؿد مـ ولد طؾل بـ أبل صالب قال :كان طؾل إذا وصػ
رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -قالَ « :لؿ ي ُؽـ رس ُ ِ
اهلل
ْ َ ْ َ ُ
قل اهلل َ -صؾك ُ
يؾْ -الؿؿ ِغ ِ
طَ ،و َٓ بِ ْال َؼ ِص ِقر ْال ُؿ َت َرد ِدَ ،و َك َ
َط َؾ ْق ِف َو َسؾؿ َ بِالط ِق ِ
ان َر ْب َع ًة مِ َـ
ُ
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ط ،و َٓ بِالسب ِ
ِ
ِ
طَ .ك َ
ان َج ْع ًدا َر ِج ًالَ ،و َل ْؿ َي ُؽ ْـ
ْ
ْال َؼ ْق ِمَ ،ل ْؿ َي ُؽ ْـ بِ ْال َج ْعد ْال َؼ َط َ
بِ ْال ُؿ َطف ِؿ َو َٓ بِ ْال ُؿ َؽ ْؾ َث ِؿَ ،و َك َ
ان فِل َو ْج ِف ِف َت ْد ِو ٌير َأ ْب َق ُض ُم َش َر ٌبَ ،أ ْد َط ُج
ْال َع ْقـَ ْق ِـَ ،أ ْه َد ُب ْإَ ْش َػ ِ
ارَ ،جؾِ ُقؾ ْال ُؿ َش ِ
اش َو ْال َؽ َت ِدَ ،أ ْج َر ُدُ ،ذو َم ْس ُر َب ٍة،
َش ْث ُـ ْال َؽػ ْق ِـ َو ْال َؼ َد َم ْق ِـ ،إِ َذا َم َشك َت َؼؾ َع َك َلك َؿا َيـْ َحط مِ ْـ َص َب ٍ
بَ ،وإِ َذا
ِ
ِ ِ
قـَ ،أ ْج َق ُد
ْال َت َػ َت ْال َت َػ َت َم ًعا َب ْق َـ َكت َػ ْقفَ ،خ َات ُؿ الـ ُبقةَ ،و ُه َق َخ َات ُؿ الـبِق َ
اس َص ْد ًراَ ،و َأ ْص َد ُق الـ ِ
الـ ِ
اس َل ْف َج ًةَ ،و َأ ْل َقـُ ُف ْؿ َط ِر َ
يؽ ًةَ ،و َأ ْك َر ُم ُف ْؿ ِط ْش َر ًة
قل َك ِ
َم ْـ َر ُآه َب ِد َيف ًة َه َاب ُفَ ،و َم ْـ َخ َال َط ُف َم ْع ِر َف ًة َأ َحب ُف َي ُؼ ُ
اط ُت ُفَ :ل ْؿ َأ َر َق ْب َؾ ُف وٓ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َسؾؿ.»-
بعده مثؾف َ -صؾك ُ
قال أبق طقسك :سؿعت أبا جعػر محؿد بـ الحسقـ يؼقل :سؿعت
إصؿعل يؼقل يف تػسقر صػة الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -الؿؿغط:
الذاهب صقٓ ،وقال :سؿعت أطرابقا يؼقل يف كالمف :تؿغط يف ُك ّشابتف
أي مدها مدا شديدا ،والؿرتدد الداخؾ بعضف يف بعض قصرا ،وأما
الؼطط :فالشديد الجعقدة ،والرجؾ}
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الرواية والر ِجؾ ،يليت ِ
الر ِجؾ بػتح الراء وكسر
الرجؾ ،الؿشفقر و َ
َ
َ
الجقؿ ،ويصح اسؽان الجقؿ ،وصحح بعضفؿ ضؿ الجقؿ :لؽـ هذا
الر ِجؾ ،كحـ كؼرأ طـ الؿشفقر أحسـ.
غقر مشفقر ،الؿشفقر َ
الؿطفؿ فالبادن
{والرجؾ الذي شعره ُحجقكة :أي تثـ قؾقؾ ،وأما ُ
الؽثقر الؾحؿ ،والؿؽؾثؿ :الؿدور القجف ،والؿشرب :الذي يف بقاضف
ُحؿرة ،وإدطج :الشديد سقاد العقـ ،وإهدب :الطقيؾ إشػار،
والؿسربة :هق الشعر الدققؼ
والؽتد :مجتؿع الؽتػقـ وهق الؽاهؾ،
ُ
الذي كلكف قضقب مـ الصدر إلك السرة ،والثثـ :الغؾقظ إصابع مـ
الؽػقـ والؼدمقـ ،والتؼؾع :أن يؿشل بؼقة ،والصبب الحدور ،يؼال:
اكحدركا يف صبقب ،وققلف :جؾقؾ الؿشاش يريد رؤوس الؿـاكب،
والعشرة :الصحبة ،والعشقر :الصاحب ،والبديفة :الؿػاجلة ،يؼال:
بدهتف بلمر أي فجلتف}.
قال الؿملػ -رحؿف اهلل :-حدثـا أحؿد بـ طبدة الضبل البصري
وهق أبق طبد اهلل ،خرج لف مسؾؿ وأصحاب الســ ،هق ثؼة معروف
وأكثر طـف اإلمام مسؾؿ -رحؿف اهلل ،-وطؾل بـ ُحجر بـ إياس السعدي
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الؿروزي كزل بغداد ،وحديثف مخرج يف الصحقحقـ طـد الرتمذي
والـسائل ،ولؿ يخرج لف أبق داود وٓ ابـ ماجة.
قال :وأبق جعػر محؿد بـ الحسقـ ،وهق ابـ أبل حؾقؿة ،هذا ققلف
وهق هـا جؿؾة تػسقرية ولػظ تػسقر ،وهذا مثؾ ما تؼدم قبؾ قؾقؾ يعـل،
ٕن همٓء الثالثة هؿ شققخ لإلمام الرتمذي -رحؿف اهلل -قرهنؿ سقيا،
فلحؿد بـ طبدة ،وطؾل بـ ُحجر ،وأبق جعػر محؿد بـ ُحسقـ قال:
وهق ابـ أبل حؾقؿة الؼائؾ لقس الرتمذي وإكؿا رواة الؽتاب ،أحد رواة
الؽتاب.
وحؾقؿة هـا هق ابـ أبل حؾقؿة الؼصري ،أبق جعػر إحـػل مـ
َق ْصر إحـػ روى طـف الرتمذي فؼط يعـل لؿ يرو طـف أحد إٓ
الرتمذي فؼط سقاء مـ أصحاب الؽتب أو مـ غقرهؿ ،ما روى طـف إٓ
الرتمذي ،ولفذا الذهبل يف الؽاشػ يؼقل :وطـف الرتمذي فؼط ،يعـل ما
روى طـف مـ رواة إٓ واحد ،إذن هق مجفقل ولؿ يقثؼ ،لؽـ هـا
الرتمذي -رحؿف اهلل -أخرج حديث مؼروكا بحديث ثؼتقـ :طؾل بـ
ُحجر السعدي ثؼة حافظ كبقر ،وأحؿد بـ طبدة الضبل أيضا ثؼة ،وهذا
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الراوي مجفقل لؽـ روايتف مؼروكة ،لؽـف أخرجفا ٕكف كؼؾ طـ
إصؿعل طبد الؿؾؽ بـ قريب تػسقر هذا الحديث.
صبعا هذا التػسقر الؿـؼقل طـ إصؿعل ،تػسقر إصؿعل قد
يقافؼ طؾقف إصؿعل ،وقد ٓ يقافؼ طؾقف ،ثؿ إن كالم إصؿعل -
رحؿف اهلل -الؿـؼقل طـف يؼقل العؾؿاء لؿ ُيـؼؾ طؾك هذا الحديث ،وإكؿا
ُكؼؾ تػسقره لأللػاظ ،قد يؽقن طؾك هذا الحديث وقد يؽقن طؾك غقره،
أو طؾك هذه إلػاظ الدارجة طـد العرب ،ففق لؿ يثبت أن إصؿعل
شرح هذا الحديث ،ولفذا لق تالحظقن أن العبارات لؿا سقؼت يف
التػسقر تخالػ الرتتقب الؿقجقد يف الحديث لقس كؾف طؾك كؿط
الحديث يف الرتتقب.
إذن همٓء الرواة ثالثة رووا هذا الحديث ،قال :والؿعـك واحد ،أي
معـك أحاديثفؿ التل رووها واحد ٓ تختؾػ.
قالقا :حدثـا طقسك بـ يقكس ،وهذا طقسك بـ يقكس بـ أبل
إسحاق السبقعل أبقه أبق إسحاق الذي تؼدم ،وأخقه إسرائقؾ الحافظ
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أيضا ،وحديثف طقسك بـ يقكس مخرج يف الؽتب الستة وهق
الؿشفقر ً
ثؼة.
طـ طؿر طبد اهلل مقلك ُغػرة بضؿ الغقـ وتسؽـ الػاء ،وهذا الراوي
راو ضعقػ.
قال :حدثـل إبراهقؿ بـ محؿد مـ ولد طؾل أبل صالب ،مـ ولد
كؾؿة ولد هـا فتح القاو والالم هذه هل الرواية ،يعـل الرواية هؽذا مـ
ولد ،وهذا واضح وضاهرٕ ،ن القلد يطؾؼ طؾك القاحد ويطؾؼ طؾك
الجؿاطة ،لؽـ مـ حقث الؾغة وكذا يصح أن يؼالِ :ولد وول ِد وكؾفا
ماشقة ،وبعض الؾفجات الؿعاصرة مقجقدة كده ،يعـل يصح يؼقل ولد
بضؿ القاو وإسؽان الالم ،ويصح أن يؼقل :ول ِد أي أيضا بؽسر الراء
طؾك لغة ،لؽـ الرواية هـا مـ ولد ،وطـدكا يف فرق طـدكا يف الرواية ويف
ً
الؾغة ،لقس كؾ ما صح لغتفؿ صح روا ً
رواية ثبت
ية ،ولقس كؾ ما صح
ً
لغة ،هذه إٓ طـد الذيـ يرون أن ما جاءت بف إحاديث ففق ُحجة مـ
حقث الؾغة هذا شلء آخر.
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قال :حدثـل إبراهقؿ بـ محؿد مـ ولد طؾل بـ أبل صالب،
وإبراهقؿ بـ محؿد بـ طؾل بـ أبل صالب ،أبقه هق محؿد ابـ الحـػقة
ابـ طؾل بـ أبل صالب -رضل اهلل تعالك طـفٕ -ن أمف مـ بـل حـقػة
ً
خالفا لؾحسـ ولؾحسقـ أمفؿ فاصؿة -رضل اهلل تعالك طـفا ،-فلبقه
هق محؿد ابـ الحـػقة ،وهذا الراوي ٓ بلس بف يعـل مـ الطبؼة
الؿتؼدمة مـ أتباع التابعقـ تؼريبا ،أو مـ التابعقـ قد يؼال مـ أشراف
التابعقـ ،ولؽـ الظاهر أكف مـ أتباع التابعقـ ،هق ٓ بلس بف ،لؽـ راويتف
مرسؾة ٕكف لؿ يدرك طؾل بـ أبل صالب ،لؿ يدرك جده طؾل بـ أبل
صالب -رضل اهلل تعالك طـف ،-فراويتف طـ جده راوية مرسؾة مـؼطعة.
إذن هذا الحديث الذي بؿعـاه فقف أوُٓ :طؿر بـ طبد اهلل مقلك ُغػرة
وهق ضعقػ ،والثاين آكؼطاع بقـ إبراهقؿ وجده طؾل بـ أبل صالب -
رضل اهلل تعالك طـف ،-ولفذا الرتمذي -رحؿف اهلل -خ ّرج الحديث يف
جامعف هبذا اإلسـاد ،ثؿ ذكر بعده أن هذا حديث لقس إسـاده بؿتصؾ،
إذا فقف اكؼطاع ،وفقف ضعػ الراوي.
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لؽـ إسـاد هذا الحديث يعـل مثال ...أما كقكف ثابتا طـ طقسك بـ
يقكس يعـل لعقسك بـ يقكس هذا ثابت سقاء طـد الرتمذي أو طـد
غقرهٕ ،ن الحديث مروي مـ حديث طقسك بـ يقكس مروي طـ
طقسك بـ يقكس مـ صرق سقاء التل طـد الرتمذي -رحؿف اهلل -أو طـد
بـ أبل شقبة ،أو بـ سعد ،أو أبل الشقخ يف أخالق الـبل -صؾك اهلل طؾقف
وسؾؿ ،-أو البقفؼل يف الدٓئؾ والشعب ،كؾفؿ رووه مـ صرق طـ
طقسك بـ يقكس ،لؽـ اإلشؽال لقس ..ثؼة طقسك بـ يقكس ،لؽـ فقف
الراوي الضعقػ طؿر بـ طبد اهلل مقلك ُغػرة ،وفقف أيضا آكؼطاع يف
اإلسـاد ،إذن هذا الحديث ضعقػ لضعػ الراوي هذا واحد.
والثاين :آكؼطاع الذي بقـ إبراهقؿ وبقـ جده طؾل بـ أبل صالب
ففق إسـاد غقر متصؾ ،وقد كص طؾك أن اإلسـاد الرتمذي يف الجامع
كؿا قؾـا ،وذكر أبق ُزرطة أن إبراهقؿ لؿ يسؿع مـ جده طؾل بـ أبل
صالب -رضل اهلل تعالك طـف.
{حدثـا سػقان بـ وكقع ،حدثـا ُجؿقع بـ طؿر بـ طبد الرحؿـ
العجؾل ،إمالء طؾقـا مـ كتابف قال :أخربين رجؾ مـ بـل تؿقؿ مـ ولد
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أبل هالة زوج خديجة ،يؽـك أبا طبد اهلل ،طـ ابـ ٕبل هالة طـ الحسـ
بـ طؾل -رضل اهلل طـف -قال :سللت خالل هـد بـ أبل هالة ،وكان
وصافا ،طـ حؾقة رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،-وأكا أشتفل أن
ان َر ُس ُ
يصػ لل مـفا شقئا أتعؾؼ بف ،فؼالَ « :ك َ
قل اهللِ َصؾك اهلل َطؾقف
وسؾؿ َف ْخ ًؿا ُم َػخ ًؿاَ ،ي َت َألْ َُٕ َو ْج ُف ُف َت َألْ ُل َم ْال َؼ َؿ ِر َل ْق َؾ َة ْال َب ْد ِرَ ،أ ْص َق َل مِ َـ
َ
ِ
قعَ ،و َأ ْق َص َر مِ َـ ْال ُؿ َشذ ِ
ْال َؿ ْر ُب ِ
ام ِةَ ،ر ِج َؾ الش َع ِر ،إِ ِن ْاك َػ َر َق ْت
قؿ ْال َف َ
بَ ،طظ َ
َط ِؼ َقؼ ُت ُف َف َر َقَ ،وإِٓ َف َال ُي َج ِ
او ُز َش َع ُر ُه َش ْح َؿ َة ُأ ُذ َك ْق ِف إِ َذا ُه َق َوف َر ُهَ ،أ ْز َه َر
الؾق ِن ،و ِ
قـَ ،أ َزج ْال َح َق ِ
اس َع ْال َجبِ ِ
اج ِ
ب َس َقابِ َغ فِل َغ ْق ِر َق َر ٍنَ ،ب ْقـَ ُف َؿا ِط ْر ٌق
ْ َ
ِ
ِ
قهَ ،ي ْح َس ُب ُف َم ْـ َل ْؿ َي َت َلم ْؾ ُف َأ َشؿ،
قر َي ْع ُؾ ُ
ُيدر ُه ْال َغ َض ُ
بَ ،أ ْقـَك ْالع ْر َك ْق ِـَ ،ل ُف ُك ٌ
َكث الؾحق ِة ،سف َؾ ْالخدي ِـَ ،ضؾِقع ْال َػ ِؿ ،م ْػ َؾج إَسـَ ِ
انَ ،دقِ َقؼ ْال َؿ ْس ُر َب ِة،
ُ َ
َ
َْ َ ْ
ْ
ْ
قد دمق ٍة فِل ص َػ ِ
اء ْال ِػض ِةُ ،م ْع َت ِد َل ْال َخ ْؾ ِؼ»}.
َ
َك َلن ُطـُ َؼ ُف ِج ُ ُ ْ َ
(م ْع َت ُ
دل) ٕن هل مـ إول كؾفا بالـصب إذا
ٓ الرواية مـ هـا ترفع ُ
وصؾـا إلك معتدل الخؾؼ ،مـفؿ مـ يـصبفا بـاء طؾك أهنا خرب كان
معطقفة طؾك خرب كان ،ومـفؿ مـ يرفعفا طؾك تؼدير مبتدأ محذوف.
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ثؿ لؿا كليت مـ بعد بادن متؿاسؽ ،فالرواية مشفقرة بالرفع ،كؾفا
بالرفع لؿاذا؟ٕ ،ن بعضفا لق كصب ٓختؾ الؿعـك ،فؿـ هـا :بادن
متؿاسؽ ،صبعا أولت بادن والـصب هـا أهنا كتبت هؽذا بادن جر طؾك
صريؼة بعضفؿ يف طدم وضع ألػ يف الؿـصقبات ،لؽـ الؽالم كؾف يعـل
فقف كظر ،والصحقح أن بادن ومتؿاسؽ تؼرأ مـ هـا إلك آخره كؾفا
بالرفع ،وطؾك تؼدير مبتدأ محذوف.
اد ٌن م َتؿ ِ
{«مع َت ِد َل ْال َخ ْؾ ِؼ ،ب ِ
اس ٌؽَ ،س َق َاء ْال َب ْط ِـ َوالص ْد ِر»}.
ُْ
َ
ُ َ
«سقاء البطـ والصدر» هذا هق الؿشفقر ،يصح باإلضافة لؽـ
اإلضافة أضعػ مـف ،لؽـ تؼقل سقاء البطـ والصدر ،يعـل أن البطـ
والصدر مستقيان ٓ ،يربز أحدهؿ طؾك أخر ،اقرأها هؽذا ،سقاء
البطـ والصدر.
قد َما َب ْق َـ ْال َؿـْؽِ َب ْق ِـ،
يض الص ْد ِرَ ،ب ِع َ
{« َس َق َاء ْال َب ْط ِـ َوالص ْد ِرَ ،ط ِر َ
َض ْخؿ ا ْل َؽر ِ
اد ِ
يسَ ،أ ْك َق َر ْال ُؿ َت َجر ِدَ ،م ْق ُص َ
قل َما َب ْق َـ الؾب ِة َوالسر ِة بِ َش َع ٍر
َ
َ
َي ْج ِري َك ْال َخطَ ،ط ِ
اط ْق ِـ
اري الث ْد َي ْق ِـ َو ْال َب ْط ِـ مِؿا ِس َقى َذل ِ َؽَ ،أ ْش َع َر الذ َر َ
ِ
ِ
اح ِةَ ،ش ْث َـ ْال َؽػ ْق ِـ
ب الر َ
َو ْال َؿـْؽ َب ْق ِـ َو َأ َطالل الص ْد ِرَ ،ص ِق َيؾ الز ْك َد ْي ِـَ ،ر ْح َ
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اف َ -أو َق َالَ :شائِ َؾ إَ ْصر ِ
و ْال َؼ َدمق ِـ ،سائِ َؾ إَ ْصر ِ
اف َ -خ ْؿ َص َ
ان
ْ
َْ
َ
َ
َ
َ
ِ
اء ،إِ َذا َز َال َز َال َقؾِ ًعاَ ،ي ْخ ُطق
إَ ْخ َؿ َص ْق ِـَ ،مس َ
قح ْال َؼ َد َم ْق ِـَ ،يـْ ُبق َطـْ ُف َؿا ْال َؿ ُ
ِ
يع ْال ِؿ ْش َق ِة ،إِ َذا َم َشك َك َلك َؿا َيـْ َحط مِ ْـ َص َب ٍ
ب،
َت َؽػ ًقاَ ،و َي ْؿشل َه ْق ًكاَ ،ذ ِر َ

وإِ َذا ْال َت َػ َت ْال َت َػ َت ج ِؿقعاَ ،خافِ َض الطر ِ
فَ ،ك َظ ُر ُه إِ َلك إَ ْر ِ
ض َأ ْص َق ُل مِ ْـ
َ ً
َ
ْ
َك َظ ِر ِه إِ َلك السؿ ِ
اءُ ،جؾ َك َظ ِر ِه ْال ُؿ َال َح َظ ُةَ ،ي ُس ُ
قق َأ ْص َح َاب ُفَ ،و َي ْب ُد ُر َم ْـ َل ِؼ َل
َ
بِالس َال ِم»}.
إشفر يف الرواية أن هق ويبدر مـ لؼل بالسالم ،ويف بعض الـسخ
ويبدأ بس إشفر ويبدر ،صبعا هذا الحديث أوٓ :سػقان بـ وكقع تؼدم
قبؾ قؾقؾ وطرفـا حالف.
والثاين :هق ققلف هـا حدثـا ُجؿقع بـ طؿر بـ طبد الرحؿـ العجؾل
إمالء طؾقـا مـ كتابف ،يعـل أكف يحدث مـ كتابفٕ ،ن الؿحدثقـ إما أن
يحدث مـ كتابف ،وإما أن يحدث مـ حػظف كالهؿا معروف طـد
الؿحدثقـ ،قد يؿؾل لؽـ مـ حػظف ،وقد يؿؾل مـ كتابف وكالهؿا
مـفج معروف طـد الؿحدثقـ ،وكالهؿا صحقح تصاحبف الرواية.
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قال :حدثـا ُجؿقع بـ طؿر بـ طبد الرحؿـ العجؾل وهق أبق بؽر
الؽقيف وهق راو ضعقػ خرجف لف الرتمذي يف الشؿائؾ ولؿ يخرج لف
مـ أصحاب الؽتب الستة أحد ،ولؿ يخرج لف الرتمذي حتك يف
الجامع.
قال :أخربين رجؾ مـ بـل تؿقؿ مـ ولد أبل هالة ،وأبق هالة هق هـد
بـ زرارة مـ أشراف قريش تقيف يف الجاهؾقة ،هق زوج خديجة -رضل
اهلل تعالك طـفا -قبؾ الـبل -طؾقف الصالة والسالم ،-يؽـك أبا طبد اهلل
طـ ابـ ٕبل هالة هذا راوي ُمبفؿ لؿ يسؿ ،طـ الحسـ بـ طؾل ،هق
الحسـ بـ طؾل بـ أبل صالب سبط رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-
وريحاكتف ،وهق الصحابل الشفقر -رضل اهلل تعالك طـف.
قال :سللت خالل هـد بـ أبل هالة ،وهـد بـ أبل هالة التؿقؿل
ربقب الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿٕ -ن أمف خديجة -رضل اهلل تعالك
طـفا ،-أمف خديجة رضقان اهلل تعالك طـفا ،-والـبل -صؾك اهلل طؾقف
وسؾؿ -تزوج خديجة بعد أبل هالة ،ففذا خال الحسـ -رضل اهلل
تعالك طـف -لؽـف أخ لػاصؿة مـ أمفا ،وهذا صبعا كان مـ أتباع طؾل -
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رضل اهلل تعالك طـف -واستشفد يقم الجؿؾ ،وهق صبعا مـ أصحاب
الـبل -طؾقف الصالة والسالم.
ذكر هذا الحديث الطقيؾ ،هذا حديث صقيؾ مـ إحاديث الطقال
مؽؿؾ لؾحديث السابؼ مـ أحاديث الطقال يف وصػف -طؾقف الصالة
والسالم ،-هذا الحديث كؿا ترون حديث ضعقػٕ ،ن ُجؿقعا
ضعقػ ،وٕن فقف راويقـ ُمبفؿقـ :شقخ ُجؿقع وشقخ شقخف ،فػقف
ثالث طؾؾ ،إهبام راويقـ وضعػ راو ،وطؾقف ففذا الحديث حديث
ضعقػ ،وإٓ فالحديث يعـل لقس مـ ضعػف مـ جفة سػقان بـ وكقع
ٕن الحديث خرجف أبق الشقخ يف أخالق الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-
مـ صريؼ سػقان بـ وكقع.
لؽـ أخرجف بـ سعد ،والحاكؿ ،والبقفؼل يف الســ ويف الدٓئؾ مـ
صرق أخرى أو مـ صريؼ أبل غسان الـفدي طـ ُجؿقع ففق ثابت إلك
ُجؿقع ،لؽـ ُجؿقع ضعقػ ،وكؿا أن شقخقف ضعقػان ،وهذا الحديث
ضعػف إئؿة ،ضعػف اإلمام البخاري -رحؿف اهلل -يف التاريخ الؽبقر،
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أيضا أبق داود كؿا يف سمآت
وضعػف أبق زرطة يف الضعػاء ،وضعػف ً
أجري ،بؾ إن أبا داود ذكر أكف يخشك أن يؽقن مقضقطا.
وأيضا ضعػف ابـ حبان يف أوائؾ كتابف الثؼات لؿا ذكر وصػ الـبل
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.-إذن ففذا الحديث حديث ضعقػ ،ولؽـ سقليت -إن شاء اهلل -يقم
غد حقـ كتؽؾؿ طـ معاين هذا الحديث أن بعض هذه إحاديث
الضعقػة فقفا بعض إلػاظ الثابتة يف إحاديث الصحقحة ،فؾقس معـاه
أن كؾ ألػاظ هذا الحديث ضعقػة وإن كان هق ضعقػ ،ولؽـ ما كان
مـف ضعقػ لؿ يثبت يف أحاديث أخرى فال يؼبؾ ،وما كان قد ورد يف
أحاديث أخرى فالعؾؿاء -رحؿفؿ اهلل -يتسفؾقن فقؿا لؿ يؽـ يف باب
إحؽام ٓ ،سقؿا إذا ورد لف طقارض أخرى يف جؿؾتف.
واهلل تعالك أطؾؿ ،وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد ،والحؿد هلل
رب العالؿقـ ،والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
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بسممؿ اهلل الممرحؿـ الممرحقؿ ،والحؿممد هلل رب العممالؿقـ ،وصممؾك اهلل
وسممؾؿ وبممارك طؾممك طبممد اهلل ورسممقلف كبقـمما محؿممد ،وطؾممك آلممف وصممحبف
أجؿعقـ.
{الحؿد هلل رب العالؿقـ ،وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿمد وطؾمك
آلف وصحبف أجؿعقـ.
قال الؿملػ -رحؿف اهلل تعالك:
حدثـا أبق مقسك محؿد بـ الؿثـك ،حدثـا محؿد بمـ جعػمر ،حمدثـا
ُشعبة ،طـ ِسؿاك بـ حرب ،قمال :سمؿعت جمابر بمـ سمؿرة -رضمل اهلل
قع ا ْل َػم ِ
مؿ،
طـممف -يؼممقل :كممان رسممقل اهلل -صممؾك اهلل طؾقممف وسممؾؿَ « -ضممؾِ َ
مب» ،قممال ُشممعبة :قؾممت ِ
مقس ا ْل َع ِؼم ِ
لسممؿاك :ممما ضممؾقع
َأ ْشم َؽ َؾ ا ْل َعم ْق ِـَ ،مـْ ُْفم َ
الػؿ؟ قال :طظقؿ الػؿ ،قؾت :ما أشؽؾ العقـ؟ قال :صقيمؾ شمؼ العمقـ،
قؾت :ما مـفقس ِ
العؼب؟ قال :قؾقؾ لحؿ العؼب.
حدثـا هـاد بـ السري ،حدثـا طبثر بـ الؼاسؿ طـ أشمعث يعـمل ابمـ
مت
سقار طـ أبل إسحاق طـ جابر بـ سؿرة -رضل اهلل طـف -قالَ « :ر َأ ْي ُ
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رسم َ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
محق ٍ
انَ ،و َط َؾ ْقم ِمف ُحؾ م ٌة
اهلل َط َؾ ْقممف َو َسممؾ َؿ -فممل َل ْق َؾممة إِ ْضم َ
َ ُ
مقل اهلل َ -صممؾك ُ
َح ْؿ َرا ُءَ ،ف َج َع ْؾ ُت َأ ْك ُظ ُر إِ َل ْق ِف َوإِ َلك ا ْل َؼ َؿ ِرَ ،ف َؾ ُف َق ِطـْ ِْدي َأ ْح َس ُـ مِ َـ ا ْل َؼ َؿ ِر».
حدثـا سػقان بـ وكقع ،حدثـا ُحؿقد بـ طبد الرحؿـ الرؤاسل ،طمـ
ُزهقر ،طـ أبل إسحاق قال :سلل رجؾ الرباء بـ طازب -رضل اهلل طـف:
أكان وجف رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -مثؾ السقػ؟ قال ،ٓ :بمؾ
مثؾ الؼؿر.
حدثـا أبق داوود الؿصاحػل سؾقؿان بـ سؾؿ ،قال :حدثـا الـضر بـ
ُشؿقؾ طـ صالح بـ أبل إخضر طـ ابـ شفاب طـ أبل سؾؿة طـ أبل
َان رس ُ ِ
اهلل َط َؾ ْق ِمف َو َسمؾ َؿ-
هريرة -رضل اهلل طـف -قالَ « :ك َ َ ُ
مقل اهلل َ -صمؾك ُ
َأ ْب َق َض َك ََلك َؿا ِص َ
قغ مِ ْـ فِض ٍةَ ،ر ِج َؾ الش َع ِر».
الزبقمر،
حدثـا ُقتقبة بـ سعقد قال :أخربين الؾقث بمـ سمعد ،طمـ أبمل ُ
طـ جابر بمـ طبمد اهلل -رضمل اهلل طـمف -أن رسمقل اهلل -صمؾك اهلل طؾقمف
قسك َ -ط َؾ ْق ِمف الس َمال ُمَ -ض ْمر ٌب
وسؾؿ -قالُ « :ط ِر َض َط َؾل ْإَ ْكبِ َقا ُءَ ،فنِ َذا ُم َ
مال َشمـُُقء َةَ ،ور َأيم ُ ِ
ِ
ِ
مـ ِر َجم ِ
مـ الر َجم ِ
مـ َمم ْمر َي َؿ َ -ط َؾ ْقم ِمف
قسممك ا ْبم َ
مال َك ََلكم ُف مم ْ
مم َ
َ ََ ْ
مت ط َ

ٍ
ِ
ِ
قؿ
الس َال ُمَ -فنِ َذا َأ ْق َر ُب َم ْـ َر َأ ْي ُت بِف َش َب ًفا ُط ْر َو ُة ْب ُـ َم ْس ُعقدَ ،و َر َأ ْي ُت إِ ْب َمراه َ
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 َط َؾق ِف الس َالمَ -فنِ َذا َأ ْقرب مـ ر َأي ُت بِ ِمف َشمبفا ص ِماح ُب ُؽ ْؿ َ -ي ْعـ ِمل َك ْػ َسم ُف-
ًَ َ
ْ
َ ُ َ ْ َ ْ
ُ
َو َر َأ ْي ُت ِج ْب ِر َيؾ َ -ط َؾ ْق ِف الس َال ُمَ -فنِ َذا َأ ْق َر ُب َم ْـ َر َأ ْي ُت بِ ِف َش َب ًفا ِد ْح َق ُة».
حدثـا سػقان بـ وكقع ومحؿد بـ بشار الؿعـمك واحمد قمآ :أخربكما
سمؿعت أبما الطػقمؾ يؼمقل:
الجريمري قمال:
ُ
يزيدُُ بـ هارون ،طمـ سمعقد ُ
رأيت الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -وما بؼل طؾك وجف إرض أحد رآه
غقري ،قؾتِ :صػ ُف لل ،قال :كان أبقض :مؾقحا ُمؼصدا.
حدثـا طبد اهلل بـ طبد الرحؿـ ،حدثـا إبراهقؿ بـ الؿـمذر ِ
الحزاممل،
ُ
قال :حدثـا طبد العزيز بـ أبل ثابت الزهري ،قال :حدثـل إسؿاطقؾ بمـ
إبراهقؿ ابـ أخل مقسك بـ ُطؼبة طـ مقسك بـ ُطؼبمة ،طمـ ُكُريمب ،طمـ
َمان رس ُ ِ
اهلل َط َؾ ْق ِمف
ابـ طباس -رضمل اهلل طـفؿما -قمالَ « :ك َ َ ُ
مقل اهلل َ -صمؾك ُ
َو َسؾ َؿَ -أ ْف َؾ َج الثـ ِق َت ْق ِـ ،إِ َذا َت َؽؾ َؿ ُرئِل َكَالـ ِ
قر َي ْخ ُر ُج مِ ْـ َب ْق ِـ َثـََا َيا ُه»}.
َ
بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ ،الحؿد هلل ،وصؾك وسؾؿ طؾك رسمقل اهلل،
هبذا يتؿ الباب قراء ًة بؼل إحاديث لؿما تؽؾؿـما طؾمك صمحتفا ورجالفما
كؿر طؾقفا ،ثؿ بعد ذلؽ كعقد إلك الؿعاين الؿتعؾؼ هبذه إحاديث.
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الحديث الذي ابتدأكا قراءتف هق الحديث ،قال الؿملػ -رحؿف اهلل:
حدثـا أبق مقسك محؿد بـ الؿثـك وهق أبق مقسك محؿد بـ الؿثـمك بمـ
ُطبقد ال َعـََزي بػتح العقـ والـقن ،وهق مـ أهؾ البصمرة و ُيؾؼمب بمالزمِ ُـ،
مخرج يف الؽتب الستة ودواويـ اإلسالم.
وحديثف ّ
الفذلل البصمري الؿعمروف بغـمدر
قال :حدثـا محؿد بـ جعػر وهق ُ
وقد تؼدم لـا.
قال :حدثـا ُشعبة وهق ابـ الحجاج بـ القرد العتؽل ممقٓهؿ ،وقمد
أيضا وهق أمقر الؿممـقـ يف الحديث.
تؼدم لـا ً
قال :طـ ِسؿاك بـ حرب ،هق ِسؿاك بمـ حمرب بمـ أوس بمـ خالمد
ُ
الؿغقممرة ،وهممق صممدوق لؽمممـ
الممذهؾل البؽممري الؽممقيفُ ،يؽـممك بمملبل ُ
بشرصقـ ،صدوق أي أن حديثف َح َسـ ،لؽـ بشرصقـ:
الشرط إول :أٓ يؽقن مـ روايتف طـ ِطؽرمة.
الشرط الثاين :أن يؽقن مـ رواية مـ روى طـف قبؾ آختالط.
وح َسـ الحديث إٓ يف روايتف طـ ِطؽرمة ،وإصؾ فقفا أهنا ضمعقػة
َ
إٓ يف حال واحدة ،إذا كاكت ممـ روايمة ُشمعبة أو الثمقري طـمف ،يعـمل إذا
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وجدت يف اإلسـاد الثقري طـ ِسؿاك طـ ِطؽرمة ،أو ُشمعبة طمـ ِسمؿاك
طـ ِطؽرمة همذا مؼبمقل ،أمما إذا كمان المراوي غقمر ُشمعبة أو الثمقري فمال
تؼبؾ الرواية.
إذن ِسؿاك بـ حرب صدوق َح َسـ الحديث بشرصقـ:

الشرط إول :أٓ يؽقن الحديث مـ روايتمف طمـ غقمر ِطؽرممة ،فمنن
كان طـ ِطؽرمة وكان مـ رواية أحد أمقري الؿممـقـ :الثمقري أو شمعبة

ففق حديثف مؼبقل يعـل صحقح ،أو َح َسـ.
والثاين :أن يؽقن مـ رواية مـ روى طـف قبمؾ آخمتالطُ ،شمعبة هـما
هق الراوي طـفُ ،
خمرج
وشعبة روى طـف قبؾ آخمتالط ،وهمذا المراوي ُم ّ
لف بالســ ،ويف صحقح مسؾؿ ،ويف البخاري تعؾق ًؼا.
قممال :سممؿعت جممابر بممـ سممؿرة ،وهممق جممابر بممـ سممؿرة بممـ ُجـممادة
السقائل ،وهق صحابل وأبقه صمحابل ،وتمقيف بعمد سمـة سمبعقـ ،وهمذا
أيضما يف كتابمف الجمامع هبمذا
خرجمف الؿملمػ قمد أخرجمف ً
الحديث الذي ّ
خرجف اإلمام مسؾؿ يف صحقحف
اإلسـاد والؿتـ سقاء بسقاء ،والحديث ّ
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مـ حديث محؿد بـ الؿثـمك ومحؿمد بمـ بشمار كالهؿما طمـ ُغـمدر طمـ
ُشعبة الحديث :يعـل الحديث صحقح يف صحقح مسؾؿ.
الحديث الذي يؾقف ،قال الؿملػ :حدثـا هـاد بـ السري ،وهق هـماد
خمرج طـمد
بـ السري بـ مصعب التؿقؿمل الؽمقيف ،وهمق ثؼمة وحديثمف ُم ّ
وخرج لف البخاري لؽـ بغقر الصحقح يف كتابف (خؾمؼ
مسؾؿ ويف الســّ ،
أفعال العباد).
الزبقمدي أبمق ُزبقمد
قال :حدثـا طبثر بـ الؼاسؿ ،وهق طبثر بـ الؼاسؿ ُ
بضؿ الزاي يف الؿقضقطقـ ،وهذا المراوي يعـمل ثؼمة معمروف ،وحديثمف
خرج يف الؽتب الستة.
ُم ّ
قال :طـ أشعث يعـل ابمـ سمقار ،همذا التػسمقر صب ًعما قمد يؽمقن ممـ
هـاد وقد يؽمقن ممـ الرتممذيٕ :ن هـماك إذا ققمؾ يف اإلسمـاد يعـمل همذا
تؿققز لؾراوي مـ غقر صريؼ الرواية ،أما إذا وقع يف اإلسـاد هؽمذا ،قمال:
أشعث بـ سقار ففق متؿقز بالرواية ذاهتا ،وأشعث هذا أشعث بـ سمقار
كقيف ،لؽـف ضعقػ.
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طممـ أبممل إسممحاق ،وهممق أبممق إسممحاق السممبقعل طؿممرو بممـ طبممد اهلل
هؿداين ،وقد تؼدم.
خرجمف الؿملمػ
طـ جابر بـ سؿرة تؼدم قبؾ قؾقؾ ،وهمذا الحمديث ّ
كػسف يف كتابف الجامع هبذا اإلسـاد ،ثمؿ ذكمر أن ُشمعبة والثمقري قمد رويما
هذا الحديث طـ أبل إسحاق طـ الرباء يعـل لمقس ممـ روايمة جمابر بمـ
سؿرة ،وإكؿا مـ رواية الرباء بـ طازب -رضل اهلل تعالك طـف.
اإلمام البخاري فقؿا كؼؾف طـ الرتمذي كػسف يف كتابمف يف الجمامع ويف
العؾممؾ ،اإلمممام البخمماري -رحؿممف اهلل -يممرى أن الحممديث محػ مقظ طممـ
جابر ،وطـ الرباء بـ طازب.
وأما الـسائل فقرى أن هذا الحديث غؾط ،حمديث أشمعث بمـ سمقار
غؾط ،ويرى أكف حديث واحد وأن أشعث أخطل يف هذا الحديث ،وطؾمك
كممؾ هممذا الحممديث يعـممل جمماء مممـ غقممر روايممة أشممعث وهممق ُمخم ّمرج يف
الصممحقحقـ ،فروايممة ُشممعبة وهممق يقسممػ بممـ أبممل إسممحاق ،و ُمخم ّمرج يف
صممحقح البخمماري مممـ روايممة إسممرائقؾ ،ويف صممحقح مسممؾؿ مممـ روايممة
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الثقري كؾفؿ طـ أبل إسحاق السمبقعل طمـ المرباء بمـ طمازب لمقس ممـ
حديثفؿ طـ جابر بـ سؿرة لقس طـ جابر ،إكؿا هق طـ الرباء.
وقد تابعفؿ آخرون يف غقر الصحقحقـ يعـل إكثر والؿحػمقظ طمـ
أبل إسحاق مـ أكثر رواتف أكف مـ حمديث المرباء بمـ طمازب -رضمل اهلل
تعالك طـف.
إذن فؿتـ الحديث صحقح ،لؽـ الخطمل إن كمان طؾمك رأي الـسمائل
وجؿاطة مـ العؾؿاء أكف اخطل أشعث بـ سقار جعؾف مـ ُمسـد جمابر بمـ
سؿرة ،وهق ُمسـد الرباء بـ طازب -رضل اهلل طـف.
ثؿ بعد ذلؽ الحديث الذي يؾقف ،قال :حمدثـا سمػقان بمـ وكقمع وقمد
تؼدم أن سػقان ضعقػ لؾعؾة التل ُذكرت قبؾ ،وهق أكف كان يدخؾ طؾقمف
وراقف أحاديث فـُُصح فؾؿ يؼبؾ ف ُتُرك حديثف.
قممال :حممدثـا ُحؿقممد بممـ طبممد الممرحؿـ ،هممق ُحؿقممد بممـ طبممد الممرحؿـ
الرؤاسممل أبممق طممقف الؽممقيف ،وهممق ثؼممة حديثممف ُمخم ّمرج يف الؽتممب السممتة
وغقرها مـ دواويـ اإلسالم.
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قال :طـ ُزهقرُ ،زهقر هق بـ معاوية بـ ُحديج بضؿ الحاء ،وهمق ممـ
خرج لف مـ الؽتب الستة وغقرها.
أهؾ الؽقفة ُيؽـك بلبل خقثؿة ،وهق ُم ّ
طـ أبل إسحاق ،وهمق أبمق إسمحاق السمبقعل وقمد تؼمدم قبمؾ قؾقمؾ،
طؿرو بـ طبد اهلل الفؿداين السبقعل.
أيضا هبمذا اإلسمـاد والؿمتـ،
خرجف الؿملػ يف الجامع ً
هذا الحديث ّ
وخرجف اإلمام البخاري يف صحقحف مـ حديث أبل ُكُعقؿ طـ ُزهقر ،ممـ
ّ
حديث أبل ُكُعقؿ الػضؾ بـ ُدكقـ طـ ُزهقر هبذا اإلسمـاد يعـمل الحمديث
أيضمما يعـممل ٓ
صممحقح مقجممقد يف صممحقح اإلمممام البخمماري ،وإسممـاده ً
يضركا سػقان بـ وكقعٕ :ن الحديث محػقظ مـ غقر صريؼ سمػقان بمـ
وكقع ،مـ حديث أبل ُكُعقؿ الػضؾ بـ ُدكقـ.
ثؿ بعد ذلؽ الحديث الذي يؾقمف ،قمال :حمدثـا أبمق داود الؿصماحػل
الفمدادي بػمتح الفماء والمدال الؿخػػمة ٓ ُتثؼمؾ،
سؾقؿان بـ سؾؿ ،وهمق َ
خمرج لمف أبمق داود
خرج لف يف الصحقحقـ ،إكؿا ّ
وهق مـ أهؾ بؾخ ،ولؿ ُي ّ
والرتمذي والـسائل.
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قمال :حمدثـا الـضممر بمـ ُشمؿقؾ ،وهممق الـضمر بمـ ُشممؿقؾ الؿمازين أبممق
الحسممـ الـحممقي ،إمممام يف الحممديث ،إمممام يف الؾغممة ،وحديثممف ُمخم ّمرج يف
الؽتب الستة.
طـ صالح بـ أبل إخضر ،وهق صالح بمـ أبمل إخضمر القؿمامل،
خرج لمف يف الصمحقحقـ ،وهمق ممـ
خرج يف الســ إربع ،ولؿ ُي ّ
حديثف ُم ّ
أهؾ البصرة ،وهق ضعقػ الحديث.
طـ ابـ شفاب ،وهق محؿد بمـ مسمؾؿ بمـ ُطبقمد اهلل بمـ طبمد اهلل بمـ
الزهري ال ُؼرشل ،وهق إمام معمروف ممـ أئؿمة اإلسمالم،
شفاب أبق بؽر ُ
ومؿـ تدور طؾقف إحاديث وٓ سقؿا أحاديث أهؾ الؿديـة.
الزهمري
طـ أبل سؾؿة ،همق أبمق سمؾؿة بمـ طبمد المرحؿـ بمـ طمقف ُ
خرج بالؽتمب السمتة ويف غقرهما
الؿدين ،وهق ثؼة ثبت معروف ،حديثف ُم ّ
مـ دواويـ اإلسالم ،هذا الحديث حديث ضعقػ لسببقـ:
السبب إول :أن صالح بـ أبل إخضر ضعقػ هذا أو ً
ٓ.
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الزهري طـ أبمل هريمرة يعـمل
وثاكقا :أن الحديث محػقظ مـ رواية ُ
الزهمري وأبمل
لقس فقف ذكر ٕبل سؾؿة ،وإذا لؿ يؽـ هـاك واسمطة بمقـ ُ
الزهري لؿ يدرك أبا هريرة.
هريرة فؿعـاه أن الحديث مـؼطعٕ :ن ُ
إذن يف العؾة الثاكقة هل طؾة آكؼطاعٕ :ن َمعؿرا روى هذا الحمديث
الزهممري طممـ أبممل هريممرة ،و َمعؿممر ثؼممة ثبممت ،وهممذا صممالح بممـ أبممل
طممـ ُ
الزهممممري ،إذن فالروايممممة الثابتممممة أو
إخضممممر ضممممعقػ وٓ سممممقؿا يف ُ
الزهري طـ أبمل هريمرة،
الصحقحة ،الرواية التل يعـل القجف الثابت هق ُ
وهذا القجف مـؼطع ،إذن فالحديث فقفما طؾتمان :ضمعػ صمالح بمـ أبمل
إخضر ،والثاين آكؼطاع بقـ ابـ شفاب وأبل هريرة -رضل اهلل تعالك
طـف.
ثمؿ بعمد ذلمؽ ،قمال الؿملمػ :حمدثـا ُقتقبمة بمـ سمعقد بمـ جؿقمؾ بممـ
صريػ الثؼػل البغالين ،وقد تؼدم اإلمام ،وهق ثؼة ثبت معروف.
قال :أخربين الؾقث وهق الؾقمث بمـ سمعد بمـ طبمد المرحؿـ الػفؿمل
الزبقممر وهممق محؿممد بممـ
الؿصممري ،وهممق مممـ الثؼممات إثبممات ،طممـ أبممل ُ
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الزبقر الؿؽل ،وهق صدوق أو
مسؾؿ بـ تدرس إسدي الؿعروف بلبل ُ
فقق الصدوق يعـل ثؼة إٓ أكف كان ُيدلس.
قممال :طممـ جممابر بممـ طبممد اهلل ،جممابر بممـ طبممد اهلل بممـ طؿممرو الحممرم
إكصاري ثؿ السؾؿل ،وهق صحابل وأبمقه صمحابل -رضمل اهلل تعمالك
طـفؿا ،-وهذا الحديث أخرجف الؿملػ يف جامعف هبذا اإلسـاد والؿتـ،
أيضمما اإلمممام مسممؾؿ -رحؿممف اهلل -يف صممحقحف مممـ
خرجممف ً
والحممديث ّ
حديث ُقتقبة الذي هق شقخ لؾرتمذي ،مـ حديث قتقبة ومحؿد بـ ُرممح
كالهؿا طـ الؾقث هبذا الحديث هبذا الؾػمظ ،إذن فالحمديث همذا ثابمت،
هذا الحديث ثابتٕ :كف يف صحقح مسؾؿ.
ثؿ بعد ذلؽ الحديث الذي يؾقف ،قال :حدثـا سمػقان بمـ وكقمع وهمق
ضعقػ تؼدم قبؾ قؾقؾ ،ومحؿد بـ بشار وهمق أبمق العثؿمان العبمدي قمد
تؼدم يقم أمس الؿعروف ببـدار.
وققلف :والؿعـك واحد تؼدم ذكر ما يدل طؾمك ذلمؽ يمقم أممس ،قؾـما
قرن محؿد بـ بشار بسػقان.
معـك حديثفؿا واحد ،الرتمذي ّ
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السمؾؿل
قآ :أخربكا يزيمد بمـ همارون ،ويزيمد بمـ همارون بمـ زاذان ُ
مقٓهؿ أبق خالد القاسمطل شمقخ اإلممام أحؿمد بمـ حـبمؾ -رحؿمف اهلل،
وهممق ُمخم ّمرج لممف يف الؽتممب السممتة ،وكممان اإلمممام أحؿممد يجؾممف ويعظؿممف
ويسؿقف شقخ اإلسالم.
الجريري بضؿ الجمقؿٕ :ن هـماك ممـ يسمؿك بمالجريري،
طـ سعقد ُ
الجريمري أبمق مسمعقد
الجريري ،وهق سعقد بمـ إيماس ُ
ولؽـ هذا اسؿف ُ
البصري ثؼة ،لؽـمف اخمتؾط قبمؾ مقتمف ،فؿمـ حمدّّ ث طـمف قبمؾ آخمتالط
فحديثف صحقح كقزيد بـ هارون.
وقال :طـ أبل الطػقؾ وهق طامر بمـ واثؾمة الؾقثمل ،وهمق ممـ صمغار
أصممحاب الـبممل -صممؾك اهلل طؾقممف وسممؾؿ ،-وهممق آخممر مممـ مممات مممـ
الصحابة كؿا قالف اإلمام مسؾؿ ،تقيف سـة طشر ومائة مـ هجمرة الـبمل -
خرجف اإلمام مسمؾؿ يف صمحقحف
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،-وهذا الحديث ّ
الجريمري ،وممـ صريمؼ خالمد
مـ صريؼ طبد إطؾك بـ طبد إطؾك طـ ُ
الجريممري ،لؽممـ روايممة خالممد بممـ طبممد اهلل فقفمما
بممـ طبممد اهلل ً
أيضمما طممـ ُ
اختصار.
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والحممديث إخقممر يف هممذا البمماب ،قممال :حممدثـا طبممد اهلل بممـ طبممد
الرحؿـ ،وطبد اهلل بمـ طبمد المرحؿـ بمـ الػضمؾ بمـ هبمرام السمؿرقـدي
خرج لف اإلممام مسمؾؿ يف
الدارمل أبق محؿد ،وهق إمام جؾقؾ حافظ ،قد ّ
صحقحف وأبق داود ،والرتممذيٕ :كمف متملخر القفماة ،وتمقيف سمـة ممائتقـ
اثـقـ وخؿسقـ ،يعـل قريب مـ البخاريٕ :ن البخاري تقيف سـة سمت
وخؿسممقـ ومممائتقـ ،ومسممؾؿ تممقيف سممـة إحممدى وسممتقـ ومائممة ،واإلم مام
البخاري روى طـف يف خارج الصحقح ،ورواية البخاري طـف مع أهنؿ مـ
الؿسـد.
أقراكف يدل طؾك جاللتف وقدره ،وهق صاحب ُ
قممال :حممدثـا بممـ إبممراهقؿ بممـ الؿـممذر ِ
الحزامممل بؽسممر الحمماء ،وهممذا
ُ
الممراوي صممدوق ،وحديثممف خم ّمرج لممف البخمماري يف صممحقحف والرتمممذي
خرج لف شق ًئا.
والـسائل ،وابـ ماجة ،أما مسؾؿ فؾؿ ُي ّ
الزهري ،همق ُيـسمب إلمك جمده،
قال :حدثـا طبد العزيز بـ أبل ثابت ُ
وٓ هق طبد العزيز بـ طؿران بـ طبد العزيز بـ طؿر بـ طبد الرحؿـ بـ
الزهممري -رضممل اهلل تعممالك
طممقف ،الصممحابل طبممد الممرحؿـ بممـ طممقف ُ
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طـممف -هممق أحممد أجممداده ،لؽممـ هممذا الممراوي راو مممرتوك يعـممل ضممعقػ
خرج لف مـ أصحاب الؽتب الستة إٓ الرتمذي.
الحديث جدا ،ولؿ ُي ّ
قال :حمدثـل إسمؿاطقؾ بمـ إبمراهقؿ أخمل مقسمك بمـ ُطؼبمة ،فؼقلمف:
أخممل مقسممك بممـ ُطؼبممة هممذه بممدل أو ططممػ بقممان ،وإسممؿاطقؾ هممذا هممق
إسؿاطقؾ بـ إبراهقؿ بمـ ُطؼبمة إسمدي ممقٓهؿ أبمق إسمحاق ممـ أهمؾ
خرجف اإلمام البخاري يف صحقحف ،والـسمائل
الؿديـة وهق ثؼة ،وحديثف ّ
والرتمذي يف الشؿائؾ.
طـ مقسك بـ ُطؼبة وهق أخق السابؼ ،و ُيعرف كسبف ممـ كسمب أخقمف
خمرج يف
وهق صاحب الؿغازي الؿشفقر ،وهق ثؼة معمروف ،وحديثمف ُم ّ
الؽتب الستة.
ققلف :طـ ُكُريب ،هق ُكُريب بـ أبل مسؾؿ الفاشؿل ممقٓهؿ الؿمدين
ُيؽـممك بمملبل ِرشممديـ ،وهممق مممقلك طبممد اهلل بممـ طبمماس -رضممل اهلل طـممف-
ولممذلؽ يؼممال الفاشممؿل بممالقٓء ،الفاشممؿل مممقٓهؿ يعـممل بممالقٓء ٕكممف
مقلك ابـ طباس -رضل اهلل تعالك طـف ،-وطبمد اهلل بمـ طبماس معمروف
مـ فؼفاء الصحابة ِ
وجؾتِفؿ -رضل اهلل تعالك طـف.
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هذا الحديث حديث أخرجف الدارمل يف ُمسـده ،وطـف رواه الؿملػ
هـا ،الرتمذي روى هذا الحديث طـ المدارمل ،وهمذا الحمديث مقجمقد
يف ُمسـد الدارمل ،وهذا الحديث ضعقػ جدإ :ن طبد العزيمز بمـ أبمل
ثابت ضعقػ ،إذن ففذا الحديث ضعقػ جدا ٓ َيثبت.
أن قد اكتفقـا ممـ همذه إحاديمث كعمقد إلمك معاكقفما والمربط بقـفما
حتك تظفر الصقرة واضحة ،هذا الباب الحؼقؼة هق يعـل -إن شماء اهلل-
أيضمما بالبمماب متعؾممؼ بخمماتؿ الـبممقة
يـتفممل غممد ًا وكحتؿممؾ ممما كلخممذ معممف ً
إبقاب التل بعده تؿشل أسفؾ ممـ همذا البماب لؿماذا؟ ٕن همذا البماب
فقف أحاديث جقامع بصػة الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -تلمؾ لق أن كمؾ
صػة طؼد لفا الؿملػ بابا وأورد فقفا جؿؾة أحاديث كمان صمال الؿؼمام،
لؽـ يف بعض الصػات مثؾ خماتؿ الـبمقة ،أو شمعر الـبمل -طؾقمف الصمالة
والسالم ،-أو كحق ذلؽ طؼد لفا الؿملػ أبقابا خاصةٕ :ن الؽالم فقفا
يحتمماج إلممك كممقع مممـ اإلصالممة ،البمماقل هممذه كممؾ أحاديثممف هممل جقامممع،
وبالتالل كحـ كحاول كربط بقـفا هذا إمر إول.
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والثاين :كؾ صػة إذا مرت -إن شاء اهلل -اضبطقها مما الثابمت مـفما،
سجؾقا الثابت واتركقا غقر الثابت ،هـاك صػات تلتقـا غقر ثابتة ،وهـماك
صػات قد يؽقن الحديث هـا فقف كظر أو فقف ضعػ لؽـفا ثابتة مـ وجمف
آخمر ،أكما أكبمف طؾقفما كؾفما -إن شماء اهلل تعمالك -ممع بقمان معـمك الصمػة،
والممربط بممقـ هممذه إحاديممث كؾفمما لؽممل كممرى الصممػات الزائممدة يف كممؾ
حممديث ،الحممديث إول طؿممدة ،ثممؿ الثمماين الزيممادات طؾقممف ،ثممؿ الثالممث
والرابع والخامس بحقث كؾ ما شرحـا حديث تتساقط بعمض الصمػات
ما كعقد مرة أخرى الؽالم طؾقفا.
اقرأ الحديث إول كؾف كامالً.
{حدثـا أبق رجاء ُقتقبة بـ سعقد ،طـ مالؽ بـ أكمس ،طمـ ربقعمة بمـ
أبل طبد الرحؿـ ،طـ أكس بـ مالؽ -رضل اهلل طـف ،-أكف سؿعف يؼقل:
مان -رسم ُ ِ
اهلل َط َؾ ْقم ِمف َو َسممؾ َؿَ -ل م ْق َس بِالط ِقي م ِؾ ا ْل َبممائِ ِـَ ،و َٓ
« َكم َ َ ُ
مقل اهلل َصممؾك ُ
مأد ِم ،و َٓ بِا ْلجع ِمد ا ْل َؼ َط ِ
بِا ْل َؼ ِص ِقرَ ،و َل ْق َس بِ ْإَ ْب َق ِ
مطَ ،و َٓ
َ ْ
ض ْإَ ْم َف ِؼَ ،و َٓ بِ ْ َ َ
ِ ِ
ط ،بع َثممف اهلل َط َؾممك ر ْأ ِ ِ
ِ
قـ،
مقـ َسممـَ ًةًَ ،ف َل َقمما َم بِ َؿؽ م َة َط ْشم َمر سممـ َ
س َأ ْر َبعم َ
َ
بِالس م ْب َ َ ُ ُ
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ِ ِ
ِ ِ
اهلل َطز َو َجؾ َط َؾك َر ْأ ِ
س ِستق َـ َسـَ ًةًَ ،و َلم ْق َس
َوبِا ْل َؿديـََة َط ْش َر سـق َـَ ،و َت َقفا ُه ُ
فِل َر ْأ ِس ِف َول ِ ْح َقتِ ِف ِط ْش ُر َ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ»}.
ون َش ْع َر ًة َب ْق َضا َء َصؾك ُ
مان رسم ُ ِ
صقممب أو ً
اهلل َط َؾ ْقم ِمف َو َسممؾ َؿَ -ل م ْق َس
ٓ ققلممفَ « :كم َ َ ُ
مقل اهلل َ -صممؾك ُ
بِالط ِقي ِؾ ا ْل َبائِ ِـَ ،و َٓ بِا ْل َؼ ِص ِقر» ،هذه همل الصمػة إولمك ،لمقس بالطقيمؾ
البائـ وٓ بالؼصقر ،فالحديث هـا أثبت الطقل وكػك الطمقل البمائـ ،همق
قالَ « :ل ْق َس بِالط ِقي ِؾ ا ْل َبائِ ِـ» اكتبفقا أثبت صمػة الطمقل ،وكػمك كمقن همذا
الطقل بائـا.
إذن الـػل متقجف إلك الؼقد ولقس إلك الصػة ذاهتما ،إلمك ققمد الصمػة
الؼقد كػك البقـقكة فؼط ،أما كقكف صقيالً فؾؿ يـػف الحديث.
والبائـ بالفؿز هق اسمؿ فاطمؾ ممـ َبمان :بؿعـمك َض َف َمر طؾمك غقمره ،أو
بؿعـك بعد ،الرجؾ الذي يؽقن صقيمؾ طمـ الـماس بقؽمقن ضماهر طؾمقفؿ
وتؽقن الؼامة أطاله يف الؼامة يؽقن بعقدٕ :ن فقف ً
صقٓ.
إذن هذا أن الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -ما كان صقيال بائـا ،لؽـف
كان صقيال.
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مقر» ،فـػمك طـمف هـما ِ
قالَ « :لم ْق َس بِالط ِقيم ِؾ ا ْل َبمائِ ِـَ ،و َٓ بِا ْل َؼ ِص ِ
الؼصمر،
أيضا مثؾ حمديث المرباء بمـ طمازب يف صمحقح البخماري
وهذا الحديث ً
جمماء يف روايممة مسممؾؿ أكممف قممالَ « :ل مقس بِالط ِقي م ِؾ الممذ ِ
اه ِ
ب َو َٓ بِا ْل َؼ ِصممق ِر
ْ َ
الممذ ِ
اه ِ
ب» يعـممل هممق البممائـ ،الممذاهب هممق البممائـ ،حممديث الممرباء قممال:
«الذ ِ
اه ِ
ب» ،هـا قال« :ا ْل َبائِ ِـ» ومعـاها واحد.
إذا الحمديث أثبممت الطمقل ،وكػممك الطمقل البممائـ ،وكػمك ِ
الؼصممر طممـ
الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -فقستػاد مـف أكف -صمؾك اهلل طؾقمف وسمؾؿ-
كان متقسط الؼامة ،لؽـف إلك الطقل أقرب.
ولفذا جماء مما يقافمؼ همذا الحمديث يف حمديث طؾمل طـمدكا ،وإن لمؿ
تؽممـ بعممض إحاديممث صممحقحة ،لؽممـ قؾـمما لؽممؿ فقفمما بعممض الصممػات
صحقحة والتل لقس بصحقحة ما ثبتت مـ وجف آخر ســبف طؾقفا.
أما كقن مثالً ما يف الحديث الضعقػ يقافؼ الحديث الصحقح ففمذا
كذ ُكُره حتك إذا جاء الشرح ٓ كشرحف مرة أخرى.
مؿ
إذن يف حديث طؾل -رضل اهلل تعمالك طـمف -المذي طـمدكا قمالَ « :ل ْ
قل اهللِ -صؾك اهلل َط َؾق ِف وسؾؿ -بِالط ِقيم ِؾ ا ْلؿؿ ِغ ِ
مط َو َٓ بِا ْل َؼ ِص ِ
َي ُؽ ْـ َر ُس ُ
مقر
َ
ُ
ُ ْ َ َ َ
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ِ
الؿؿ ِغمط،
ا ْل ُؿ َت ََردد» ،ويؼال :ام َغ َط الشلء ما معـاه؟ امتد ،لمقس بالطقيمؾ ُ
والؿ َتَردد :هق الؿرتاجع يعـل الذي كلكف يدخؾ بعضف يف بعض.
ُ
ِ ِ
الؿؿغط بؿعـك المذاهب
إذن هق قالَ « :ل ْق َس بِالط ِقي ِؾ ا ْل ُؿؿغط» يعـل ُ
بؿعـك البائـ ،وققلفَ « :و َٓ بِا ْل َؼ ِص ِقر ا ْل ُؿ َت ََرد ِد» يعـل الذي مـ تردده دخؾ
بعضف يف بعض فـزل كػك ذلؽ طـف.
إذن لؽـ هذه الرواية « َو َٓ بِا ْل َؼ ِص ِقر ا ْل ُؿ َت ََرد ِد» وكػك طـمف المرتدد ،ولمؿ
يـػل طـف ِ
الؼصر صب ًعا هذه الرواية قد تؽمقن يعـمل جمزء مـفما همذا محمؾ
كظر.
ويف حديث هـد بـ أبل هالة الذي مر معـا يمقم أممس وكؿما قؾـما همق
ضممعقػ ،قممال فقممفَ « :أ ْصم َمقل مِ م َـ ا ْل َؿ ْر ُبممق ِع َو َأ ْق َصممر مِ م َـ ا ْل ُؿ َشممذ ِ
ب» ،إذن
ِ
مـ ا ْل ُؿ َشممذ ِ
ب»َ « ،أ ْصم َمقل مِ م َـ ا ْل َؿ ْر ُبممق ِع» يعـممل
الؿ َشم ّمذب ،قممالَ « :أ ْق َصممر مم َ
ُ
متقسط الؼامة هق أصقل مـف ،هذا يقافؼ حديثـا.
قالَ « :و َأ ْق َصر مِ َـ ا ْل ُؿ َشذ ِ
ب» أي أقصر مـ البمائـ ،إذن فصمار طـمدكا
الؿ َشذب ،طـدكا البمائـ ،طـمدكا المذاهب كمؾ همذا معـاهما
الؿؿغط طـدكا ُ
ُ
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واحد ،كؾ هذه مـػقة طـ الـبل -طؾقف الصالة السالم ،لؽـ الطقل ثابت
لف -طؾقف الصالة السالم.
وطؾك هذا كؼقل الحمديث المذي طـمدكا « َلم ْق َس بِالط ِقيم ِؾ ا ْل َبمائِ ِـ» همذا
مؼقد لألحاديث التل وصػتف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -بلكف لقس بالطقيمؾ
وٓ بالؼصقر ،هـاك أحاديمث ذكمرت أن الـبمل -صمؾك اهلل طؾقمف وسمؾؿ-
لقس بالطقيؾ وٓ بالؼصقر ومـفا ما ذكره الرتمذي مـ حمديث أكمس ممـ
روايممة ُحؿقممد ،وحممديث الممرباء مممـ روايممة الثممقري طممـ أبممل إسممحاق،
وحديث كافع بـ ُجبقر طـ طؾل كؾفا طـدكا ،همذه إحاديمث قمال :لمقس
بالطقيؾ وٓ بالؼصقر ،كؼقل لمقس بالطقيمؾ أي لمقس بالطقيمؾ البمائـ مما
الممدلقؾ طؾقممف؟ الممدلقؾ طؾقممف حممديث ربقعممة طممـ أكممس -رضممل اهلل تعممالك
وأيضا حديث الرباء بـ طازب « َلقس بِالط ِقيم ِؾ المذ ِ
اه ِ
ب» وغقرهما
طـفً ،-
ْ َ
مـ إحاديث إخرى.
وجاء يف حديث أكس مـ رواية ُحؿقد طـدكا والحمديث الثماين ،قمال:
َان َر ْب َع ًة مِ َـ الر َج ِ
« َك َ
ال» ،ويف حديث ُشمعبة طمـ أبمل إسمحاق طمـ المرباء
قالَ « :ك َ
قطا» ففاتان لػظتان.
َان َم ْر ُب ً
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قطا» ،والربعة والؿربقع همق معتمدل
قالَ « :ر ْب َع ًة» والرواية فعالً « َم ْر ُب ً
ِ
مـ الر َج ِ
الؼامة بقـ الطقيؾ والؼصقر ،حديث أكس قمالَ « :ك َ
مال
َمان َر ْب َعم ًة م َ
َل ْق َس بِالط ِقي ِؾ َو َٓ بِا ْل َؼ ِص ِقر».
إذن الربعة فسمرها حمديث أكمس يف كػسمف ،حمديث أكمس -رضمل اهلل
تعالك طـف -فسرها يف الحديث ذاتف وهق طـدكا ،قالَ « :ر ْب َع ًة مِم َـ الر َج ِ
مال
َل م ْق َس بِالط ِقي م ِؾ َو َٓ بِا ْل َؼ ِصم ِ
مقر» ،ويف حممديث الممرباء بممـ طممازب طـممدكا لممف
روايتان.
َان رس ُ ِ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿَ -ر ِج ًال
الرواية إولك :قالَ « :ك َ َ ُ
قل اهلل َ -صؾك ُ
قطا» ،أو رجال كمال الضمبطان معروفمان طـمد العؾؿماء ،لؽمـ كلخمذها
َم ْر ُب ً
الرجممؾٕ :ن الرجممؾ يعـممل الممذي الؿتعؾممؼ بالشممعر بعضممفؿ يضممبطقها
رجال بالرفعَ « ،ك َ
َمان
هؽذا ،وبعضفؿ يضبطقها هؽذا ،لؽـ الؿشفقر أكف ُ
قطا» ووقػ وهذه رواية ُشعبة.
َر ِج ًال َم ْر ُب ً

ممؿ َي ُؽمم ْـ بِالط ِقيمم ِؾ َو َٓ بِا ْل َؼ ِص ِ
ممقر»،
جمماء يف روايممة الثممقري وقممالَ « :ل ْ
فاستػدكا مـ رواية الثقري لؿا قالَ « :ل ْؿ َي ُؽ ْـ بِالط ِقيم ِؾ َو َٓ بِا ْل َؼ ِص ِ
مقر» أن
الؿربمممقع الؿمممذكقر يف روايمممة ُشمممعبة همممق المممذيَ « :لممم ْق َس بِالط ِقيممم ِؾ َو َٓ
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بِا ْل َؼ ِص ِقر»ٕ :ن الروايات ُتػسر بعضفا بعضا ،يعـل كؾؿة « َك َ
قطما»
َمان َم ْر ُب ً
يف حمممديث ُشمممعبة تسممماوي « َلممم ْق َس بِالط ِقيممم ِؾ َو َٓ بِا ْل َؼ ِصم ِ
ممقر» يف حمممديث
الثقري.
ومممـ هـمما كعؾممؿ أن هممذه إحاديممث جؿقعمما اتػؼممت طؾممك أن الـبممل -
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -أكف كان مربقطا.
ثؿ جاء حديث أكس مـ رواية ربقعة ،وجاء حديث الرباء بـ طمازب
وغقرها ممـ أحاديمث بؿعـاهما وإن كمان فقفما ضمعػ ،وبقـمت أن الطمقل
الؿـػل طـف هق الطقل البائـ ،فتبقـ مـ ذلؽ أن الصػة الثابتة الصمحقحة
يف صقلف طؾقف السالم -أكف كان معتدل الؼامة لمقس بالطقيمؾ البمائـ وٓ
بالؼصقر.
أو كؼممقل بعبممارة أخممرى ُكُسممؾؿ كممان معتممدل الؼامممة وهممق إلممك الطممقل
أقرب ،أو كؼقل كان ربعة مـ الرجال وهمق إلمك الطمقل أقمرب يعـمل همق
لؾطقل أقرب مـ إلك آطتدال الؼامة أصقل بؼؾقؾ ،لؽـ الؿـػل طـ همق
الطقل البائـ ،هذا أوٓ.
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ثاكقا :يف هذا الحديث جاء ِذكر لقكف -طؾقف الصمالة والسمالمٕ :-كمف
مإَ ْب َق ِ
ض ْإَ ْم َفم ِمؼ َو َٓ بِم ْ
قممال :يف الحممديث « َو َٓ بِم ْ
مأ َد ِم» يعـممل أن الـبممل -
صممؾك اهلل طؾقممف وسممؾؿ -لممقس بممإبقض إمفممؼ وٓ بممأدم ،ممما طـممدكا
الحديث هـا أثبت لؾـبل -صؾك اهلل طؾقمف وسمؾؿ -البقماض ،ولؽمـ كػمك
طـممف الؿفممؼ ،والؿفممؼ هممق البقمماض الشممديد الممذي ٓ يخالطممف شمملء مممـ
الحؿرة.
ُ
ويؼقل العؾؿاء أكف يشمبفقكف بؾمقن ِ
الجمص والؿمادة الؿعروفمة أبمقض
هؽذا بدون أن يخالطف لقن ،الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -لقس كذلؽ،
لؽـف أبقض -طؾقف الصالة والسالم ،-لؽـ لقس بمإمفؼ ،إذن فمالؿـػل
هـا الؿفؼ ولقس البقاض ،فالحديث ُيثبت البقاض ويـػل الؿفؼ.
والسمؿرة :همل الؾمقن
السمؿرةُ ،
« َو َٓ بِ ْأ َد ِم» ،أدم مـ إُدمة وهمل ُ
الممذي يؽممقن بممقـ إسممقد وإبممقض ،لؽممـ اكتبفممقا هـمماك إُدمممة وهممل
السؿرة ،وهـاك إدممة ٓ تخؾطمقا بقـفما إدممة همل الجؾمد المذي ُيـبمت
طؾقف الشعر ،أو الجؾد الذي يؽقن مـ جفة إطؿال يسمؿك إدممة ،أمما
هـا إُدمة بالضؿ.
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والسؿرة هل لمقن بمقـ البقماض
السؿرةُ ،
إذن فأدم مـ إُدمة وهل ُ
والسممقاد ،فالحممديث هـمما يـػممل طممـ الـبممل -صممؾك اهلل طؾقممف وسممؾؿ-
السؿرةٕ :كف قالَ « :ل ْق َس بِ ْإَ ْب َق ِ
ض ْإَ ْم َف ِؼَ ،و َٓ بِ ْأ َد ِم».
ُ
السمؿرة ،همؾ يؼتضمل إثبمات البقماض؟ ٓ مما يؼتضمقف طؾممك
إذن كػمل ُ
السممؿرة و ُتثبممت السممقاد ،ولؽممـ يف هممذا
اإلصممالقٕ :ن قممد تـػممل طـممف ُ
الحديث يؼتضقفٕ :ن أول الحديث يدل طؾقف.
لق قؾـا مثال طـ شخص لقس بإسؿر مؿؽـ يؽقن أسمقد ،ومؿؽمـ
يؽقن أبقض ،ولؽـ يف هذا الحديث فقف قريـةٕ :كف قال يف إولَ « :ل ْق َس
بِ ْإَ ْب َق ِ
ض ْإَ ْم َفم ِؼ» فلثبمت لمف البقماض ،إذن كػمك طـمف الؿفمؼ ،وكػمك طـمف
السؿرة ،فثبت لف البقاض طؾقف الصمالة والسمالم ،-ف ُعؾمؿ هبمذا أن لمقن
ُ
الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -أبقض.
وهممذا القصممػ بالبقمماض جمماء يف أحاديممث صممحقحة كثقممرة ،مـفمما
حممديث أبممل ُجحقػممة يف الصممحقحقـ ،وحممديث ابممـ طؿممر يف صممحقح
البخاري ،ومـفا حديث أبل الطػقؾ الذي ذكره الؿملػ وهق يف صحقح
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مسؾؿ ،أن الـبل -صمؾك اهلل طؾقمف وسمؾؿَ « -ك َ
قحما ُم َؼصمدًً ا»
َمان َأ ْبم َق َض َمؾِ ً
يعـل أثبت لف البقاض.
وحديث أيضما أكمس يف صمحقح البخماري يف قصمة وفمقد ضمؿام بمـ
ثعؾبممة -رضممل اهلل تعممالك طـممف -لؿمما سمملل طممـ الـبممل -صممؾك اهلل طؾقممف
وسؾؿ ،-لؿا دخؾ قال :أيـ محؿد؟ فؼمال أكمس :فؼؾـما لمف يعـمل قمال لمف
الصممحابة ،وأشمماروا إلممك الـبممل -صممؾك اهلل طؾقممف وسممؾؿ -هممذا الرجممؾ
إبقض الؿتؽمئ ،وهمذا يف صمحقح البخماري ،لؽمـ همذا البقماض المذي
بحؿمرة ممـ
ثبتت بمف إحاديمث قمد دل المدلقؾ طؾمك أكمف بقماض ُمشمرب ُ
جفتقـ.
الجفة إولك :أكف يف إول كػك الؿفمؼ طـمف ،أبمقض لمقس بمإمفؼ،
إذن إبممقض الغقممر أمفممؼ معـمماه أكممف يخممالط البقمماض لقكمما آخممر ،ممما هممذا
الحؿرة دل طؾقف حديث سعقد بمـ أبمل همالل المذي ممر معـما
الؾقن؟ هق ُ
يمقم أمممس يف روايمة البخمماري ،وأيضمما همق يف صممحقح اإلممام مسممؾؿ مممـ
رواية سؾقؿان بـ بالل وإسؿاطقؾ بمـ جعػمر طمـ ربقعمة ،حمديث ربقعمة
رواه ثالثة مـ الرواة يف الصحقحقـ الذي هق سمعقد بمـ أبمل همالل طـمد
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البخاري ،وسؾقؿان بـ بالل ،وإسؿاطقؾ بمـ جعػمر طـمد اإلممام مسمؾؿ،
رووا الحممديث طممـ ربقعممة ،وفقممف كممان يف روايممة البخمماري « َك َ
َممان َأ ْز َهممر
الؾ ْق ِن» ،ويف رواية مسؾؿَ « :ك َ
هر» ،وإزهر كؿا ذكر أبمق ُطبقمد وهمق
َان َأ ْز َ
إمام يف الحديث ،إمام يف الؾغة ،وإمام يف الػؼف ،ولفذا فقف أممر مفمؿ طؾمك
هذه ،هق أن العؾؿاء -رحؿفؿ اهلل -إذا جماء غريمب الحمديث فقؼمدم فقمف
ققل أئؿة الؾغة الؿحدثقـ ،إذا كان إمام يف الؾغة ،وإمام يف الحديث يؼدم
ققلف لؿاذا؟ ٕكمف أبصمر ممـ أهمؾ الؾغمة يف الروايمات ممع معرفتمف بالؾغمة،
ولفذا يعتؿد العؾؿاء كثقرا كالبخاري -رحؿف اهلل -دائؿ ُيـؼؾ طـ الـضمر
بـ ُشؿقؾ ،والعؾؿاء يعتؿدون أبما ُطبقمد لؿماذا؟ ٕهنمؿ جؿعمقا بمقـ الؾغمة
والحديث.
طالؿ الؾغمة قمد قاصمر يف الحمديث وكثقمرا ممـفؿ قاصمر يف الحمديث،
لؽـ إذا جؿع اهلل لف بقـ هذه إممريـ وإذا اجتؿمع ممع ذلمؽ لمف يف الػؼمف
كلبل ُطبقد ففق خقر طؾك خقر.
إذن أبق ُطبقمد ،أبمق طبقمدة بمـ الؿثـمك آخمر ،لؽمـ همذا أبمق ُطبقمد ،أبمق
طبقدة طالؿ لغقي لؽـ لقس محدثا ،أمما أبمق ُطبقمد ففمق صماحب غريمب
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الحديث ،ففق صاحب كتاب (إمقال) وغقره ،ففق إمام  ..أي أبق ُطبقد
الؼاسؿ بـ سالم ،أما أبق ُطبقدة بـ الؿثـك ٓ همذاك طمالؿ لغمقي و ُكُسمب
إلك آطتزالُ ،كُسب واهلل أطؾؿ.
أبق ُطبقد ذكر أن إزهر هق إبقض الـقر الذي يخالط بقاضف ُحؿمرة،
وهذا الؽالم هق الذي جاء يف حديث يعـل يف حديث إبراهقؿ بـ محؿمد
بـ طؾل بـ أبل صالب الذي طـدكا ،وإن كان ضعقػا ،لؽـ جاء فقمف قمال:
« َأ ْب َق ُض ُم ْش َر ٌب بِ ُح ْؿ َر ٍة».
والحديث كافع بـ ُجبقر وهق كؿا قؾـا يقم أمس صحقح يف رواية طـ
طؾل -رضل اهلل تعالك طـف -ذكر أكف لؽـ الؿملػ لؿ ي ِ
قردهما ،الؿملمػ
ُ
اختصر الؿتـ وهق طـد غقره مقجقد ،وذكر فقف قالَ « :ك َ
َان َو ْج ُف ُف ُم ْش َمر ًبا
بِ ُح ْؿ َر ٍة».
بحؿرة ،أي
فتبقـ هبذا أن لقكف -طؾقف الصالة السالم -أبقض ُمشرب ُ
مالحؿرة ،وإذا يعـممل قممالقا أبممقض ُمشممرب ،فقممف ُمشممرب وفقممف
مؿممزوج بم ُ
ُم َش ّرب إذا قالقا ُم َش ّرب يعـل كثقر ُ
الخؾطة ،لؽمـ إذا قمالقا ُمشمرب لمقس
خؾطتف كثقرة ،ولذلؽ يؼقلُ « :م ْش َمر ٌب بِ ُح ْؿ َمر ٍة» ،ولمذلؽ المذيـ وصمػقا
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الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -بالبقاض ولؿ يذكروا القصػ أخر التل
ِ
بحؿرة بـا ًء طؾك أن إصمؾ همق البقماض،
الؿشرب ُ
هل « َأ ْز َهر الؾ ْقن» أو ُ
الحؿرة.
والؿخالط لف هق ُ
إذن تبقـ هبذا أن الـبل طؾقف الصالة والسمالم -كمان أبمقض ُمشمرب
بحؿممرة مممع اسممتـارة وجممف -صممؾك اهلل طؾقممف وسممؾؿ -ولفممذا وصممػ أبممق
ُ
الطػقممؾ كؿمما طـممدكا يف الحممديث الممذي قبممؾ إخقممر ،قممالَ « :كم َ
مان َأ ْب م َق َض
قحا ُم َؼصدًً ا» ،الؿؾقح ملخقذ مـ الؿؾح ،ويؼالُ :مؾح الشلء يؿ ُؾمح إذا
َمؾِ ً
حسـ ،فؾقكف طؾقف الصمالة والسمالم -حسمـٕ :كمف جؿمع بمقـ البقماض
ُ
الحؿرة لف ،وبقـ آستـارة طؾقف الصالة والسالم.
وبقـ مخالطة ُ
جاء يف حديث أبل هريرة طـدكا وهق مـ الحديث إخقر التل ساقفا
ممقل اهللِ -صممؾك اهلل َط َؾق ِ
َممان َر ُس ُ
الؿملممػ يف البمماب ،قممالَ « :ك َ
ممف َو َسممؾ َؿ-
ُ ْ
َ
َأ ْب َق َض» هذا إثبات البقاض « َك َلك َؿا ِص َ
قغ مِ ْـ فِض ٍة».
صبعمما الحممديث قؾـمما أكممف محممؾ كظممر ،ولؽممـ ققلممفَ « :ك َلك َؿمما ِصم َ
مقغ مِم ْـ
فِض ٍة» هق يقافؼ إحاديث إخرىٕ ،ن الػضة لقسمت بقاضما خالصم ،
ولؽـ فقفا استـارة الػضمة ،فقفما ُمسمتـقرة الػضمة ،فؿعـمك الحمديث وإن
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كان اإلسـاد يعـل يحتاج إلك كظر ،لؽمـ معـمك الحمديث صمحقح يقافمؼ
إحاديث إخرى أبقض ُمستـقر طؾقف الصالة والسالم.
وأيضا هق أحد ما ُذكر مـ وجفمل تشمبقفف -صمؾك اهلل طؾقمف وسمؾؿ-
بالؼؿر يف إحاديث القاردة طـدكا يف حديث جمابر بمـ سمؿرة ،وحمديث
الرباء بـ طازب ،سمقاء لؿما ُسمئؾ قمالَ « :ك َ
َمان َو ْج ُفم ُف مِ ْث َمؾ ا ْل َؼ َؿ ِمر» ،قمال:
وجفف مثؾ الؼؿر ،إذن هذه الؿثؾقة أو تػضقؾف طؾك الؼؿر ماذا يدل طؾقف؟
﴿ه َمق
يدل طؾك ما فقف مـ آستـارةٕ :ن الؼؿمر ُمسمتـقر ،الؼؿمر فقمف كمقر ُ
ال ِذي َج َع َؾ الش ْؿ َس ِض َقا ًء َوا ْل َؼ َؿ َر ُكُقر ًا﴾ [يقكس.]5 :
كليت بعمد ذلمؽ ..وهبمذا كعمرف صمػة الـبمل -صمؾك اهلل طؾقمف وسمؾؿ،
لؽـ طـدكا يمقم أممس ممر طـمدكا يف حمديث أكمس ممـ روايمة ُحؿقمد قمال:
« َأ ْسم َمؿر الؾم ْمق ِن» ،صقممب طـممدكا أزهممر وطـممدكا أبممقض كقممػ يعممقد ويؽممقن
أسؿر؟
صبعا الرواية التل أمس ذكركا لؽؿ أن الصقاب أهنا ُمعؾة.
وأيضمما جمماء يف حممديث يزيممد الػارسممل طممـ ابممـ طبمماس ،ويف ُمسممـد
أحؿد ومصـػ ابـ أبل شقبة وهمق ممـ أواخمر إن لمؿ يؽمـ آخمر حمديث
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ذكره الؿملػ يف كتابف (الشؿائؾ) أن آخر شلء طؼد بماب يف رؤيمة الـبمل
صؾك اهلل طؾقمف وسمؾؿ ،وإكؿما يعؼمد العؾؿماء همذا البماب ٕممر وهمق أناإلكسان إذا رأى أحد يف مـامف فقعرضف طؾمك صمػة الـبمل طؾقمف الصمالة
والسممالم -الؿممذكقرة يف إحاديممث ،إن كممان طؾممك الفقئممة الؿممذكقرة يف
إحاديث ففق قد رأى الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -إن لؿ يؽمـ فؾمقس
هق.
ولفذا ابـ طباس لؿا سللف رجؾ طـ الـبل -صؾك اهلل طؾقمف وسمؾؿ-
قالِ :صػف لل يف حديث يزيد هذا ،حديث يزيد حسمـ ،لؽمـ فقمف بعمض
إلػاظ ومـفا أكف قال :أسؿر إلك البقاض ،فليضا هذه الؾػظة تحتاج إلك
يعـل حتك فقفا طؾة تخالػ إحاديث إخرى.
وأيضمما جمماء يف حممديث ٓبممـ طبمماس آخممر ،وهممق حممديث ضممعقػ يف
أصؾف.
إذن فإحاديث التل فقفا أسؿر هل أحاديث ،إما ضعقػة يف أصمؾفا،
أو أن هذا الؾػظ الؿذكقر يف الشاذ ٓ يثبت.
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العؾؿاء رحؿفمؿ اهلل -لفمؿ جقابمان مشمفقران ،وإن كمان يف أجقبمة
أخرى ،الجقابان مشفقران.
الجقاب إول :التضعقػ ،مر معـا يقم أمس الؽالم طؾك هذا يعـمل
تضعقػ هذه الرواياتٕ ،هنا تخمالػ الثابمت الؿشمتفر الؿسمتػقض ممـ
أن الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -كان أبقض.
والسؿرة يف إصؾ يف لغة العرب هل ما بمقـ السمقاد والبقماض ،فمال
ُ
يؿؽـ أن تجؿع بقـ أبقض وأسؿر ،وطؾك هذا قالقا الروايات التمل فقفما
الـبممل -صممؾك اهلل طؾقممف وسممؾؿ -أسممؿر ،إممما أن ٓ تصممح أصممال ،أو أن
الحديث قد يؽقن صحقح  ،لؽـ هذه الؾػظة فقف ُمعؾة ضعقػة ٓ تصح.
والجمممقاب الثممماين :أن بعمممض العؾؿممماء يـػمممل التعمممارض بمممقـ همممذه
الحؿمرة التمل
بالسؿرة يف هذه إحاديث ُ
إحاديث ،ويؼقلقن إن الؿراد ُ
ُتخممالط البقمماض ،وحؽممقا ذلممؽ أو ذكممروا أن ذلممؽ طـممد العممرب ،لؽممـ
الؿقجقد يف كتب الؾغة طؿقم كتب الؾغة لقس فقفا هذا.
لؽمممـ القجفمممة هـممما كقمممػ؟ الخطمممابل ممممـ الؿحمممدثقـ والؾغمممقيقـ،
السممؿرة،
الخطممابل رحؿممف اهلل -يؼممقل :إن ُ
الحؿممرة إذا ُأشممبعت حؽممت ُ
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أكت أن الدم لؿا يؽقن خػقػ يصقر إحؿر فؾؿا يثؼؾ الدم يبدأ يلخمذ
لقن الدكقكة ،يبدأ يمدكـ ،فقؼقلمقن إن المذي يؼمقل :أسمؿر مما يؼصمد بمف
السممؿرة الممذي هممق الؾممقن بممقـ الؾممقكقـ بممقـ البقمماض والسممقاد ،ولؽممـ
ُ
الحؿرة التمل فقفما كمقع دكقكمةٕ :هنما ُأشمبعت كثمرت زادت
يؼصدون بف ُ
صارت الؾقن كلكف لقن ُسمؿرة ،يعـمل إمما كلكمف لمقن ُسمؿرة ويطؾمؼ طؾقمف
مجازا ،أو أهنا همذه إذا صمارت هبمذا الؿثابمة فقصمح أن يطؾمؼ طؾقفما أهنما
ُسؿرة.
فبعض العؾؿماء لفمؿ جقابمان ،لؽمـفؿ متػؼمقن طؾمك أن لمقس الؿمراد
السؿرة التل هل بقـ الؾقكقـ.
ُ
{}............
ٓ هذا ما ٓ وجف لغقي أصال ،ذكره بعض الشراح لؽمـ مما لمف وجمف
لغقي أصال ،ولؿ يثبت شلء يف هذا يعـل ٓ لغة وٓ حديث.
{}............
أكت تصػ كبقؽ -صؾك اهلل طؾقمف وسمؾؿ -مما همق التغمزل ،وبعمديـ
التغزل يف امرأة ما يف رجؾ.
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{}..........
هذا خؾؼ اهلل الذي خؾؼ اهلل طؾقف كبقف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -مما لـما
دخؾ فقف.
{}............
ٓ ،يعـل الذيـ ذكروها لؿ يستشفدوا طؾقفا ،لؿ يمذكروا لفما شمقاهد
مـ لغة العرب.
ثؿ بعد ذلؽ كـتؼؾ إلك ثالثا.
إذن الصػة هـا كؼقل :الـبل -صؾك اهلل طؾقمف وسمؾؿ -أبمقض ُمشمرب
بحؿرةُ ،مستـقر القجف ،هذا هق صػتف طؾقف الصالة والسالم.
ُ
إول قؾـمما :معتممدل الؼامممة إلممك الطممقل أقممرب ،هممذه الصممػات ثابتممة
الطقل والؾقن هؽذا طؾقف الصالة والسالم.
ط ،و َٓ بِالسبِ ِ
ِ
ِ
ط» طـدكا همذه
ثالثا :ققلف يف الحديث « َو َٓ بِا ْل َج ْعد ا ْل َؼ َط َ
صػة شعره طؾقمف الصمالة والسمالمٕ :-ن قمال يف الحمديث المذي يؾقمف
َان َشعره َلقس بِجع ٍد و َٓ سب ٍ
ط».
طـدكا « َو َك َ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ
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ويف حديث طؾل -رضل اهلل طـف -قالَ « :لؿ ي ُؽـ بِا ْلجع ِد ا ْل َؼ َط ِ
ط َو َٓ
ْ َ ْ َ ْ
بِالسب ِ
طَ ،ك َ
َان َج ْعدًً ا َر ِج ًال».
ْ
ويف حديث هـد بـ أبل هالة « َك َ
َان َر ِج َؾ الشم َع ِر» ،فعـمدكا أن أربعمة
ألػاظ حتك كػفؿ الؿعـك.
طـممدكا الجعممد ،وطـممدكا ال َؼ َطممط ويجممقز أن تؼممقل :ال َؼطِممط ،ال َؼ َطممط
وال َؼطِط يعـل تػتح الؼاف والطاء ،أو تػتح الؼاف وتؽسر الطاء ،وطـمدكا
ِ
الرجمؾ بنسمؽان الجمقؿ ،وأيضما
الرجؾ همق الؿشمفقر ويصمح أن تؼمقلْ :
طـدكا ِ
السبط ويصح أن تؼقل :الس ْبط بنسؽان الباء ،وأيضا طـدكا ِ
الرجمؾ
هذه أربعة ألػاظ.
كليت إول لؾجعد ما الؿمراد بالجعمد؟ الجعمد الشمعر المذي فقمف َتم َثـ
والتقاء ،ولؽـ لقس بشديد ،يؼقل العؾؿاء :يعـل لؿا كليت لؾؼطمط أحسمـ
لؽل ما كدخؾ هذا طؾك هذا.
الجعد أن هق الشعر الذي فقف تثـ والتقاء ،هذا الجعد.
والؼطط ما هق؟ هق الجعقدة الشديدة ،ويؿثؾ لف بعض العؾؿاء كلبل
ُطبقد يؼقل :كشعر إحابقش أهؾ الحبشة يعـل فقف التقاء.
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صبعا هذه الصػات لؿا ُتذكر هذا خؾؼ اهلل وٓ ُيعاب أحد بخؾمؼ اهلل،
ولفذا يحرم آستفزاء بلحد هذا مـ التـابز ،العؾؿاء يؼقلقن مما لمؿ يؽمـ
كسبا لؾعبمد فمال يجمقز ذممف بمف ،يعـمل اإلكسمان فقمف أشمقاء لقسمت كسمبقة
واحد ُخؾؼ أو فقف طاهة أطرج أطؿك أطقر هذا خؾؼ اهلل ،واحد لقكف مثال
شديد الؿفؼ يعـل أبقض شديد الؿفؼ مرة ،أو فقف بمرص ،أو كمان أسمقد
داكـ ،أو أو ٔخره ،هذا خؾؼ اهلل ما أحد ٓ يذم وٓ ُيعاب بف.
الـسب لقس مـ فعمؾ اإلكسمان اهلل -طمز وجمؾ -هؽمذا .مما يمذم ممـ
أجؾ كسبف ،فؿا لؿ يؽـ كسبا لؾعبد فال يذم بف ،إكؿا الذم يف الشريعة جماء
طؾك ما كان ُمتعؾؼف التؽؾقػ.
ولفذا رواة إحاديث التمل طـمدكا لؿما تؿمر طؾقـما ممقٓهؿ ،الؿمقالل
همٓء كؾفؿ أرقاء يعـل كافع مقلك ابـ طؿمر رققمؼ ُأطتمؼِ ،طؽرممة ممقلك
ابممـ طبمماس رققممؼ أطتممؼُ ،كُريممب رققممؼ أطتممؼ كممؾ همممٓء أكثممرهؿ الممذي
يؿرون طؾقـا ترى كؾفؿ بعضفؿ أصقلفؿ لقست طربقمة ،كمافع المذي ُتعمد
رواية طـ ابـ طؿمر ممـ أطؾمك درجمات الصمحة ،وممـ سالسمؾ المذهب
كاكت فقف ُلؽـة مـ ال ُعجؿة.
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وططاء بـ أبل ربماح ممقلك ،وكمان أطؿمك وأطمرج ،وأقطمع ،وأصمؾع
وأسقد هذا ططاء بـ أبل رباح ،وقمال إوزاطمل :ممات ططماء يمقم ممات
وهق أرضك أهؾ إرض طـمد أهمؾ إرض ،تؾؿقمذ ابمـ طبماس -رضمل
اهلل طـف -فؼقف ُمحدث إمام ،كؾ الـاس تذكره إلمك يقمـما همذا ،ططماء بمـ
أبل رباح ما طابف هذا.
اإلمام البخاري ُجعػل مقٓهؿ ،مسمؾؿ مختؾمػ فقمف همؾ همق طربمل
أصقؾ أصالة وٓ ٓ ،ترمذي مـ أيـ؟ الـسمائل ممـ أيمـ؟ ابمـ ماجمة ممـ
أيـ؟ أبق داود مـ أيـ؟ كؾ هذه بالد جفمة إطماجؿ سجسمتان وقمزويـ
والـسا التل هل خراسان إيران كؾفؿ ،البخاري مـ بخارى جفمة الصمقـ
مـ هـاك -رضل اهلل طـفؿ جؿقعا ،-ما ضرهؿ ،هذا الـاس طقال طؾمقفؿ
مـ أن.
إذن هـا وقػـا قؾـا :الجعد والؼطط شديد الجعقدة.
السبط أو الس ْبط ما همق؟ السمبط همق الشمعر الؿؿتمد الؿسرتسمؾ ،ثمؿ
كؼقل أن أن يعـل الشعر مـسدل تؿاما أمؾس ولقس بالس ْبط.
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الرجمؾ؟ مما همق الشمعر ِ
الرجمؾ ،مما همق ِ
قال :وققلف ِ
الرجمؾ؟ الشمعر
ِ
الرجؾ هق الشعر الذي يؽقن بقـ السبقصة والجعقدة.
إذا كظركا إلك هذه إحاديث الؿذكقرة ،الحديث المذي طـمدكا قمال:
« َل ْق َس بِا ْل َج ْع ِد» ،إذن أثبت الجعقدة ،وكػك طـف شدة الجعمقدة ،طـمدكا يف
ممد ا ْل َؼ َط ِ
هممذا الحممديث هـمما قممال :يف الحممديث « َلممقس بِا ْلجع ِ
ممط» فلثبممت
َ ْ
ْ َ
الجعقدة وكػك شديدة الجعمقدة ،يعـمل فقمف تمثـ ،لؽمـ لمقس همذا التثـمل
بشديد ،فقف َت َثـ ولؽـ هذا التثـل لقس بشديد.
إذن فؽؿا قؾـا يف إول هـا الـػل متقجمف إلمك الؼقمد ٓ إلمك إصمؾ،
وكػك يف هذا الحديث أن يؽمقن شمعره -طؾقمف الصمالة والسمالم -سمبطا
أي مؿتد ًا ولقس فقف تجعقد كػاه يف هذا الحديث ،فعؾمؿ هبمذا أن شمعره -
طؾقف الصمالة والسمالم -وسمطا بمقـ الجعمقدة والسمبقصة ،وهمق مما يمدل
رجالٕ :ن بمقـ السمبقصة ِ
طؾقف ققلف يف إحاديث إخرى وكان ِ
الرجمؾ
هق الشعر الذي بقـ السبقصة والجعقدة.
وطؾك هذا كؼقل هذا الحديث الذي معـا أثبت الجعقدة وكػمك شمدة
الجعقدة ،وكػك السبقصة ،إذا اكتػت السبقصة ماذا يؽمقن؟ يؽمقن الشمعر
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فقممف جعممقدة ،لؽممـ هممذه الجعممقدة لقسممت بشممديدة بممدٓلتـا يف الؼقممد فقممف
طـدكا.
ومثؾف أيضا حديث أكس يف الصمحقحقـ ممـ روايمة قتمادة ،طمـ أكمس
َان َشعر الـبِل -صؾك اهلل َط َؾق ِمف وسمؾؿ -ر ِج ًمال َلمقس بِالسمبِ ِ
ط َو َٓ
ْ َ
َ
ُ ْ َ َ َ َ
قالَ « :ك َ َ ُ
ا ْل َج ْع ِد».
رجمال ،مما معـمك ِ
ففـا فسر الحمديث ،وقمال وكمان ِ
رجمؾ؟ قمال لمؽ:
لقس بالسبط وٓ بالجعد هق يف كػس الحديث ،حمديث أكمس ممـ روايمة
قتادة طـف هق ثابت يف الصحقحقـ.
وطؾممك هممذا كؼممقل أن اإلصممالق الممذي يف حممديث أكممس الثمماين ،قممال:
َان َشعره َلقس بِجع ٍد و َٓ سب ٍ
ط» كمؾ حمديث جماء فقمف كػمل أن يؽمقن
« َو َك َ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ
شعره -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -لقس بجعد يعـل لمقس بشمديد الجعمقدة،
الؿؼقد لف هذا الحديث الذي معـإ :كف قالَ « :لقس بِجع ٍد َق َط ٍ
ط».
ْ َ َ ْ
صبعا سقليت -إن شاء اهلل -يف باب خاص باب ما جاء يف شعر رسمقل
اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،-ويؽقن فقف مزيمد كمالم طؾمك شمعره -طؾقمف
الصالة والسالم -هق الباب الثالث -إن شاء اهلل.
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هذا ثالثما همذا يف شمعره طؾقمف السمالم ،-لؽمـ كؼمقل همذا الشمعر يف
صػة الشعر ،لؽـ يبؼك بعد ذلؽ إلك أيمـ شمعره؟ سمقليت -إن شماء اهلل-
يف باب خاص وكجؿع الصػة كامال ما ثبت طـف -طؾقف الصالة والسالم.
اهلل َ -طمز َو َجمؾَ -ط َؾمك َر ْأ ِ
س َأ ْر َب ِعمق َـ
رابعا :قال :يف الحمديثَ « :ب َع َثم ُف ُ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
اهلل َ -طممز
َس مـَ ًةًَ ،ف َل َقمما َم بِ َؿؽ م َة َط ْشم َمر سممـ َ
قـ َوبِا ْل َؿديـَممة َط ْشم َمر سممـق َـ َو َت َقفمما ُه ُ

َو َجؾَ -ط َؾك َر ْأ ِ
س ِستق َـ َسـَ ًة» .همذا يتعؾمؼ بسمـ الـبمل -صمؾك اهلل طؾقمف
وسممؾؿ -يعـممل مممدة حقاتممف -طؾقممف الصممالة والسممالم ،-وهممذا طؼممد لممف
الؿملػ بابا خاصا يليت -إن شاء اهلل.
هـا حاصؾ الؽالم يف هذه الؿسللةٕ :كف يحتماج إلمك التقضمقح فؼمط
هـا وكؿر طؾقف -إن شاء اهلل.-

اهلل َط َؾ ْق ِمف َو َسمؾ َؿَ -ط ْش َمر
حاصؾ الؽالم هـا قالَ « :ف َل َقا َم الـبِل َ -صؾك ُ

ِ ِ
قـ بِ َؿؽ م َة» ،والؿممراد هـمما أقممام بعممد الرسممالةٕ :كممف -صممؾك اهلل طؾقممف
سممـ َ

وسؾؿ -هق أول مـ كبئ ثؿ ُأرسمؾ ،الؿمراد فلقمام أي بعمد الرسمالة بعشمر
سـقـ لؿاذا أن يؼال همذا الؽمالم؟ ٕكمف جماء يف الصمحقحقـ ممـ حمديث
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ابـ طباس أن الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -قمام ممـ مؽمة بمثالث طشمرة
سـة ،وجاء أيضا مـ حديث غقره.
ِ ِ
قـ» يعـل بعد أن أرسؾف اهلل -طز وجؾ -يعـل ما
إذن ققلفَ « :ط ْش َر سـ َ
احتسب وقت البعثة مـ الرسالة ،وبعض العؾؿماء يؼمقل همذا أكمف حمذف
الؽسر الزائد جريا طؾك طمادة العمرب أحقاكما يؽتػمقن بمالعؼقد ويرتكمقن
الؽسقر.
وققل أكس« :و َتقفاه اهلل َط َؾك ر ْأ ِ ِ
قـ َسمـَ ًة» أي قريبما ممـ سمتقـ
س سمت َ
َ
َ َ ُ ُ
سـة الذي هل ثالثة وستقن سـة كؿا جاء يف حديث ابمـ طبماس -رضمل
اهلل طـممف -الثابممت يف الصممحقحقـ ،ويف حممديث أيضمما طائشممة -رضممل اهلل
تعالك طـفا -يف الصحقحقـ أكف تقيف ولف ثالثة وستقن سـة.
وأكس -رضل اهلل طـف -ذكر العؼقد ولؿ يذكر الؽسر الزائد.
خامسا :ققلف « َلم ْق َس فِمل َر ْأ ِس ِمف َول ِ ْح َقتِ ِمف ِط ْش ُمر َ
ون َشم ْع َر ًة َب ْق َضما َء» همذا
متعؾؼ بشمقبف -صمؾك اهلل طؾقمف وسمؾؿ ،-فمذكر يف همذا الحمديث مقضمع
الشقب ،وذكر مؼدار الشقب ،فؿقضع الشقب يف رأسمف طؾقمف السمالم-
ويف لحقتممف ،يف رأسممف ويف لحقتممف ،لؽممـ ممما مؼممدار هممذا الشممقب؟ قممال:
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« ِط ْش ُر َ
ون َش ْع َر ًة َب ْق َضا َء» طشرون شمعرة بقضماء فؼمط مػرقمة طؾمك المرأس
وطؾك الؾحقة ،وطؾك لحقتف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،وسقليت -إن شاء اهلل
تعالك -مزيد طؾك هذا يف الباب الخامس الذي طؼمده الؿملمػ -رحؿمف
اهلل ،وأيضا ما يتعؾؼ بالخضاب يدخؾ فقف يليت الؽالم طؾقف.
سادسا :لؽـ المذي يعمرف ممـ هـما أن الشمقب كمان يف رأسمف -طؾقمف
الصممالة والسممالم -ويف لحقتممف وسممقليت -إن شمماء اهلل -أكممف يف العـػؼممة،
وأيضا أكف قؾقؾ ،شعره -طؾقف الصالة والسالم.
سادسا :الحديث الثاين كـتؼؾ إلقف ،تؼرأ الحديث الثاين يا شقخ
{حدثـا ُحؿقد بـ مسعدة البصري ،قال :حدثـا طبد القهاب الثؼػل،

مقل اهللِ
َمان َر ُس ُ
طـ ُحؿقد ،طـ أكس بـ مالؽ -رضل اهلل طـمف ،-قمالَ « :ك َ
اهلل َط َؾ ْقم ِمف َو َسممؾ َؿَ -ر ْب َع م ًةًَ ،و َل م ْق َس بِالط ِقي م ِؾ َو َٓ بِا ْل َؼ ِصم ِ
مقرَ ،ح َس م َـ
 َصممؾك ٍُ
ٍ
ا ْل ِ
ج ْس ِ
ممؿ َو َك َ
ممق ِن إِ َذا َم َشممك
ممؿ َر الؾ ْ
َممان َشمم ْع ُر ُه َلمم ْق َس بِ َج ْعممدَ ،و َٓ َسمم ْبط َأ ْس َ
َي َت َؽػ ُل»}.
هممذه الـؼطممة قؾـمما السادسممة ،هـمما هممذا الحممديث الثمماين فقممف أشمقاء مـممف
سبؼت يف الحديث إول ،أن طـدكا كلخذ الزيادات فؼمط ،جماء يف همذا
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َان َحسـ ِ
الجسمؿ» ،وهمذا
الحديث مـ الزيادة طؾك ما تؼدم أكف قالَ « :و َك َ َ
شامؾ لجؿقع جسؿف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -لؿاذا؟ ٕن الجسمؿ يطؾمؼ
طؾك البدن وأطضاء البدن ،الجسؿ هق البدن وأطضائف.
مـ ا ْل ِ
ج ْسم ِ
مؿ» يعـممل الـبممل -صممؾك اهلل طؾقممف وسممؾؿ -حسممـ
إذن « َح َسم َ
البدن وإطضاء ،وهذا يشؿؾ اطتدال ِ
الخؾؼة وجؿال الصقرة ،وتـاسب
إطضمماء وتركبقفمما ،يشممؿؾ هممذه إشممقاء كؾفمما ،يشممؿؾ اطتممدال ِ
الخؾؼممة
وجؿال الصقرة كؿا يشؿؾ تـاسب إطضاء وتركقبفا ،وهذا ما دل طؾقف
مـ ا ْل ِ
ج ْس ِ
مؿ» ،حسمـ بمالؾقن ،حسمـ
اإلصالق يف هذا الحديث قالَ « :ح َس َ
بالفقئة ،حسـ بلي شلء إذا الحديث أصؾؼ.
إذن هق حسـ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -يف اطتمدال ِخؾؼتمف ،يف جؿمال
صممقرتف ،يف تـاسممب وتـاسممؼ أطضممائف -طؾقممف الصممالة والسممالم ،-وهممذا
الحسـ جاء تػصقؾف يف إحاديمث التمل معـما ،وقمد دل طؾمك ذلمؽ
صبعا ُ
خرجف الؿملػ
طؾك هذا ُ
الحسـ أحاديث كثقرة مـفا حديث الرباء الذي ّ
مت
رحؿف اهلل -طـدكا هـا ،وهق ثابت يف الصحقحقـ ،قمال فقمفَ « :مما َر َأ ْي ُِ
ِ
الحسمـ فؼمط،
اهلل َط َؾ ْقف َو َسؾ َؿ» ،أثبمت لمقس ُ
َقط َش ْق ًئا َأ ْح َس َـ مـْ ُف َ -صؾك ُ
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الحسـ فقؿـ رآهؿ الرباء بـ طازب -رضل اهلل طـف ،-والذي
إكؿا كؿال ُ
الحسـ يعؾؿمف اهلل -طمز وجمؾ ،إذن
رآهؿ خؾؼ كثقر ،ويف خؾؼ مـفؿ مـ ُ
والـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -أحسـفؿ ،كؾ مـ رآهمؿ المرباء فمالـبل -
الحسمـ ولمقس مجمرد
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -أحسـفؿ ،إذن همذا مـتفمك ُ
الحسـ فؼط.
ُ
ويف الحممممديث أخممممر يف الصممممحقحقـ ،حممممديث الممممرباء كػسممممف يف
مان رسم ُ ِ
اهلل َط َؾ ْقم ِمف َو َسممؾ َؿَ -أ ْح َس م َـ
الصممحقحقـ ،قممالَ « :كم َ َ ُ
مقل اهلل َ -صممؾك ُ
الـ ِ
اس َو ْج ًفماَ ،و َأ ْح َسمـَ َُف ْؿ َخ ْؾ ًؼما» ،وهمذا همق الؿشمفقر يف الروايمة وطؾقمف
إكثر وهل الؿعتؿدة بػتح الخاء وإسؽان الالم.
إذن « َو َأ ْح َسمممـَ َُف ْؿ َخ ْؾ ًؼممما» أي همممق حسمممـ الجسمممؿ -طؾقمممف الصمممالة
والسممالم -يعـممل يرجممع إلممك هقئتممف وشممؽؾف وصممقرتف طؾقممف السممالم-
الظاهرة.
ويف حديث كافع الذي معـا طمـ طؾمل -رضمل اهلل تعمالك طـمف -مماذا
قال؟ قالَ « :ل ْؿ َأ َر َق ْب َؾ ُف َو َٓ َب ْعدََ ُه مِ ْث َؾ ُف» هذا يؼقلف طؾل -رضل اهلل طـمف،-
ما رأى قبؾ الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -وٓ بعده مثؾف ،كام طاش بعمد
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الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ؟ طاش كحق مـ ثالثقـ سمـة ،ومما رأى قبمؾ
الـبل -صمؾك اهلل طؾقمف وسمؾؿ -وٓ بعمده ،همذا يؼقلمف طؾمل -رضمل اهلل
طـف ،هذا مصداق لؿا ذكره الرباء بـ طازب -رضل اهلل طـف.
خرجممف الؿملممػ يف بمماب
وأيضمما جمماء يف حممديث أبممل هريممرة الممذي ّ
مشممقتف -صممؾك اهلل طؾقممف وسممؾؿ ،وهممق حممديث يف ُمسممـد اإلمممام أحؿممد
وصحقح ابـ َح ّبان وهق صحقح.

ِ ِ
ِ
اهلل
قال أبق هريمرةَ « :و َٓ َر َأ ْي ُ
مت َشم ْق ًئا َأ ْح َسم َـ مم ْـ َر ُسمقل اهلل َ -صمؾك ُ
َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿَ -ك ََلن الش ْؿ َس َت ْج ِري فِل َو ْج ِف ِف» يعـمل ممـ البفماء والجؿمال
والـقر -طؾقف الصالة والسالم ،-وهمذا يقافمؼ الحمديث أكمف « َك َ
َمان َأ ْز َه َمر
الؾ ْق َن» -طؾقف السالم -أي مستـقر الؾقن فقف هباء.
ِ ِ
مت َشمق ًئا َأحسم ِ
اهلل َط َؾ ْقم ِمف
مـ مم ْ
إذن قممالَ « :و َٓ َر َأ ْيم ُ ْ ْ َ َ
مـ َر ُسممقل اهلل َ -صممؾك ُ
َو َسؾ َؿَ -ك َلن الش ْؿ َس َت ْج ِري فِل َو ْج ِف ِمف» ،وهمذا مـتفمك بالغمة التشمبقف -
طؾقف الصالة والسالم.
أيضا جاء يف حديث أبل الطػقؾ الذي معـا قالَ « :ك ْ
قحما
َمان َأ ْبم َق َض َمؾِ ً
ؼصد هق الذي تؽقن أمقره
الؿ ّ
ُم َؼصدًً ا» ،فؼقلف ُمؼصدا هـا يؼقل العؾؿاء ُ
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أو يؽممقن جسممؿف يف غايممة مممـ القسممط يعـممل آطتممدال ،فالطػقممؾ يصممػ
جسمؿ الـبمل -طؾقممف الصمالة والسمالم -بلكممف مؼصمد أي معتمدل ِ
الخؾؼممة،
ُ ّ
والجسؿ ٓ يؽقن حسـ إٓ باطتدال ِ
الخؾؼة :يف الؾمقن ،يف الؼاممة ،يعـمل
كؿا قؾـا كان ذلؽ يف الصقرة ،أو يف ِ
الخؾؼة ،أو يف تـاسمب إطضماء ويف
تـاسؼفا وتراكقبفا.
إذن هذا أن كان ُمؼصدا طؾك هذه الصقرة -طؾقف الصالة والسالم.
ويف صحقح البخاري مـ حديث أكس -رضل اهلل طـمف -قمالَ « :ك َ
َمان
ِ
ِ
مؿ
اهلل َط َؾ ْقف َو َسؾ َؿَ -ض ْخ َؿ ا ْل َقدََ ْي ِـ َوا ْل َؼدََ َم ْق ِـَ ،ح َس َـ ا ْل َق ْجف َل ْ
الـبِل َ -صؾك ُ
َأ َر َب ْعممدََ ُه َو َٓ َق ْب َؾم ُف مِ ْث َؾم ُف» ،هممذا يمكممد مؼالممة طؾممل ،يمكممد مؼالممة الممرباء بممـ
طازب ،وأيضا الصحابة -رضل اهلل طـفؿ -جؿؾة ُذكر طمـفؿ همذا المذي
ذكروه مـ ُحسـ الـبل -طؾقف الصالة والسالم ،لؽـ هذه شقاهد لؼقلمف:
« َحس َـ ا ْل ِ
ج ْس ِؿ».
َ
سابعا :مؿا يتعؾؼ بالزيادة يف الحديث الثاين ققلمف« :إِ َذا َم َشمك َي َت َؽػم ُل»
يتؽػل بالفؿزة تشديد الػاء وبالفؿزة ،وهذا هق الرواية ،لؽـ بعضمفؿ قمد
يرتك الفؿزة مـ باب التخػقػ.
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والؿمراد بمالتؽػم هـما أكمف -طؾقممف الصمالة والسمالم -إذا كمان يؿشممل
يتؽػل كؿا تتؽػل السمػقـة ،السمػقـة التمل تؿشملٕ :ن الؿمقج ٕن السمػقـة
ترتػع ثمؿ تـمزل ،الـبمل -صمؾك اهلل طؾقمف وسمؾؿ -إذا جماء يؿشمل -طؾقمف
الصالة والسالم -يرفع قدمف ويـزطفما بؼمقة ،يـمزع قدممف -طؾقمف الصمالة
والسالم -بؼقة.
إذن يـزع أن بؼقة ،يـزع الؼدم هذه ،ويؼػ طؾك هذه ،ثؿ يـزع هذه،
ثؿ يؼػ طؾك هذه وكالسػقـة التل تتؽػل -طؾقف الصالة والسالم.
وجاء يف حديث كافع بـ ُجبقر الذي معـا قال« :إِ َذا َم َشك َت َؽػ َل َت َؽػ ًمما
ِ
مـ َص م َب ٍ
ب» ،آكحطمماط هممق الـممزول واإلسممراع ،وأصممؾف
َك ََلك َؿمما َي مـْ َْحط مم ْ
السممػؾ هممذا هممق
الـممزول مممـ إطؾممك إلممك إسممػؾ ،أو مممـ العؾممق إلممك ُ
آكحطاط.
والصبب هق الحمدور يعـمل كملن الـبمل -صمؾك اهلل طؾقمف وسمؾؿ -يف
مـحممدر وهممق يؿشممل -طؾقممف الصممالة والسممالم ،-كلكؿمما يؿشممل -طؾقممف
الصممالة والسممالم -يف مـحممدر لؿمماذا؟ ٕن اإلكسممان إذا كممان يؿشممل يف
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مقضع مـحدر يحتاج إلمك قمقة لؽمل تث ُبمت أقداممف مما تمزل أقداممف يـمزع
الؼدم بؼقة ،ويثبت بؼقة -طؾقف الصالة والسالم.
ولفذا قال العؾؿاء أكف -طؾقف الصالة والسالم -يف صػة مشقف كمان -
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -كان يؿشل مشقا ققيا.
وجاء يف روايمة إبمراهقؿ بمـ محؿمد بمـ طؾمل ،طمـ طؾمل -رضمل اهلل
طـف -قال :إذا مشك تؼؾع كلكؿا يـحط يف صبب ،والتؼؾع مما همق؟ التؼؾمع
أصؾف اكتزاع الشلء مـ أصؾف ،مثؾ ما أن ُتؼؾع الشجرة أو الـخؾمة ُتؼؾمع
مـ أصؾفا ،يصقر فقف كقع مـ الشدة ،يؽقن يف كقع مـ الشدة.
وجمماء يف حممديث هـممد بممـ أبممل هالممة «إِ َذا َز َال َز َال َقؾِ ًعمما َ -أ ْو ُق ْؾ ًعمما»-
ومعـك ذلمؽ أكمف -طؾقمف الصمالة والسمالم -يرفمع رجؾمف -طؾقمف الصمالة
والسممالم -رفعمما ققيممإ :ن ققلممفَ :قؾعمما بؿعـممك اسممؿ الػاطممؾ الممذي هممق
الؼالع ،وبالتالل يؽقن الـبل -صمؾك اهلل طؾقمف وسمؾؿ -يـمزع رجؾمف كزطما
ققيا.
ثؿ بعد ذلؽ جاء يف حديث هـد بـ أبمل هالمة لؿما قمال« :إِ َذا َز َال َز َال
َقؾِ ًعا َ -أ ْو ُق ْؾ ًعاَ ،-ي ْخ ُطق َت َؽػ ًقا» ،وتؽػقا مر معـا قبؾ قؾقمؾ ،ويؿشمل هقكما
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أي يؿشل -طؾقف الصالة والسالم -مشقا هقـا ،أي يؿشل بتمدة وسؽقـة،
وحسـ سؿت ووقار ،حتمك التمل يؿشمل بؼمقة ٓ يعـمك أن المذي يؿشمل
بؼقة أكمف لمقس طؾقمف سمؿت وٓ وقمار يؿشمك بسمؿت ووقمار لؽمـ بؼمقة،
ولؽـ يف مشقف ققة.
ِ
يع ا ْل ِؿ ْش َق ِة» ،والؿشقة بؽسمر الؿمقؿ
وقال بعد ذلؽَ « :و َي ْؿشل َه ْق ًكًا َذ ِر َ
اسممؿ لؾفقئممة ،أي أن الـبممل -صممؾك اهلل طؾقممف وسممؾؿ -سممريعا يف مشممقف،
وواسع ُ
الخطك -طؾقف الصالة والسالم ،-قمال« :إِ َذا َم َشمك َك ََلك َؿما َيمـْ َْحط
بَ ،أ ْو َيـْ َْح ِد ُر فِل َص َب ٍ
فِل َص َب ٍ
ب» ،وهذا مر معـا قبؾ قؾقؾ.
صبعا هذه بعض الصػات يعـل الصػات إخقرة همذه بعضمفا ثابمت
وبعضممفا غقممر ثابممت ،ولؽممـ سممقليت الؽممالم طؾقممف -إن شمماء اهلل -يف بمماب
مشقتف -طؾقف الصالة والسالم -بلحاديث أكثر مـ هذا.
{حدثـا محؿد بـ بشار العبدي ،قال :حدثـا محؿد بـ جعػر ،قمال:
حدثـا ُشعبة طـ أبل إسحاق ،قال :سؿعت الرباء بـ طمازب -رضمل اهلل
َمان رس ُ ِ
اهلل َط َؾ ْق ِمف َو َسمؾ َؿَ -ر ُج ًمال َم ْر ُبق ًطما،
طـف -يؼقلَ « :ك َ َ ُ
مقل اهلل َ -صمؾك ُ
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َب ِعقدََ َما َب ْق َـ ا ْل َؿـْْؽِ َب ْق ِـَ ،طظِق َؿ ا ْل ُجؿ ِة إِ َلك َش ْح َؿ ِة ُأ ُذ َك ْق ِفَ ،ط َؾ ْق ِف ُحؾم ٌة َح ْؿ َمرا ُء،
َما َر َأ ْي ُت َش ْق ًئا َقط َأ ْح َس َـ مِـْ ُف».
حممدثـا محؿممقد بممـ غممقالن ،حممدثـا وكقممع ،حممدثـا سممػقان ،طممـ أبممل
مت مِم ْـ ِذي
إسحاق طـ الرباء بـ طازب -رضل اهلل طـمف -قمالَ « :مما َر َأ ْي ُ
ِ ِ
ِ
ٍ
ِ ٍ ِ
اهلل َط َؾ ْق ِمف َو َسمؾ َؿَ ،لم ُف
لؿة فل ُحؾة َح ْؿ َمرا َء َأ ْح َسم َـ م ْ
مـ َر ُسمقل اهلل َ -صمؾك ُ
ِ
ِ ِ ِ
مـ بِا ْل َؼ ِصم ِ
مقرَ ،و َٓ
مؿ َي ُؽم ْ
َش م ْع ٌر َي ْضم ِمر ُب َمـْْؽ َب ْقممفَ ،بعقممدُُ َممما َب م ْق َـ ا ْل َؿـْْؽ َب م ْق ِـَ ،لم ْ
بِالط ِقي ِؾ»}.
قبؾ بقان الزيادات التل يف هذا الحمديث بروايتقمف ،بمإمس كبفـمل -
خقرا -أكا ما أدري سبؼ لف أكا مما أدري يف همذا اإلسمـاد :حمدثـا
جزاه اهلل ً
وكقع طمـ سمػقان ،أكما قؾمت سمػقان بمـ وكقمع ٓ ،غؾمطٕ :ن سمػقان بمـ
وكقع يروي طـ أبقف أصال ،ووكقمع إذا ققمؾ يمروي طمـ سمػقان ،فمالؿراد
بسمػقان الثمقري ،هممذا سمػقان الثممقري أمقمر الؿممممـقـ يف الحمديث ،ففممق
ٍ
لسان.
يؽقن طـدي سبؼ
هممذا حممديث الممرباء بممـ طممازب لممف روايتممان ،روايممة ُشممعبة والثممقري
كجؿعفؿمما جمماء فقفؿمما مممـ الزيممادة أكممف قممالَ « :ب ِعقممدُُ َممما َب م ْق َـ ا ْل َؿـْْؽِ َب م ْق ِـ»،
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وكذلؽ جماء يف حمديث هـمد بمـ أبمل هالمة ،مما همق الؿـؽمب؟ الؿـؽمب
يؼقلقا هق مجؿع العضد مع الؽتػ ،هذا العضد وهذا الؽتػ ،إذن همذا
هق الؿـؽب ،وأراد أن الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -طريض الؿـؽبمقـ،
وقد جاء ذلؽ يف رواية طـد اإلمام الـسائل رحؿف اهلل -أكمف قمالَ « :ك َ
َمان
يض َمما َبم ْق َـ ا ْل َؿـْْؽِ َبم ْق ِـ» ،أي واسمع مما بمقـ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َسمؾ َؿَ -ط ِمر َ
 َصؾك ُالؿـؽبقـ ،هذا التباطد ما بقـ الؿـؽبقـ يؼتضل أن يؽقن الظفمر طمريض،
والصممدر طممريض ،وإن خصممف بعممض العؾؿمماء بمملطؾك الظفممر فؼممط ،لؽممـ
ضاهر إذا كان طمريض مما بمقـ الؿـؽبمقـ اقتضمك ذلمؽ أن يؽمقن طمريض
الصدر وطريض الظفر.
فممـحـ كسممتػقد أن ضفممره -صممؾك اهلل طؾقممف وسممؾؿ -أو صممدره كممان
طريضا مـ هذا الحديثٕ :كف مـ ٓزم كقكف طريض ما بقـ الؿـؽبقـ.
قد جاء التصمريح يف بعمض إحاديمث بملن صمدره -صمؾك اهلل طؾقمف
وسؾؿ -كان طريضا ،لؽـ ٓ يصح مـفا شلء.
وأما ما يتعؾؼ بؽقن ضفره طريضا فؾؿ ُيـؼؾ فقف شلء مطؾؼما ،الصمدر
ُكُؼؾ لؽـ ٓ يصح ،أما الظفر فؾؿ ُيـؼؾ ٓ صحقح وٓ ضعقػ.
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وبالتممالل كعممرف أكممف طؾقممف السممالم -بعقممد ممما بممقـ الؿـؽبممقـ ،أكـمما
كستػقد سعة صمدره وضفمره -طؾقمف الصمالة والسمالم -ممـ بماب الؾمزوم
ولقس مـ باب الصراحة.
تاسعا :جاء يف حديث الرباء مـ الزيادة ما يتعؾؼ بشمعر رأسمف -طؾقمف
الصالة والسالمٕ :كف يف الروايمة إولمك قمالَ « :ك َ ِ
مقؿ ا ْل ُجؿ ِمة إِ َلمك
َمان َطظ َ
َش ْح َؿ ِة ُأ ُذ َك ْق ِف» شحؿة إذن هق ما تدلك مـ إذن يعـمل معروفمة شمحؿة
إذن.
الجؿة بضؿ الجقؿ وتشديد الؿقؿ هل مجتؿع الشعر إذا تدلك ،يعـمل
ُ
خرج طـ حد الرأس ،لؽـ خرج إلك أيـ؟ هؾ هق إلمك إذكمقـ ،أو إلمك
أكصاف ما بقـ إُذكقـ والؽتػ ،أو كان إلك الؽتػ ،همذا سمقليت الؽمالم
طؾقف يف شعره -طؾقف الصالة والسالم.
ِ
ِ
الجؿمة
قؿ ا ْل ُجؿمة» يجمب أن كػفمؿ ُ
لؽـ هـا اكتبفقا لؾرواية قالَ « :طظ َ
هـإ :كف مختؾػ يف تعققـفا ،يجب أن كػفؿ أهنا ما تدلك مـ شعر الرأس
ُمجتؿع ،لؽـ إلك أيـ؟ هذا يليت يف بقان شعره -طؾقف الصالة والسالم.
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الجؿة اختؾػ العؾؿماء يف تػسمقرها ويمليت بقاهنما بلحاديمث
الثاكقة :أن ُ
الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ إن شماء اهلل -لؿما كمتؽؾؿ طمـ شمعره -طؾقمف
الصالة والسالم -يف الباب الؿعؼقد إول.
الرواية الثاكقة قال« :مِ ْـ ِذي ل ِؿ ٍة» ،والؾؿمة بؽسمر المالم وهمل مما أ َلمؿ
بممالؿـؽبقـ مممـ الشممعر ،مممـ شممعر الممرأس صبعمما ،ممما أ َلممؿ بممالؿـؽبقـ هممذا
الؿـؽب يعـل يؽقن شمعره -طؾقمف الصمالة والسمالم -كمازل إلمك أن يؾمؿ
ِ
مـ ِذي ل ِؿ ٍمة»
بالؿـؽبقـ ،ولفذا جماء يف الحمديث ،الحمديث همذا قمال« :م ْ
قالَ « :ل ُف َش ْع ٌر َي ْض ِر ُب َمـْْؽِ َب ْق ِف» ،قال« :مِ ْـ ِذي ل ِؿ ٍة» ،ثؿ فسرها « َلم ُف َشم ْع ٌر
َي ْض ِر ُب َمـْْؽِ َب ْق ِف»- ،طؾقف الصالة والسالم ،-وسمقليت -إن شماء اهلل -بقمان
ما يتعؾؼ بالشعر يف بابف.
طاشممرا :جمماء يف حممديث الممرباء هممذا مممـ الزيممادة ققلممفَ « :ط َؾ ْقم ِمف ُحؾ م ٌة
َح ْؿ َرا ُء» ،وهذه الجؿؾة تتعؾؼ بؾباسف -طؾقف الصالة والسالم -وفقف باب
معؼقد خاص بؾباسف -طؾقمف السمالم -سمقليت فقمف -إن شماء اهلل -الؽمالم
طؾك هذا.
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الحؾة بضؿ الحاء وتشمديد المالم الؿػتقحمة ،وهمل طبمارة طمـ ثمقب
ُ
مؽقن مـ قطعتقـ يعـل إزار ورداء هذا يسؿك ُحؾة لؽـ لق كمان قؿمقص
الحؾممة يؼممقل العؾؿمماء ٓ تؽممقن إٓ مممـ
هممذا قؿممقص ثممقب واحممد ،لؽممـ ُ
ثقبقـ.
وققلفَ « :ح ْؿ َرا ُء» الؿراد بف أهنا ذات خطمقط حؿمراء ولقسمت حؿمراء
خالصممة كؿمما سممقليت -إن شمماء اهلل -يف البمماب الؿعؼممقد لفممذا ،وهبممذا تممتؿ
الزيادات التل يف حديث المرباء بمـ طمازب -رضمل اهلل تعمالك طـمف ،واهلل
تعالك أطؾؿ.
وصؾك اهلل وسؾؿ وبارك طؾك طبمده ورسمقلف كبقـما محؿمد وطؾمك آلمف
وصحبف أجؿعقـ.
والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
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بسمممؿ اهلل المممرحؿـ المممرحقؿ ،الحؿمممد هلل رب العمممالؿقـ ،وصمممؾك اهلل
وسممؾؿ وبممارك طؾممك طبممد اهلل ورسممقلف كبقـمما محؿممد وطؾممك آلممف وصممحبف
أجؿعقـ.
{بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ ،الحؿد هلل ،وصمؾك اهلل وسمؾؿ طؾمك كبقـما
محؿمممد وطؾمممك آلمممف وصمممحبف أجؿعمممقـ ،الؾفمممؿ اغػمممر لـممما ولشمممقخـا
ولؾؿسؾؿقـ.
حدثـا محؿد بـ إسؿاطقؾ ،حدثـا أبق ُكُعقؿ ،حدثـا الؿسمعقدي ،طمـ
طثؿان بـ مسؾؿ بـ ُهرمز ،طـ كافع بـ ُجبقر بـ ُمطعؿ ،طـ طؾل بـ أبمل
مؿ َي ُؽ ِ
اهلل َط َؾ ْق ِمف َو َسمؾ َؿ-
صالب -رضل اهلل طـف -قالَ « :ل ْ
مـ الـبِمل َ -صمؾك ُ
مخ ُؿ المر ْأ ِ
سَ ،ض ْ
بِالط ِقي ِؾ َو َٓ بِا ْل َؼ ِص ِقرَ ،شم ْث ُـ ا ْل َؽػم ْق ِـ َوا ْل َؼمدََ َم ْق ِـَ ،ض ْ
مخ ُؿ
ا ْل َؽممر ِ
اد ِ
يسَ ،ص ِقيم ُمؾ ا ْل َؿ ْسم ُمر َب ِة ،إِ َذا َم َشممك َت َؽػم َمل َت َؽػم ًمماَ ،ك ََلك َؿمما َي مـْ َْحط مِ م ْـ
َ
ِ
َص َب ٍ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ»}.
بَ ،ل ْؿ َأ َر َق ْب َؾ ُف َو َٓ َب ْعدََ ُه م ْث َؾ ُف َ -صؾك ُ
بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ ،والحؿد هلل ،وصؾك اهلل وسؾؿ وبارك طؾك
طبد اهلل ورسقلف كبقـا محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ.
أما بعدُُ :
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ففذا الحمديث حمديث كمافع بمـ ُجبقمر طمـ طؾمل -رضمل اهلل طـمف،-
سبؼ أكف حديث صحقح ،وكلخذ الققم ما فقف مـ الزيادات.
ذكركا أمس زيادات إحاديث طؾك الحديث إول ،وذكركما أن كمؾ
مما ُذكممر ٓ كعقممده مممرة أخممرى ،وإكؿمما كلخممذ مممـ كممؾ حممديث ممما فقممف مممـ
الزيادة.
هممذا الحممديث كستصممحب أكممف حممديث صممحقح ،فؿمما ورد فقممف مممـ
الصممػات ففممل صممحقحة ،هممذا الحممديث فقممف مممـ الزيممادات قممالَ « :شم ْث ُـ
ا ْل َؽػ م ْق ِـ َوا ْل َؼممدََ َم ْق ِـ» ،وهممذه الصممػة أيضمما جمماءت يف روايممة إبممراهقؿ بممـ
محؿممد طممـ جممده طؾممل بممـ أبممل صالممب -رضممل اهلل طـممف ،-وكممذلؽ يف
حديث هـمد بمـ أبمل هالمة ،وكمذلؽ جماءت يف صمحقح البخماري ،لؽمـ
جممماءت ُمعؾؼمممة ممممـ حمممديث أكمممس -رضمممل اهلل طـمممف -وقمممد وصمممؾفا
اإلسؿاطقؾل ،لؽـ الحديث طـمدكا حمديث صمحقح ممـ حمديث طؾمل -
رضل اهلل تعالك طـف.
والشثـ :هق الذي يؽقن يف يديف ِغ َؾ ٌ
مظ ،يؽمقن يف يديمف ِغؾمظ ،وطؾمك
هذا يف الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -يف كػقف ويف قدمقف ِغؾظ.
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قد يؼقل قائؾ ثبمت يف صمحقح مسمؾؿ ممـ حمديث أكمس -رضمل اهلل
ِ
اجما َو َٓ َشم ْق ًئا َأ ْلم َق َـ مِم ْـ َكَمػ
طـف -أكف قالَ « :و َٓ َم َس ْس ُ
يمرا َو َٓ دي َب ً
مت َح ِر ً
ِ ِ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ».
َر ُسقل اهلل َ -صؾك ُ
قد قال العؾؿاء رحؿفؿ اهلل -إن ِ
الغؾظ الذي هق الشثـ ،وإن شمئت
قؾت َ
الشثـ ،لؽـ الؿشفقر الشثـ ،فقمد الـبمل -صمؾك اهلل طؾقمف وسمؾؿ-
أكف يصػ بلن كػف شثـ ،وحديث أكس -رضمل اهلل طـمف -يمدل طؾمك أكمف
يده لقـة.
قال العؾؿاء ِ
الغؾظ يف العظام ،والؾققكة يف الجؾد ،يف الؿؾؿمس -طؾقمف
الصالة والسالمٕ :-ن يده طؾقف السمالم -الغؾمظ همذا دلقمؾ طؾمك قمقة
القد ،وهذا معروف مشفقد أن لؾـاس.
الزيادة الثاكقة أيضا يف هذا الحديث أكف قالَ « :ض ْخ ُؿ المر ْأ ِ
س» ،أي أن
الـبل -صؾك اهلل طؾقمف وسمؾؿ -ضمخؿ المرأس أي كبقمر المرأس ،جماء يف
ِ
مقؿ ا ْل َفا َم ِمة» ،والفاممة همل المرأس وتجؿمع
حديث هـد بـ أبل هالمة « َطظ ُ
طؾك الفام مثؾ تؿرة وتؿر ،وبؼرة وبؼر.
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قد جاء أيضما أكمف ضمخؿ المرأس يف حمديث أكمس -رضمل اهلل تعمالك
طـف -يف صحقح البخاري أكف ضخؿ الرأس -طؾقف الصالة والسالم ،إذن
ففق -طؾقف الصالة والسالم -ضخؿ الرأس ،أي كبقر الرأس.
الزيادة الثالثة يف هذا الحديث قالَ « :ض ْخؿ ا ْل َؽمر ِ
اد ِ
يس» ،الؽمراديس
َ
ُ
والؽردوس هق مؾتؼك الؿػصؾقـ ،مثؾ الؽقع هـما ،مثمؾ
جؿع ُكُردوس،
ُ
كردوسما ،الـبمل -صمؾك اهلل طؾقمف
الركبة ،مثؾ القرك ،كؾ مؾتؼمك يسمؿك
ً
وسؾؿ -كان طظقؿ أو ضخؿ الؽراديس -طؾقف الصالة والسالم ،-سمقاء
يف الؿـؽبقـ أو يف القركقـ ،أو يف الركبتقـ ،أو يف غقرها مـ ما يؾتؼل فقمف
مػصالن ،وهذا جاء يف الحديث أخر الذي بعده سمقليت -إن شماء اهلل-
قمؾ ا ْل ُؿ َش ِ
قالَ « :جؾِ ُ
والؿشماش بضمؿ الؿمقؿ
ماش» ،الجؾقمؾ يعـمل الؽبقمرُ ،
وتخػقػ الشمقـ وهمق جؿمع ُمشماة ،والؿؼصمقد بمف همق الؽمراديسٕ :ن
الؿشاش هق طبارة طـ طظؿ الرأس ،والؽراديس هؿما طظؿمان متالققمان
ُ
الؿشاش.
كؾ طظؿ مسؿك يطؾؼ طؾقف بلكف ُكُردوس ،إذن جؾقؾ ُ

قالَ « :وا ْل َؽ َتمِِدُُ » ،والؽتد هـا بالػتح أو بالؽسر تؼمقل :ك َتَمد أو الؽتِمد،
والؽتد أو الؽتِد هق مجؿع الؽتػقـ مع الؽاهؾ هـا يعـمل همذه الؿـطؼمة،
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وهممذا يقافممؼ ال مذي مممر معـمما أن الـبممل -صممؾك اهلل طؾقممف وسممؾؿَ « -كم َ
مان
يض ا ْل َؿـْْؽِ َب ْق ِـ».
َط ِر َ
وفقف أيضا مـ الزيادة وهل الزيادة الرابعمة ،قمالَ « :ص ِق َ
يمؾ ا ْل َؿ ْس ُمر َب ِة»،
ويف رواية إبراهقؿ بمـ طؾمل لفمذا الحمديث أكمف قمال يف الـبمل -صمؾك اهلل
طؾقف وسؾؿُ « :ذو َم ْس ُر َب ِة».
ِ
سمربة همل
ويف حديث هـد بمـ أبمل هالمة قمالَ « :دقِ ُ
الؿ ُ
قمؼ ا ْل َؿ ْس ُمر َبة»َ ،
السمرة ،الشمعر المذي يؿتمد
طبارة طـ الشعر الذي يؿتد ممـ الصمدر إلمك ُ
سمربة،
الؿ ُ
السمرة ،والسمرة معروفمة ،همذا يسمؿك َ
كالخط مـ الصدر إلمك ُ
السمرة
سربة يعـل امتد مـ ُ
الؿ ُ
فالـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -كان صقيؾ َ
إلك الرتققة إلك الـحر -طؾقف الصالة والسالم.
سربة لقست هل شمعر الصمدر كاممؾٕ :ن العؾؿماء يؼقلمقن:
الؿ ُ
صبعا َ
سربة طبارة طـ خط ،أو مثؾ الؼضقب يعـل العصما الـحقػمة ،ولمف شمعر
َم ُ
الصدر يعـل ما ثبت الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -يف صدره شعر ،لؽمـ
قمؼ
سربة امتد مـ هـا شعر -طؾقمف الصمالة والسمالم ،-فؾؿما يؼمقلَ « :دقِ ُ
َم ُ
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ا ْلؿس ِ
سممربة ،الطقيمممؾ يعـمممل
الؿ ُ
سممربة وٓ صقيمممؾ َ
ممر َبة» وٓ يؼمممقل :ذو َم ُ
َ ْ ُ
الؿؿتد ،وهل يف أصؾفا دققؼة لقست بثخقـة.
إذن يف هذا الحديث اكتبفقا يف همذا الحمديث ضمخؿ المرأس ،ضمخؿ
الؿ ُسربة ،وأيضا شثـ الؽػقـ والؼمدمقـ ،كؾفما
الؽراديس ،وأيضا صقيؾ َ
صػات ثابتة طـ الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.
حممديث ُجبقممرَ « :ش م ْث ُـ ا ْل َؽػ م ْق ِـ َوا ْل َؼممدََ َم ْق ِـ» هممذه ثابممت قؾـمما يف هممذه
الحديث كؾف ثابتَ « ،ش ْث ُـ ا ْل َؽػ ْق ِـ َوا ْل َؼدََ َم ْق ِـ» هذه إولك.
الثاكقة :ما همل مؿما ثبمت؟ ضمخؿ المرأس ،وضمخؿ الؽمراديس ،وذو
سربة -طؾقف الصالة والسالم -شعر دققؼ يف الصدر.
ولف َم ُ
{حممدثـا سممػقان بممـ وكقممع ،قممال :حممدثـا أبممل طممـ الؿسممعقدي هبممذا
اإلسـاد كحقه بؿعـاه ،حدثـا أحؿد بـ طبدة الضبل البصمري ،وطؾمل بمـ
ُحجر ،وأبق جعػر محؿمد بمـ الحسمقـ وهمق ابمـ أبمل حؾقؿمة ،والؿعـمك
واحد ،قالقا :حدثـا طقسك بـ يقكس طـ طؿر بمـ طبمد اهلل َممقلك ُغػمرة،
حدثـل إبراهقؿ بـ محؿد مـ ولد طؾل بمـ أبمل صالمب ،قمال :كمان طؾمل
إذا وصػ رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قالَ « :ل ْؿ َي ُؽ ْـ َر ُس ُ
مقل اهللِ -
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صؾك اهلل َط َؾق ِف وسؾؿ -بِالط ِقيم ِؾ ا ْلؿؿ ِغ ِ
مطَ ،و َٓ بِا ْل َؼ ِص ِ
مقر ا ْل ُؿ َت ََمرد ِدَ ،و َك َ
َمان
َ
ُ
ُ ْ َ َ َ
ط ،و َٓ بِالسب ِ
ِ
ِ
ِ
طَ ،ك َ
َمان َج ْع ًمدً ا َر ِج ًمال،
ْ
َر ْب َع ًة م َـ ا ْل َؼ ْق ِمَ ،ل ْؿ َي ُؽ ْـ بِا ْل َج ْعد ا ْل َؼ َط َ
َممان فِممل وج ِف ِ
ممـ بِمما ْل ُؿ َطف ِؿ َو َٓ بِمما ْل ُؿ َؽ ْؾ َث ِؿَ ،و َك َ
ممف َتممدْْ ِو ٌيرَ ،أ ْبمم َق ُض
َ ْ
ممؿ َي ُؽ ْ
َو َل ْ
ُم َش َر ٌبَ ،أ ْد َط ُج ا ْل َع ْقـَ ْق ِـَ ،أ ْهدََ ُب ْإَ ْش َػ ِ
ارَ ،جؾِ ُقؾ ا ْل ُؿ َشما ِ
ش َوا ْل َؽ َت َِمدَ ،أ ْج َمر ُد
ٍ
مع َك ََلك َؿمما َي مـْ َْحط مِ م ْـ
ُذو َم ْسم ُمر َبةَ ،ش م ْث ُـ ا ْل َؽػ م ْق ِـ َوا ْل َؼممدََ َم ْق ِـ ،إِ َذا َم َشممك َت َؼؾم َ

َص م َب ٍ
مت َم ًعمماَ ،ب م ْق َـ َكَتِ َػ ْقم ِمف َخمما َت ُؿ الـ ُبممق ِةَ ،و ُهم َمق َخمما َت ُؿ
مت ا ْل َت َػم َ
بَ ،وإِ َذا ا ْل َت َػم َ
ماس َصمدْْ ًراَ ،و َأ ْص َمدَ ُق الـم ِ
مقـَ ،أ ْج َمق ُد الـم ِ
ماس َل ْف َجم ًةًَ ،و َأ ْل َقمـُ ُُف ْؿ َط ِري َؽم ًةً،
الـبِق َ
ِ
ِ
مـ َخا َل َطم ُف َم ْع ِر َفم ًة َأ َحبم ُفَ ،ي ُؼ ُ
مقل
مـ َرآ ُه َبد َيفم ًة َها َبم ُفَ ،و َم ْ
َو َأ ْك َْر ُم ُف ْؿ ط ْش َمر ًةًَ ،م ْ
ِ
ِ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َسؾؿ»}.
َكَاط ُت ُفَ :ل ْؿ َأ َر َق ْب َؾ ُف َو َٓ َب ْعدََ ُه م ْث َؾ ُف َصؾك ُ
هذا الحديث كؿا قدمـاه هق حديث ضعقػ فقف طؾتمان ،ضمعػ ابمـ
ُغػرة وآكؼطاع بقـ إبراهقؿ ومحؿد وجده طؾل بـ أبل صالمب -رضمل
اهلل تعالك طـف.
اكتبفقا إذن إصؾ فقؿا ورد مـ هذه الصػات أكف ضعقػ ،إٓ ما دل
الدلقؾ طؾك صحتف ،وكثقرا مـفا صمحقح لؽمـ بغقمر همذا اإلسمـاد ،يعـمل
ثبت يف أحاديث أخرى ،ولؽـ الصػات التل لؿ تثبت مـ وجف آخمر ،أو
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يف أحاديث أخرى فإصؾ بؼاؤها طؾمك ضمعػفا ،لؽمـ جؿؾمة الصمػات
طؾقفا شقاهد وثابتة مـ وجقه أخرى.
مؿ َي ُؽم ْـ بِما ْل ُؿ َطف ِؿ»،
طـدكا الزيادة إولك يف همذا الحمديث ققلمفَ « :و َل ْ
الؿطفؿ ُفسر بلكمف البمادن الؽثقمر الؾحمؿ ،وهمذا
الؿطفؿ هـا اسؿ مػعقلُ ،
ُ
يـػل طـ الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -أكف كمان كثقمر الؾحمؿ ،يـػمل طـمف
أن يؽقن -طؾقف الصالة والسالم -باد ًكًا ،يعـمل كثقمر الؾحمؿ ،وهمذا أحمد
التػسقريـ.
الؿطفؿ هق
والتػسقر الثاين أو التػاسقر ،لؽـ الؿشفقر اثـان ،والثاين ُ
الذي قد اكتػخت وجـتاه مـ ِ
السؿـ.
صبعمما أكممتؿ تعرفممقن فقممف تممالزم ،إذا كممان اإلكسممان سممؿقـ كممان وجفممف
كذلؽ ،فنذا قؾـا فالن وجفف يعـمل كمان سمؿقـ معـماه أن جسمده سمؿقـ،
وإذا كان هق سؿقـ معـاه أن وجفف سؿقـٕ :ن هذا همق إصمؾ ،وطؾمك
هذا يؿؽـ يؼال ما فقف اختالف أصال بقـ هذه التػسمقرات يعـمل ،مما فقمف
اختالف بقـ هذه التػسقرات ،لؽـ ضاهر السقاق والرتكقب يدل طؾك أن
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الؽالم هـا متقجمف إلمك القجمف :لمق ٓحظـما الجؿمؾ الؿاضمقة تؼمرتن كمؾ
اثـتقـ ما يتعؾؼ بـقع مـ الصػات.
إذن هذا الحديث يـػل أن يؽقن وجف الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-
فقف اكتػاخ ،وهذا يستدل طؾك أكف -طؾقف الصالة والسالم -لؿ يؽـ باد ًكًا.
صبعا هذه الرواية رواية ضمعقػة ٓ تصمح ،لؽمـ تؼمدم لـما أن الـبمل -
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -كان َح َسـ الجسؿ ،يعـل لقس هـاك شملء يشمقـف
يؾػت إكظار إلقف ،أو لقس هـاك شملء زائمد طمـ الـماسٕ :ن المذي فقمف
زيادة طمـ الـماس مثمؾ بعمض صمػاتف -طؾقمف الصمالة والسمالم -حمرص
الصحابة كثر كؼؾفؿ لفإ :ن إصؾ الؿقافؼة ،لؽـ فقمف بعمض الصمػات
تؿقز هبا الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -فؽثرت إحاديث يف مما تؿقمز بمف
طؾقف الصالة والسالم.الؿؽؾمثؿ هـما اسمؿ مػعمقل
الزيادة التل بعدها قالَ « :و َٓ بِما ْل ُؿ َؽ ْؾ َث ِؿ»ُ ،
الؿؽؾممثؿ هممق
ً
والؿؽؾممثؿ قممالقا هممق مممدور القجممف ،إذا قممال فممالن ُ
أيضمماُ ،
الؿؽؾثؿ ،لؽـ همذا التمدوير لمقس
الؿدور القجف ،الذي وجفف مدور هذا ُ
تا ًما بؿعـك أن القجف يف تدويرٕ :كف قال بعده وكان يف وجفف تدوير.
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إذن وجفف لؿ يؽـ مستديرا تام آستدارة طؾك همذه الروايمة ،ولؽمـ
كان فقف تدوير لؿاذا؟ ٕن أن لق أحد صمار وجفمف دائمري كاممؾ هؽمذا
هذا يؿؽـ ما يعرف يف البشر أصال ،واحد وجفف دائري يعـل دائرة تاممة
هذا ما يعرف يف البشر ،ولق كان هذا وجفف -طؾقف الصالة والسالم -مـ
كان وخمالػ يف الـماس إن كمان ُطمرف -طؾقمف الصمالة والسمالم -وتؿقمز
مباشرة ،الـاس يؼدمقن فقـظرون إلك الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسمؾؿ -وٓ
يؿقزوكف مـ أصحابف.
فعؾؿ هبذا أن هذه الرواية ضعقػة ،لؽـ جاء يف حديث الرباء المذي -
ِ ِ
سممقليت إن شمماء اهللَ « -لؿمما ُسممئِ َؾ َكم َ
اهلل َط َؾ ْقم ِمف
مان َو ْج م ُف َر ُسممقل اهلل َ -صممؾك ُ
وسؾؿ -مِ ْث َؾ السق ِ
ػ؟ َق َالَ :َٓ :ب ْؾ مِ ْث َؾ ا ْل َؼ َؿ ِر» ،قال هذا فقف تلويالن:
ْ
َ َ َ
التلويؾ إول :يف الؿشاهبة أكف يشبفف -طؾقف الصالة والسالم -يشمبف
الؼؿر يف اإلضاءة والؾؿعان ،وٓ يشبف السقػ ،يعـل وجف -طؾقف الصمالة
والسممالم -شممبقف بممالؼؿر ولممقس شممبقفا بالسممقػ مممـ حقممث يعـممل لممقن
وإضاءة واستـارة وجفف -طؾقف الصالة والسالم.
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والثاين :وهق الذي طـدكا هـا ،الثماين الؿؼصمقد بمف أكمف ُيشمبف الؼؿمر يف
التدوير ،لؽـ لقس هق دائرة تامةٕ :ن همذا خمالف مما طؾقمف البشمر ،وإن
كاكت الرواية وكان يف وجفف تدوير ٓ تصح ،قؾـا هذا الحمديث بمؾ مثمؾ
الؼؿر ضاهر أكف مثؾ الؼؿر ،لقؾة البدر إذا اكتؿؾ هق دائري.
أيضا يف حديث جابر بـ سؿرة -رضمل اهلل طـمف -لؿما قمال:
إذن جاء ً
لف رجؾ هؾ كان وجف رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -مثمؾ السمقػ؟
َان مِ ْث َؾ الش ْؿ ِ
س َوا ْل َؼ َؿ ِر َو َك َ
قالَ ،َٓ « :ب ْؾ َك َ
َان ُم ْس َت َِد ًيرا» ،وهذا يف صحقح
وكان مستديرا ،وكان ماذا؟ مستديرا.
وجاء يف بعض إحاديث وسقليت أهنما ٓ تصمح أن الـبمل -صمؾك اهلل
مان َأ ِسم َ
طؾقممف وسممؾؿَ « :كم َ
مقؾ ا ْل َخممد ْي ِـ» ،أو « َسم ْمف َؾ ا ْل َخممد ْي ِـ» ُيعـممك فقممف أن
الخدود فقفا امتداد ،ولقست دائرية الشمؽؾ ،وهمذا يميمد مما ذكركماه مؿما
ُذكر يف الحديث ،لؽـ كؼقل :الشاهد مـ هذا أن وجمف الـبمل -صمؾك اهلل
طؾقممف وسممؾؿ -كممان مسممتديرا ،لؽـممف لممقس تممام آسممتدارة ،صبعمما حممديث
« َو َك َ
َان فِل َو ْج ِف ِف َتدْْ ِو ٌير» ٓ يصح ،وإكؿا ُطرفت آسمتدارة ممـ تشمبقف
طؾقف السالم -بالؼؿر ،وققلف يف حديث جابر بـ سؿرةَ « :و َك َ
َان ُم ْس َت َِد ًيرا»
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فشممبف لؿعممان وجممف الـبممل -صممؾك اهلل طؾقممف وسممؾؿ -وإضمماءتف بالشممؿس
والؼؿر ،وبقـ أن وجفف -طؾقف الصالة والسالم -كان مستديرا.
إذن هق مستدير القجف -طؾقف الصمالة والسمالم -همذا ثابمت ،ولؽمـ
وكان يف وجفف تدوير هذا ما يصح يف الحديث هـا ٓ يصح ،ولؽمـ همذا
هق الذي تتابع طؾك ذكره أهؾ العؾؿ أكف -طؾقف الصالة والسالم -كان يف
وجفف استدارة ولقس معـاه أن يؽقن دائمرة تاممة ،والمدلقؾ طؿمقم وجمقه
البشر هؽذا ،والـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ٓ -يخرج طـ البشمر -طؾقمف
الصالة والسالم.
وهممذا أيضمما معممروف يف كممالم الـمماس وكممالم العممرب إذا ُذكممر وأكممف
مستدير القجف مما يـصمرف إٓ أهنما دائمرة تاممة ،ولؽمـ يـصمرف إلمك أكمف
أقرب إلك آستدارة مـف إلك الطقل فؼط.
مـ الزيادات يف هذا الحديث ،قالَ « :أ ْد َط ُج ا ْل َع ْقـَ ْق ِـ» يعـل أكف -طؾقمف
الصالة والسالم -شديد سقاد العقـ ،الحدقة ،العقـ فقفما إسمقد همذا،
مج ا ْل َع ْقـََم ْق ِـ»،
إسقد هذا يف الـبل -صؾك اهلل طؾقمف وسمؾؿ -يؼمقلَ « :أ ْد َط ُ
أي شديد هذا السقادٕ :ن طـدكا إكحؾ السقاد يؽقن هـا فقق الجػمـ
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سممقاد خػقممػ فممقق الجػممـ هممذا إكحممؾ ،وهممذا جمماء يف حممديث يزيممد
الػارسل طـ بـ طباس -رضل اهلل تعالك طـف -أن الـبل -صؾك اهلل طؾقف
وسممؾؿ -كممان أكحممؾ العقـممقـ ،لؽممـ الؽممالم أن هـمما يف سممقاد العممقـ،
فقصػ سقاد العقـ بلكف شديد السقاد ،وهذا صبعا جماء يف همذا الحمديث
وٓ يصح ،وجاء يف حديث ابـ مسعقد ،وحديث طائشمة ،وحمديث أبمل
أمامة وكؾفا ٓ تصح.
مج ا ْل َع ْقـَ م ْق ِـ» ٓ
إذن فصممػة أن الـبممل -صممؾك اهلل طؾقممف وسممؾؿَ « -أ ْد َطم ُ
تصح ،أدطج العقـقـ ٓ تصح يف صػاتف -طؾقف الصالة والسالم ،-أدطج
العقـممقـ ٓ يصممحٕ :كممف ممما ثبممت فقممف شمملء كممؾ إحاديممث الممقاردة فقفمما
ضعقػة.
الثامـ طشمر قمالَ « :أ ْهمدََ ُب ْإَ ْشم َػ ِ
ار» إشمػار جؿمع ُشمػرُ ،
والشمػر
يؼقل العؾؿاء هق حمرف جػمـ العمقـ المذي ُيـبمت بمف الشمعر ،همذا جػمـ
العممقـ ،وهممذا الشممعر ُيممقازي الشممعر الممذي أمامـمما هممذا هممق الؿممراد هـمما،
والحاصممؾ أن أهممداب الـبممل -طؾقممف الصممالة والسممالم -كاكممت كثقممرة
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صقيؾممة ،كاكممت أجػممان الـبممل -طؾقممف الصممالة والسممالم -كاكممت صقيؾممة
وكثقرة.
هذه الرواية صبعا كؿا قؾـا ٓ تصح الحديث ضعقػ ،لؽمـ جماء ممـ
رواية طبد اهلل بـ محؿمد بمـ طؼقمؾ طمـ محؿمد بمـ الحـػقمة طمـ طؾمل -
رضممل اهلل طـممف -طـممد اإلمممام أحؿممد وابممـ سممعد وغقرهؿمما ُذكممرت هممذه
الصممػة ،وأكممف -طؾقممف الصممالة والسممالم -كممان ِ
هممدب إشممػار ،وهممذا
الحديث فقف طبمد اهلل بمـ محؿمد بمـ طؼقمؾ ،وإن كمان فقمف ضمعػ ،لؽمـ
جممرت طممادة العؾؿمماء أهنممؿ يحتجممقن بممف أحقاكمما ،وهممذا آحتجمماج إذا
وجدت قرائـ طؾك ضبطف يعـل لقس مـ الضعػاء شمديدي الضمعقػ ٓ
هق مختؾػ فقف.
ولؽـ هـا فقف يعـل قرائـ تدل طؾك هذا ،الؼريـة إولك أوٓ أكمف ممـ
روايتف طـ أهؾ بقتفٕ :ن هق طبد اهلل بـ محؿد بـ طؼقؾ بـ أبمل صالمب،
جده طؼقؾ هق أخمق طؾمل بمـ أبمل صالمب -رضمل اهلل طـمف ،فؿحؿمد بمـ
حـقػقة ابـ لعؿف ففق مـ آل البقت هذا أوٓ.
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وثاكقا :أكمف يف صمػة لؾـبمل -صمؾك اهلل طؾقمف وسمؾؿ -يعـمل الصمػات
التل تؽثر خطل المراوي فقفما يؼمؾ ،فؿثمؾ طبمد اهلل همذا إذا جماءت بعمض
ِ
َاح َفمما
إحاديممث مثممؾ الحممديث يف الصممالة حممديث طؾممل« :الصم َمال ُة م ْػ َت ُ
الت ْؽبِ ُقر» ،هذا الحديث روى طبد اهلل وحديثف صحقح لؿاذا صحح؟ ٕن
هذا حديث يتعؾؼ بػريضة تعؿ هبا البؾقى وٓ ُيرخص يف تركفا لؿؽؾمػ
وهل أمر ُيؿارس يقمقا.
إذن ضبطف لفذا الحديث ٓ إشؽال فقمف ،ففمذا مؿؽمـ همذا الحمديث
يعـل يؿؽـ أن يؽقن يف درجة الحسمـ ،يعـمل يتؼمقى وتؽمقن أن ِ
همدب
إشػار -طؾقف الصالة والسالم -أن هذه الصػة ثابتة.
ٓ شؽ وردت أحاديث فقفا ذكمر همذه الصمػة ،حمديث أبمل هريمرة،
وأم معبد ،وحديث أبل أمامة ،حديث طائشة كؾفا ٓ تصح ،ولؽمـ لعؾمف
إن شاء اهلل -يؽقن حسـا أو صحقحا هق حديث طبد اهلل بـ محؿد بمـطؼقؾ.
ثؿ ذكر أيضا ممـ الزيمادات ،قمالَ « :أ ْج َمر ُد» ،إجمرد يؼابمؾ إشمعر،
وإشعر هق مـ طؿ الشعر بدكف ،يعـل يؽمقن الشمعر طؾمك البمدن ،وهمذا
-114-

الشمائل المحمدية
قؾقؾ يف الـاس ،لؽـ فقف كاس يعؿ الشعر جؿقع البمدن ،وٓ سمقؿا بعمض
البؾدان مثؾ بالد فارس وغقرها يعؿ الشعر تؼريبا البدن ،يعؿ البمدن همذا
يسؿك أشعر ،فملجرد هـما لمقس معـاهما أن لمقس فقمف شمعرٕ :كمف الـبمل -
سربة ثبت يف الشعر
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -لف لحقة ولف شعر رأس ،ولف َم ُ
يف حؼف -طؾقف الصمالة والسمالم ،-ولؽمـ الؿؼصمقد أكمف أشمعر أي لمقس
الشعر يعؿ بدكف كؾف ،بؾ هق يف مقاضع مـ بدكف -طؾقف الصالة والسالم-
 ،وهذا وإن لؿ تثبت بف الرواية ،لؽـ لؿا كؼؾ الصحابة -رضل اهلل طـمف-
مقاصـ الشعر مـ الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -طؾؿ أكف لقس هبما شمعر،
ُطؾممؿ بلكممف لممقس أشممعرٕ :هنممؿ كؼؾممقا مقاضممع الشممعر مممـ جسممده -طؾقممف
الصالة والسالم -كؿا يليت -بعدها إن شاء اهلل.
ومـ الزيادات قالَ « :وإِ َذا ا ْل َت َػ َت ا ْل َت َػ َت َم ًعا» ،أي أكف -طؾقمف الصمالة
والسالم -إذا تقجف إلك أحد مـ الـاس فنكف ٓ يؾتػت إلقف التػا ًتا برأسمف،
ولؽـ يتقجف إلقف بؽامؾ بدكف -طؾقف الصالة والسمالم ،-وهمذا كؿما ذكمر
العؾؿاء مـ رفقع تقاضعف وأخالقف -طؾقف الصالة والسالم.
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إذن معـاه إذا التػت التػت بجؿقع بدكف -طؾقمف الصمالة والسمالمٓ -
يؾتػت هؽذا ،ولؽـ يؾتػت بجؿقع البدن -طؾقف الصالة والسالم ،وهمذه
الصػة أيضا وردت يف حديث طبد اهلل بمـ محؿمد بمـ طؼقمؾ بمـ الحـػقمة
طـ أبقف ،إذن ففل -إن شاء اهلل -ثابتة.
والزيادة التل بعدها قالَ « :ب ْق َـ َكَتِ َػ ْق ِمف َخما َت ُؿ الـ ُبمق ِةَ ،و َخما َت ُؿ الـبِقمق َـ»،
بقـ كتػقف خاتؿ الـبقة ،ويجمقز خماتؿ ،الخماتؿ بؿعـمك الطمابع ،والخماتؿ
بؿعـك أكف -طؾقف الصالة والسالم -أن هذا ُختؿ بف جسده -طؾقف الصالة
والسالم.
طـدكا قال :بقـ يديف خاتؿ الـبقة ،خماتؿ الـبمقة همق البماب المذي بعمد
هذا مباشرة -إن شاء اهلل -فقف طدة أحاديث ،لؽـ همق خماتؿ الـبمقة ،همق
طبارة طـ لحؿ ُمجتؿع يف ضفره -طؾقف الصالة والسالم -طؾقف شمعقرات
قريب مـ كتػف إيسر ،وهذا هق خاتؿ الـبقة -سقليت الؽالم فقف يقم غدًً ا
إن شاء اهلل تعالك -يف الباب الثاين.
قممال :وهممق خمماتؿ الـبقممقـ أكممف فقممف خمماتؿ مقجممقد حسممل ،وهممق خمماتؿ
وقدرإ :ن اهلل قالَ ﴿ :ما َك َ
َان ُم َحؿدٌٌ َأ َبا َأ َح ٍمد ممـ ر َجمال ِ ُؽ ْؿ
شرطا
الـبققـ ً
ً
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و َلؽِمممـ رسم َ ِ
﴿و َخممماتِؿ
ممقـ﴾ [إحمممزاب ،]41 :أو َ
ممقل اهلل َو َخممما َت َؿ الـبِقم َ
َ
ُ
قـ﴾ قراءتان ،الخاتؿ يعـل هق ختؿفؿ ،والخماتؿ يعـمل أهنمؿ ُختؿمقا
الـبِق َ
بف -طؾقف الصالة والسالم.
ما بعد همذه ممـ الصمػات همل طبمارة طمـ صمػات ُخؾؼقمة لمف -طؾقمف
الصالة والسالم -كؿر طؾقفا بقان معاكقفا سريعا وهل كؾفا طائدة إلك مما
ُصبع طؾقف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -ممـ محاسمـ إخمالق ،وسمقليت -إن
شاء اهلل -بعضفا يف أبقاب قادمة.
قال :كان الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿَ « :أ ْج َق َد الـ ِ
اس َصدْْ ًرا» ،أجقد
مدرا إممما يؽممقن مممـ الجممقدة وهممق السممعةٕ :كممف -طؾقممف الصممالة
الـمماس صم ً
والسالم -وسع صدره الؽافر والؿممـ ،وإطرابل ،والؿرأة ،والطػمؾ،
والصممغقر والؽبقممر كممان هممق -طؾقممف الصممالة والسممالم -وسممع الصممدر،
وصدره متسع لؾجؿقع -طؾقف الصالة والسالم.
الثاين :أو مـ الجقد وهق بؿعـك اإلططاء ،وإططائمف -صمؾك اهلل طؾقمف
وسؾؿ -يعطل ططاء مـ ٓ يخشك الػؼر ،وهمذا معمروف يف حؼمف -طؾقمف
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الصالة والسالم ٓ ،-يبؼك يف يده شلء ،وكال الؿعـققـ صحقح يف حؼمف
طؾقف الصالة والسالم.قممالَ « :و َأ ْصممدََ َق الـم ِ
ماس َل ْف َج م ًة» ،أي وأصممدق الـمماس لسمما ًكًا ،فؾسمماكف
أصدق إلسـة لؿ يؽذب -طؾقف الصالة والسالم -قط.
قالَ « :و َأ ْل َقـَ َُف ْؿ َط ِري َؽ ًة» ،العريؽة هل الطبقعة ،يؼال فالن لقـ العريؽة
وسؾسمما ،وقؾقممؾ الـػممقر مممـ الـمماس ،وقؾقممؾ
وسممفال
ً
مطقاطمما
إذا كممان
ً
ً
الخممالف معفممؿ ،هممذا هممق لممقـ العريؽممة ،يعـممل مثممؾ ممما يؼممال اإلكسممان
ُمتسامح سفؾ هذا لقـ العريؽة.
قممالَ « :و َأ ْكم َمر َم ُف ْؿ ِط ْشم َمر ًة» ،أي صممحبة لؿممـ صمماحبف -طؾقممف الصممالة
والسالم.
صبعا يف اختالف يف الـسخ وهل مـ قديؿ يف بعضفا أكمرمفؿ ِطشمرة،
وحتك يف الؿصادر الحديثة إخرى يف بعضفا أكرمفؿ ِطشمرة ،وبعضمفا
أكمرمفؿ طشممقرة ،وهمق صبعمما -طؾقمف الصممالة والسمالم -أكممرمفؿ طشممقرة
وهق ممـ قمريش أفضمؾ قبائمؾ العمرب ،وأكمرمفؿ ِطشمرة -طؾقمف الصمالة
والسالم -يعـل صحبة ٕصحابف -طؾقف الصالة والسالم.
-118-

الشمائل المحمدية
{حدثـا سػقان بـ وكقع ،حدثـا ُجؿقع بـ طؿر بـ المرحؿـ العجؾمل
رجؾ مـ بـل تؿقؿ مـ ولمد أبمل هالمة
إِمال ًء طؾقـا مـ كتابف ،قال :أخربين ُ
زوج خديجة ُيؽـك أبا طبد اهلل طـ ابـ ٕبل هالة ،طمـ الحسمـ بمـ طؾمل
رضل اهلل طـف -قال :سللت خالل هـد بـ أبل هالة ،وكمان وصمافا طمـِحؾقة رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،وأكا أشمتفل أن يصمػ لمل مـفما
َمان رس ُ ِ
اهلل َط َؾ ْق ِمف َو َسمؾ َؿَ -ف ْخ ًؿما
شقئا أتعؾؼ بمف ،فؼمالَ « :ك َ َ ُ
مقل اهلل َ -صمؾك ُ
ِ
مـ ا ْل َؿ ْر ُبمق ِعَِ ،و َأ ْق َص َمر
ُم َػخ ًؿا َي َت ََألْ َُٕ َو ْج ُف ُف َت َألْ ُل َم ا ْل َؼ َؿ ِر َل ْق َؾ َة ا ْل َبدْْ ِرَ ،أ ْص َق َل م َ
ِ
ِ
ِ
ِ
مِ َـ ا ْل ُؿ َشذ ِ
قص ُت ُف َف َمر َق َوإِٓ
قؿ ا ْل َفا َمةَ ،ر ِج َؾ الش ْع ِر ،إِن ا ْك َػ َر َق ْت َطؼ َ
بَ ،طظ َ
ِ ِ
ِ
َف َال ُي َج ِ
مع ا ْل َجبِ ِ
مقـ،
او ُز َش ْع ُر ُه َش ْح َؿ َة ُأ ُذ َك ْقف ،إِ َذا ُه َق َو ْف َر ٌة َأ ْز َه ُر الؾ ْمقنَ ،واس ُ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َأ َزج ا ْل َح َق ِ
اج ِ
مبَ ،أ ْقـََمك
ب َس َمقابِ َغ فمل َغ ْق ِمر َق َمرنَ ،ب ْقـَ َُف َؿما ط ْمر ٌق ُيمدر ُه َغ َض ٌ
ِ
ِ ِ
مـ َي َت ََلم ُؾ م ُف َأ َشممؿَ ،كممث الؾ ْح َقم ِمةَ ،سم ْمف َؾ
مقر َي ْع ُؾممق ُه َي ْحس م ُب ُف َمم ْ
ا ْلعم ْمركق َـَ ،ل م ُف ُكم ٌ
ا ْل َخدي ِـَ ،ضؾِقع ا ْل َػ ِؿَ ،أ ْشـََب ،م ْػ َؾج ْإَسـَ ِ
َانَ ،دقِ َقؼ ا ْل َؿ ْس ُمر َب ِةَ ،كَم َلن ُطـُ َؼم ُف
َ ُ َ
َ
ْ
ْ
ِجقدُُ دمِق ٍة فِل ص َػ ِ
ماد َن م َتَؿ ِ
اء ا ْل ِػض ِة ،مع َت َِد َل ا ْل َخ ْؾ ِؼ ،ب ِ
اس َ
مؽ َس َمقا َء ا ْلم َب ْط ِـ
ُْ
َ
ُ َ
َ
ُ َ
مخؿ ا ْل َؽمر ِ
ِ
ِ
اد ِ
يسَ ،أ ْك َْمق َر
َوالصدْْ ِرَ ،ط ِر َ
َ
يض الصدْْ ِر َبعقدََ َما َب ْق َـ ا ْل َؿـْْؽ َبم ْق ِـ َض ْ َ
مقل َممما َبم ْق َـ الؾبم ِمة َوالسمر ِة بِ َشم ْع ٍرَ ،ي ْجم ِمري كمما ْل َخطَ ،طم ِ
ا ْل ُؿ َت ََجمر ِد َم ْق ُصم َ
مار َي
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الثمدْْ َي ْق ِـ َوا ْلم َب ْط ِـ مِؿما ِسم َمقى َذل ِ َ
اط ْق ِـ َوا ْل َؿـْْؽِ َبم ْق ِـ و َأ َطممال ِل
مؽَ ،أ ْشم ُع َر المذ َر َ
احم ِمة َس م ْب َط ا ْل َؼ َصم ِ
مبَ ،ش م ْث َـ ا ْل َؽػ م ْق ِـ
مب الر َ
الصممدْْ ِرَ ،ص ِقيم َمؾ الز ْكممدََ ْي ِـَ ،ر ْحم َ
ممالَ :شمممائِ َؾ ْإَ ْصمممر ِ
وا ْل َؼمممدََ مق ِـ ،سمممائِ َؾ ْإَ ْصمممر ِ
اف َ -أ ْو َقم َ
افُ -خ ْؿ َصم َ
ممان
َ
َ
َ
َْ َ
ِ
قح ا ْل َؼدََ َم ْق ِـ َيـْ ُبمق َطـْ ُْف َؿما ا ْل َؿما ُء ،إِ َذا َز َال َز َال ُق ْؾ ًعما َي ْخ ُطمق
ْإَ ْخ َؿ َص ْق ِـَ ،مس َ
ِ
يع ا ْل ِؿ ْش َق ِة إِ َذا َم َشك َك ََلك َؿا َيـْ َْحط مِم ْـ َصم َب ٍ
بَ ،وإِ َذا
َت َؽػ ًقا َو َي ْؿشل َه ْق ًكًاَ ،ذ ِر َ

ا ْل َت َػ َت ا ْل َت َػ َت ج ِؿقعا َخافِ َض الطر ِ
فَ ،ك َظ ُر ُه إِ َلك ْإَ ْر ِ
ض َأ ْص َمق ُل مِم ْـ َك َظ ِمر ِه
َ ً
ْ
إِ َلممك السممؿ ِ
ممقق َأصممحابف ،يبممدُُ ر مممـ َل ِ
اءُ ،جممؾ َك َظ ِ
ممر ِه ا ْل ُؿ َال َح َظمم ُة َي ُس ُ
ممل
ؼ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
بِالس َال ِم».
أحسـ اهلل طؾقؽؿ ،فػل زيادة بقـ معؽقفتقـ« :أشـب»}.
ٓ هذه يف الـسخ غقر معتؿدة وغقر مقجقدة ،أشـب يعـمل المذي همق
صبعا ما تثبت هل ،إشـب لقس التل طؾك الشـب ٓ ،إشـب هق معـاه
الذي تؽقن أسمـاهنا فقفما كلهنما مخػػمة شمقي ،كمان فقفما تخػقمػ يعـمل
القشر هذا ،ما ُيثبت هذا أصالِ ،
وجمد لمبعض الـسمخ ،لؽمـ الؿعتؿمد مما
فقف شلء.
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ِ
مع ا ْل َجبِ ِ
مقـ» ،والجبمقـ
طـدكا مـ الزيادة يف هذا الحمديث ققلمفَ « :واس ُ
هممذا الجبممقـ ،الجبممقـ هممذا هممق جبممقـ الـبممل -صممؾك اهلل طؾقممف وسممؾؿ-
معروف الجبقـ ،واسع الجبقـ.
صبعمما وردت هممذه الصممػة يف طممدة أحاديممث كحممديث طائشممة ،وأبممل
هريرة ،وسعد ،ورجمؾ ممـ بـمل العدويمة طمـ جمده ،وكؾفما أحاديمث مما
يثبت مـفا شلء ،كؾفا ضعقػة ،هذه إحاديث كؾفا ضعاف ،واهلل أطؾؿ.
الصػة الثاكقة ،قمالَ « :أ َزج ا ْل َح َق ِ
اج ِ
مب َس َمقابِ َغ فِمل َغ ْق ِمر َق َمر ٍن» المزجج
زجج الحقاجب يجؿع بقـ الحاجب أوٓ ،أو الشمعر المذي فمقق العمقـ
طؾك الجبفة ،أو طؾك الجبقـ هذا الحقاجب ،إزج يؼقلقن يجؿمع بمقـ
التؼقس والدقة ،والطقل صقل الطرف.
وققلممفَ « :سم َمقابِ َغ» يعـممل أهنمما كامؾممة يف غقممر َقممرن ،يعـممل هممل صقيؾممة
مؿتدة ،لؽـ لمؿ يؼمرتن همذا هبمذا ،أي لمؿ يؾتؼمل همذا الحاجمب ممع همذا
الحاجممب ،بممؾ كممان بقـفؿمما فاصممؾ ،إذن يف ققلممف« :فِممل َغ ْقم ِمر َقم َمر ٍن» أي أن
الحاجبقـ غقر متصؾقـ ،ولؽـفؿا متؼاربان بطقلفؿا ،إذن يف ققلمفَ « :أ َزج
ا ْل َح َق ِ
اج ِ
ب َس َقابِ َغ فِل َغ ْق ِر َق َر ٍن» هذا هق الؿعـك الذي ذكركاه لؽؿ.
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جاء يف حديث طؾل -رضل اهلل تعالك طـف -أن طؾقمف -طؾقمف الصمالة
والسالم -كان أبؾج ،وإبؾج هق الذي لؿ يتصؾ حاجبف ،بؾ كان بقـفؿما
فاصؾ ،ولؽـ هذا الحديث وحديث طؾل كالهؿا ٓ يثبتان ،فػمل روايمة
حديث طؾل كؾفا هل ٓ تثبت.
وردت أحاديمممث طؾمممك العؽمممس ممممـ ذلمممؽ ،وردت أكمممف مؼمممرون
الحاجبقـ ،أي حاجبقف متصالن ،وكؾفما ٓ تصمح ،فؾمؿ يصمح يف حؼمف -
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -فقؿا أطؾؿ يف الحاجبقـ شلء ،لؽمـ إقمرب ممـ
حقممث الؿممللقف والعممادة ،ومممـ حقممث ممما كاكممت العممرب تؽرهممف مممـ
الصممػات إقممرب أكممف لممؿ يؽممـ مؼروكممإ :ن إذا اقممرتن الحاجممب هبممذا
الحاجب فنن العرب تعد هذا مـ معايمب الصمػات ،والـبمل -صمؾك اهلل
طؾقف وسؾؿ -أحسـ الـاس َخؾؼا.
ثؿ إن هذا خارج طـ الؿللقف ،والخمارج طمـ الؿمللقف لمق ثبمت يف
حؼف -طؾقف الصالة والسالم -لؽمـ كؼؾمف أولمك ممـ كؼمؾ غقمره ،فؾؿما لمؿ
ُيـؼؾ بؼقـا طؾك إصؾ وهق طدم اقمرتان الحماجبقـٕ :كمف همق الؿمللقف،
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وهق الصػة الؿؿتدحة طـد العرب بخالف اتصال الحماجبقـ ،أو اقمرتان
الحاجبقـ ،لؽـ مـ حقث الرواية ٓ أطؾؿ شقئا ثابتا.
قالَ « :ب ْقـَ َُف ْؿ ِط ْر ٌق» أي بقـ الحاجبقـ طرق ،العمرق همق المذي يؽمقن
يف مجرى الدمٕ :ن يف طصب ويف طرق ،العرق أجقف يجري فقمف المدم
وكحقه ،ففق العرق هـا.
ِ
ب» ملخقذ مـ اإلدرار وهق التحريمؽ أي أن الـبمل
قالُ « :يدره ا ْل َغ َض ُ
صؾك اهلل طؾقف وسمؾؿ -إذا غضمب ،كمان -طؾقمف الصمالة والسمالمٓ -يغضب إٓ هلل ،فنذا غضب -طؾقمف الصمالة والسمالم -همذا العمرق المذي
هـا يتحرك ويظفر و ُيربز ،لؽـ كؿا قؾـا الحديث ما يصح.
قال ومـ الزيادة ،قالَ « :أ ْقـََك ا ْل ِعر َكق ِـ» ِ
العركقـ بؽسر العقـ وإسؽان
ْ ْ
العركقـ هق إكػ ،ومعـك أقـك ِ
الراء ،وهق إكػ ،أقـك ِ
العركقـ أن أكػف
طؾقممف الصممالة والسممالم -صقيممؾ وفقممف حممدب يف القسممط يعـممل لممقسمستؼقؿا يف القسط يف الؼصبة ،وإركبة وهل صرف إكػ فقق الشػتقـ
هذه إركبة وهذه الؼصبة ،الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسمؾؿ -أقـمك ِ
العمركقـ
بؿعـممك أن أكػممف صقيممؾ ،ومحممدب مممـ القسممط أي فقممف كممقع مممـ التؼممقس
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وآرتػاع ،وإركبة هـا دققؼة لقست ضمخؿة ،إكؿما همل دققؼمة ،همذا همق
الذي يؼال فقف أقـك ،ولؽـ أكا ٓ أطمرف شمقئا ثاب ًتًما سمقى همذا الحمديث
الضعقػ ،واهلل أطؾؿ.
قالَ « :لف ُكُقر يع ُؾمقه» يعـمل هـماك كمقر يعؾمقه ،أي يعؾمق همذا ِ
العمركقـ
ُ ٌ َْ ُ
يعـل أن طؾك أو يمربق طؾمك همذا إكمػ الـمقر ،وهمذا صبعما كؿما قؾـما يف
صػتف العامة مقجقد -طؾقف الصالة والسالم ٓ -إشؽال فقف.
قالَ « :ي ْح َس ُب ُف َأ ْو َي ْح ِس ُب ُف َم ْـ َل ْؿ َي َت ََلم ْؾ ُف َأ َشؿ» مـ هق إشؿ؟ أو ما همق
الشؿؿ؟ الشؿؿ معـاه إكا قؾـا يف إقـك ،أو الؼـك الذي يؽقن إكمػ هـما
ماذا؟ يف القسط متؼقس أو متحدب ،لؽـ يف الشؿؿ ٓ ،يؽقن مسمتؼقؿ،
فنذا استؼام إركبة هذه تربز ،فالذي يراه الـبل -صؾك اهلل طؾقمف وسمؾؿ-
مـ بعقد يظـفا أشمؿ ،ولمقس كمذلؽ لقسمت صمػة أكمف أشمؿ ،ولؽمـ همذه
الصػة كؿا قؾـا لؿ يثبت فقفا شملء طمـ الـبمل -صمؾك اهلل طؾقمف وسمؾؿ-
فال يحتاج كطقؾ فقفإ :كف مما ثبمت طؾقمف -صمؾك اهلل طؾقمف وسمؾؿ -فقفما
شلء ،اهلل أطؾؿ.
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قال بعد ذلؽَ « :كَث الؾ ْح َق ِة» الؽث هـا بػمتح الؽماف وتشمديد الثماء،
وهذا صبعا جاء يف هذا الحديث كث الؾحقة ،وجاء أيضا يف حمديث طبمد
اهلل بـ محؿد بـ طؼقؾ طـ ابـ الحـػقمة طمـ طؾمل -رضمل اهلل طـمف -قمد
تؼدم قبؾ قؾقؾ.
إذن هق -طؾقف الصالة والسالمَ « -ك َ
َان َكَمث الؾ ْح َق ِمة» ،وكمث الؾحقمة
كؿا فسره أبمق ُطبقمد وغقمره همل أن تؽمقن الؾحقمة غقمر رققؼمة وٓ صقيؾمة
تجؿع بقـ كثرة الشعر ِ
والؼصر يعـل أهنا لقس سمابؾة ،طماد اهلل أطؾمؿ إلمك
أي حد ،ولؽـف -طؾقف الصالة والسمالم -ثبمت كؿما يف حمديث خبماب -
رضممل اهلل تعممالك طـممف -يف صممحقح البخمماري أهنممؿ سممللقه قممالقا :أكممان
رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -يؼرأ يف الظفر والعصر؟ فؼمال :كعمؿ،
قالقا :كقػ طرفتؿ ذلؽ؟ فؼال :باضطراب لحقتف.
ولق كاكت إلك هـا ما اتضمحت فلكقمد أهنما يعـمل فقفما حجؿفما كبقمر،
وجاء يف حديث يزيد الػارسل طـ ابـ طباسَ « :قدْْ َم َألَ ْت ل ِ ْح َق ُتُم ُف َمما َبم ْق َـ
ُصدْْ َغ ْق ِف َحتك َكَا َد ْت َت ْؿ َألُ َك َْح َر ُه» ،الـحر هذا ،والصدغقـ الصدغ هذا.
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إذن إذا كاكت فتؽقن لحقتمف -طؾقمف الصمالة والسمالم -هؽمذا وتؿمأل
كحره ،هذا هق الـحر يعـل مـ لحقة -طؾقف الصالة والسالم -كاكمت كثمة
هؽذا ،لؽـ لقست بطقيؾة -طؾقف الصالة والسالم ،وصبعما كؿما سمقليت -
إن شمماء اهلل تعممالك -أهنمما كاكممت سممقداء فقفمما شمملء مممـ الشممقب ،يف بمماب
الشقب -إن شاء اهلل تعالك.
والصػة التل تؾقفا قالَ « :س ْف َؾ ا ْل َخد ْي ِـ» سفؾ الخديـ معـاه أكف غقمر
مرتػع القجـتقـ ،يعـل لقس فقفا اكتػماخ المقجـتقـ ،ولؽمـ فقفما سمفقلة،
َمان َأ ِسم َ
وهمذا الؿعمرب طـمف يف حمديث أبممل هريمرة -رضمل اهلل طـمفَ « -ك َ
مقؾ
ا ْل َخممد ْي ِـ» ،لؽممـ اإلسممالة صبعمما معـمماه هممل آسممتطالة ،لؽممـ ممما ورد يف
اإلسالة أو يف السفقلة هذا ٓ يثبت فقف شلء.
جمماء يف حممديث طائشممة ،ويف حممديث أبممل هريممرة -رضممل اهلل تعممالك
طـف -يف هذا الحديث وٓ يثبت فقف شلء ممـ حقمث الروايمة ،ممـ حقمث
الرواية ٓ يثبت فقف شلء ،لؽـ إذا قؾـا إن  ..همذا ٓ يثبمت فقمف شملء وٓ
يثبت فقف آكتػاخ -طؾقف الصالة والسالم.
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وقؾـا قد يؽقن هذا طؾك إصؾٕ :ن ما خرج طـ إصؾ ُكُؼؾ ،لؽـ
مـ حقث الرواية اهلل أطؾؿ ولؿ يثبت طؾك ذلؽ شلء فقؿا أطؾؿ.
قع ا ْل َػ ِ
مؿ» ،ضمؾقع الػمؿ مما معـماه همق
قع ا ْل َػ ِؿ» أو قالَ « :ضؾِ َ
قالَ « :ضؾِ َ
طظقؿ الػؿ وواسعف ،وهذا كؿا يف حديث جابر بـ سمؿرة المذي صمحقح
مسؾؿ ،كؿا سمقلتقـا -إن شماء اهلل -بعمد قؾقمؾ أكمف طؾقمف -صمؾك اهلل طؾقمف
وسؾؿ -ضؾقع الػؿ فسره ِسؿاك الراوي الحمديث طمـ جمابر بلكمف طظمقؿ
الػؿ -طؾقف الصالة والسالم ،-وهذا ضد صغر الػؿ.
قال« :م ْػ َؾج ْإَسـَ ِ
َان» ،التػؾقج هق آكػراج يعـل يـػرج الشملء طمـ
ُ َ
ْ
أخر يؽقن بقـفؿا ُفرجة هذا هق التػؾقج.
قد ورد ذلؽ يف حديث ابـ طباس الذي ذكره الؿملػ بعد قؾقؾ كان
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ « َأ ْف َؾ َج الثـ ِق َت ْق ِـ» خاصة بالثـقتقـ ،ولؽمـ الحمديثكؿا قؾـا أمس ضعقػ جدًً ا فقف طبمد العزيمز بمـ أبمل ثابمت وهمق ممرتوك،
ولؿ يثبت فقؿا أطؾؿ طمـ الـبمل -صمؾك اهلل طؾقمف وسمؾؿ -شملء يف كمقن
أسـاكف ُمػؾجةٕ :ن التػؾقج معـاه اكػراجفا ضد الرتاص بقـ إسمـان لمؿ
يثبت شلء فقؿا أطؾؿ.
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قالَ « :ك ََلن ُطـُ َؼف ِجقدُُ دمِق ٍة فِل ص َػ ِ
اء ا ْل ِػض ِة» همذه أيضما صمػة زائمدة،
َ
ُ َ
ُ
هل صػة طـؼف -طؾقف الصالة والسمالم ،-صمػة العـمؼ همل الرقبمة همذه،
ويجقز أن تؼقلُ :طـؼ ،ويجقز أن تؼقلُ :طـْْؼ بنسؽان الـقن.
هـا قالَ « :ك ََلن ُطـُ َؼ ُف َ -ط َؾ ْق ِف الص َال ُة َوالس َالمِ -جقدُُ ُدمِ َق ٍة»ِ ،
الجقمد همق
ُ
العـؼ أيضا ،ولؽـ غايرٕ :كف جرت العادة إذا وقع لػظان ُغ ّقر بقـفؿا فال
يتؽرر طؾك السامع.
ً
تؿثمآ،
« ِجقدُُ ُدمِ َق ٍة» :الدُُ مقة وهل طبارة طـ الصقرة الؿصقرة يعـمل
التؿثال طـدما يصـعف صاحبف يجتفد يف تحسقـف ،ويف ضبطف ،ويف اكتظامف
وطدم أن يؽقن هـاك خؾؾ ،ومعـك ذلؽ أن ُطـؼ الـبمل -صمؾك اهلل طؾقمف
وسؾؿ -كاكت ُطـؼا تامة لقس فقفا أي خؾؾ.
قال« :فِل ص َػ ِ
اء ا ْل ِػض ِة» أي أهنا كان لفما بريمؼ ،صبعما يف صمػاء فضمة
َ
كان لفا بريؼ هذا يدخؾ يف إحاديث التل مرت معـا يمقم أممس يف لقكمف
-طؾقف الصالة والسالم.
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وهذا الحديث كؿا قؾـا ٓ يصمح ،ووردت أحاديمث أخمرى يف صمػة
طـؼف -طؾقف الصالة والسالم -وٓ يصح مـفا شملء ،إذن فصمػة طـؼمف -
طؾقف الصالة والسالم -ما صح فقفا شلء.
اد ٌن م َتَؿ ِ
قال« :ب ِ
اس ٌؽ» البادن اسؿ فاطؾ مـ َبدن إذا َض ُ
مخؿ ،والؿمراد
َ
ُ َ
اد ٌن م َتَؿ ِ
بف هـا أن الـبل قال« :ب ِ
اس ٌ
مؽ» أي أكمف -طؾقمف الصمالة والسمالم-
َ
ُ َ
كممان سممؿقـا ،ولؽممـ ِسممؿـف كممان متؿاسممؽا بؿعـممك أكممف -طؾقممف الصممالة
والسالم -لؿ يؽـ مرتهؾ الجسؿ ،وإحاديث التل ورد فقفا أن بطـمف -
طؾقف الصمالة والسمالم -كمال ُعؽـ أي الشمحؿ وكمذا ،أو أكمف كمالؼراصقس
الؿثـك هذه كؾفا ٓ تصح.
ماد ٌن م َتَؿ ِ
وهـا قال« :ب ِ
اس ٌ
مؽ» أثبمت لمف أكمف -طؾقمف الصمالة والسمالم-
َ
ُ َ
بممادن ،صبعمما ه مذا الحممديث كؿمما قؾـمما ٓ يصممح ،والـبممل -طؾقممف الصممالة
والسالم -أخذه الؾحؿ يف آخر طؿره.
جاء يف ذلؽ يف حديث ثابت يف صمحقح مسمؾؿ أن الـبمل -صمؾك اهلل
طؾقف وسمؾؿَ « -ك َ ِ
مؿ َأ ْو َت َمر
َمان ُيمقت ُر بِنِ ْحمدََ ى َط ْش َمر َة َر ْك َعم ًة َف َؾؿما َأ َخ َمذ ُه الؾ ْح ُ
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بِ َس ْب ٍع» ،يعـل ك ُثر لحؿف طؿا كان طؾقف الؿفؿ معـك أن ك ُثر جدا لؽـ طؿما
كان طؾقف.
وجاء أيضا يف صحقح مسؾؿ مـ حديث طائشمة -رضمل اهلل طـفما،-
مقل اهللِ
قالممتَ « :ف َؾؿمما َبممد َن َر ُسم ُ
اهلل َط َؾ ْقم ِمف َو َسممؾ َؿَ -صممؾك َجال ِ ًسمما»
ك
مؾ
م
ص
َ
ُ
يعـل يف صالة الؾقؾَ ،بدن ضبطت ب َبدن وبدن الروايات روايات صحقح
مسؾؿ فقفا شلء َبدن ،وفقفا شلء َبدُُ ن.
إذا قؾـمما َبممدن ،وٓ َبممدُُ ن ،إذا َبممدُُ ن معـمماه أكممف أخممذه الؾحممؿ وهممذا هممق
الظاهرٕ :كف يقافؼ الحديث أخمر ،إمما إذا قؾـما َبمدن فؿعـماه أكمف كمربت
سـف تؼدم يف السـ.
وٓ شممؽ أن الؾحممؿ زاد طؾممك الـبممل -صممؾك اهلل طؾقممف وسممؾؿ -لؿمما
كربت سـف -طؾقف الصالة والسالم -لؿ يؽـ كحالف إول ،لؽـ لؿ يؽـ
ذلؽ يعـل شقئا ضاهرا جؾقا ،لؽـف زاد يعـل بدكف أو جسؿف -طؾقف الصالة
والسالم -طؿا كان يف أول طؿره.
اد ٌن م َتَؿ ِ
فؼقلف« :ب ِ
اس ٌؽ» يعـل يف وصػف -صؾك اهلل طؾقف وسمؾؿ -أكمف
َ
ُ َ
بادن متؿاسؽ هذا لؿ يثبت فقمف الحمديث ،لؽمـ إذا كظركما إلمك الحمديث
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السابؼ وهق أن الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسمؾؿ -كمان حسمـ الجسمؿ ،وأن
البداكة -طؾقف الصالة والسالم -لؿ يؽـ كحقال ،وأكف كان بادكما متؿاسمؽا
بؿعـك أكف كان متؿاسؽ الجسد -طؾقف الصالة والسالم -وإن زاد لحؿمف
يف آخممر حقاتممف ففممق بممادن يعـممل متؿاس م ًؽا ففممذا الؿعـممك صممحقح ممما فقممف
إشؽال -إن شاء اهلل.
قالَ « :س َقا َء ا ْل َب ْط ِـ َوالصدْْ ِر» ،وهذا سقاء البطـ والصمدر ،والؿعـمك
أن البطـ والصدر مستقيان ،أي ٓ يربز البطـ طؾك الصمدر ،وٓ الصمدر
طؾك البطـ ،صبعا ولؿ أقػ فقف طؾك حمديث ُيبمقـ همذا ،وهمذا الحمديث
كؿا قؾـا ضعقػ.
ِ
ِ
« َم ْق ُص َ
سربة بشمعر يجمري
الؿ ُ
قل َما َب ْق َـ الؾبة َوالسرة» هذا مر معـا يف َ
كالخقط طالل الثديقـ والبطـ مؿا سقى ذلؽ ،مؿا سقى ذلؽ مـ؟ ممـ
الشعر الذي تؼمدم يف ققلمفَ « :م ْق ُص َ
مقل َمما َبم ْق َـ الؾب ِمة َوالسمر ِة بِ َشم ْع ٍر» ،ثمؿ
قالَ « :ط ِ
ار َي الثدْْ َي ْق ِـ َوا ْل َب ْط ِـ مِؿما ِس َمقى َذل ِ َ
مؽ» ،وهمذا واضمح إذا كظركما
إلممك قممقلفؿ أن الـبممل -صممؾك اهلل طؾقممف وسممؾؿ -لممف َمسم ُمربة ،فؾؿمما ذكممروا
سربة دل طؾك أكف -طؾقمف الصمالة والسمالم -لمؿ يؽمـ أشمعر الصمدر،
الؿ ُ
َ
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ولممق كممان أشممعر الصممدر ،ققممؾ أشممعر الصممدر وممما اخممتص ذلممؽ بممذكر
سربة.
الؿ ُ
َ

اط ْق ِـ َوا ْل َؿـْْؽِ َبم ْق ِـ َو َأ َطممال ِل الصممدْْ ِر» ،أي أن طؾممك
وقممالَ « :أ ْشم َع َر الممذ َر َ

ذراطقف ،ومـؽبقف ،وأطالل صدره شعر ،وأما الثديان والبطـ ففؿا خالقان
سربة ،والثديان لقس طؾقفؿا شعر ،والمبطـ
مـ ذلؽ ،يعـل الشعر هـا و َم ُ
لممقس طؾقفمما شممعر ،والشممعر هـمما طؾممك مـؽبقممف -طؾقممف الصممالة والسممالم-
وطؾك ذراطقف ،وإذا قالقا أشعر كؿا قؾـا معـاه أكف كثقػ الشعر.
وجاء أيضا يف حديث أبل ُأماممة -رضمل اهلل طـمف -أن الـبمل -صمؾك
اهلل طؾقف وسؾؿ -كان أشعر الذراطقـ والصدر ،وٓ يصمح ذلمؽ ،وأيضما
أشعر الؿـؽبقـ لؿا أطرفمف إٓ يف همذا الحمديث فؼمط ،وهمذا مما يصمح يف
الحديث.
يف حمديث أم سمؾؿة -رضمل اهلل طـفما ،قالمت :مما كسمقـا الغبمار طؾممك
شعر رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقمف وسمؾؿ -وهمق يؼمقل« :الؾ ُفمؿ إِن ا ْل َخ ْق َمر
َخقمممر ْأ ِخمممرهَ ،فم ْ ِ ِ
ممار َوا ْلؿ َفم ِ
مماج َر ْه» يف بـممماء مسمممجده -طؾقمممف
َْ
مماغػ ْر ل ْألَ ْك َْصم ِ ُ
ْ ُ
السممالم ،-فجمماء طؿممار -رضممل اهلل طـممف -فؼممال الـبممل -صممؾك اهلل طؾقممف
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ِ
ِ
وسؾؿَ « :-و ْي َح َطؿ ٍ
مح
ار َت ْؼ ُت ُؾ ُف ا ْلػ َئ ُة ا ْل َباغ َق ُة» ،همذه الروايمة الحمديثَ « :و ْي َ
ار َت ْؼ ُت ُؾف ا ْل ِػ َئ ُة ا ْلب ِ
َطؿ ٍ
اغ َق ُة» ثابت يف صحقح اإلمام مسؾؿ ،لؽـ هذه الزيادة
َ
ُ
الذي يف أولف يف مسـد يعؼقب ابـ شقبة ودٓئؾ الـبمقة لؾبقفؼمل إسمـادها
صمحقح -وإن شمماء اهلل -هـمما مما تمممثر طؾممك أهنمما همل طـممد مممـ الزيممادات
الؿؼبقلة ،وإن كان أصؾ الحديث يف صحقح مسمؾؿٕ :ن الؿؼصمقد ممـ
الحديث الؿرفقع مقجقد يف صحقح مسؾؿ.
فعؾك همذا يؽمقن تمدل همذه الروايمة يف شمعره طؾقمف السمالم -أو يف
صممدره -طؾقممف الصممالة والسممالم -شممعر ،لؽممـ الشممعر هممذا قممد ٓ يؽممقن
كثقػا لقس كثقمػٕ :ن مما ثبمت أن الـبمل -صمؾك اهلل طؾقمف وسمؾؿ -كمان
أشعر ،يعـل ما كسقـا الغبار طؾك شعر صمدر رسمقل اهلل -صمؾك اهلل طؾقمف
وسؾؿ -هـا محتؿؾ أمريـ:
سربة مؿتدة ،وهذا يتقافمؼ
الؿ ُ
إمر إول :أهنا تريد الشعر الذي هق َ
مع إحاديث وٓ فقف إشؽال.
الثاين :أن يؽمقن الؿمراد هبما أن هـماك شمعر طؾمك صمدر رسمقل اهلل -
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.
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ثممؿ قممال بعممد ذلممؽَ « :كم َ
مان َص ِقيم َمؾ الز ْكممدََ ْي ِـ» الزكممديـ تثـقممة زكممد بػممتح
الزاي وإسؽان الـمقن ،والزكمد يؼمقل العؾؿماء ممـ حسمر طـمف الؾحمؿ ممـ
الذراع ،أو هق ما كان صرفاه الؽقع والؽرسقع ،هذه القد أن هذه الذي
اكحسر طـفا الشعر الؿـطؼة هذه ،هذه اكحسر طـفما الؾحمؿ ،اكظمر الؾحمؿ
هذا يصقر طظؿ ،هذا يبدأ العظؿ لؿـطؼة خػقػة الؾحؿ يف جؾمده والؾحمؿ
خػقػ ،هذه هل تسؿك الزكد ،هذا الؽقع والؽرسقع ،الؽقع الذي يؾمل
اإلهبام ،والؽرسقع الذي يؾمل الخـصمر ويسمؿك الؽماع ،الؽمقع والؽماع
ويؼممال الؽرسممقع ،الممذي يؾممل اإلهبممام هممق الؽممقع ،وهممذا هممق الممذي يؾممل
الخـصر همق الؽماع والؽرسمقع ،والؾحمؿ همذا كمان خػقمػ الؾحمؿ هـما،
صبعمما هممذا ممما ورد فقؿمما أطؾممؿ إٓ يف هممذا الحممديث ،واهلل أطؾممؿ ممما ثبممت،
يؼال :صقيؾ الزكد أي إن هذا الزكد هذا صقيمؾ مؿتمد وهمق لمقس كمذلؽ،
أي فقف امتداد ،واهلل أطؾؿ ما ثبت يف إحاديث.
اح ِة» ،الراحة هل الؽػ لف راحة
ب الر َ
أيضا مـ الزيادات ققلفَ « :ر ْح َ
هذه راحة الؽػ ،هق باصـ الؽػ هذا هق الراحة ،والرحب هق القاسمع
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الشلء الرحب هق القاسمع ،والروايمة همل الرحمب لؽمـ يصمح يف الؾغمة
كؼقل ُرحب لؽـ الرواية طـدكا الذي هق بػتح الراء.
هذا الحديث ُفسر بالقد ِ
الحسمقة والقمد الؿعـقيمة ،القمد الؿعـقيمة همل
الؿتعؾؼة بالعطاء ،وهذا ٓ شؽ أن الـبمل -صمؾك اهلل طؾقمف وسمؾؿ -كؿما
مر معـا يعطل ططاء مـ ٓ يخشك الػؼر.
الثاين أن يراد هبا الراحة أي هل ِ
الحسقة التل هل العضمق ،ففـما قمال:
اح ِة» هذا يميده ما ثبت يف صحقح البخاري مـ حمديث أكمس
ب الر َ
« َر ْح َ
قمالَ « :ض ْ
مخ َؿ ا ْل َقمدََ ْي ِـ»  ....طؾمك القممد ضمخؿ ،القمديـ والؼمدمقـ -طؾقممف
الصالة والسالم ،فتؽقن هذه -أي واسع -صحقحة أكف واسمع الؽمػ -
طؾقممف الصممالة والسممالم ،-يعـممل التممل هممل ضممخؿة ،وهممذا يتـاسممب مممع
أصرافف -طؾقف الصالة والسالم.
اف َأو َشائِ َؾ ْإَ ْصر ِ
أيضا قال« :سائِ َؾ ْإَ ْصر ِ
اف» الرواية هؽذا
الزيادة ً
ْ
َ
َ
َ
طؾممك الشممؽ ،سممائؾ إصممراف ،سممائؾ إصممراف هممق معـمماه الطقيمممؾ
إصراف مؿتد إصراف ،خصفا بعضفؿ بإصابع يعـل أصمابع القمديـ
والرجؾقـ لؽـ طؿقم الحمديث ،ولؽمـ يف إحاديمث ٓ أطؾمؿ أكمف روي
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طـممف إٓ يف هممذا الحممديث ،واهلل أطؾممؿ وهممق ممما يصممح الحممديث ،وشممائؾ
إصراف قال العؾؿاء قريبة ممـ همذا الؿعـمك يعـمل ،وبعضمفؿ قمال :همق
هق.
ثمممؿ قمممالُ « :خ ْؿ َصم َ
ممان ْإَ ْخ َؿ َصممم ْق ِـ» ،إخؿصمممان تثـقمممة أخؿمممص،
وإخؿممص هممق الخؿممص هممق بمماصـ الؼممدم الؿرتػممع ،الؼممدم أن الؼممدم
باصـ قدم ،صمدر الؼمدم ،ومممخرة الؼمدم بقـفؿما يف القسمط فقمف ارتػماع،
بعض الـاس أخؿص ،وبعض الـاس أرح ،أرح الذي هق رجؾف مبسقصة
التامة يعـل لقس فقفا ارتػاع مـ القسط.
ففـا خؿصان إخؿصقـ طؾك ضمعػ الحمديث اختؾمػ العؾؿماء يف
تلويؾف ،وبعضفؿ يؼقل أكف كان شديد ارتػاع الرجمؾ بحقمث كاكمت قدممف
مممـ هـمما ،وقممدم مممـ هـمما وبقـفؿمما إخؿممص بؿعـممك أكممف -طؾقممف الصممالة
والسالم -كان شديد الخؿص بؿعـك أن لقس خؿصف قؾقؾ ٓ شديد.
وبعض العؾؿاء طارض هذا الحديث بحديث آخمر وهمق أن الـبمل -
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،جاء يف حديث أبل هريرة -رضل اهلل تعالك طـمف-
ما يدل طؾك أن هق -طؾقف الصالة والسالم -لؿ يؽـ مرتػع إخؿصقـ،
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بممؾ كممان أرح ،وكممال الحممديثقـ ٓ يصممح ،وإذا لممؿ يصممح فممال ُكُطقممؾ يف
الشرح.
ِ
مقح ا ْل َؼممدََ َم ْق ِـ» الؿسممقح هـمما بعضممفؿ يمكممد ُ
الخؿصممان
ثممؿ قممالَ « :مسم َ
إخؿصممقـ أن الـبممل -صممؾك اهلل طؾقممف وسممؾؿ -أرح ،يؼممقل مسممقح هممذا
أرح ،صبعا هذه الرواية لقست بصحقحة ،ومسقح هـا قمال بعضمفؿ وهمق
بقممان لؼقلممفُ « :خ ْؿ َصم َ
مان ْإَ ْخ َؿ َصم ْق ِـ» ،وبعضممفؿ قممال ،ٓ :معـممك مسممقح
الؼدمقـ معـاه أن رجؾف -طؾقف الصالة والسالم -كاكت مؾساء بحقث إذا
سممؼط طؾقفمما ممماء وكحممقه زال سممريعا ،وصبعمما هممذا ٓ أطرفممف إٓ يف هممذا
الحديث ،واهلل أطؾؿ.
ثؿ بعد ذلؽ ذكر بعض الصػات الؿتعددة العائدة إلمك ُخؾؼمف -طؾقمف
الصالة والسالم -كؿر طؾقفا سريعا.
قالَ « :خافِ َض الطر ِ
ف» الطرف هق العقـ ،وخػض الطرف ضد رفمع
ْ
الطرف أي أن الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -إذا لؿ يؽـ يـظر إلمك شملء
يؼصد إلقف ،فنكف -طؾقف الصالة والسالم -يؽقن غاضا صرفمف أي خافضما
الطرف.
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ض َأ ْصمق ُل مِمـ َك َظ ِمر ِه إِ َلمك السمؿ ِ
اء» يعـمل أكمف -
ْ
قالَ « :ك َظم ُر ُه إِ َلمك ْإَ ْر ِ َ
َ
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -كان يـظر إلك إرض أكثر مـ كظمره إلمك السمؿاء
ٓ سقؿا يف حال سمؽقتف -طؾقمف الصمالة والسمالم ،-وهمذا صبعما ورد يف
هذا الحديث ،واهلل أطؾؿ.
قممالُ « :جممؾ َك َظم ِمر ِه ا ْل ُؿ َال َح َظم ُة» الؿالحظممة مممـ الؾحممظ ،والؾحممظ هممق
الصمدغ المذي
الـظر بؾحاظ العقـ ،ولحاظ العقـ همق صرففما المذي يؾمل ُ
الصدغ هذا يسؿك الؾحاظ ،فقؼقل ُجؾ كظره الؾحماظ ،الؾحماظ
مـ جفة ُ
مؼابؾ لؾؿقق فؽان طؾك همذا الحمديث كظمره طؾقمف السمالم -ممـ همذه
الجفة ،وهذا يقافؼ أكف كان -طؾقف الصالة والسالم -يغض الطرفٕ :ن
كظرا مـ يـظر بالعقـ مـ الجفة التمل تؾمل
الذي يـظر الؿالحظة هذا أقؾف ً
الؿقق ،لؽـ هذه الثالث خافض الطرف ،كظره إلمك إرض أصمقل ممـ
كظره إلك السؿاءُ ،جؾ كظره الؿالحظة ،يعـمل مما أدري همؾ لفما شمقاهد
وٓ ٓ ،اهلل أطؾؿ.
بعد ذلؽ قمالَ « :ي ُس ُ
محا َب ُف» يسمقق أصمحابف معـماه أكمف -طؾقمف
مقق َأ ْص َ
الصالة والسالم -يؼدم أصحابف إذا كان يؿشل معفؿ وٓ يتؼدم طؾمقفؿ،
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وهذا جاء يف حمديث جمابر -رضمل اهلل تعمالك طـمف -طـمد اإلممام أحؿمد
وابـ ماجة ،وصححف ابـ حبان أكف كان أصحاب الـبل -صمؾك اهلل طؾقمف
وسؾؿ -يؿشقن أمامف إذا خرج ويدطقن ضفره لؾؿالئؽة.
اهلل ُهم َمق َمم ْمقٓ ُه
وهممذا قالممف بعممض العؾؿمماء طؾممك ققلممف تعممالكَ ﴿ :فممنِن َ
ِِ
ِ
ِ
قـ َوا ْل َؿالئِ َؽ ُة َب ْعدََ َذل ِ َ
قمر﴾ [التحمريؿ،]4 :
الؿ ْممـ َ
مؽ َض ِف ٌ
َوج ْب ِر ُيؾ َو َصال ُح ُ
أيضمما يف حممديث طبممد اهلل بممـ طؿممرو بممـ العمماص يف مسممـد اإلمممام
وجمماء ً
أحؿد ما يدل طؾك هذا ،معـك حديث جابر -رضل اهلل تعالك طـف.
مـ َل ِؼم َمل بِالسم َمال ِم» قؾـمما يبممدر مممـ الؿبممادرة وهممل
ثممؿ قممالَ « :و َي ْبممدُُ ُر َمم ْ
السرطة إلك الشلء ،وهذا وإن لؿ يرد بف الحديث يف بعض الـسمخ ويبمدأ
بالسممالم وإن لممؿ يممرد الحممديث فممالـبل -صممؾك اهلل طؾقممف وسممؾؿ -أحممؼ
وأولك مـ بادر إلمك الخقمر ،قمد قمال -طؾقمف الصمالة والسمالمَ « :-أ ْف ُشمقا
الس َال َم َب ْقـَ ُؽ ْؿ» وقالُ « :ه َق َخ ْق ُر ُه ُؿ ال ِذي َي ْبدََ ُأ بِالس َال ِم» ،واهلل -طز وجؾ:
ِ ٍ
﴿و َس ِ
﴿سمابِ ُؼقا إِ َلمك
َ
مؿ﴾ [آل طؿمرانَ ،]133 :
ار ُطقا إِ َلك َم ْغػ َمرة ممـ رب ُؽ ْ
ِ ٍ
مؿ﴾ [الحديممد ،]21 :وهممذا كؾممف الـبممل -صممؾك اهلل طؾقممف
َم ْغػم َمرة مممـ رب ُؽم ْ
وسؾؿ -أولك مـ غقره.
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{حدثـا أبق مقسك محؿد بـ الؿثـك ،حدثـا محؿد بـ جعػر ،حدثـا
ُشعبة طـ ِسؿاك بمـ حمرب ،قمال :سمؿعت جمابر بمـ سمؿرة -رضمل اهلل
قع ا ْل َػم ِ
مؿ،
طـممف -يؼممقل :كممان رسممقل اهلل -صممؾك اهلل طؾقممف وسممؾؿَ « -ضممؾِ َ
مب» ،قممال ُشممعبة :قؾممت ِ
مقس ا ْل َع ِؼم ِ
لسممؿاك :ممما ضممؾقع
َأ ْشم َؽ َؾ ا ْل َعم ْق ِـَ ،مـْ ُْفم َ
الػؿ؟ قال :طظقؿ الػؿ ،قؾت :ما أشؽؾ العقـ؟ قال :صقيمؾ شمؼ العمقـ،
قؾت :ما مـفقس العؼب؟ قال :قؾقؾ لحؿ العؼب}.
يف الحديث هذا مـ الزيمادة ققلمفَ « :أ ْشم َؽ َؾ ا ْل َعم ْق ِـ» فسمره سمؿاك بمـ
تػسقرا أخطل فقفٕ :كمف قمال بلكمف :صقيمؾ شمؼ العمقـ هؽمذا ،وهمذا
حرب
ً
خطئف فقف العؾؿاء ،وحؽك الؼرصبل إجؿاع العؾؿاء طؾك خطئمف يف ذلمؽ،
وأن الؿممراد ُ
بالشممؽؾة يف العممقـ هممل أن يؽممقن يف بقاضممفا احؿممرار ،وهممذا
ثابت يف هذا الحديث جابر بـ سؿرة يف صحقح مسؾؿ.
إذن الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -مـ صػة طقـف أكمف كمان يف بقاضمفا
الشؽؾة ،أمما مما كمان يف السمقاد ممـ ُحؿمرة فقسمؿك ُ
احؿرار وهق ُ
الشمفؾة
لؽـ الؿؿدوح طـد العرب ُ
الشؽؾة يؽقن بقاض العقـ فقف احؿرار ،صبعا
العقـ أن لؿما ذكركما قؾـما الدُُ طجمة مما ثبتمت ،قؾـما كقكمف -طؾقمف الصمالة
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والسممالم -يف هممذا الحممديث ُ
الشممؽؾة هممذه ثابتممة صممحقحة ،الممذي هممق
آحؿرار يف العقـ.
قس ا ْل َع ِؼ َبم ْق ِـ» والؿـفمقس فسمره
ققلف أيضا فقف مـ الزيادة قالَ « :مـْ ُْف َ
سؿاك بلكف قؾقؾ لحمؿ العؼبمقـ ،العؼمب همق مممخرة الرجمؾ ممـ الخؾمػ
هممذا هممق العؼممب ،وكاكممت قؾقممؾ الؾحممؿ -طؾقممف الصممالة والسممالم -فقفمما،
وهذا ثابت ولؿ يختؾػ العؾؿاء يف تلويؾ هذا الحديث.
{حدثـا هـاد بـ السري ،حدثـا طبثر بـ الؼاسؿ طـ أشعث يعـل ابـ
مت
سقار طـ أبل إسحاق طـ جابر بـ سؿرة -رضل اهلل طـف -قالَ « :ر َأ ْي ُ
رسم َ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
محق ٍ
انَ ،و َط َؾ ْقم ِمف ُحؾ م ٌة
اهلل َط َؾ ْقممف َو َسممؾ َؿ -فممل َل ْق َؾممة إِ ْضم َ
َ ُ
مقل اهلل َ -صممؾك ُ
َح ْؿ َرا ُءَ ،ف َج َع ْؾ ُت َأ ْك ُظ ُر إِ َل ْق ِف َوإِ َلك ا ْل َؼ َؿ ِرَ ،ف َؾ ُف َق ِطـْ ِْدي َأ ْح َس ُـ مِ َـ ا ْل َؼ َؿ ِر»}.
هذا الحمديث أوٓ كؿما قمدمـا يمقم أممس حمديث ضمعقػ يف إسمـاده
أشعث ابـ سقار وهق ضمعقػ ،لؽمـ لمقس فقمف زيمادات طؾمك مما تؼمدم،
لؽـ يف جؿؾة كقضحفا قال يف لقؾة إضمحقان بتـمقيـ الؾقؾمة واإلضمحقان
يف لقؾة إضحقان ،والؾقؾة اإلضحقان همل الؾقؾمة ال ُؿؼؿمرة ،وهمذا ٓ شمؽ
أن وصػ الـبل طؾقف السالم -كالؼؿر.
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{حدثـا سػقان بـ وكقع ،حدثـا ُحؿقد بـ طبد الرحؿـ الرؤاسل طـ
ُزهقر طـ أبل إسحاق قال :سلل رجؾ الرباء بـ طازب -رضل اهلل طـف-
أكان وجف رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقمف وسمؾؿ -مثمؾ السمقػ؟ قمال،َٓ « :
َب ْؾ مِ ْث َؾ ا ْل َؼ َؿ ِر»}.
وهذا الحديث تؼدم الؽالم طؾقف كام مرة ،وذكركا وجف الؿشابف.
{حدثـا أبق داود الؿصاحػل سمؾقؿان بمـ سمؾؿ ،قمال :حمدثـا الـضمر
بـ ُشؿقؾ طـ صالح بـ أبل إخضر طـ ابـ شفاب طـ أبل سؾؿة طمـ
مان رسم ُ ِ
اهلل َط َؾ ْقم ِمف
أبممل هريممرة -رضممل اهلل طـممف -قممالَ « :كم َ َ ُ
مقل اهلل َ -صممؾك ُ
َو َسؾ َؿَ -أ ْب َق َض َك ََلك َؿا ِص َ
قغ مِ ْـ فِض ٍةَ ،ر ِج َؾ الش ْع ِر»}.
هممذا الحممديث هممق حممديث ضممعقػ ،لؽممـ لممقس فقممف زيممادة طؾممك
إحاديث السابؼة ،لقس فقف زيادة طمـ السمابؼ كمؾ مما فقمف تؼمدم الؽمالم
طؾقف.
الزبقمر،
{حدثـا ُقتقبة بـ سعقد قال :أخربين الؾقث بـ سعد ،طـ أبمل ُ
طـ جابر بمـ طبمد اهلل -رضمل اهلل طـمف -أن رسمقل اهلل -صمؾك اهلل طؾقمف
قسك َ -ط َؾ ْق ِمف الس َمال ُمَ -ض ْمر ٌب
وسؾؿ -قالُ « :ط ِر َض َط َؾل ْإَ ْكبِ َقا ُءَ ،فنِ َذا ُم َ
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مال َشمـُُقء َةَ ،ور ْأي ُ ِ
ِ
ِ
مـ ِر َج ِ
مـ الر َج ِ
قسمك ا ْبم َـ َم ْمر َي َؿ َ -ط َؾ ْقم ِمف
مالَ ،ك ََلكم ُف م ْ
م َ
َ ََ ْ
مت ط َ
ٍ
ِ
ِ
قؿ
الس َال ُمَ -فنِ َذا َأ ْق َر ُب َم ْـ َر َأ ْي ُت بِف َش َب ًفا ُط ْر َو ُة ْب ُـ َم ْس ُعقدَ ،و َر َأ ْي ُت إِ ْب َمراه َ
 َط َؾق ِف الس َالمَ -فنِ َذا َأ ْقرب مـ ر َأي ُت بِ ِمف َشمبفا ص ِماح ُب ُؽ ْؿ َ -ي ْعـ ِمل َك ْػ َسم ُف-
ًَ َ
ْ
َ ُ َ ْ َ ْ
ُ
َو َر َأ ْي ُت ِج ْب ِر َيؾ َ -ط َؾ ْق ِف الس َال ُمَ -فنِ َذا َأ ْق َر ُب َم ْـ َر َأ ْي ُت بِ ِف َش َب ًفا ِد ْح َق ُة»}.
{}......
هذا اإلخقان لفؿا سمال قبؾ أن كـتفل ،وأكا أققل همذا الحمديث همق
محؾ السمال ،هذا الحمديث مما طالقتمف بشمؿائؾ الـبمل -صمؾك اهلل طؾقمف
وسؾؿ؟ هؾ فقف صػات الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ؟ أمامؽؿ الحديث،
خالد أططمقفؿ مفؾمة يتػؽمرون لؽمل يصمقر فقمف ،وأن همذا الحمديث مما
طالقتف بالباب؟ ترى العؾؿاء رحؿفؿ اهلل -حقـ يصـػقن همٓء إئؿة
ٓ تعتؼممدون أن الؿصممـػ هـمما اطتباصمما ،كقػؿمما اتػممؼ ،لفممؿ كظممر دققممؼ،
وأحقاكا يخػك الـظر طؾك كثقر مؿمـ جماء بعمدهؿ ،فقمف كثقمر ممـ العؾؿماء
تقجد يف تصاكقػف ما لق ..أو  ...اهلل -طز وجؾٕ -كػسـا يف الـظر فقفا مما
طرفـا ،ولؽـ لفؿ كظر خاص ،تػضؾ يا شقخ.
{}....
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كقػ أتعرف أكت صػة إبراهقؿ -طؾقف السالم.
ِ
ِ
مت بِم ِمف َش م َب ًفا
مـ َر َأ ْيم ُ
« َو َر َأ ْيم ُ
قؿ َ -ط َؾ ْقممف السم َمال ُمَ -فممنِ َذا َأ ْقم َمر ُب َمم ْ
مت إِ ْبم َمراه َ
ص ِ
اح ُب ُؽ ْؿ» ،أيـ الؿشبف والؿشبف بف؟ قالَ « :فنِ َذا َأ ْق َر ُب َم ْـ َر َأ ْي ُت بِ ِف َشم َب ًفا
َ
ص ِ
اح ُب ُؽ ْؿ» يعـل الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -صاحبؽؿ مـ هق؟ الـبمل
َ
طؾقف الصالة والسالمَ « ،أ ْقرب مـ ر َأي ُت بِف َشبفا ص ِماح ُب ُؽ ْؿ» ،مما صمػة
َ ًَ َ
َ ُ َ ْ َ ْ
إبراهقؿ؟
يف فرق أقرب شمبف ،أول شملء ٓحمظ مما قمال همق يؿاثؾمف يف فمرق يف
شبف يف مؿاثؾة هذا أوٓ.
وثاكقا :جاء بؾػظة أقرب يعـل أكف لقس مـ كؾ وجف ،صب لؿاذا أورد
الؿملممػ هـمما؟ هممؾ الؿؼصممقد هبمما أن كعممرف صممػات إبممراهقؿ طؾقممف
السالم؟ إذا طرفـا صػات كبقـا -طؾقف الصالة والسالم ،هؾ الؿؼصقد بمف
أن كعرف صػات الخؾقؾ طؾقف السالم -إذا طرفـا صػات الـبل -صؾك
اهلل طؾقف وسؾؿ؟ ،أو أن كؼصد أن كعمرف صمػات الـبمل -صمؾك اهلل طؾقمف
وسؾؿ -مـ معرفة صػة إبراهقؿ طؾقف السالم؟
{}......
-144-

الشمائل المحمدية
إول أضفر.
{}.....
محؽؿا.
ٓ اجعؾ الجقاب
ً
{}....
أن السمال هؾ الؿراد مـ سقاق الحديث أكا إذا طرفـا صػة محؿمد
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -طرفـا صػة إبراهقؿ؟{}....
ما فائمدة أكـما طرفـما صمػة إبمراهقؿ يف شمؿائؾ الـبمل -صمؾك اهلل طؾقمف
وسممؾؿ؟ هممذه شممؿائؾ خالصممة بممالـبل -صممؾك اهلل طؾقممف وسممؾؿ -لقسممت
بشؿائؾ إكبقاء؟
{}......
{}................
ٓ هق قالَ « :أ ْقرب مـ ر َأي ُت بِ ِف َشبفا ص ِ
اح ُب ُؽ ْؿ».
ًَ َ
َ ُ َ ْ َ ْ
{}.........
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مـ كسؾ إبراهقؿ ،صقب وغقرها التل قبؾفما ،يعـمل طمروة بمـ مسمعقد
ثؼػل طربل يعـمل مما همق بمم ... ..أكمف ممـ رجمال شمـقءة قبقؾمة ممـ قبائمؾ
القؿـ طرب ،مقسك طؾقف السالم ،-طقسك طؾقف السالم -رآه الـبل -
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -وهق أحؿر كلكؿا أخرج مـ ديؿاس أحؿر طقسمك
طؾقف السالم.
{}.........
ما فائدتف يف ذكر الشؿائؾ؟
{}......
هق إما أن تؽقن صػات إبمراهقؿ كاكمت معؾقممة طـمد العمرب ،فمذكر
الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -لفؿ ذلؽ ،أو أراد أن ُيؼرب الـبل -صمؾك
اهلل طؾقف وسؾؿ -لفؿ صػة إبراهقؿ فبمقـ أكمف قريمب ممـ الشمبف بمف -طؾقمف
الصممالة والسممالم -لؿمماذا؟ ٕن أن قممالُ « :طم ِمر َض َط َؾممل ْإَ ْكبِ َقمما ُءَ ،فممنِ َذا
الَ ،ك َلك ُف مِ ْـ ِر َج ِ
قسك َ -ط َؾ ْق ِف الس َال ُمَ -ض ْر ٌب مِ َـ الر َج ِ
مال َشمـُُق َء َة» همذا
ُم َ
طممام يعـممل يف رجممال شممـقءة ،يعـممل أن هقئتممؽ كرجممال شممـقءة ،هممؾ هممؿ
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أبصممروا مقسممك؟ ممما أبصممروه ،طقسممك هممؾ أبصممروا لؿمما ُشممبف بعممروة بممـ
مسعقد الثؼػل؟ ما أبصروه.
إذن هممق أراد أن يؼممرب لفممؿ صممػة مقسممك ،وصممػة جربيممؾ يف تشممبقف
بدحقة الؽؾبل وبصػة إبراهقؿ بلكف يشبف ،بلن إبراهقؿ يشمبف الـبمل -صمؾك
اهلل طؾقف وسؾؿ -تؼريبا ،صب ما فائدتف طـدكا يف الشؿائؾ؟ الؿملػ لؿاذا
أدخؾ يف الشؿائؾ؟ ٓ زال السمال قائؿا.
{}.........
مـ كسؾ إبراهقؿ كثقر ،إكبقاء بعد إبراهقؿ مـ كسؾ إبمراهقؿ ،قمريش
مـ ...
{}........
أن الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ..-فبجؾ الؿالئؽة الـبل -صؾك اهلل
طؾقف وسؾؿ -جربيؾ بدحقة ،يصقر بعد دحقة جربيؾ مثؾ البشر.
{}.......
واهلل هذا الحديث أورده الؿملػ هـما ،وأكما ٓ أطمرف سمبب إيمراده،
واهلل أطؾؿ :أكقد لفؿ كظر خاص اهلل أطؾؿ ،أكا ٓ أطؾؿ.
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{السمال فقف جقاب}
ٓ السمال فقف جقاب بعدما كـتفل ،إذا فتح اهلل طؾل أراجع الؾقؾمة ،أو
تبحثقن أكتؿ ،واهلل صقب يبحث ويجقبف بؽره ممـ كمالم العؾؿماء الجمائزة
بؽره طؾقف همق ،جمائزة غمدًً ا طؾمك همذا يبحمث ويؽتبفما يف ورقمة ويؼرأهما
قراءة صقبة ،يػفؿ السمال :لؿاذا أورده يف شؿائؾ الـبمل -صمؾك اهلل طؾقمف
وسؾؿ؟ ٓ يليت بلن إبمراهقؿ ُيشمبف همذا مما لـما طالقمة فقمف ،لؿماذا أورده يف
الشؿائؾ؟ كحـ أن لق ُقؾـا لؽ اسمتخرج لمل شمؿائؾ لؾـبمل -صمؾك اهلل
طؾقف وسؾؿ -مـ هذا الحديث أططـل ،أن ما هل الشؿؾة التل كلخمذها
مـ هذا الحديث ما هل؟ أكا واهلل ما أطؾؿ.
ٓ لؽـ هذا شرحـاه وبقـاه وقؾـا هذا اكتفقـا مـف كؾ الؽمالم لؽمـ هـما
الؿشبف.
الؿـمممذر
{حمممدثـا طبمممد اهلل بمممـ طبمممد المممرحؿـ ،حمممدثـا إبمممراهقؿ بمممـ ُ

ِ
الحزامل ،قال :حدثـا طبد العزيز بمـ أبمل ثابمت الزهمري ،قمال :حمدثـل
إسؿاطقؾ بـ إبراهقؿ ابـ أخل مقسك بـ ُطؼبة طـ مقسك بـ ُطؼبمة ،طمـ
َان َر ُس ُ
ُكُريب ،طـ ابـ طباس -رضل اهلل طـفؿا -قالَ « :ك َ
قل اهللِ َ -صؾك
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ِ
مؿ ُرئِممل َكممالـ ِ
اهلل َط َؾ ْقم ِمف َو َسممؾ َؿَ -أ ْف َ
مج الثـ ِق َتم ْق ِـ ،إِ َذا َت َ
مـ َبم ْق ِـ
م
ؾ
ؽ
م
ؾ
قر َي ْخم ُمر ُج مم ْ
َ
َ
ُ
َ
َثـََا َيا ُه»}.
هذا الحديث مر ،وقؾـا إكف حديث ضعقػ ما يصح ،مما فقمف ممر معـما
الؽالم طـ الثـايا.
وحديث أبق الطػقؾ مر معـا كؾفا ممرت معـما إحاديمث همذه البؼقمة
سبؼ الؽالم طؾك ما فقفا ،واهلل تعالك أطؾؿ.
السمال
أكا أريمد واحمد ..كمؿ سممال واحمد فؼمط ،أريمد واحمد يعطقـما ثمالث
صػات صحت مـ صػاتف طؾقف السالم -ذكركاها يف هذا الدرس لمقس
درس أمس هبذا الدرس الققم ثالث صػات ثبتت يف حؼف -طؾقف الصالة
والسالم -هبذا الققم؟ ،تػضؾ.
{}.....
شثـ الؽػقـ والؼدمقـ ،وما معـك شثـ الؽػقـ؟ غؾقظ العظام.
{}..........
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ضخؿ الرأس ،وضخؿ الؽمراديس همذه ثمالث صمػات طـمدك زيمادة
بعد.
{}........
سربة ..أحسـت جزاكؿ اهلل خقر ،غػر اهلل لؽؿ.
الؿ ُ
صقيؾ َ
{}..........
الؿػؾممج لؿمما قممالُ :مػؾممج
ٕكممف ضممعقػ ممما يصممح وتؽؾؿـمما طؾقممف يف ُ
إضراس ،واهلل أطؾؿ.
وصؾك اهلل طؾك محؿد ،والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
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السالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ ،والحؿد هلل رب العالؿقـ ،وصؾك اهلل
وسؾؿ وبارك طؾك طبد اهلل ورسقلف كبقـا محؿد وطؾك آلف وصحبف
أجؿعقـ.
الققم كبدأ -إن شاء اهلل -يف باب ما جاء يف خاتؿ الـبقة ،تػضؾ يا
شقخ.
{بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ ،الحؿد هلل ،وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا
محؿد وطؾك آلف وصحبف وسؾؿ ،الؾفؿ اغػر لـا ولشقخـا ولؾؿسؾؿقـ.
باب ما جاء يف خاتم النبوة
حدثـا أبق رجاء ُقتقبة بـ سعقد ،قال :حدثـا حاتؿ بـ إسؿاطقؾ طـ
الجعد بـ طبد الرحؿـ ،قال :سؿعت السائب بـ يزيد -رضل اهلل طـف،
قالت :ذهبت بل خالتل إلك الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،فؼالت :يا
رسقل اهلل إن ابـ أختل ِ
وجع ،فؿسح رأسل ودطا لل بالربكة ،وتقضل
فشربت مـ وضقئف ،وقؿت خؾػ ضفره ،فـظرت إلك الخاتؿ بقـ
الحجؾة}.
كتػقف ،فنذا هق مثؾ ِزر َ
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هذا هق الحديث إول يف باب خاتؿ الـبقة ،أو يف باب ما جاء يف
خاتؿ الـبقة ،قال :اإلمام حدثـا أبق رجاء ُقتقبة بـ سعقد وهق ابـ جؿقؾ
بـ صريػ البغالين الثؼػل ،وقد تؼدم ،وهق مـ الحػاظ الؿشفقريـ.
قال :حدثـا حاتؿ بـ إسؿاطقؾ ،وحاتؿ بـ إسؿاطقؾ الحارثل
خرج لف يف الؽتب الستة ،طـ الجعد بـ
مقٓهؿ الؿدين ،وهق ً
أيضا ثؼة ّ
طبد الرحؿـ ،وهق الجعد بـ طبد الرحؿـ بـ أوس ،وهق قد ُيصغر
خرج لف أصحاب الؽتب الستة سقى ابـ
أحقاكا فقؼال ُ
الجعقد ،وقد ّ
خرج مـ الصحقحقـ.
ماجة ،حديثف ُم ّ
قال :سؿعت السائب بـ يزيد وهق السائب بـ يزيد بـ سعقد
الؽـدي ،صحابل صغقر مـ صغار أصحاب الـبل -صؾك اهلل طؾقف
وسؾؿ ،وقد ُحج بف يف ُحجة القداع ولف سبع سـقـ ،وتلخرت وفاتف تقيف
سـة إحدى وتسعقـ ،ويؼال إكف آخر مـ مات بالؿديـة مـ أصحاب
الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.
يف هذا الحديث ذكر أن الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -دطا لف
بالربكة ،وثبت يف صحقح البخاري طـ الجعد بـ طبد الرحؿـ أكف أدرك
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ً
معتدٓ يعـل
أو رأى السائب ولف أربع وتسعقن حقٓ يعـل سـة ،قال
معتدل ما فقف أي شلء صرأ طؾقف مؿا يطرأ طؾك مـ بؾغ سـف ،فؼال لف
السائب بـ يزيد -رضل اهلل تعالك طـف :لؼد طؾؿت يعـل أيؼـ أن ما بل
مـ صحة السؿع والبصر إكؿا هق بربكة دطاء الـبل -صؾك اهلل طؾقف
وسؾؿ ،-هذا ثابت يف صحقح البخاري.
هذا الحديث أخرجف الؿملػ يف كتابف (الســ) أو يف كتابف
(الجامع) ٕن الجامع أولك مـ إصالق الســ ،ويطؾؼ طؾقف الســ لؽـ
الؿشفقر طـد العؾؿاء أكف هق الجامع يسؿك الجامع ،جامع الرتمذي،
وهذا الحديث أخرجف الؿملػ بنسـاده ومتـف يف جامعف.
خرج الحديث وهذا مفؿ طـدكا ،قالِ :
والزر:
ثؿ قال بعد ذلؽ لؿا ّ
والزر يؼال بقض لفا يعـل فسر ِ
الحجؾة ،قالِ :
الزر بالبقض،
ٕكف قالِ :زر َ
وسقليت الؽالم طؾقفا بعد قؾقؾ -إن شاء اهلل تعالك ،-وهذا الحديث
خرجف البخاري ومسؾؿ هبذا الؾػظ مـ حديث ُقتقبة بـ سعقد ،وأخرجف
ّ
أيضا مـ حديث طبد الرحؿـ بـ يقكس ،ومحؿد بـ طبقد اهلل
البخاري ً
خرجف مـ حديث
الؿدين ،وإبراهقؿ بـ حؿزة ،وكذلؽ اإلمام مسؾؿ ّ
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محؿد بـ طباد ،كؾفؿ طـ حاتؿ بـ إسؿاطقؾ ،فالحديث كؿا ترون
ثابت مـ صرق يعـل كؾفا تعقد إلك حاتؿ بـ إسؿاطقؾ.
{حدثـا سعقد بـ يعؼقب الطالؼاين ،حدثـا أيقب بـ جابر ،طـ
ِسؿاك بـ حرب ،طـ جابر بـ سؿرة -رضل اهلل طـف -قالَ « :ر َأ ْي ُت
ِ ِ
ِ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿُ -غد ٌة َح ْؿ َر ُاء مِ ْث ُؾ
ْال َخ َات َؿ َب ْق َـ َكت َػ ْل َر ُسقل اهلل َ -صؾك ُ
ِ
ام ِة»}.
َب ْق َضة ْال َح َؿ َ
خرج لف يف
قال :حدثـا سعقد بـ يعؼقب الطالؼاين وهق أبق بؽر ،لؿ ُي ّ
خرج لف أبق داود والـسائل والرتمذي.
الصحقحقـ ،إكؿا ّ
السحقؿل
قال :حدثـا أيقب بـ جابر وهق أيقب بـ جابر بـ سقار ُ
السحقؿل ،وهذا السحقؿل ،أبق سؾقؿان القؿامل
طؾك التصغقرٕ :ن فقف َ
مـ أهؾ القؿامة ،ثؿ بعد ذلؽ تحقل إلك الؽقفة فصار كقفقإ :ن كثقرا
يقجد يف الرتاجؿ يؼال :القؿامل ثؿ الؽقيف ،أو يؼال مثال الؿؽل ثؿ
البصري ،معـاه أكف كان يف مؽة ثؿ تحقل إلك البصرة ،والعؾؿاء بقـقا يف
كتب طؾقم الحديث أن الراوي إذا أقام يف بؾد أربع سـقات ،وقال
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بعضفؿ أقام فقف اثـل طشر سـة ُكسب إلقف ،يـسب إلقف ،وهذا الراوي
خرج طـد أبل داود والرتمذي.
ضعقػ ،وحديثف ُم ّ
طـ ِسؿاك بـ حرب ،وتؼدم لـا ِسؿاك بـ حرب بـ أوس بـ خالد
ُ
الذهؾل البؽري الؽقيف ،وتؼدم أن حديثف حسـ بشرصقـ ،مـ يذكر
هذيـ الشرصقـ؟ وهق سمالـا الققم
{}........
 أن تؽقن روايتف قبؾ آختالط{}.......
وأن تؽقن روايتف طـ غقر طؽرمة إٓ إذا كاكت مـ رواية
{}.......
أحسـت ،هذا جقاب تؿام جائزة الققم طـدكٕ :ن هذا صقب ٕكؽ
مذاكر يعـل مـتبف فرق بقـ واحد لؿا كطرح طؾقف أن سمال سابؼ ،ويف
واحد كعطقف السمال يف الدرس مباشرة.
إذن هق ِسؿاك بـ حرب قؾـا بشرصقـ:
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الشرط إول :أن ٓ يؽقن مـ روايتف طـ طؽرمةٕ :ن روايتف طـ
طؽرمة مضطربة ،وأن يؽقن إٓ إذا كان مـ رواية ُشعبة أو الثقري طـف
ففل صحقحة.
الشرط الثاين :أٓ تؽقن بعد آختالط ،أٓ تؽقن روايتف بعد
آختالط.
الحديث الذي طـدكا أن طـ ِسؿاك بـ حرب ،طؿـ؟ طـ جابر بـ
سؿرة ،طـ الصحابل جابر بـ سؿرة بـ جـادة السقائل ،وقد تؼدم وهق
صحابل ابـ صحابل ومات بعد سـة سبعقـ ،إذن هذا أن الحديث
لقس مـ روايتف طـ طؽرمة ،فالحديث صحقح ،أو حسـ يعـلٕ :ن
الحسـ يدخؾ يف الصحقحٕ :ن الحسـ هق أدين مراتب الصحقح.
خرجف الرتمذي يف جامعف ،وقال :حديث حسـ
وهذا الحديث ّ
صحقح ،صحح الحديث يف جامعف ،مع أكف مـ رواية أيقب بـ
ً
ضعقػا إٓ أن الحديث صحقحٕ :ن هذا
جابر ،لؽـ أيقب وإن كان
الحديث مؿا حػظف ،دلـا طؾك ذلؽ أكف قد تقبع طؾك هذا الحديث
تابعف الجؿاطة مـ الؽبار مـ هؿ ُشعبة بـ الحجاج ،وإسرائقؾ بـ
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يقكس بـ أبل إسحاق السبقعل ،والحسـ بـ صالح بـ حل ،وكؾ
هذه الروايات يف صحقح اإلمام مسؾؿ ،إذن ففذا الحديث حديث
خرج يف صحقح اإلمام مسؾؿ إٓ *فقف استثـك يف
صحقحُ ،م ّ
الرواية* إٓ ققلف فقفُ « :غدة حؿراء»ٕ :كف قال« :رأيت الخاتؿ بقـ
كتػل رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿُ -غدة حؿراء» الذي يف
الصحقح لقس فقف ُغدة حؿراء ،كؾؿة ُغدة حؿراء.
الحديث صبعا ُمخرج يف صحقح اإلمام مسؾؿ مـ رواية إسرائقؾ طـ
ِسؿاك أكف سؿع جابر بـ طبد اهلل يؼقلَ « :و َر َأ ْي ُت ْال َخ َات َؿ ِطـْ َد َكتِ ِػ ِف مِ ْث َؾ
ِ
ام ِة ُي ْشبِ ُف َج َس َد ُه» ،وهـا يؼقلُ « :غدة حؿراء» ،بعض العؾؿاء
َب ْق َضة ْال َح َؿ َ
استـؽر هذا ُ
الغدة الحؿراءٕ :ن وصػفا بالحؿراء يػرتق طـ وصػ
الجسدٕ :كف لق كاكت مثؾ جسده ُمشرب ُبحؿرة ما تؿقزت طـ جسده،
ولؿا قالُ « :غدة حؿراء» احتاج بعض العؾؿاء إلك تلويؾفا بتؽؾػ،
ولؽـ لؿا قالُ « :غدة حؿراء» دل طؾك تؿقز هذه الغدة طـ بؼقة جسده -
طؾقف السالم -بؾقن مخالػ ولق كان مثؾ جسده ما مؿقزها بالؾقن.
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ومـ هـا هذه ما وردت يف رواية إسرائقؾ قال« :يشبف جسده»،
أيضا
والحديث هذا كؿا قؾـا يف صحقح اإلمام مسؾؿ أصال ،وقد رواه ً
ابـ حبان مـ صريؼ روح طـ ُشعبة طـ ِسؿاك « َر َأ ْي ُت ْال َخ َات َؿ ال ِذي َب ْق َـ
قل اهللِ
ِ
ِ
ِ
َكتِ َػل َر ُس ِ
ام ِة َل ْق ُك َفا َل ْق ُن
ك
ؾ
ص
َ
اهلل َط َؾ ْقف َو َسؾ َؿ -م ْث َؾ َب ْق َضة ْال َح َؿ َ
ُ
ْ
ِ ِ
خرج الحديث ،ولؽـ الؾػظ لػظ ُشعبة مـ رواية
َج َسده» ،اإلمام مسؾؿ ّ
روح طـد ابـ حبان قال« :لقهنا لقن جسده» وهذا مثؾ الرواية السابؼة
«يشبف جسده».
فعؾؿ هبذا أن ققلفُ « :غدة حؿراء» أهنا ضعقػة ،وأصؾ الحديث
صحقح ،ولؽـ الؾػظة هذه فقفا ضعػ ،أو ضعقػ أو مـؽرة ،بؾ
مـؽرة.
{}..........
واهلل يؿؽـ ..هق العادة أن يحؿؾ طؾك أضعػ مـ يف اإلسـاد ،وهذا
ضعقػ أصال وققبؾ  ..أن الحديث محػقظ طـ سعقد بـ يعؼقب
الطالؼاين ثؼة ،ففذا أن خالػ غقره مـ الثؼات خالػ فقف إسرائقؾ
فؼط ،أققل يؽػل أكف يخالػ إسرائقؾ ،ثؿ إن الحديث معروف ما يف
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هذه الؾػظة حتك مـ غقر هذه الطرق ما حد روى هذه الؾػظة إٓ هق مع
ضعػف فدل طؾك أهنا لػظة مـؽرة ،لؽـ أصؾ الحديث صحقح.
{حدثـا أبق ُمصعب الؿديـل ،حدثـا يقسػ بـ الؿاجشقن طـ أبقف
طـ طاصؿ بـ طؿر بـ قتادة طـ جدتف ُرمقثة -رضل اهلل طـفا ،-قالت:
«س ِؿع ُت رس َ ِ
ِ
اء َأ ْن ُأ َقب َؾ ْال َخ َات َؿ
اهلل َط َؾ ْقف َو َسؾ َؿَ -و َل ْق َأ َش ُ
َ ْ َ ُ
قل اهلل َ -صؾك ُ
ٍ
ال ِذي بقـ َكتِ َػق ِف مِـ ُقربِ ِف َل َػع ْؾ ُت ،ي ُؼ ُ ِ ِ
ِ
اهلل َطـْ ُف-
َ
َ
َْ َ ْ ْ ْ
قل ل َس ْعد ْب ِـ ُم َعاذ َ -رض َل ُ
اتْ :اه َتز َل ُف َط ْر ُش الر ْح َؿ ِـ»}.
َي ْق َم َم َ
الزهري
قال الؿملػ :حدثـا ُمصعب الؿدين وهق أحؿد بـ أبل بؽر ُ
خرج يف الؽتب الستة ثؼة.
الؿدين ،وهق حديثف ُم ّ
قال :حدثـا يقسػ بـ الؿاجشقن ،أو الؿاجشقن بضؿ الجقؿ
ِ
اجشقن ،قال :حدثـا يقسػ بـ الؿاجشقن،
وكسرها،
الؿاجشقن أو الؿ ُ
ويقسػ بـ يعؼقب بـ أبل سؾؿة الؿاجشقن ،ويؽـك بلبل سؾؿة ،مـ
خرج يف الؽتب الستة سقى أبل داود.
أهؾ الؿديـة وحديثف ُم ّ
قال :طـ أبقف ،أبقف هق يعؼقب بـ أبل سؾؿة الؿاجشقن ،صبعا همٓء
مـ الؿقالل ،هق وأبقه مـ الؿقالل ،وهؿ مـ الرواة الؿعروفقـ ،أبقه
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يعؼقب بـ أبل سؾؿة الؿاجشقن ،وهق أيضا مدين لؽـف دون ابـف ،لؽـ
يف الرواية دون ابـف يعـل آبـ ثؼة وإب أقؾ مـف صدوق إب،
خرج يف صحقح اإلمام مسؾؿ وأبل داود ،والرتمذي
وحديث إب ُم ّ
خرج لف
فؿ ّ
خرج لف البخاري وٓ الـسائل ،أما آبـ ُ
وابـ ماجة أي لؿ ُي ّ
يف الؽتب الستة سقى أبل داود.
قال :طـ طاصؿ بـ طؿر بـ قتادة ،وهق طاصؿ بـ طؿر بـ قتادة بـ
خرج
الـعؿان إوسل إكصاري ،أبق طؿر الؿدين ،وهق ثؼة وحديثف ُم ّ
يف الؽتب الستة ،طـ جدتف ُرمقثة بضؿ الراء وفتح الؿقؿ وإسؽان القاء
رمقثة ،وهل ُرمقثة إكصارية يؼال إن لفا حديثقـ يعـل هل مـ
الصحابقات الؿؼالت يف الرواية يعـل قؾقؾ مـ الـساء مـ يؽقن
حديثفـ كثقر إٓ أزواج الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،أو كبار
الصحابقات -رضل اهلل طـفؿ.
وققلف :يؼقل لسعد بـ معاذ ..إذن هذا الحديث أخرجف الطرباين مـ
صريؼ أبل ُمصعب شقخ الرتمذي ،ولؿ يتػرد بف أبق مصعب بؾ تقبع
طؾقف ،تابعف طؾقف جؿاطة مـفؿ إبراهقؿ بـ أبل العباس ،وسؾقؿان بـ
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داود الفاشؿل طـد اإلمام أحؿد ،ويعؼقب بـ ُحؿقد طـد بـ أبل طاصؿ
يف أحاد ،وأبق القلقد الطقالسل ،كؿا رواه الطحاوي يف ُمشؽؾ أثار
والطرباين يف الؽبقر ،وقرن الطرباين معف مقسك بـ إسؿاطقؾ يف كتابقف
الؽبقر وإوسط ثؿ ذكر يف إوسط أن هذا الحديث ٓ يروى طـ ُرمقثة
إٓ هبذا اإلسـاد ،وأكف تػرد بف يقسػ الؿاجشقن ،كؾفا يعـل هذا حديث
فرد تػرد بف.
هذا الحديث تػرد بف يقسػ بـ يعؼقب الؿاجشقن طـ أبقف ،وأبقه
كؿا قؾـا صدوق فالحديث حسـ ،لؽـ اهتزاز طرش الرحؿـ لؿقت
سعد بـ معاذ ثابت يف الصحقحقـ مـ حديث جابر ،ويف صحقح مسؾؿ
مـ حديث أكس بـ مالؽ -رضل اهلل تعالك طـف ،-وسعد بـ معاذ مؿـ
أسؾؿ بقـ العؼبتقـ إولك والثاكقة ،وهق سقد إكصار يف وقتف ،وتقيف -
رضل اهلل طـف -يعـل بعد إصابتف بغزوة إحزاب والخـدق تقيف ولف
سبع وثالثقن سـة -رضل اهلل تعالك طـف وأرضاه.
ولبعض العؾؿاء تلويالت يف اهتز العرش الرحؿـ ،واهتز العرش،
أو َلف العؾؿاء وأخرجقه طـ ضاهره كؾفا أغالط بـاء طؾك بعضفا طؾك
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أمقر طؼدية كلن بعضفؿ ألغك كؾؿة الرحؿـ واطتؿد طؾك رواية اهتز لف
العرش ،وقال إن الؿراد اهتز لف العرش أي السرير الذي يحؿؾ طؾقف
الؿقت وهذه ما هل مـؼبة لسعد بـ معاذ -رضل اهلل طـف ،-لؽـ اهتز
العرش الرحؿـ اهلل أطؾؿ كقػقة ثبقتف ،اهتز اهتز العرشٕ :ن لؿا اهتز
طرش الرحؿـ لؿقت سعد بـ معاذ معـاه أن لسعد طـد اهلل -طز وجؾ-
قدرا ،فنخراجف طـ ضاهره يذهب بؼدر سعد بـ معاذ ،ويجعؾ غقره
ً
مشارك لف فقف وٓ مزية لسعد يف ذلؽ.
أما كقػقة اهتزاز طرش الرحؿـ فاهلل أطؾؿ هذه مـ إمقر التل لؿ
يليت تػصقؾفا يف إحاديث ،وكػك بالؿرء أن يؼػ طـد حدود الـصقص
الشرطقة ٓ يتجاوزه إلك غقرها.
هذا الحديث كؿا قؾـا إسـاده صحقح ،واهتزاز طرش الرحؿـ ثابت
يف الصحقحقـ ،وقد صحح هذا الحديث الحافظ ابـ مـدة ،وذكر
الذهبل يف العؾق أن إسـاده صالح ،لؽـ كؿا ترون الحديث يعـل ضاهره
-إن شاء اهلل -أكف حديث حسـ أو صحقح.
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{حدثـا أحؿد بـ طبدة الضبل ،وطؾل بـ حجر ،وغقر واحد ،قالقا:
حدثـا طقسك بـ يقكس طـ طؿر بـ طبد اهلل مقلك ُغػرة ،قال :حدثـل
إبراهقؿ بـ محؿد مـ ولد طؾل بـ أبل صالب ،قال :كان طؾل -رضل
اهلل طـف -إذا وصػ رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،-فذكر الحديث
ِ
ِ ِ
قـ»}.
بطقلف ،وقالَ « :ب ْق َـ َكت َػ ْقف َخ َات ُؿ الـ ُبقةَ ،و ُه َق َخ َات ُؿ الـبِق َ
هذا الحديث حديث طؾل -رضل اهلل طـف -وقد تؼدم لؽـ ٓ بلس
كعقد اإلسـاد تذكقرا بفٕ :ن كؿا قؾـا قراءة إساكقد ومعرفة الرواة مع
التؽرار -إن شاء اهلل -تػقد.
خرج لف مسؾؿ وأصحاب الســ،
أحؿد بـ طبدة الضبل قؾـا هذا ّ
خرج لف اإلمام
وطؾل بـ ُحجر بـ إياس السعدي البغدادي وهذا ّ
البخاري ومسؾؿ ،والرتمذي والـسائل ،وهق ثؼة حافظ شفقر.
قال« :وغقر واحد».
قال :حدثـا طقسك بـ يقكس ،وطقسك بـ يقكس مر معـا وهق بـ أبل
خرج يف
إسحاق السبقعل كقيف أخق إسرائقؾ وهق ثؼة ثبت حديثف ُم ّ
الؽتب الستة.
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طـ طؿر بـ طبد اهلل مقلك ُغػرة بضؿ الغقـ ،وهذا راو ضعقػ
خرج لف أبق داود والرتمذي.
ّ
قال :حدثـل إبراهقؿ بـ محؿد مـ ولد طؾل بـ أبل صالب ،قؾـا
إبراهقؿ ٓ بلس بف صدوق ٓ بلس بف يعـل صدوق ٓ بلس بف لؽـف لؿ
يدرك جده طؾل بـ أبل صالبٕ :ن هق إبراهقؿ بـ محؿد بـ طؾل بـ
أبل صالب أي أن أباه هق محؿد بـ الحـػقة ،يسؿك ابـ الحـػقة كسبة
تؿققزا لف طـ أبـاء فاصؿة -رضقان اهلل طؾقفؿ ،-وهذا الراوي
إلك أمف،
ً
ذكره ابـ حبان يف ثؼات ،وثؼف العجؾل ،وهق يعـل صدوق ٓ بلس بف أو
فقق ذلؽ ،إذن هذا الحديث كؿا مر معـا حديث ضعقػ فقف طؾتان:
أوٓ :طؿر بـ طبد اهلل بـ ُغػرة وهذا ضعقػ.
والثاين :آكؼطاع بقـ إبراهقؿ وبقـ طؾل بـ أبل صالب ،وهذا
خرجف يف
الحديث هق الحديث الطقيؾ الذي تؼدم لـا ،والرتمذي لؿا ّ
الجامع ذكر أن إسـاده لقس بؿتصؾ.
{حدثـا محؿد بـ بشار ،حدثـا أبق طاصؿ ،حدثـا طزرة بـ ثابت،
ُ
القشؽري ،قال :حدثـل أبق زيد طؿرو بـ
قال :حدثـل ِطؾباء بـ أحؿر
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أخطب إكصاري -رضل اهلل طـف -قال :قال لل رسقل اهلل -صؾك اهلل
ِ
ٍ
ام َس ْح َض ْف ِريَ ،ف َؿ َس ْح ُت َض ْف َر ُه،
طؾقف وسؾؿَ « :يا َأ َبا َز ْيدْ ،اد ُن مـل َف ْ
ات
َف َق َق َع ْت َأ َصابِ ِعل َط َؾك ْال َخ َات ِؿُ .ق ْؾ ُتَ :و َما ْال َخ َات ُؿ؟ َق َالَ :ش َع َر ٌ
ات»}.
ُم ْج َت ِؿ َع ٌ
قال اإلمام الرتمذي :حدثـا محؿد بـ بشار وهق ابـ طثؿان العبدي
الؿعروف ببـدار وهق ثؼة وقد تؼدم.
قال :حدثـا أبق طاصؿ ،وهق أبق طاصؿ الضحاك بـ مخؾد بـ
خرج يف الؽتب
الضحاك الشقباينُ ،يعرف بلبل طاصؿ الـبقؾ ،وحديثف ُم ّ
الستة وهق ثؼة ،الؿشفقر والؿعروف هق الذي ضبطف الحافظ يف تبصقر
الؿـتبف والؿعروف أكف طاصؿ أكف يؼال لف أبق طاصؿ الـبقؾ بالتؽبقر
الـبقؾ ،لؽـ الؿـاوي يف شرحف ضبطف بالتصغقر الـ َب ْقؾ ،وٓ أطرف لف
ً
سؾػا يف هذا ،واهلل أطؾؿ لؽـ مشفقر الـبقؾ معروف أن الـبقؾ هذا ،قال
أكف لؿا هق مـ الرواة طؾل بـ ُجرير لؿا كاكقا بالبصرة ،وقدم فقؾ إلك
البصرة ،الـاس جػؾت تشاهد هذا الػقؾ ،جػؾقا يعـل صالب العؾؿ
وغقر صالب العؾؿ ،إٓ أبا طاصؿ هذا لؿ يـجػؾ ما ذهب ،فسللف ابـ
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ُجرير ،فؼال ٓ :أبغل بؽ بدٓ أو كحق هذه العبارة ،فسؿاه يؼقلقن فؾؼبف
بالـبقؾ.
يؼال أكف لؼب بالـبقؾٕ :كف كان يؾبس الؿالبس الحسـة أي لف مظفر
حسـ ،فؽان إذا جاء إلك الدرس ،يؼقل لف ابـ ُجرير :جاء الـبقؾ ،صبعا
هذا الؾباس الحسـ ،اكظر الؾباس حسـ مع أكف مقصقف ابـ الضحاك
طابدا ،وٓ تـايف بقـفا ،لبس الؿالبس الحسـة مـ
يف ترجؿتف بلكف كان ً
العبادة إذا ُقصد بف إخذ بشرع اهلل -طز وجؾ ،ابـ طباس -رضل اهلل
طـف -هق مـ هق ابـ طباس كان يف العبادة ،كان يف خديف خطقط مـ
الحؾؾ غالقة إثؿان،
البؽاء مـ خشقة اهلل ،ومع ذلؽ ذكره أكف يؾبس ُ
يؾبس ُحؾال غالقة إثؿان يتجؿؾ ،وهذا ٓ يتعارض بلهؾف ٓ مع العبادة
وٓ مع الزهدٕ :ن الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -قالَ َٓ « :ي ْد ُخ ُؾ ا ْل َجـ َة
َم ْـ َك َ
ان فِل َق ْؾبِ ِف مِ ْث َؼ ُال َذر ٍة مِ ْـ كِ ْب ٍر» ،فؼال :رجؾ يا رسقل اهلل الرجؾ
يحب أن يؽقن ثقبف حسـا وكعؾف حسـا ،فؼال -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:
« ْالؽِ ْب ُر َب َط ُر ْال َحؼ َو َغ ْؿ ُط الـ ِ
اس».
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فالؾباس الحسـ لقس مـ الؽرب ،لقس خروجا طـ ديـ اهلل أن يرى
﴿و َأما بِـ ِ ْع َؿ ِة َرب َؽ َف َحد ْ
ث﴾ [الضحك،]11 :
أثر كعؿة اهلل طؾك طبده َ
وٓ تعارض حتك مع الزهدٕ :ن الزهد كؿا قال بعض العؾؿاء لقس
الزهد أن ٓ يؽقن يف يدك مال ،الزهد أن يؽقن الؿال يف يدك وٓ يتعؾؼ
بف قؾبؽ ،ولفذا الصحابة -رضل اهلل طـفؿ -كاكقا هؿ أكؿؾ الـاس
هدا مع ذلؽ كان فقفؿ تجارة وكان فقفؿ بقع وشراء وكان فقفؿ ما
ُز ً
كان ،تعرفقن أم الؿممـقـ طائشة ،وطبد الرحؿـ بـ طقف ،وطثؿان هؿ
سادات الزهاد العباد -رضل اهلل طـفؿ ،-يعـل طثؿان -رضل اهلل طـف-
يؼقل الذهبل ثبت بإساكقد الصحقحة أكف كان يؼقم بالؼرآن يف لقؾة وهق
مـ كبار التجار ٓ ،طالقة لفذا هبذا ،إٓ إذا خالػ اإلكسان يف أحدهؿا
شرع اهلل -طز وجؾ -هـا يليت محؾ الـظر.
قال :حدثـا طزرة بـ ثابت ،إسؽان الزاي َط ْزرة بـ ثابت ،هق طزرة
بـ ثابت بـ أبل زيد إخطب ،إكصاري البصري ،وهق ثؼة وحديثف
خرج طـد الشقخقـ وطـد الرتمذي والـسائل وابـ ماجة.
ُم ّ
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ُ
القشؽريِ ،طؾباء بؽسر العقـ وإسؽان
قال :حدثـل ِطؾباء بـ أحؿر
ُ
خرج يف صحقح
الالمِ ،طؾباء بـ أحؿر
القشؽري ،وهق ثؼة وحديثف ُم ّ
اإلمام مسؾؿ وطـد الرتمذي والـسائل وابـ ماجة.
قال :حدثـا أبق زيد طؿرو بـ أخطب إكصاري ،صحابل جؾقؾ،
هق مشفقر ُبؽـقتف أبق زيد ،واسؿف كؿا ساق الؿملػ طؿرو بـ أخطب
إكصاري ،قد غزى مع الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -ثالث طشرة
غزوة ،وتجاوز سـف حقـ مات مائة سـة -رضل اهلل تعالك طـف وأرضاه.
جاء يف بعض الروايات أكف لؿا مسح ضفر الـبل -صؾك اهلل طؾقف
وسؾؿ -دطا لف الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -أن اهلل -طز وجؾ-
ُيجؿؾف ،يؼقل :فؿات ولؿ يعـل يؾحؼف شلء مؿا يؾحؼ مـ كان يف سـف،
والحديث هذا أخرجف اإلمام أحؿد -رحؿف اهلل -طـ أبل طاصؿ الـبقؾ.
طـدكا يف هذا الحديث قال« :شعرات مجتؿعات» رواية اإلمام
ات
أحؿد طـ أبل طاصؿ الضحاك الذي يف اإلسـاد طـدكا قالَ « :ش َع َر ٌ
ات َط َؾك َكتِ ِػ ِف» ،يعـل زاد كؾؿة« :طؾك كتػف» ،وهذا مقضع
ُم ْج َت ِؿ َع ٌ
الخاتؿ ،أما إول« :شعرات مجتؿعات» هل متعؾؼة بؿادة الخاتؿ ،مـ
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أي شلء يتؽقن الخاتؿ هذا؟ فزاد اإلمام أحؿد يف الرواية ،وأخرجف أبق
يعؾك وابـ حبان يف صحقحف مـ حديث طؿرو بـ الضحاك طـ أبقف أبل
طاصؿ قالَ « :ش ْع ٌر ُم ْج َت ِؿ ٌع َط َؾك َكتِ ِػ ِف» مثؾ رواية اإلمام أحؿد ،وأخرجف
أيضا الحاكؿ مـ رواية طبد بـ ُحؿقد طـ أبل طاصؿ ،وقال« :شعر
مجتؿع طـد كتػف» ،وصحح إسـاده الحافظ الحاكؿ رحؿف اهلل،-
أيضا مـ رواية حرمل بـ طؿارة طـ طزرة
وخرج الحديث اإلمام أحؿد ً
ّ
إكصاري ،والحديث هذا حديث صحقح قد صححف الحاكؿ ،هذا
الحديث كؿا ترون حديث صحقح لف طـ طزرة إسـادان حرمل بـ
طؿارة.
الحسقـ بـ ُحريث ُ
الخزاطل ،حدثـا طؾل بـ
{حدثـا أبق طؿار ُ
ُحسقـ بـ واقد ،حدثـل أبل ،قال :حدثـل طبد اهلل بـ ُبريدة ،قال:
سؿعت أبل ُبريدة ،يؼقل :جاء سؾؿان الػارسل -رضل اهلل طـف -إلك
رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -حقـ قدم الؿديـة بؿائدة طؾقفا
ُرصب ،فقضعفا بقـ يدي رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،-فؼالَ « :يا
َس ْؾ َؿ ُ
ان! َما َه َذا؟» فؼال :صدقة طؾقؽ وطؾك أصحابؽ ،فؼالْ « :ار َف ْع َفا:
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َفنِكا َٓ َك ْل ُك ُؾ الص َد َق َة» ،قال :فرفعفا فجاء الغد بؿثؾف فقضعف بقـ يدي
رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،-فؼالَ « :ما َه َذا َيا َس ْؾ َؿ ُ
ان؟» فؼال:
هدية لؽ ،فؼال رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿٕ -صحابف:
« ْاب ُس ُطقا» ثؿ كظر إلك الخاتؿ طؾك ضفر رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقف
وسؾؿ ،فآمـ بف ،وكان لؾقفقد فاشرتاه رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقف
وسؾؿ -بؽذا وكذا درهؿا طؾك أن يغرس لفؿ كخال فقعؿؾ سؾؿان فقف
حتك ُتطعؿ ،فغرس رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -الـخؾ إٓ كخؾة
واحدة غرسفا طؿر -رضل اهلل طـف -فحؿؾت الـخؾ مـ طامفا ،ولؿ
تحؿؾ كخؾة ،فؼال رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿَ « :-ما َش ْل ُن َه ِذ ِه؟»
فؼال طؿر :يا رسقل اهلل أكا غرستفا فـزطفا رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقف
وسؾؿ -فغرسفا فحؿؾت مـ طامفا}.
الحسقـ بـ ُحريث
قال اإلمام -رحؿف اهلل :حدثـا أبا طؿار ُ
ُ
الخزاطل ،وهق مقلك لخزاطة ولقس مـ صؾبقتفؿ ولقس مـفؿ مـ
خرج طـد الشقخقـ وأبل
مقالقفؿ ،وأبق طؿار الؿروزي ثؼة ،حديثف ُم ّ
داود والرتمذي والـسائل.
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قال :حدثـا طؾل بـ حسقـ بـ واقد ،وهق طؾل بـ حسقـ بـ واقد
خرج طـد مسؾؿ وأصحاب
الؿروزي ،وهق صدوق لف أوهام ،وحديثف ُم ّ
الســ.
الحسقـ بـ واقد الؿروزي ،أبق طبد
قال :حدثـل أبل الحسقـ ،وهق ُ
خرج لف اإلمام مسؾؿ وأصحاب الســ ،وأما
اهلل الؼاضل ،وهق ثؼة وقد ّ
خرج لف تعؾقؼا.
خرج لف مقصقٓ وإٓ ما ّ
البخاري فؾؿ ُي ّ
الحصقب طؾك
قال :حدثـل طبد اهلل بـ ُبريدة ،وطبد اهلل بـ ُبريدة بـ ُ
الحصقب ،طبد اهلل بـ ُبريدة
التصغقر بالحاء الؿفؿؾة وطؾك التصغقر بـ ُ
الحصقب إسؾؿل أبق سفؾ ،قاضل مرو ،ولذلؽ يؼال لف أبق سفؾ
بـ ُ
خرج يف الؽتب الستة.
الؿروزي ،وهق ثؼة وحديثف ُم ّ
الحصقب إسؾؿل ،أسؾؿ -
قال :سؿعت أبل ُبريدة ،هق ُبريدة بـ ُ
رضل اهلل طـف -قبؾ بدر وكاكت وفاتف سـة ثالث وستقـ ،وحديثف
خرج يف الؽتب الستة.
ُم ّ
يؼقل :جاء سؾؿان الػارسل ،هق سؾؿان الػارسل أبق طبد اهلل،
ويؼال لف سؾؿان الخقر ،كؿا يف الحديث طـدكا كان رققؼا ُ
فاشرتي -
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رضل اهلل تعالك طـف ،-وكاكت أول مشاهده الخـدق ،ومات سـة أربع
صقيال حتك قال بعضفؿ ُطؿر ثالثؿائة
ً
وثالثقـ ،وققؾ يف طؿره أكف طؿر
سـة ،لؽـ الذهبل أكؽر هذا ،وأكف تتبع ما وجده ،هق ُطؿر لؽـ ما بؾغ
ثالثؿائة سـة.
هذا الحديث أخرجف اإلمام أحؿد وابـ أبل شقبة والحاكؿ
خرجقه مـ صريؼ زيد
وصححف الحاكؿ طؾك شرط اإلمام مسؾؿ كؾفؿ ّ
الحسقـ هـا ،يعـل
الحسقـ بـ واقد ففق متابع لعؾل بـ ُ
الحباب طـ ُ
بـ ُ
الحباب،
الحسقـ قؾـا صدوق لف أوهام قد تابعف طؾقف زيد بـ ُ
طؾل بـ ُ
الحسقـ
الحباب قريب مـف ،إذن هق الحديث يعـل ثابت إلك ُ
وزيد بـ ُ
بـ واقد ،وبؼقة إسـاد الحديث ثؼات رجال ثؼات الحديث ،والحديث
محػقظ مـ صرق كثقرة.
هذا الحديث هق قصة إسالم سؾؿان الػارسل -رضل اهلل تعالك
ً
طـفُ -خ ّرج مـ صرق كثقرةُ ،
ومختصرا يف قصتف لؿا كان
مطقٓ
وخ ّرج
ً
طؾك ديـ الؿجقس ،ثؿ ذهب إلك الشام وتـصر يطؾب الفدى ،ثؿ كان
يف طـد راهب أو أسؼػ وطاش معف دهره حتك تقيف ،فرأى مـ طؿؾف ما
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ٓ يتقافؼ مع ما أضفره مـ الدياكة ،إذ كان يجؿع الصدقات ويلخذها،
فؾؿ تقيف أبؾغ ققمف بؿقضع ما كان فؾؿ يدفـقه وطرفقا حالف ،ثؿ تـؼؾ
يبحث وٓزم أكثر مـ راهب يف أماكـ متعددة مـ إرض ،كؾؿا قربت
وفاة مـ هق طـده سللف مـ يذهب إلقف فقذهب إلك الراهب الػالين حتك
وصؾ إلك آخر راهب فدلف طؾك خروج الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ،-
فجاء إلك الؿديـة ،جاء يبحث ويسلل ثؿ قدم إلك الؿديـة فآمـ بالـبل -
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،ويف هذا الحديث أكف -رضل اهلل تعالك طـف -كظر
أو طرف كبقة الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -بلمريـ أخربهؿ هبؿا
الراهب :أكف يؼبؾ الفدية وٓ يلكؾ الصدقة ،وأن طؾقف خاتؿ يف ضفره
خاتؿ.
ففـا طرض طؾك الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -هدية فؼبؾفا،
وطرض طؾقف صدقة فؾؿ يؼبؾفا لؿ يلكؾ مـفا ،ثؿ كظر إلك خاتؿ الذي
خرج مـ صريؼ
ضفر الـبل طؾقف الصالة السالم -فآمـ ،هذا الحديث ُم ّ
كثقرة ففق محػقظ الحديث ٓ إشؽال فقف ،والخاتؿ قصة الخاتؿ
محػقضة ،لؽـ يبؼك أن هذه الرواية هل إسـادها صحقح ،لؽـ يبؼك أن
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فقفا بعض الزيادات الؿستغربة التل قد تؽقن مـؽرة يف هذه الرواية،
لؽـ الخاتؿ الذي هق مقضع الشاهد طـدكا وجؿؾة الحديث ٓ شؽ أهنا
صحقحة ،إذن ففذا الحديث بالـسبة لؿقضقع الدرس أو الباب الذي
طؼده الؿملػ الحديث هق يعـل حديث صحقح يف الؾػظ الؿذكقر.
القضاح ،حدثـا أبق طؼقؾ
{حدثـا محؿد بـ بشار ،حدثـا بِشر بـ َ
الدورقل طـ أبل كضرة العققل ،قال :سللت أبا سعقد ُ
الخدري -رضل
اهلل طـف -طـ خاتؿ رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -يعـل خاتؿ
ان فِل َضف ِر ِه ب ْضع ٌة َك ِ
الـبقة ،فؼالَ « :ك َ
اش َز ٌة»}.
ْ َ َ
قال :حدثـا محؿد بـ بشار وهق العبدي وقد تؼدم الؿعروف ببـدار.
القضاح ،هق بشر بـ القضاح البصري أبق
قال :حدثـا بِشر بـ َ
الفقثؿ ،ذكره ابـ حبان يف الثؼات ،وذكر طبد العزيز بـ معاوية الؼرشل
أكف مـ خقار الؿسؾؿقـ ،لؽـ معاوية يعـل فقف أيضا كقع مـ الؾقـ كػس
معاوية ،والحافظ ابـ حجر صـػف طؾك أكف صدوق ،واهلل أطؾؿ.
قال :حدثـا أبق َطؼقؾ الدورقل ،أبق طؼقؾ هـا بػتح العقـٕ :ن فقف
ُطؼقؾ وفقف َطؼقؾُ ،طؼقؾ بـ خالد ،لؽـ هـا أبق َطؼقؾ بػتح العقـ ،وهق
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خرج لف البخاري
بشقر بـ ُطؼبة الـاجل السامل ،مـ أهؾ البصرةّ ،
ومسؾؿ.
العققل بػتح العقـ والقاو ،وهق الؿـذر بـ
قال :طـ أبل كضرة َ
مالؽ بـ ُقطعة العبديُ ،
الؼطعة بضؿ الؼاف وفتح الطاء وهق مشفقر
ُبؽـقتف ،أبق كضرة مشفقر ُبؽـقتف أكثر مـ شفرتف باسؿف ،وهق مـ أهؾ
فخرج لف
البصرة
وخرج لف مسؾؿ وأصحاب الســ ،وأما البخاري ّ
ّ
ً
تعؾقؼا.
قال :سللت أبا سعقد ُ
الخدري ،هق سعد بـ مالؽ بـ سـان
إكصاري الخزرجل ،هق وأبقه صحابقان تقيف سـة ثالث وستقـ ،أو
أربع وستقـ ،أو بعد ذلؽ.
الحديث هذا أخرجف البخاري يف التاريخ الؽبقر ،والدوٓبل ابـ
القضاح هذا ،ورواه اإلمام
قـة ،وبـ ُجرير يف تاريخف مـ صريؼ بِشر بـ َ
أحؿد مـ صريؼ طبد اهلل بـ مقسرة طـ طتاب البؽري طـ أبل سعقد،
لؽـ طتاب لؿ يقثؼف سقى ابـ حبان ،ذكره ابـ حبان يف ثؼات ،وابـ
مقسرة ضعقػ ،إذن فالؿتابعة لؿ تثبت أصال إلك طتاب ،فقبؼك طـدكا
-175-

الشمائل المحمدية
حديث بشر بـ القضاح فؼطٕ :كف قؾـا أن بشر بـ القضاح صـػف ابـ
حجر طؾك أكف صدوق ،وهذا محؾ تردد ٓ سقؿا الحديث الذي قال:
«كان يف ضفره بضعة كاشزة» ،والبضعة هل الؼطعة مـ الؾحؿ ،وسقليت
الؽالم طؾقفا -إن شاء اهلل تعالك ،-فالحديث قد يؽقن حسـا ،لؽـ
القضاح.
لقس مجزوما بفٕ :ن حال بِشر بـ َ
{حدثـا أحؿد بـ ِ
الؿؼدام أبق إشعث العجؾل البصري ،أخربكا
حؿاد بـ زيد طـ طاصؿ إحقل ،طـ طبد اهلل بـ سرجس -رضل اهلل
طـف -قال :أتقت رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -وهق يف أكاس مـ
فدرت هؽذا مـ خؾػف ،فعرف الذي ُأريد ،فللؼك الرداء طـ
أصحابفُ ،
الجؿع حقلفا خقالن كلهنا
ضفره ،فرأيت مقضع الخاتؿ طؾك كتػقف مثؾ ُ
ثآلقؾ ،فرجعت حتك استؼبؾتف ،فؼؾت :غػر اهلل لؽ يا رسقل اهلل ،فؼال:
« َو َل َؽ» ،فؼال الؼقم :أستغػر لؽ رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ؟،
ِ ِِ
ِ ِ
قـ
اس َت ْغػ ْر ل َذ ْكبِ َؽ َول ْؾ ُؿ ْممـ َ
فؼال :كعؿ ولؽؿ ثؿ تال هذه أيةَ :
﴿و ْ
و ْالؿ ْممِـَ ِ
ات﴾ [محؿد.}]19 :
َ ُ
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قال :حدثـا محؿد بـ ِ
الؿؼدام أبق إشعث العجؾل البصري ،وهق
خرج لف البخاري والرتمذي والـسائل وابـ ماجة.
صدوق ّ
قال :أخربكا حؿاد بـ زيد وهق ابـ درهؿ إزدي الجفضؿل ،هق
إسؿاطقؾ ُخ ّرج لف يف الؽتب الستة ،وهق ثؼة حافظ ،فقف حؿاد بـ سؾؿة
وحؿاد بـ إسؿاطقؾ ،حؿاد بـ سؾؿة بـ ديـار ،وهذا حؿاد بـ زيد بـ
درهؿ ،وحؿاد بـ زيد بـ درهؿ ،الدرهؿ أقؾ مـ الديـار ،أحػظ مـ
حؿاد بـ سؾؿة ،وبقـفؿا قرابة.
طـ طاصؿ إحقل ،هق طاصؿ بـ سؾقؿان إحقل أبق طبد
الرحؿـ البصري وهق ثؼة ،وٓ يختؾط طؾقؽؿ بعاصؿ بـ أبل الـجقد،
خرج لف يف
ذاك صدوق وفقف كالم ،أما هذا طاصؿ إحقل ففق ثؼة ُم ّ
الؽتب الستة.
طـ طبد اهلل بـ سرجس بػتح السقـ وإسؽان الراء وكسر الجقؿ،
والعجؿة فقؼرأ طبد اهلل بـ َسرجس،
وهق مؿـقع مـ الصرف لؾعؾؿقة ُ
وهق صحابل -رضل اهلل تعالك طـف.
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هذا الحديث خرجف اإلمام مسؾؿ يف صحقحف مـ حديث حؿاد بـ
زيد ،وطؾل بـ ُمسفر ،وطبد القاحد بـ زياد ،وساق اإلمام مسؾؿ لػظ
طبد القاحد بـ زياد.
صبعا اختقارات مسؾؿ لأللػاظ لفا معاين مـفا أن تؽقن إتؿ
وإصح ،وساق رواية طبد القاحد بـ زياد مع أن طبد القاحد بـ زياد
أقؾ مـ حؿاد بـ زيد ،وأقؾ مـ طؾل بـ ُمسفر ،ولؽـ الساقة ٕن قد
تؽقن روايتف هل إتؿ ،ساقة قال :رأيت الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-
ذكر الحديث لؽـ الشاهد فقفا طـدكا قالَ « :فـَ َظ ْر ُت إِ َلك َخ َات ِؿ الـ ُبق ِة َب ْق َـ
َكتِ َػ ْق ِف» ،الحديث الذي طـدكا ماذا قال؟ الحديث الذي ذكره الؿملػ -
رحؿف اهلل ،-الحديث الذي ذكره الؿملػ فرأيت مقضع الخاتؿ طؾك
كتػف ،الحديث الذي هـاَ « :فـَ َظ ْر ُت إِ َلك َخ َات ِؿ الـ ُبق ِة َب ْق َـ َكتِ َػ ْق ِفِ ،طـْ َد
َك ِ
اغ ِ
ض َكتِ ِػ ِف ْال ُق ْس َرى» طـد كاغض ،الـاغض اسؿ فاطؾ مـ الـغض وهق
الشلء الرققؼ ،والؿراد بف الغضروف ،أو أسػؾ الؾقح الذي يربط بقـ
القد والظفر يليت فقفا الؾقح هذا يف أسػؾف هذا هق الـاغض يعـل الذي
يتحرك هذا هق الـاغض يعـل رآه هـا ،الحديث قال« :طؾك كتػف»
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حديث الباب يؼقل طؾك كتػف ،لؽـ الحديث الذي يف صحقح مسؾؿ
قال« :طـد كاغض كتػف القسرى».
وخرجف اإلمام الـسائل -رحؿف اهلل -يف ســف الؽربى مـ حديث
ّ
خرجف يف أحاد مـ حديث
يحقك بـ حبقب بـ طربل ،وابـ أبل طاصؿ ّ
أبل ربقع سؾقؿان بـ داود العتؽل طـ حؿاد بـ زيد لؽـ بؾػظَ « :ف َل ْل َؼك
الر َد َاء َط ْـ َض ْف ِر ِه َف َر َأ ْي ُت َم ْق ِض َع ْال َخ َات ِؿ َط َؾك ُك ْغ ِ
ض َكتِ ِػ ِف» طؾك كغض
كتػف وهذا طـد كاغض كتػف وهذا طؾك كتػف.
وأخرجف اإلمام أحؿد -رحؿف اهلل -مـ صريؼ معؿر طـ طاصؿ قال:
رأيت العالمة بقـ كتػقف ،رأيت العالمة التل بقـ كتػقف ،كؾؿة العالمة
طبر
هذه تعـل أن خاتؿ الـبقة طالمة طؾك كبقتف -طؾقف الصالة والسالمّ -
طـ الخاتؿ قال :فرأيت العالمة يعـل طالمة الختؿ ودلقؾ طؾك أهنا
طالمة طؾك ختؿ ،طؾك هذا الخاتؿ ،أو طؾك ختؿ الـبقة ،قالَ « :و ِه َل فِل
َصر ِ
ف ُك ْغ ِ
ض َكتِ ِػ ِف ْال ُق ْس َرى» يف الطرف وهذا ما يتعارض مع طؾك ،وٓ
ْ
يتعارض مع طـدٕ :ن طـد يعـل تؽقن هل خارج لؽـ صرففا طؾك أول
الـغض.
-179-

الشمائل المحمدية
{}......
قد يؽقن هذا ،وقد يؽقن هذا ،قد يؽقن إسػؾ وقد يؽقن إطؾك
هبذا الجاكب.
{}....
ٓ ٓ ،هذا الـبل يلتقؽ -إن شاء اهللٕ -كف بقـ الؽتػقـ.
وأما رواية اإلمام ُشعبة فنن الشؽ فقفا ُشعبة طـد اإلمام أحؿد شؽ
فقفا رواها طـ طاصؿ لؽـ شؽُ « ،ثؿ َك َظ ْر ُت إِ َلك ُك ْغ ِ
ض َكتِ ِػ ِف ْال ُق ْؿـَك َأ ِو
ْال ُق ْس َرى» يعـل شؽ هذه القؿـك أو القسرى ،والشؽ هـا يطرح مع
القؼقـ هق شؽ غقره تقؼـ ،فالؿتقؼـ أكف القسرى فرواية الؿشؽقك هبا هق
شؽ فقفا كػس ُشعبة شؽ فقفا ،إذن فقمخذ مـ الروايات ما كان
مجزوما بف ،الؿجزوم بف أهنا الؽتػ القسرى.
ورواية شريؽ طـد اإلمام أحؿد « َف َر َأ ْي ُت َخ َات َؿ الـ ُبق ِة فِل ُك ْغ ِ
ض َكتِ ِػ ِف
ْال ُق ْس َرى» مثؾ الذي يؼقل :طؾك كتػف القسرى ،هذا ما يتعؾؼ بإحاديث
مـ حقث إساكقد ،والصحة والضعػ ،بعد ذلؽ كعقد إلك هذه
إحاديث لـرى خاتؿ الـبقة أو كرى الصػات التل يف خاتؿ الـبقة.
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ػ َض ْف ِر ِه َفـَ َظ ْر ُت إِ َلك َخ َات ِؿ الـ ُبق ِة
الحديث إول قالَ « :و ُق ْؿ ُت َخ ْؾ َ
َب ْق َـ َكتِ َػ ْق ِفَ ،فنِ َذا ُه َق مِ ْث ُؾ ِزر ْال َح َج َؾ ِة» .إذن أوٓ هق قال فـظرت خؾػ
ضفره ،إذن الخاتؿ يف الظفر ،وهذا هق الذي دلت طؾقف الروايات ،وما
غقرها فباصؾ ما يصح أن يف غقر ضفره ،هذا أوٓ أكف كان يف ضفر الـبل -
طؾقف الصالة والسالم -هذا.
ثؿ الؿقضع التل أخص مـ الظفر قال« :بقـ كتػقف» ،اكتبفقا هذا قال
«بقـ كتػقف» يعـل أن يف الظفر ،الثاين بقـ الؽتػقـ ،مؿؽـ يؽقن هذا
الؽتػ وهذا الؽتػ يؿؽـ يؽقن يف أسػؾ الرقبة مؿؽـ يؽقن إذن هق
يف الظفر ،الؿقضع الثاين بقـ الؽتػقـ أخص ،قد يؽقن يف أسػؾ الظفر،
قد يؽقن يف وسط الظفر ،لؽـ لؿا قال بقـ الؽتػقـ تعقـ يف الؿـطؼة
العؾقا هذه بقـ الؽتػقـ.
الحجؾة؟ الؿشفقر فقفا وهق
الحجؾة» ما هق ِزر َ
«فنذا هق مثؾ ِزر َ
الذي طؾقف الجؿفقر بؾ ُ
وخطئ غقره مـ التػسقرات أن الزر واحد
إزرار ،هذا الزر يعـل الذي يشبؽ بف بقـ الستقر والثقاب وغقرها ،هذا
أحقاكا
والحجؾة بػتح الحاء والجقؿ هق بقت ُيشبف الؼبة تؽقن
ً
يسؿك ِزرَ ،
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فقف العروس ،أو يؽقن طؾك السرير اتؼاء لؾحشرات ،يعـل يؽقن مؽان
وطؾقف ستقر ،هذه الستقر السرت لف مدخؾ ،الؿدخؾ لف أزرة يشبؽقكف
الحجؾة».
بقـ الطرفقـ ،إذن هذا خاتؿ الـبقة يؼقل مثؾ « ِزر َ
اإلمام الرتمذي قال :يؼال بقض لفا ،لفا يعقد طؾك ماذا؟ يؼال هق
ترى ما يعـل الذي خطئقا الرتمذي وأكؽروا طؾقف هق ما جزم ،قال يؼال
الحجؾة ما هل
الحجؾة لؽـ َ
بقض لفا ،الضؿقر طؾك طائد ماذا؟ طؾك َ
الحجؾة صائر معروف شبقف قريب مـ الحؿام ولؽـ مـؼاره
الستقرَ ،
أيضا حؿروان ،رجاله حؿروان.
أحؿر وقدماه ً
فؼد يؼال ،ويؽقن طؾك هذا الزر ما هق البقض ،لؽـ هذا التلويؾ
صبعا أكؽروه كثقر مـ العؾؿاء أكؽر هذا التلويؾ لؿاذا؟ ٕكف ٓ ُيعرف يف
لغة العرب أن البقض يطؾؼ طؾقف ِزر ،وحتك لق قؾـا مـ باب آستعارة
الحجؾة هل كؿا قؾـا
فؾقس فقف هـاك مـاسبة ،ولذلؽ أكؽروه ،قالقا ٓ َ
البقت الذي كؾف ستقر يعـل بقت صغقر ما هق بقت كبقر الؿؼصقد بف
يعـل مؽان جؾقس شخص أو كذإ :ن العروس واحدة أو اثـقـ فؼط
وٓ الذي اإلكسان الذي طؾك السرير يـام ما هق البقت الؽبقر الذي
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يدخؾ فقف أو الغرفة ٓ ،بقت صغقر يعـل أن يػعؾقكف بعض الـاس مثال
لألصػال خاصة بعض الؿـاصؼ الؿقبقءة بالبعقض أو غقره يضعقن
طؾقف هذه الشبؽة ستقر معقـة أو الؿـخؾ هذا.
الحجؾة ُيػسر بالؿشفقر طـد العؾؿاء وطؾقف
إذن صار طـدكا ِزر َ
جؿفقر أهؾ العؾؿ سقاء مـ الؿحدثقـ أو الؾغقيقـ وغقرهؿِ ،زر
الحجؾة هق ما هق معروف هق ِ
الزر الذي ُيشبؽ بف بقـ الستقر.
َ
لؿا كليت إلك هذا الحديث كرى أن أن أوٓ قؾـا ّبقـ الؿقضع يف
الحجؾة،
الظفر والؿقضع إخص بقـ الؽتػقـ ،ثؿ يليت بعد ذلؽ ِزر َ
الحجؾة» ،صبعا الؿؿاثؾة قد تؽقن يف الؿادة ،وقد
قال« :فنذا هق مثؾ ِزر َ
تؽقن الؿؿاثؾة يف الفقئة ،وقد تؽقن الؿؿاثؾة يف الحجؿ لؽـ حؿؾ
العؾؿاء هذا طؾك الحجؿ طؾك الؿؼدار يعـل ما مؼداره؟ مثؾ ِزر
الحجؾةِ ،
الحجؾة صبعا قد تختؾػ إزرار أكرب لؽـ يف الجؿؾة هل
وزر َ
َ
متؼاربة يعـل ما هل ببعقدة.
الحجؾة» هذا يف الؿؼدار طؾؿـا مـ هذا
إذن هق قال« :مثؾ ِزر َ
الحديث -اكتبفقا -طؾؿـا أن الخاتؿ يف الظفر وأكف بقـ الؽتػقـ ،وأكف
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مثؾ ِزر الحبشة وهذا صحقح ثابت ،حتك إذا ربطـا إحاديث تظفر
صقرة الخاتؿ -إن شاء اهلل.
بعد ذلؽ كـتؼؾ لؾحديث الذي يؾقف هق حديث جابر بـ سؿرة -
رضل اهلل تعالك طـف ،-هـا أوٓ قال« :رأيت الخاتؿ بقـ كتػل رسقل اهلل
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ» هذا يقافؼ الحديث السابؼ أن الخاتؿ بقـالؽتػقـ.
قالُ « :غدة حؿراء» فعـدكا أول قال « ُغدة»ُ ،
والغدة هل طبارة طـ
قطعة الؾحؿ الؿرتػعة ،وهذا يقافؼ الحديث الثاين ،قالَ « :بضعة أو
بِضعة -كالهؿا صحقح -كاشزة» هل قطعة الؾحؿ ،والـاشز هق
الؿرتػع ،وهـا قالُ « :غدة» ،إذن هذا الحديث تتقافؼ مع الحديث أخر
أهنا بضعة ،فلكا أن طرفـا أول شلء طرفـا أن أهنا بقـ الؽتػقـ،
وطرفـا مادة الخاتؿ أهنا طبارة طـ قطعة لحؿ الحديث دل طؾك أهنا
طبارة طـ قطعة مـ الؾحؿ.
الثالث قال« :حؿراء» يعـل أن الؾقن أحؿر ،أو لقن ُ
الغدة حؿراء
هذا الثالث.
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والرابع قال« :مثؾ بقضة الحؿامة» مثؾ بقضة الحؿامة يف ماذا؟ هؾ
هق يف الؿؼدار؟ وٓ يف الشؽؾ؟ صقب يف الشؽؾ قال لؽ ُجؿع طـدكا
تروح الحؿامة ،صقب هـا اكتبفقا قال« :مثؾ بقضة الحؿامة» تؿثقؾ هـا
قد يؽقن لؾؿؼدار ،وقد يؽقن لؾفقئة ،وقد يؽقن لؾؿؼدار يعـل قؾـا زر
الحبشة قد يؽقن لؾؿؼدار هذه كرتكفا طـدما تليت لألحاديث إخرى
وإن شاء اهلل تبقـ كؾ شلء ،إذن مثؾ الحؿامة ،هؾ كحؿؾفا طؾك الؿؼدار
أو طؾك الفقئة؟ هق الصحقح أكف محؿقل طؾك الؿؼدار ٓ طؾك الفقئة:
كالجؿع لق حؿؾـاه طؾك الفقئة تعارض معف ،ولق حؿؾـاه
ٕكف لؿا يؼقل
ُ
هذا طؾك الؿؼدار اختؾػ معف ،لؽـ لق قؾـا هذه لؾؿؼدار وهذه لؾفقئة لؿ
الحجؾة
الحجؾة؟ ِزر َ
يؽـ إشؽال ،فؿثؾ الحؿامة هؾ هل تػرتق طـ ِزر َ
صغقر ،بقضة الحؿامة صغقرة ما هل بقضة كبقرة ،بقضة الحؿامة كؿا
تعؾؿقن صغقرةِ ،
الحجؾة ما مؼصقد أهنا يؽقن هؽذا قد يؽقن الزر
وزر َ
قريب :وبعد ذلؽ هق تؼديري ولقس تحديدي ،تؼديري بالـظر إلك كظر
الـاضر يؿؽــا أن لق أطرض لؽؿ أن شلء أققل أططقين مؼداره
تختؾػقن فقف كقطا ما ،ما تختؾػقن كؾقة ولؽـ تختؾػقن كقطا معا
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اختالف يف الـظر ،وهذا حاصؾٕ :كف لقس كصا مـؼقٓ طـ الـبل -
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -حدده ،ولؽـ هق شلء رأوه أو أحسقه بليديفؿ.
إذن هذا الحديث كؿ فقف صػة؟ فقف أربع صػات:
 أكف بقـ الؽتػقـ. وأكف ُغدة أي قطعة لحؿ. وأن هذه ُغدة لقهنا حؿراء. وأهنا يف الؿؼدار مثؾ بقض الحؿامة.هذه أربع صػات ،إذن هذه أربع صػات ،قد يؼقل قائؾ يؿؽـ
البقضة يعـل تشبقف البقضة يؿؽـ مـ جفة الؾقن لؽـ يؿؽـ الؿؼدار
يؿؽـ الفقئة مؿؽـ الؾقن ،كؼقل ٓ الؾقن ٓ ٕن الـبل -صؾك اهلل طؾقف
وسؾؿ -لقكف «أبقض ُمشرب بحؿرة» والحديث أخر يؼقل ُيشبف
جسده ،ولق كاكت بقضة تطؾع بقضاء تطؾع الؾقن إبقض مخالػ لؾقن
الؿشرب بحؿرة يعـل متؿقزة بالؾقن ،والحديث أخر يؼقل كؾقن
ُ
جسده أو ُيشبف جسده -طؾقف الصالة والسالم.
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إذن ما كحؿؾفا طؾك الؾقن ٓ طؾك الؾقن ،وٓ طؾك الفقئة ،ولؽـ
كحؿؾفا طؾك الؿؼدار ،الؿؼدار ٓ يتعارض مع الحديث السابؼ أكف مثؾ
الحجؾة» ٕهنا متؼاربة.
« ِزر َ
ثؿ بعد ذلؽ كـتؼؾ إلك الحديث الثالث وهق حديث ُرمقثة ،حديث
ُرمقثة فقف ذكر الخاتؿ بقـ كتػقف فقف صػة واحدة ،ذكر الخاتؿ قالت:
«ولق أشاء أن ُأقبؾ الخاتؿ الذي بقـ كتػقف مـ ُقربف لػعؾت» فلثبتت أن
الخاتؿ بقـ كتػل الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،-وهذا يقافؼ إحاديث
إخرى ،إذا الحديث ما فقف زيادة طؾك ما يف إحاديث إخرى مـ
جفة إثبات أن الخاتؿ بقـ الؽتػقـ.
ثؿ يليت بعد ذلؽ حديث طؾل -رضل اهلل طـف -وفقف «بقـ كتػقف
خاتؿ الـبقة» ،وهذا يقافؼ ما تؼدم مـ أكف بقـ كتػقف -طؾقف الصالة
والسالم ،-وٓ إشؽال يف الحديث.
الحديث الذي يؾقف وهق حديث أبل زيد طؿرو بـ أخطب
إكصاري -رضل اهلل تعالك طـف ،-قال« :فؿسحت ضفره ،فققعت
أصابعل طؾك الخاتؿ» ،هذا فقف أن الخاتؿ يف الظفر فؼط ،لؽـ لؿ يحدد
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يف أي مقضع مـ الظفر ،طـدكا أن اكتبفقا مر طؾقـا أن يف مقضع
الخاتؿ أكف يف الظفر ،وأكف بقـ الؽتػقـ ،يف الظفر وبقـ الؽتػقـٕ :كف
سقليت التدرج ،الروايات يؼقد بعضفا بعضا يف الظفر والذي قال« :بقـ
الؽتػقـ» ٓ يتعارض مع مـ قال :أكف يف الظفرٕ :كف إذا كان بقـ الؽتػقـ
يف الظفر ولؽـ إذا قالقا يف الظفر ما معـاه؟ معـاه أكف لقس بقـ الؽتػقـ
يف مثال يف أدكك الرقبة إن كان يصح أن يطؾؼ طؾقف أكف بقـ الؽتػقـ ٕكف
إكؿا هق يف الظفر.
الحديث هـا «فققعت أصابعل طؾك الخاتؿ قؾت :وما الخاتؿ؟
قالت :شعرات ُمجتؿعات» ،إول قؾـاُ :غدة حؿراء صح أم ٓ يف
الحديثقـ السابؼقـ ما قؾـا؟ قؾـا ُغدة حؿراء ،وقؾـا يف حديث سقليت
بضعة كاشزة يعـل قطعة لحؿ.
هـا سئؾ ما الخاتؿ؟ ما ماهقة الخاتؿ؟ ما مادة هذا الخاتؿ؟ قال:
«شعرات ُمجتؿعات» ،والشعر غقر قطعة الؾحؿ ،كقػ كصـع؟ يليت بعد
قؾقؾ -إن شاء اهلل تعالك.
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صبعا هذا الحديث إن قؾـا هذا الحديث حديث صحقح اإلسـاد،
هذا الحديث حديث صحقح اإلسـاد لؽـ إذا صح إسـاده ٓ يعـل ذلؽ
أكف يصح كؾ الحديث قد يعارض ،وقد يؽقن صحقح لؽـ ُيرجح طؾقف
ما هق أصح مـف ،إذن هـا قال« :شعرات ُمجتؿعات» ولؿا يؼقل :لقكف
لقن جسده ،ما قال لقن شعره ،قال لقن جسده لؿاذا؟ معـاه أكف لحؿ.
ويف حديث أم خالد بـت خالد بـ سعقد بـ العاص -رضل اهلل
طـف -يف صحقح البخاري أهنا وهل صغقرة ٕهنا ولدت يف الحبشة -
رضل اهلل طـفا ،-كاكت مع الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -تؾعب بخاتؿ
الـبقة معـاه أكف شلء يتحرك ،صبعا قد يؽقن قد شعر ،وقد يؽقن لحؿ،
لؽـ هق يف ضاهر السقاق أكف فقف كقع مـ الحركةٕ :ن التل تؾعب بف هق
الذي يتحرك أما الثابت ..صقب
ثؿ بعد ذلؽ حديث سؾؿان الػارسل -رضل اهلل تعالك طـف،-
حديث سؾؿان الػارسل فقف أمران:
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إمر إول :أكف قالُ « :ثؿ َك َظ َر إِ َلك ْال َخ َات ِؿ َط َؾك َض ْف ِر َر ُس ِ
قل اهللِ -
ِ
آم َـ بِ ِف» ،إذن الخاتؿ يف ضفر الـبل -صؾك اهلل
اهلل َط َؾ ْقف َو َسؾ َؿَ -ف َ
َصؾك ُ
طؾقف وسؾؿ -هذا يف الظفر.
الػائدة الثاكقة مـف ولقست متعؾؼة بصػة الخاتؿ ،وإكؿا هل متعؾؼة
بدٓلة الخاتؿ ،وٕكف قال« :فآمـ بف» ،إذن فؼقلف خاتؿ الـبقة لؿا كؼقل
خاتؿ الـبقة ما معـاه؟ معـاه أهنا طالمة طؾك كبقة كبقـا -صؾك اهلل طؾقف
وسؾؿ ،-هذا الخاتؿ طالمة طؾك كبقة كبقـا -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.
قد اختؾػ الـاس يف هذا الخاتؿ ،هؾ الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-
ولد وفقف الخاتؿ؟ أو وضع بعد القٓدة؟ أو مع البعثة؟ أو حقـ
اإلسراء؟ أو حقـ ُشؼ صدره -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -وهق رضقع يف
السؾؿل إن صح طـد الدارمل وأبل
بـل سعد ،هق جاء يف حديث ُطتبة ُ
يعؾك وصححف الحاكؿ أن ذلؽ كان لؿا ُشؼ صدره -صؾك اهلل طؾقف
وإيؿاكا ُختؿ هبذا الخاتؿ حتك ٓ يدخؾ إلقف شلء،
ومؾء حؽؿة
ً
وسؾؿُ -
هذا الحديث إسـاده ٓ بلس بف ،لؽـ قصة شؼ صدر الـبل -صؾك اهلل
طؾقف وسؾؿ -ثابتة يف الصحقحقـ ،ولقس فقفا ذكر لؾخاتؿ ،فقخشك أن
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يؽقن ذكر الخاتؿ غقر محػقظ ،وأما بؼقة ما ُذكر أكف طـد وٓدتف ،أو طـد
مبعثف ،أو طـد اإلسراء ما ورد فقفا مـ أحاديث غقرها كؾفا ٓ يثبت مـفا
شلء طـف ،ما يثبت مـفا شلء فاهلل أطؾؿ يعـل أقرهبا إلك الثبقت إن ثبت
حديث ُطتبة إن لؿ يؽـ إن كاكت الؾػظة محػقضة فقفٕ :ن الحديث
خرج يف الصحقحقـ الؼصة لؽـ لقس فقفا هذا الذكر ٕكف ُختؿ طؾقف
ُم ّ
بالخاتؿ ،واهلل أطؾؿ.
إذن فؼقلف كستػاد مـف أكف طالمة طؾك كبقة الـبل -صؾك اهلل طؾقف
وسؾؿ ،-دلقؾ طؾك كبقة الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،ولفذا قال بعض
العؾؿاء أكف إذا ققؾ خاتؿ الـبقة يعـل الخاتؿ الذي هق طالمة طؾك كبقتف
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،-خاتؿ دال طؾك ختؿ الـبقة بف -طؾقف الصالةوالسالمٕ :كف إذا وضع فقف الخاتؿ فقستػاد مـف أن هذا طالمة طؾك كبقتف
طؾقف الصالة والسالم ،واستػاد مـف العؾؿاء كذلؽ أو بعض العؾؿاء أكفطالمة طؾك ختؿ الـبقة بف ،إذن فال كبل بعده.
قـ» فؾؿا كان خاتؿ
ولفذا جاء يف حديث طؾل قالَ « :و ُه َق َخ َات ُؿ الـبِق َ
الـبققـ ُختؿ أو وضع فقف هذا الخاتؿ طالمة طؾك أكف ٓ كبل بعده -طؾقف
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الصالة والسالم ،-ففق كؿا قؾـا قد يؽقن خرب شرطل الذي أخرب اهلل يف
ان ُم َحؿ ٌد َأ َبا َأ َح ٍد مـ ر َجال ِ ُؽ ْؿ َو َلؽِـ ر ُس َ
﴿ما َك َ
قل اهللِ َو َخ َات َؿ
كتابفَ :
قـ﴾ [إحزاب ،]41 :وأيضا هذا الخاتؿ الحسل الذي وضع فقف
الـبِق َ
طؾقف الصالة والسالم -يدل طؾك ويستػاد مـ طؾك أكف قد ختؿت بفالـبقات فال كبل يليت بعده -طؾقف الصالة والسالم ،واستػاد أيضا مـف
بعض العؾؿاء أكف ُختؿت بف الـبقة معـاه أكف لؿا ُأوحل إلقف -طؾقف الصالة
والسالم -هبذا الديـ والشرع فقضع طؾقف هذا الخاتؿ كآستقثاق
بؿعـك أن هذه الشريعة محػقضة طؾك ققل اهلل تعالك﴿ :إِكا َك ْح ُـ َكز ْلـَا
الذ ْك َر َوإِكا َل ُف َل َحافِ ُظ َ
قن﴾ [الحجر ،]9 :لؽـ يعـل حديث سؾؿان هذا
استدل بف العؾؿاء طؾك أن الخاتؿ هذا طالمة مـ طالمات كبقتف -طؾقف
الصالة والسالم ،ولفذا الراهب الذي قال لسؾؿان أططاه طالمات
الـبقة ،فسؾؿان -رضل اهلل تعالك طـف -كظر يف الخاتؿ فؾؿا كظر يف
الخاتؿ آمـٕ :ن هذه طالمة طؾك كبقة كبقـا -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.
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الذي يؾقف قال« :كان يف ضفره بضعة كاشزة» وقؾـا لؽؿ هذا الحديث
محتؿؾ لؾتحسقـ ،واهلل أطؾؿ ،لؽـ طـدكا َبضعة أو بِضعة هل طبارة طـ
قطعة لحؿ والـاشزة هل الؿرتػعة.
قال« :كان يف ضفره َب ْض َع ٌة كاشزة أو بِ ْض َع ًة كاشزة» إشفر أكف كان يف
ً
ً
وكاشزة
بضعة،
بضعة خرب لؽان أي كان الخاتؿ
ضفره َبضعة كاشزةٕ :ن
ً
صػة ،لؽـ وقع يف بعض الروايات أو الـسخ أكف قال« :كان يف ضفره
ٌ
بضعة كاشزة» فاحتاج العؾؿاء إلك بقاهنا مـ حقث اإلطراب ،وذكروا
فقفا إطرابات طديدة ،لؽـ الؿشفقر مـفا أكف «كان يف ضفره يف بضعة
كاشزة» ،البضعة هـا لقست خربًا لؽان وأن كان هـا تامة ،وكاكت تامة
هل بؿعـك الؽقن الؿطؾؼ ،ولفذا تؽتػل بػاطؾفا فؼط ،تؽقن كان تامة
بؿعـك َحصؾ أو ُو ِجد ،وبعضفؿ قال :إن بضعة هل اسؿ كان وكاشزة
هل صػتفا ويف ضفره خرب مؼدم ،واهلل أطؾؿ ،لؽـ هـا كان يف ضفره أوٓ
الصػة كان يف ضفره ،ثاكقا بضعة كاشزة يعـل قطعة لحؿ بؼطعة لحؿ.
ثؿ كـتؼؾ إلك الحديث إخقر ،قال« :فللؼك الرداء طـ ضفره ،فرأيت
الرداء طـ ضفره ،فرأيت مقضع
مقضع الخاتؿ» ،إذن قال« :فللؼك ّ
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الخاتؿ طؾك كتػقف» بعض الـسخ بصقغة التثـقة وبعضفا بصقغة اإلفراد
وهق إضفر مـ حقث الروايات أكف بصقغة اإلفراد فرأيت أو طؾك
الروايات إخرى طـد كتػقف ،أو بقـ كتػقف ،أو طؾك يعـل قريبا مـ هذا،
قال طؾك أثبت أكف يف الظفر وأثبت أكف طؾك الؽتػ.
الجؿع ما هق؟ بضؿ
الجؿعُ ،
ثؿ الصػة الثالثة ما هل؟ قال :مثؾ ُ
والجؿع هـا ُفعؾـ بؿعـك فعؾـ لؿا
الجؿع الؿراد بف ُجؿع القد،
ُ
الجقؿ ُ
تؼقل هؽذا تجؿع القد هذا مجؿقع هذا يسؿك مجؿقع يعـل كلن هل
الجؿع هؾ يصح مع مثؾ بقضة الحؿامة ،أو
القد هؽذا ،إذا قؾـا إكف مثؾ ُ
الحجؾة؟ هذا يؿؽـ ُكرب بقضة الحؿامة أربع مرات كبقر ،إذن
مثؾ ِزر َ
هـا هؾ هق متعؾؼ بؿاذا؟ متعؾؼ بالفقئة ،يعـل يؼال بقضة الحؿامة لؽـ
هقئتف مثؾ ِزر ،والدلقؾ طؾقف؟ أن يف الحديث هـا قال« :حقلفا خقالن
كلهنا ثآلقؾ» ،هـا قال :فقف شعرات ،الخقالن ما هل؟ طـدكا خقالن،
وطـدكا ثآلقؾ ،الثآلقؾ طؾك وزن قـاديؾ ،والثآلقؾ جؿع ثملقل وهق طبارة
طؿا يخرج مـ حبة يف الجسد لؽـفا تؽقن صغقرة ،ما تؽقن كبقرة يعـل
صارت كبقرة صارت ُغدة ،لؽـ تؽقن صغقرة وهل معروفة الثآلقؾ،
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والخقالن جؿع خال وهل طبارة طـ الشامة السقداء ،طبارة طـ لقن
أسقد يخرج.
أن قال« :حقلفا خقالن كلهنا ثآلقؾ» ،أن لق الـاضر حديث طبد
الجؿع
اهلل بـ َسرجس هذا قال« :فرأيت مقضع الخاتؿ طؾك كتػقف مثؾ ُ
الجؿع الؽػ،
حقلفا خقالن كلهنا ثآلقؾ» ،جؿع لـا بقـ أهنا طؾك شؽؾ ُ
وزاد حقلفا خقالن يعـل سقاد مثؾ سؿقـاه حبة الخال أحقاكا ،وثآلقؾ.
أن لؿا كؼقل الخقالن كلهنا ثآلقؾ يؿؽـ يؽقن هذا الخقالن طبارة
طـ ثآلقؾ ،ولؽـ لقهنا أسقد يعـل سقداء مثؾ الشامات ،وقريبة مـ
الثآلقؾ ،فنذا كظركا إلقفا وكظرت أكت أن إلك القد ُجؿع وكظرت ترى
هـا فقف كقع مـ آختالف بقـ إصابع ،لق كاكت مثؾ البقضة يف الفقئة
تؽقن مستقية مؾساء ،لؽـ الخقالن ما هل؟ هذا بارز قؾقؾ ،وهذا كازل
وهذا خارج ،القد طـدك أن هـا بروز ،وهـا بروز ،وهـا بروز ،وهـا
كالجؿع يف الفقئة ويـتػل حقـئذ
بروز ،فؿثؾ هذا يعـل يؽقن كؼقل إهنا
ُ
كالجؿع وتؽقن
آختالف الذي ذكره بعض العؾؿاء يف أن كقػ تؽقن
ُ
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كالجؿع يف
كالبقضة وتؽقن كالزر؟ هذا ما يصؾح ،فالتقفقؼ بقـفا أهنا
ُ
الفقئة بدٓلة أكف يحقط بف مثؾ الثآلقؾ.
كليت أن يعـل بعد أن اكتفقـا كليت أن كؼقل أن ما بؼل طـدكا الؿادة
التل مـفا الخاتؿ ،إن قؾـا أول شلء الؿقضع أكف كعقد مـ إول،
الؿقضع أن يف ضفر الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،والثاين بقـ كتػقف،
والثالث أكف جاء طـد كاغضف إيسر ،إذن فالروايات ما بقـفا اختالف
ٕكؽ طـدما تؼقل يف ضفره بقـ كتػقف طـد كاغضف إيسر ٓ يؿـع أن
يؽقن بقـ كتػقف هق بقـ كتػقف طؾك ٍ
كؾ ،إذن يف ضفره بقـ كتػقف لؽـف
قريب مـ الؽتػ إيسر هذا أوٓ ،هذا الؿقضع أن وفقف تجتؿع
الروايات وٓ تختؾػ.
الحجؾة أو بقضة الحؿامة هـا
ثاكقا :الؿؼدار كؼقل الؿؼدار مثؾ ِزر َ
آختالف ،كليت لؾفقئة كؼقل مثؾ هقئة القد يعـل شؽؾفا مثؾ هقئة القد
كده ،كليت لؾؿادة التل ُخؾؼ مـفا ماهقتفا ،كؼقل هق بضعة مـ لحؿ ،قد
يؼقل قائؾ يف الحديث أخر شعرات مجتؿعة ،كؼقل شعرات ُمجتؿعة
يعـل شعرات فقق الخاتؿ ،الخاتؿ طبارة طـ قطعة لحؿ قريب مـ ِزر
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الحجؾة أو بقضة الحؿامة ولقهنا ُيشبف لقن الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ،
َ
ورواية أهنا حؿراء ٓ تصح ،وٓ طؾك هذا يحقط هبا خقالن كالثآلقؾ
وفققفا شعقرات ،أو شعر ُمجتؿع ،لؿا قال« :شعرات ُمجتؿعات» لؿ
أحقاكا قد يؽقن بقطظ
يـػ أن تؽقن لحؿا ما كػك هق أخرب واإلخبار
ً
صػة الشلء ،والذي قال أكف طبارة طـ لحؿ لؿ يـػ أن يؽقن طؾك هذا
الؾحؿ شعر ،فصار هقئة الخاتؿ هق طبارة طـ ..كعقدها آخر مرة هق
طبارة طـ قطعة لحؿ بارزة أو كاشزة يف ضفر الـبل -صؾك اهلل طؾقف
وسؾؿ -طـد كاغض كتػف القسرى ،ولقهنا كؾقن جسده تحقط هبا خقالن
وطؾقفا شعرات ُمجتؿعات هذا هق خاتؿ الـبقة.
وصؾك اهلل وسؾؿ وبارك طؾك طبده ورسقلف كبقـا محؿد وطؾك آلف
وصحبف أجؿعقـ ،والحؿد هلل رب العالؿقـ.
والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
السمال الذي أططقـاك فقف أمس ،هذه إن شاء اهلل ٕن بعض إجقبة
بعقدة طـ السمال أصال فـرجئف إلقف يقم الغد لؽل يؼرأ الزيادة ،كرجع
إلقفا يقم الغد أو بعد غد ،أو آخر يقم بعد أحسـ آخر يقم كرتكف
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لؾخؿقس لؽل يؽقن معؽؿ وقت لؾشخص الذي سقف يـاضر ويطالع
إن شاء اهلل.
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{بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ ،الحؿد هلل ،وصمؾك اهلل وسمؾؿ طؾمك كبقـما
محؿد ،الؾفؿ اغػر لـا ولشقخـا ولؾؿسؾؿقـ
قال الؿملػ -رحؿف اهلل تعالك:
باب ما جاء يف شعر رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
حدثـا طؾل بـ ُحجر ،أخربكما إسمؿاطقؾ بمـ إبمراهقؿ طمـ ُحؿقمد طمـ
ِ ِ
أكس بـ مالؽ -رضل اهلل طـف -قالَ « :ك َ
اهلل
َمان َشم ْع ُر َر ُسمقل اهلل َ -صمؾك ُ
َط َؾق ِف وسؾؿ -إِ َلك كِص ِ
ػ ُأ ُذ َك ْق ِف»}.
ْ
ْ َ َ َ
بسمممؿ اهلل المممرحؿـ المممرحقؿ ،الحؿمممد هلل رب العمممالؿقـ ،وصمممؾك اهلل
وسممؾؿ وبممارك طؾممك طبممد اهلل ورسممقلف كبقـمما محؿممد وطؾممك آلممف وصممحبف
أجؿعقـ.
أما بعد ففذا باب ما جاء يف شعر رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقمف وسمؾؿ،
قال اإلمام الرتمذي -رحؿف اهلل :حدثـا طؾمل بمـ ُحجمر وهمق ابمـ إيماس
خرج حديثف البخاري ومسؾؿ والرتممذي ،والـسمائل
السعدي ثؼة حافظ ّ
وقد تؼدم طدة مرات.
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قممال :أخربكمما إسممؿاطقؾ بممـ إبممراهقؿ وهممق إسممؿاطقؾ بممـ إبممراهقؿ بممـ
مؼسؿ إسدي مـ الؿقالل الؿعروف بابـ ُطؾقة كسبة إلك أمف ،وهمق ثؼمة
خرج حديثف يف الؽتب الستة.
حافظ ُم ّ
قال :طـ ُحؿقد وهق ابـ أبل ُحؿقد الطقيؾ أبق ُطبقدة إكصاري وقد
خمرج يف الؽتمب السمتة ،طمـ الصمحابل الجؾقمؾ
تؼدم معـما وأن حديثمف ُم ّ
أكس بـ مالؽ -رضمل اهلل طـمف ،-وهمذا الحمديث إسمـاده صمحقح وهمق
خرج يف صحقح اإلممام مسمؾؿ -رحؿمف اهلل -حمديث يحقمك بمـ يحقمك
ُم ّ
وأبممل ُكُريممب كالهؿمما طممـ إسممؿاطقؾ بممـ ُطؾقممة هبممذا الؾػممظ الممذي ذكممره
الؿملػ ،ففق حديث صحقحٍ.
الزكماد طمـ
{حدثـا هـماد بمـ السمري ،أخربكما طبمد المرحؿـ بمـ أبمل ّ
ْمت
هشام بـ ُطمروة طمـ أبقمف ،طمـ طائشمة -رضمل اهلل طـفما -قالمتُ « :كـْ ُ
َأ ْغ َت َِس ُؾ َأ َكَا ورس ُ ِ
ٍ
َاء و ِ
ِ
ِ
اح ٍمدَ ،و َك َ
َمان َلم ُف
اهلل َط َؾ ْقف َو َسؾ َؿ -م ْـ إِ َك َ
ََ ُ
قل اهلل َ -صؾك ُ
َش ْع ٌر َف ْق َق ا ْل ُجؿ ِة َو ُد َ
ون ا ْل َق ْف َر ِة»}.
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قال الؿملػ -رحؿف اهلل :-حدثـا هـاد بـ السري وهق ابمـ ُمصمعب
خرج طـد مسؾؿ وأصحاب السمــ،
التؿقؿل أبق السري الؽقيف ،حديثف ُم ّ
وهق معروف صاحب كتاب (الزهد) وشقخف وكقع بـ الجراح.
الزكاد ،وهق طبمد المرحؿـ بمـ طبمد
قال :أخربكا طبد الرحؿـ بـ أبل ّ
اهلل بـ ذكقان ٕن أباه هق أبق الزكاد الؿعروف ،طبد اهلل بمـ ذكمقان ،وهمق
مـ أهؾ الؿديـة ،ومـ ممقالل قمريش ،تؽؾمؿ العؾؿماء يف حػظمف ،وذهمب
كثقممرا مممـفؿ إلممك كقكممف ضممعقػا يف حػظممف ،ووثؼممف بعممد العؾؿمماء ومممـفؿ
الرتمذي كؿا سقليت -إن شاء اهلل تعالك.
وطؾممك كممؾ ،ففممذا الممراوي فقممف ضممعػ ،وحديثممف بالبصممرة ضممعقػ،
حديثممف بالؿديـممة أحسممـ مممـ حديثممف الممذي يف البصممرةٕ :كممف مممدين ولؿمما
حدّ ث يف الؿديـة كمان ضماب ًطا لحديثمف ،أو أحسمـ ضمب ًطا بحديثمف مـمف يف
ّ
البصرة ،كان اإلمام مالؽ -رحؿف اهلل -يشقر بمف ويقثؼمف ،ولمذلؽ سمقليت
الؽالم طؾك هذا الراوي ،أو طؾك رواية هذا الراوي -إن شاء اهلل تعالك-
بؼطع الـظر طـ درجة هالل.
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الزبقمر بمـ العمقام
قال :طـ هشام بمـ ُطمروة همق هشمام بمـ ُطمروة بمـ ُ
إسدي وهمق مشمفقر حديثمف يف الؽتمب السمتة ،طمـ ُطمروة ،و ُطمروة بمـ
خمرج يف الؽتمب السمتة وهمق
الزبقر بـ العقام أبق طبمد اهلل حديثمف ً
ُ
أيضما ُم ّ
ثؼة ،وهذا مـ رواية إبـاء طـ أباء ،وقد روى هذا الحديث ُطروة طـ
خالتف طائشة -رضل اهلل تعالك طـفإ :-كمف ابمـ ٕسمؿاء بـمت أبمل بؽمر
الصديؼ -رضل اهلل طـفا.
وأيضا الحديث
هذا الحديث إسـاده فقف طبد الرحؿـ بـ أبل الزكادً ،
يف إشؽآت يعـل طدة مـ كاحقتقـ:
خرجممف الرتمممذي -رحؿممف اهلل -يف جامعممف هبممذا
أوٓ :هممذا الحممديث ّ
اإلسـاد والؿتـ ،وقال حسـ صحقح غريب مـ هذا القجف ،ثمؿ ذكمر أكمف
قد روي مـ غقر وجف طـ طائشمة -رضمل اهلل تعمالك طـفما -أهنما قالمت:
« ُكـْ ُْت َأ ْغ َت َِس ُؾ َأ َكَا ورس ُ ِ
ٍ
َماء و ِ
ِ
ِ
اح ٍمد»
اهلل َط َؾ ْقمف َو َسمؾ َؿ -مم ْـ إِ َك َ
ََ ُ
قل اهلل َ -صمؾك ُ
َان َل ُف َش ْع ٌر َف ْق َق ا ْل ُجؿ ِمة َو ُد َ
ولؿ يذكرواَ « :و َك َ
ون ا ْل َمق ْف َر ِة» ،يعـمل معـماه أن
هذه الزيادة تػرد هبا طبد الرحؿـ بـ أبل الزكماد ،ثمؿ ذكمر الرتممذي بعمده
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قال :وإكؿا ذكره هذه الزيادة ،طبد الرحؿـ بـ أبل الزكاد وهق ثؼة حمافظ
كان مالؽ بـ أكس يقثؼف ويلمر بالؽتابة طـف.
قبؾ الـظر يف كالم الرتمذي -رحؿف اهلل طؾقف -الحديث هذا كؿا قؾـا
هق ممـ روايمة هـماد بمـ السمري طمـ طبمد المرحؿـ بمـ أبمل الزكماد ،وقمد
أيضمما يف مشممؽؾف وابممـ طممدي يف الؽامممؾ مممـ حديثممف
أخرجممف الطحمماوي ً
طممدي طممـ ابممـ أبممل الزكمماد ،لؽممـ لػظممف :كاكممت لؾـبممل -صممؾك اهلل طؾقممف
وسؾؿ -شعرة دون ُأذكف.
صبعا أن طـدكا هذه الزيادة ،الرواة الذيـ رووا هذا الحديث ،أو همذه
الزيادة فقفا أمران:
إمر إول :أن أصؾ هذه الزيادة هؾ هق ثابت أو غقر ثابت؟
والثاين :هؾ لػظ هذه الزيادة حتك لق ثبت الحديث هؾ همق صمحقح
أو غقر صحقح؟
الرواة الذيـ رووا همذا الحمديث خمالػقإ :هنمؿ رووا بالزيمادة رووه
طـ طبد الرحؿـ بـ أبل الزكاد يعـل خالػقا هـماد بمـ السمري ،ويقسمػ
َمان َلم ُف َشم ْع ٌر َف ْمق َق ا ْل َمق ْف َر ِة َو ُد َ
بـ طدي فرووا هذا الحمديث بؾػمظ « َو َك َ
ون
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ا ْل ُجؿ ِة» ،يختؾػ هذا طـ هذا ،إول طؽس هذا ،لؿما تؼمقل أن طـمدكا
والجؿة والؾؿمة ،فقفما كمالم صقيمؾ لؾعؾؿماء ،وممـفؿ
القفرة ،صبعا القفرة ُ
مممـ تـمماقض يعـممل حتممك مممـ الؾغممقيقـ ومممـفؿ مممـ ذكممره يف مقضممعقـ،
واختؾػ ققلف فمقفؿ ،لؽمـ طـمدكا الحؿمد هلل بؼطمع الـظمر طمـ أي كاكمت
الؿسللة فعـدكا إحاديث هل الؿؼقدة لـا.
َان َل ُف َشم ْع ٌر َف ْمق َق ا ْل ُجؿ ِمة َو ُد َ
فعـدكا أن الرواية إولك يؼقلَ « :و َك َ
ون
ا ْل َق ْف َر ِة» ،المقفرة :شمعر المرأس ،قمال :بعضمفؿ مما لمؿ يصمؾ إلمك شمحؿة
والجؿة :هل مما كمان دون إُذكمقـ ،أو مما ألمؿ بمالؿـؽبقـ طؾمك
إذكقـُ ،
الجؿمة أن أصمقل ممـ الؾؿمةٕ :كمف قمال:
خمالف ،الؿفمؿ يعـمل صمارت ُ
َان َل ُف َش ْع ٌر َف ْق َق ا ْل ُجؿ ِة َو ُد َ
« َو َك َ
ون ا ْل َمق ْف َر ِة» ،كقمػ يؽمقن همذا؟ إذا كاكمت
الجؿة إلك هـما والشمعر فمقق
الجؿة ودون القفرة ،إذا كاكت ُ
الجؿة فقق ُ
ُ
الجؿة كقػ يؽقن دون القفرة؟ ،والقفرة أقمؾ ،همذا همق الؽمالم يف همذه
ُ
الرواية .ففؿتؿ؟
هذه الروايمة فقفما إشمؽال ،الروايمة إخمرى ٓ قمالَ « :لم ُف َشم ْع ٌر َف ْمق َق
ِ
ا ْل َمق ْف َر ِة َو ُد َ
الجؿمة يعـممل بممقـ الممقفرة
ون ا ْل ُجؿممة» هممذه المقفرة تحممت هممذه ُ
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والجؿة ،يعـل هذه العبارة فقفا متسؼة ٓ إشؽال فقفا ،همذه العبمارة فقفما
ُ
متسؼة ،ولذلؽ همذا الؾػمظ يعـمل الؿحػمقظ طمـ طبمد المرحؿـ بمـ أبمل
الزكاد إن لؿ يؽـ الخطل مـف فالذي رواه الجؿاطمة يعـمل الـُُػقؾمل طبمد اهلل
محؿد بـ الـ ُُػقؾل الشقخ أبل داود رواه يف سمــف أبمل داود طـمف ،ومحؿمد
وسمريج بمـ الـعؿمان،
بـ إسمؿاطقؾ بمـ أبمل ُفمديؽ يف سمــ ابمـ ماجمةُ ،
وسؾقؿان بـ داود الفاشؿل طـد اإلمام أحؿد يف الؿسـد ،والؼعـبمل طـمد
أبل سعد كؾفؿ رووه طـ طبد الرحؿـ بـ أبل الزكاد بالرواية الؿحػقضمة
الجؿة ،يعـل الؾػظ المذي طـمدكا
الذي قؾـا لؽؿ ،التل فقق القفرة ودون ُ
هذا خطل ،واضح الخطل فقف.
ثاكقإ :ن هذه بعضفؿ قد يرويفا بالؿعـك ويختؾػ طؾقف كؾؿمة دون،
ٕن كؾؿة دون يف هذا الؿقضع تحتؿؾ أن تؽمقن تحمت ،وفمقق تحتؿمؾ
الجؿممة،
الجؿممة يصممقر كممازل ُ
أن تؽممقن بالـسممبة لـمما تحممت ،الممقفرة فققفمما ُ
محتؿؾ إن يؼؾـا فققفا يعـل أطؾك مـ الجفة هذه ،ففمق بمالـظر إلمك همذه
يؿؽـ يخطئ الرواة فقف ،إذن هذه الرواية الؿحػقضمة غقمر التمل طـمدكا يف
الحديث هذا.
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الـؼطة الثاكقة :أن أصمؾ الحمديث كؿما أشمار إلقمف الرتممذي لمقس فقمف
هممذه الزيممادةٕ :ن الحممديث الممذي رووه طممـ هشممام بممـ ُطممروة غقممر طبممد
الرحؿـ بـ أبمل الزكماد خؾمؼ كثقمر ،وممـفؿ أئؿمة كؾفمؿ لمؿ يمذكروا همذه
ْمت َأ ْغ َت َِس ُمؾ َأ َكَما َوالـبِمل -
الزيادة ،إكؿا اقتصروا طؾك آغتسال فؼمطُ « ،كـْ ُ
ٍ
َاء و ِ
ِ
ِ
اح ٍد» ،ولؿ يذكروا بؼقة الحمديث المذي
اهلل َط َؾ ْقف َو َسؾ َؿ -م ْـ إِ َك َ
َصؾك ُ
يتعؾؼ بالشعر.
وهذا رواه جؿع مثؾ ابـ الؿبارك ،ويحقمك بمـ سمعقد الؼطمان ،وابمـ
الـُُؿقممر ،ووكقممع بممـ الجممراح ،واإلمممام مالممؽ ،وطبممد اهلل بممـ ُكُؿقممر ،وابممـ
ُجريج ،وطبقد اهلل بمـ طؿمر العؿمري ،وغقمرهؿ كثقمر رووا همذا الحمديث
بدون ذكر هذه الزيادة ،يعـل ما زاد هذه الزيادة إٓ ابـ أبل الزكاد.
والحديث أصؾف كؾف ثابت أصال يف الصحقحقـ ،وما سبؼ مـ روايمة
بعضمفا يف الصممحقح ،لؽممـ ثابمت مممـ الصممحقحقـ حتمك مممـ غقممر روايممة
الزهري يف صحقح مسؾؿ وما ذكر هذه
هشام ،يعـل مـ رواية ُطروة رواه ُ
الزيادة ،وإذا اكتؼؾـا إلك الؿتابعات التل هل يعـل بلكثر ممـ همذه الؼاسمؿ
بـ محؿد يف الصحقحقـ رواه طـ طائشة ولمؿ يمذكر همذا ،وإسمقد بمـ
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يزيممد رواه طممـ طائشممة ولممؿ يممذكر هممذا يف صممحقح البخمماري ،إذن هممذه
الزيادة يظفر واهلل أطؾؿ أهنا خطل.
كرجع الؽالم لؾرتمذي اإلممام الرتممذي -رحؿمف اهلل :-يؼمقل حسمـ
صحقح غريب ممـ همذا القجمف ،ثمؿ قمال وإكؿما ذكمره يعـمل الزيمادة طبمد
الرحؿـ بـ أبل الزكاد وهق ثؼة حافظ مما معـمك همذا الؽمالم؟ يعـمل همؾ
قبؾ زيادتف ٓ ،وقال حسمـ صمحقح غريمب ،يعـمل الحمديث يف أصمؾف ٓ
إشؽال يف الصحقح لؽـ هذا القجف غريب.
فاحتؿال أن الرتمذي -رحؿمف اهللُ -يضمعػ همذه الزيمادة ،ولمق كمان
طبد الرحؿـ بـ أبل الزكاد ثؼة حافظ لؿماذا؟ ٕن ذكمر إن همذا القجمف إن
هذا الحرف الؿروي الذي هقَ « :ك َ
َان َل ُف َش ْع ٌر َف ْمق َق ا ْل ُجؿ ِمة» ذكمر أن رواه
طبد الرحؿـ بـ أبل الزكاد غريب ،فؾؿا يؼقل وإكؿما ذكمره طبمد المرحؿـ
بـ أبل الزكاد وهق ثؼة حافظ هؾ يؾزم مـف تصمحقح همذه الروايمة؟ قمد ٓ
يؾممزم مـممف تصممحقح هممذه الروايممةٕ :ن اسممتغرب الحممديث أصممالٕ ،كممف
استغرب هذه الرواية أصال هذا احتؿال ققي.
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واحتؿال آخر يؿؽـ أن يؽقن يؼبؾ هذه الرواية ،واهلل أطؾؿ ،لؽمـ يف
ما يظفر مع هذا الؽؿ الؽبقر ممـ المرواة المذيـ رووا همذا الحمديث هبمذه
أيضا فقف كقع ممـ الؽمالم يف
الطرق الؽثقرة ،وطبد الرحؿـ بـ أبل الزكاد ً
كممالم كبقممر فؿممـ الصممعقبة أن يؼممال أن الرتمممذي يصممحح هممذه الزيممادة،
يصحح الحمديث لؽمـ مما يصمحح الزيمادة ،يصمحح الحمديث ولؽمـ ٓ
يصحح الزيادة ،تصحقحف لؾزيادة محتؿمؾ ،لؽمـ إضفمر واهلل أطؾمؿ أكمف
لؿا استغرب أكف يؼصد واهلل أطؾؿ أن طبد الرحؿـ بـ أبل الزكاد وإن كان
ثؼ ًة حاف ًظإ :كف ٓ تؼبمؾ زيمادة يف همذا الؿقضمع ٕكمف تػمرد هبمذا ،ولفمذا
كاكت هذه الزيادة غريبة.
{حممدثـا أحؿممد بممـ َمـقممع ،حممدثـا أبممق قطممـ ،حممدثـا ُشممعبة طممـ أبممل
َمان َر ُس ُ
إسحاق طـ الرباء بـ طمازب -رضمل اهلل طـمف ،قمالَ « :ك َ
مقل اهللِ -
ِ
مت ُجؿ ُت م ُف
مقع َب ِعقممدََ َممما َب م ْق َـ ا ْل َؿـْْؽِ َب م ْق ِـَ ،و َكَا َكم ْ
اهلل َط َؾ ْقممف َو َسممؾ َؿَ -م ْر ُبم ً
َصممؾك ُ
َت ْض ِر ُب َش ْح َؿ َة ُأ ُذ َك ْق ِف»}.
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صبعمما اكتبفممقا هممذا الحممديث ٕن مممـ رواياتممف لؽممل كضممبط الروايممة
الصحقحة ،الروايات الصحقحة ٕن إذا جئـما كمتؽؾؿ طؾمك فؼمف الحمديث
ضاهرا ،هذا الحديث أوٓ:
يؽقن إمر
ً
كؼقل أحؿد بمـ مـقمع تؼمدم الظماهر لـما همق أحؿمد بمـ مـقمع بمـ طبمد
الممرحؿـ أبممق جعػممر البغممقي ،حديثممف ُمخم ّمرج يف الؽتممب السممتة صمماحب
الؿسـد.
قال :حدثـا أبق قطـ ،أبق قطـ هـا بػتح الؼاف والطاء وهق طؿرو بـ
خمرج حديثمف اإلممام مسمؾؿ
الفقثؿ بـ قطمـ ال ُؼطعمل ،ممـ أهمؾ البصمرةّ ،
وأصحاب الســ.
قال :حدثـا ُشعبة وهق ابـ الحجماج بمـ المقرد العتؽمل ممقٓهؿ أبمق
بسطام ،تؼدم معـا كثقرا ،طـ أبل إسحاق هق طؿرو بـ طبمد اهلل السمبقعل
الفؿداين ،الفؿداين السبقعل ،هذا مر معـا وهق ثؼة هق ُشعبة معؾقم ثؼمة،
وأبق قطـ ثؼة ،وابـ مـقع ثؼة.
كممان رسممقل اهلل -صممؾك اهلل طؾقممف وسممؾؿ -مربقطمما بعقممد ممما بممقـ
الؿـؽبقـ وكاكت ُجؿتف هذا الشاهد ،وكاكت ُجؿتف تضرب شحؿة ُأذكقف،
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الجؿمة
الجؿمةٕ :ن ُ
ُجؿتف هـا لؿا قال تضمرب شمحؿة ُأذكقمف تبمقـ معـمك ُ
الجؿة هل الشعر ،أي شعر كان يسؿك ُجؿمة ،لؽمـ
فبعض العؾؿاء يؼقل ُ
الجؿمة لؿماذا؟ ٕكمف قمال تضمرب
هـا لسـا بؿحتماجقـ إلمك معرفمة معـمك ُ
مـؽبقف يعـل أن شعره يضرب مـؽبقف ،اكتبفقا لؾرواية.
والحممديث أخرجممف البخمماري -رحؿممف اهلل -مممـ حممديث حػممص بممـ
طؿر ،واإلمام مسؾؿ مـ حديث محؿد بـ جعػر ،كالهؿا طـ ُشعبة طمـ
الجؿمة
أبل إسحاق هبذا اإلسـاد ،لػظ الحديث طـمد مسمؾؿ قمال :طظمقؿ ُ
الجؿة إلك شحؿة ُأذكقف مثمؾ همذا لؽمـ هـما قمال
إلك شحؿة ُأذكقف ،طظقؿ ُ
مـؽبقف ،وهـا قال شمحؿة ُأذكقمف ،وروايمة البخماري لمف شمعر يبؾمغ شمحؿة
لؾجؿة ،إذن يف مـؽب وفقف شحؿة ُأذن ،والحديث المذي
ُأذكقف ما يف ذكر ُ
طـدكا رواية مـ؟ رواية ُشعبة ،مـ الراوي طـ ُشمعبة؟ أبمق قطمـ ،والمذي
يف صحقح البخاري ،طـدكا الذي يف صحقح البخماري حػمص بمـ طؿمر،
ومحؿد بـ جعػر وهق أثبت الـاس يف ُشعبة ،رووه بؾػمظ شمحؿة ُأذكقمف،
إلك شحؿة ُأذكقف هذا هق.

-211-

الشمائل المحمدية
وقال اإلمام البخاري -رحؿف اهلل -بعد حمديث ُشمعبة ،قمال يقسمػ
بـ أبل إسحاق طـ أبقف إلك مـؽبقف ،يقسػ بـ أبل إسمحاق همق يقسمػ
بـ إسحاق بـ أبل إسحاق جده أبمق إسمحاق السمبقعل ،همق يقسمػ بمـ
إسحاق بـ أبل إسحاق ،ويمروي إذا قمال طمـ أبقمف يعـمل طمـ جمدهٕ :ن
الجد أب طـ جده أبق إسحاق يصمرح بمف يف أصمؾ الحمديث يف صمحقح
مسؾؿ وغقره.
قمال إلمك مـؽبقمف بعمدها كمده قمال إلمك مـؽبقمف ،الحمافظ بمـ حجممر -
رحؿف اهلل -ففؿ مـ هذا أكف يبؾغ شعره شحؿة ُأذكقف إلمك مـؽبقمف ،فسمرها
هؽذا ،صبعا هذا التػسقر مـ الحافظ لؿ يذكر لف مسمتـد ،وضماهر الروايمة
أن الؿؼصقد طـ يقسػ بـ أبل إسحاق يخالػ يف هذا فقروي الحديث
إلك الؿـؽبمقـ ،مما يرويمف إلمك شمحؿة إُذكمقـ ٓ ،مما يرويمف إلمك شمحؿة
إُذكقـ ولؽـ يرويف إلك الؿـؽبقـ ،وصار طـمدكا أبمق قطمـ ويقسمػ بمـ
أبل إسحاق كالهؿا يرويف إلك الؿـؽبقـ ،صبعا كالم ..
{}..........
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ٓ اكظر طـدكا رواية أبمل قطمـ إلمك شمحؿة ُأذكقمفُ ،شمعبة إلمك شمحؿة
ُأذكقف ،مـ رواية محؿد بـ جعػر إلك شحؿة ُأذكقف ،مـ رواية حػمص بمـ
طؿر إلك شحؿة ُأذكقف صار ثالثة إلك شحؿة ُأذكقف ،هذا أن يؼقل إلمك..
يقسػ بـ أبل إسحاق يؼمقل إلمك أيمـ مـؽبقمف؟ إلمك مـؽبقمف همذه روايمة
مـ؟ هذه رواية يقسػ بـ أبل إسحاق ،ما هل رواية ش ُعبة ،يعـمل ُشمعبة
يبؾمغ شمحؿة ُأذكقمف ،أبمق قطمـ قمال شمحؿة ُأذكقمف ،محؿمد بمـ جعػمر قممال
شمحؿة ُأذكقممف ،وحػمص بممـ طؿمر قممال شمحؿة ُأذكقممف ،إذن الحمديث إلممك
شحؿة ُأذكقف ثابت يف صمحقح مسمؾؿ والبخماري ممـ حمديث ُشمعبة مثمؾ
رواية أبل قطـ.
خرجف مـ رواية أبمل إسمحاق السمبقعل لؽمل
كليت لؾحديث الحديث ّ
تبطؾ يف الصقرة أبل إسمحاق السمبقعل لؽمـ ممـ روايمة روايمات أخمرى
غقر روايات ُشعبة يعـل أن رواية ُشمعبة اكتفمت كؾمف تؼمقل إلمك شمحؿة
ُأذكقف.
كليت أن إلك رواية أبمل يقسمػ بمـ أبمل إسمحاق المذي ذكرهما بعمد
البخاري بعد رواية ُشعبة ،قال إلك مـؽبقف ،يقسػ بـ أبمل إسمحاق طمـ
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جده طـ الرباء بـ طازب إلمك مـؽبقمف ،إن الحمافظ ابمـ حجمر يؼمقل ممـ
شحؿة ُأذكقف إلك مـؽبقف ،وهذا صبعما تلويمؾ لمبعض العؾؿماء يف الحمديث
لؽـ يف الرواية ما وقػت طؾقفا ،بعض العؾؿاء لؿا يجؿمع بمقـ الروايمات
قال إذا صال كان إلك مـؽبقف ،وإذا قصر كان إلك شحؿة ُأذكقمف همذا جؿمع
لقس هق الرواية ،الرواية ما يف هذا فقؿا أطؾمؿ أكما مما أدري لؽمـ الحمافظ
ابـ حجر ما ذكر رواية هنائ ًقا ،قال أي يؼصد كذا أو ممراده كمذا ،صبعما مما
تستؼقؿ لؿاذا؟ ٕن الذي هق معروف مـ رواية أبل إسحاق الرواة كؾفمؿ
خرجمف البخماري أن ممـ
يرون إلك مـؽبقف يعـل هذا الحديث كؿما قؾـما ّ
رواية يقسػ بـ أبل إسحاق قال :إلك مـؽبقف وٓحظقا هذا روايتمف طمـ
جده ،أهؾ بقتف.
ثؿ جاء اإلمام مسؾؿ أو البخاري قبمؾ وأحؿمد والرتممذي ،وبمـ أبمل
شقبة وغقرهؿ رووه مـ صرق طـ إسرائقؾ طمـ جمده أبمل إسمحاق قمال:
ِ
مـ َمـْْؽِ َب ْق ِمف» يف بعمض الروايمات طـمف « َت ْض ِمر ُب َمـْْؽِ َب ْق ِمف»،
« َل َت َْض ِر ُب َق ِري ًبا م ْ
إذن طـدكا هذه تقافؼ رواية يقسػ ،وجاء يقكس بمـ أبمل إسمحاق يعـمل
همق أبمقه أبمق إسمحاق ورواه أيضما إلمك أهنما تضمرب مـؽبقمف ،وهمذه طـمد
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الـسائل « َل ُف ل ِؿ ٌة َت ْض ِر ُب َق ِري ًبا مِ ْـ َمـْْؽِ َب ْق ِف» رأيتؿ كقػ؟ كحمـ كؾـما كمتؽؾؿ
يف الؿـؽب رواية أبل إسحاق ،قمال لِؿمة ٓحمظ إول قمال ُجؿمة ،وهمذا
وأخرجمف اإلممام مسمؾؿ ممـ حمديث
ل ِؿة ،ل ِؿة تضرب قريبما ممـ مـؽبقمف،
ّ
الثقري طـ أبل إسحاق السبقعل ،وقال فقف لف شعر يضرب مـؽبقف ،همذا
كؿ ،يعـل كؿ صمار طـمدكا؟ يقسمػ ،وإسمرائقؾ ،ويمقكس طـمدكا يقسمػ
ويقكس ،طـدكا يمقكس المذي همق ابمـ إسمحاق ،وطـمدكا حػقمده إسمرائقؾ
ويقسػ ،وطـدكا الثقري ،وطـمدكا أيضما شمريؽ بمـ طبمد اهلل يف مصمـػ
ابـ أبل شقبة ،وابـ ماجة قال :شمعره قريبما ممـ مـؽبقمف ،همذه كؾمف روايمة
الثقري.
خالصة هذا كؾف أن ُشعبة روى الحمديث إلمك شمحؿة ُأذكقمف وخالػمف
الثقري وإسرائقؾ ويقكس ويقسػ وشريؽ فرووه إلك أكف إلك مـؽبقف أو
قريبا مـف ،وهذا معـك قريب ،هذا واضح يعـمل روايمة حمديث المرباء فقمف
روايتان ،اكتبفقا حتك إذا جئـا كتؽؾؿ طـ فؼف الحديث فقف روايتان:
 رواية ُشعبة شحؿة ُأذكقف. ورواية الثقري ومـ معف إلك مـؽبقف.-214-
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صبعا شحؿة ُأذكقف غقر مـؽبقف الشعر الذي صار شحؿة ُأذكقمف غقمر إذا
كان مـؽبقف.
{حمدثـا محؿمد بممـ بشمار ،حمدثـا وهممب بمـ َجريمر بممـ حمازم ،قممال:
حدثـل أبل طـ قتادة ،قال :قؾت ٕكس بـ مالؽ -رضل اهلل طـمف :كقمػ
كان شعر رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ؟ قالَ « :ل ْؿ َي ُؽم ْـ بِا ْل َج ْع ِمد َو َٓ
بِالسب ِ
طَ ،ك َ
َان َي ْب ُؾ ُغ َش ْع ُر ُه َش ْح َؿ َة ُأ ُذ َك ْق ِف»}.
ْ
هذا الحديث قال :حدثـا محؿد بـ بشمار وهمق محؿمد بمـ بشمار بمـ
طثؿممان العبممدي بـممدار أبممق بؽممر البصممري تؼممدم كثقممرا وحديثممف يف الؽتممب
الستة.
قال :حدثـا وهب بـ جرير بـ حازم وهق وهب بـ جريمر بمـ حمازم
أبق الـضر البصري ،أبمق طبمد اهلل البصمري حديثمف يف الؽتمب السمتة وهمق
ثؼة.
قال :حدثـل أبل وهمق جريمر بمـ جمازم أبمق وهمب المذي تؼمدم وهمق
ُكُـقتف أبق الـضمر ،آبمـ ُكُـقتمف أبمق طبمد اهلل ،وهمق ُكُـقتمف أبمق الـضمر ،وهمق
خرج يف الؽتب الستة.
أيضا ثؼة حديثف ُم ّ
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طـ قتادة :وهق قتادة بمـ دطاممة بمـ قتمادة السدوسمل أبمق الخطماب،
وحديثف يف الؽتب الستة ،همذا الحمديث قمالَ « :ك َ
َمان َي ْب ُؾ ُ
مح َؿ َة
مغ َشم ْع ُر ُه َش ْ
ُأ ُذ ُك ْق ِف» هذا حديث آخر ،الحديث إول كمان حمديث المرباء بمـ طمازب،
هممذا حممديث أكممس -رضممل اهلل طـممفَ « :كم َ
مان َش م ْع ُر ُه َي ْب ُؾم ُ
مح َؿ َة ُأ ُذ َك ْقم ِمف»
مغ َشم ْ
الحديث أكس يف مقضقطقـ ،كتؽؾؿ طؾك كؾ حديث يف مقضعف.
طـدكا « َي ْب ُؾ ُغ َش ْع ُر ُه َش ْح َؿ َة ُأ ُذ َك ْق ِف» هذه الؾػظة هذه رواها هؽذا محؿمد
بـ بشار طـ وهب بـ جريمر ،والؿحػمقظ طمـ وهمب بمـ جريمر خمالف
هذا ،لؽـ الخالف يعـل يؿؽـ الجؿع بقـف ،لؽـ مـ كاحقمة الؾػمظ غقمره
رواه « َب ْق َـ ُأ ُذ َك ْق ِف َو َطاتِ ِؼ ِف» ويؼقل إلك شحؿة ُأذكقف ،وغقره يؼقل بمقـ ُأذكقمف
وطاتؼف ،العاتؼ هق هذا هق الذي طـدكا هذا الؽتػ الؿـؽب وهذا العـمؼ
ما بقـفؿا يسؿك العاتؼ ،والتعبقمر واحمد الؿـؽمب هـمإ :ن بعضمفؿ قمال
مـؽبقـ أو العاتؼ كؾفا واحدٕ :ن الؿؼصقد وصقلف إلك هـما ،لؿما يؼمقل
يف الحديث طـدكا يبؾمغ شمعره شمحؿة ُأذكقمف همؾ يسماوي ممـ يؽمقن بمقـ
شحؿة ُأذكقف وطـؼف؟ هذا أصقل ،الثاين أصقل وٓ ٓ؟ أصقل.
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الجؿمة ثمؿ تمليت
وهذا طـد بعض العؾؿماء الشمحؿة هـما المقفرة ،وهـما ُ
الؾِؿممة ،طؾممك كممؾ ممما كممدخؾ هممذإ :ن يعـممل تشممؽؾ طؾممقؽؿ إشممؽآت
مسممؿقات هممذه أن لسممـا يف مجممال الـظممر فقفمما ،إكؿمما مجممال يف أحاديثـمما
هذه.
يبؾغ شعره شحؿة ُأذكقمف ،والثاكقمة المرواة المذيـ رووا طمـ وهمب بمـ
جرير ،ومـفؿ طؿرو بـ طؾمل الػمالس يف صمحقح البخماري ،محؿمد بمـ
الؿثـك طـد الـسائل ،روياه طـ وهب بـ جرير بؼقلفؿ بقـ ُأذكقف وطاتؼف،
ورواه اإلمام مسؾؿ طـ شقبان بـ فروخ ،واإلمام أحؿد طـ هبز بمـ أسمد
ويزيد بـ هارون ،كؾ همٓء رووه طـ جرير بـ حمازم طمـ إب يعـمل،
بؾػظ بقـ ُأذكقف وطاتؼف ،يعـل تابعقا رواية مـ؟ هذه متابعة قاصرة لرواية
طؿرو بـ طؾل ومحؿد بمـ الؿثـمك ،قمالقا كؾفمؿ مماذا؟ قمالقا :بمقـ ُأذكقمف
وخرجف اإلممام البخماري ومسمؾؿ ممـ حمديث هؿمام طمـ قتمادة
وطاتؼفّ ،
قممالَ « :ي ْضم ِمر ُب َمـْْؽِ َب ْقم ِمف» أكظممر كممؿ صممارت روايممة؟ صممارت كممؿ؟ ثممالث
روايات.

-217-

الشمائل المحمدية
قؾـا رواية المذي همق يبؾمغ شمعره شمحؿة ُأذكقمف همذه شماذة ،بؼمل ممـ
الروايات الصحقحة بقـ ُأذكقف وطاتؼف هذه يف صحقح البخاري.
الرواية الثاكقمة « َي ْض ِمر ُب َمـْْؽِ َب ْق ِمف» روايمة هؿمام طمـ قتمادة صمار طـمدكا
كؿ؟ يف حديث هذه الرواية هذه كمؿ؟ مما الثابمت؟ وجفمان ،مما هؿما؟ أو
لػظان:
الؾػظ إول :بقـ ُأذكقف وطاتؼف.
والثاكقممة :يضممرب مـؽبقممف ،روايممة هؿممام طممـ قتممادة يضممرب مـؽبقممف
الحديث الذي طـمدكا ممـ روايمة قتمادة ،لؽمـ ممـ روايمة هؿمام لمقس ممـ
رواية جرير ،مـ رواية هؿام طـ قتادة قال يضرب مـؽبقمف ويمليت الؽمالم
طؾقف يف الؿقضع الثاين -إن شاء اهلل -وهذا تضبطقكف هـا.
{حدثـا محؿد بـ يحقك بـ أبل طؿر الؿؽل ،حدثـا سػقان بـ ُطققـمة
طـ بـ أبل كجقح طـ مجاهد طـ أم هماكئ بـمت أبمل صالمب -رضمل اهلل
طـفا -قالتَ « :ق ِدم رس ُ ِ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿَ -ط َؾ ْقـََما َمؽم َة َقدْْ َمم ًة
َ َ ُ
قل اهلل َ -صؾك ُ
َو َل ُف َأ ْر َب ُع َغدََ ائِ َر»}.
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همذا الحمديث قممال :حمدثـا محؿممد بمـ يحقممك بمـ أبممل طؿمر الؿؽممل،
والؿشفقر بالعدين ،شقخ اإلمام مسؾؿ أكثر طـف ولؿ ُيخرج لف البخماري،
خرج طـمد اإلممام مسمؾؿ والرتممذي،
وكان مالزما ٓبـ ُطققـة ،وحديثف ُم ّ
خرج طـف.
والـسائل ،وابـ ماجة ،أما البخاري فؼؾـا لؿ ُي ّ
وسػقان بـ ُطققـة همق سمػقان بمـ ُطققـمة بمـ أبمل طؿمران الفاللمل أبمق
محؿمممد الؽمممقيف ثمممؿ الؿؽمممل ،وهمممق ممممـ الثؼمممات الؿعمممروفقـ الحػممماظ
الؿشفقريـ.
طممـ ابممـ أبممل َكَجممقح هممق طبممد اهلل بممـ أبممل كجممقح ،أبممق يسممار الثؼػممل،
وحديثممف ُمخم ّمرج يف الؽتممب السممتة وهممق ثؼممة ،ومجاهممد وهممق ابممـ جممرب،
والحجاج الؿخزومل مقٓهؿ مـ أهؾ مؽة حديثف الؽتمب السمتة ،ممات
رحؿف اهلل -وهق ساجد.طـ أم هاكئ بـت أبل صالب وهل أخت طؾل بـ أبل صالمب -رضمل
اهلل تعالك طـف -ابـ بـت طؿمة الـبمل -طؾقمف الصمالة والسمالم -أسمؾؿت
طام الػتح وتقفقت يف طفد معاوية -رضل اهلل تعالك طـف.
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خرجف الؿملػ يف الجمامع يف همذا  ..يعـمل الؿملمػ -
هذا الحديث ّ
رحؿممف اهلل -سممققرد الحممديث أيضمما بعممد يف آخممر حممديث يف هممذا البمماب
سقعقد الحديث لؽـ مـ وجف آخر لؽـ أصؾ الحمديث واحمد ،واإلممام
خممرج يف جامعممف الحممديث باإلسممـاديـ الممذيـ
الرتمممذي -رحؿممف اهللّ -
ذكرهؿا يف كتابف (الشؿائؾ).
ومدار الحديث يعـل واحد لؽـ الرتمذي -رحؿمف اهلل -حسمـ همذا
الحديث ،قال طـ هذا الحديث أكف غريب ،وقال طـ الثماين بلكمف حسمـ،
ومدار الحديث ومخرجف واحد وسـُُبقـ -إن شماء اهلل -وجمف ذلمؽ -إن
شمماء اهلل تعممالك -لؽممـ الممذي كعرفممف هـمما أكممف خم ّمرج الحممديث يف هممذيـ
الؿقضمممقطقـ ،وإٓ أصمممؾ الحمممديث كؾمممف يرجمممع إلمممك مخمممرج واحمممد،
واإلشؽال لقس هق يف ثؼة الرواة لؽـ اإلشؽال سقليت -إن شاء اهلل.
إذا الحممديث اس متغربف اإلمممام يف الؿقضممع إول الممذي هممق مقضممع
أيضما طمـ شمقخف البخماري
طـدكا هذا ،وحسـف يف الؿقضع الثاين ،وذكمر ً
أكف قال ٓ أطرف لؿجاهد سمؿا ًطا ممـ أم هماكئ ،هـما الؽمالم ،العؾؿماء يف
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الؽممالم طؾممك هممذا الحممديث الممرواة ثؼممات ولؽممـ الؽممالم يف هممؾ سممؿع
مجاهد مـ أم هاكئ -رضل اهلل تعالك طـفا ،أو لؿ يسؿع مـفا؟
صبعا لؿا كـظر إلك أم هاكئ ،أم هاكئ أسؾؿت طمام الػمتح وتقفقمت يف
طفد معاوية لؽـ لؿا حدد وقت وفاهتا ،معاويمة -رضمل اهلل طـمف -تمقيف
سـة ستقـ ،ومجاهد بـ جرب ولد سـة إحدى وطشريـ يعـل لمق افرتضمـا
أهنا تقفقمت يف أول خالفمة معاويمة -رضمل اهلل طـفما -فقؽمقن قمد جماوز
العشريـ مـ طؿره لؿا تقفقت يعـل هق مدرك لؾسؿاع ،لؽـ البخاري -
أيضما
رحؿف اهلل -يؼقل ٓ أطرف لؿجاهد
سؿاطا مـ أم هماكئ ،وكمذلؽ ً
ً
خرج حديث مـ رواية بمـ
كؼؾف طـف الرتمذي يف كتابف (العؾؾ الؽبقر) لؿا ّ
خرجمف
أبل طؿر العدين الذي معـا يف هذا اإلسـاد ،وهذا الحمديث صبعما ّ
غقر الرتمذي ،ابـ أبل شمقبة وابمـ ماجمة واإلممام أحؿمد وأبمق داود ،كمؾ
هذه الروايمات ترجمع إلمك روايمة ابمـ ُطققـمة ،إذن اإلشمؽال لمقس يف ابمـ
ُطققـة وٓ يف أحد مـ رواة اإلسـاد ولؽـ يف السؿاع.
مجاهد صبعا لؿ يثبت سؿاطف ممـ أم هماكئ بمـص اإلممام البخماري -
سمؿاطا ،ولمؿ يثبمت غقمر البخماري ممـ
رحؿف اهلل ،-يؼمقل ٓ :أطمرف لمف
ً
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سؿاطا ،وشقخف طؾل بـ الؿديـل -شقخ البخاري -لؿ يستبعد
إئؿة لف
ً
سؿاع مجاهد مـ أم هاكئ لؽمـ لمؿ يثبمت ،همق قمال يؿؽمـ أن يؽمقن قمد
لؼقفا لؿاذا؟ ٕكف سؿع مؿـ يف صبؼة أم هماكئ كعائشمة وأبمل هريمرة ،وأم
هاكئ سؿع مـفا ممـ همق يف صبؼمة مجاهمد كققسمػ بمـ ماهمؽ ،ففمق لمؿ
يجزم بالؾؼاء ولؽـف لؿ يستبعده ،والبخاري يؼقل ٓ أطؾؿ سؿاطف ولمقس
طـدكا كالم لغقر أهؾ العؾؿ فقؿا هق متاح ُيبمقـ همؾ سمؿع أو لمؿ يسمؿع؟
ومـ هـا أطؾف ابـ الؼطان ،أبق الحسـ بـ الؼطان الػاسل تقىف سـة سمت
مائة وثؿاكقة وطشريـ ولمقس همق يحقمك بمـ سمعقد الؼطمان اإلممام شمقخ
اإلمام أحؿمد ٓ ،همذا متملخر صماحب بقمان (المقهؿ واإليفمام) يف تعؼبمف
طؾك طبد الحؼ اإلشبقؾل ،طبمد الحمؼ حسمـ الحمديث ،وصمححف صبعما
ابـ الؼقؿ يف (زاد الؿعاد) لؽـ ابـ الؼطان يف بقمان المقهؿ واإليفمام أطؾمف
بآكؼطاعٕ :ن مجاهدا لؿ يثبت سؿاطف مـ أم هاكئ -رضل اهلل طـفا.
أما الحافظ ابـ حجر فػل مقضع حسمـف ،الؿقضمع إول يف شمرحف
قال رجالف ثؼات ،الؿقضع الثاين قال بسـد حسـ ،صبعا كالم ابمـ حجمر
هـا ُمشؽؾٕ :كف إذا كان رواتف ثؼات ما يستؼقؿ أن تؼقل حسـ ،ولقس لف
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شقاهد تعضده صحقحة يعـل ققية ،فالحافظ ابـ حجر قد يؽتب أحقاكما
مـ حػظمف كمذا يفمؿ اإلكسمان صبعما ،ففمق حسمـف يف مقضمع ،ويف مقضمع
قال :رجالف ثؼات وققلف رجالف ثؼات يدل طؾك أن يف اإلسـاد طؾة.
الؿقضع الثاين قال :حسـ ،وحسمـ ٓ يتملتك هـمإ :ن رواة اإلسمـاد
ثؼات ،وطؾك كؾ همذا الحمديث بؿما أكمف لمؿ يثبمت سمؿاع مجاهمد ممـ أم
هاكئ ففق مـؼطع ،والؿـؼطع ضعقػ.
لف شاهدان ممـ حمديث أكمس -رضمل اهلل تعمالك طـمف -والحؽمؿ بمـ
سممػقان ولؽـممف ممما شمماهدان يتؼاطممدان طممـ جممربه ،ولممذلؽ واهلل أطؾممؿ أن
الحديث ضعقػ ٓكؼطاطفٓ ،كؼطاطف بمقـ مجاهمد وأم هماكئ ،وهمذا لمق
جاءه حديث قريب مـف مؿؽـ أكف ُيجربهٕ :ن الضعػ هـا لقس بشمديد،
لؽـ لؿ أقػ طؾك شلء يؿؽـ أن يعضد هذا الحديث ،واهلل أطؾؿ.
{حدثـا سقيد بـ كصر ،حمدثـا طبمد اهلل بمـ الؿبمارك طمـ معؿمر طمـ
ِ ِ
اهلل َط َؾ ْق ِمف
ثابت طمـ أكمس -رضمل اهلل طـمفَ « :أن َشم ْع َر َر ُسمقل اهلل َ -صمؾك ُ
َان إِ َلك َأ ْكْص ِ
َو َسؾ َؿَ -ك َ
اف ُأ ُذ َك ْق ِف»}.
َ
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قال الؿملػ :حدثـا سقيد بـ كصمر وهمق سمقيد بمـ كصمر بمـ سمقيد
الؿروزي أبق الػضؾ ،وهق راوية اإلمام طبد اهلل بـ الؿبمارك ،ولمف زوائمد
الزهد وغقره لف فقمف زوائمد ،معروفمة يؼمال :زوائمد
طؾك رواياتف ،يف رواية ُ
الؿروزي.
قال حدثـا طبمد اهلل بمـ الؿبمارك الؿمروزي ممقلك بـمل حـظؾمة ،وهمق
معروف ،اإلمام الجؾقؾ ،طـ معؿر بـ راشد هق معؿر بـ راشمد إزدي
أيضا ثؼة.
أبق ُطروة البصري ،وهق ً
طـ ثابت ال ُبـاين هق ثابت بـ أسؾؿ بـ ال ُبـاين بضمؿ البماء ،أبمق محؿمد
البصري ،وهق أيضا ثؼة حديثف يف الؽتب الستة.
ِ ِ
اهلل َط َؾ ْق ِمف َو َسمؾ َؿَ -كَم َ
ان
يف هذا الحديث « َأن َش ْع َر َر ُسمقل اهلل َ -صمؾك ُ
إِ َلك َأ ْكْص ِ
ماف ُأ ُذ َك ْق ِمف» اكتبفمقا همذا حمديث أكمس ،تمرى حمديث أكمس سمبؼ
َ
تؽؾؿـما طؾقممفٕ :ن حممديث أكممس السمابؼ ممما هؿمما الروايتممان الصممحقحتان
فقف؟ هذا أحد سمالل الققم ،ما هؿا الروايتان الصحقحتان فقف؟
{}...........
بقـ ُأذكقف وطاتؼف ،كاكت تضرب مـؽبقف.
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صقب والرواية غقر الصحقحة ما هل؟
إلك شحؿة ُأذكقف رواية محؿد بـ بشار.
أن كؿ صار طـدكا قؾـا بقـ شحؿة ُأذكقمف ،والثاكقمة بمقـ إلمك مـؽبقمف،
هذه الرواية إلك أكصاف ُأذكقف ،هذا إلك أكصاف ُأذكقف ،صبعا هذا الحديث
أخرجف الـسائل طـ إسحاق بـ راهقيف ،واإلمام أحؿد ،وطبد بـ حؿقمد
يف مسـديفؿا كالهؿا روى هذا الحديث طـ طبد الرزاق طـ معؿمر هبمذا
الؾػظ ،ورواه أبق داود مـ حمديث محؿمد بمـ خالمد الشمعقري طمـ طبمد
خمرج لمف مسمؾؿ لؽـمف
الرزاق وقال إلك شحؿة ُأذكقف ،والشعقري هذا مـ ّ
خرج لف مسؾؿ وثؼف أبق داود وطبد اهلل بـ أحؿد ،ولؽـ أبق حاتؿ قمال ٓ
ّ
أطرفف ،فؿعـاه أن هذا الراوي لقس بؿشفقر يف الرواية ولمقس بؿعمروف،
فؾذلؽ مثؾ هذه الرواية كبفـا طؾقـما يف سمــ أبمل داود ،إذن همذه الروايمة
هذه غؾمط همذه خطمل التمل همل شمحؿة ُأذكقمف هـما خطمل ،كبؼمك طؾمك إلمك
أكصاف ُأذكقف.
حؿاد بـ سؾؿة أثبت مـ يروي الحديث طـ ثابت ال ُبـاين ،أثبت ممـ
يروي طـف حؿاد بـ سؾؿة ،خمرج اإلممام أحؿمد -رحؿمف اهلل -والـسمائل
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وابـ أبق ُحؿقد هذا الحديث وقال فقف ٓ يجاوز شعره ُأذكقف ،وسؽت مما
قال إلك إكصاف وٓ إلك شلء ٓ يجاوز فؼط إلك هـا ٓ ،يجاوز.
صبعا كمليت أن كـظمر روايمة معؿمر همذه كؼمقل روايمة معؿمر يبمدو أهنما
أخطل فقفما معؿمر إلمك أكصماف ُأذكقمف ،حمذف الروايمات الضمعقػة وكبؼمك
طؾك صح أم ٓ.
أن طـدكا ُحؿقد روى الحديث يف صحقح البخاري طـ أكس وقمال
إلك أكصاف ُأذكقف ،هذا ُحؿقمد أكصماف ُأذكقمف ،روى طمـ أكمس وقمال إلمك
أكصاف ُأذكقف ،هذا مثؾ رواية معؿر ،العؾؿاء يؼقلقن معؿر يف روايتف طمـ
ثابت فقفا ضمعػ ،لؽمـ همذه تابعمف ُحؿقمد فقفمإ ،ن ُحؿقمد يمروي طمـ
ثابت طـ أكس ،ويروي طمـ أكمس مباشمرة ويؼمقل كثقمر ممـ أحاديثمف لمؿ
يممذكر فقفمما ثابممت وهممق رواهمما طممـ ثابممت ،ولؽممـ أن العؾؿمماء احتؿؾقهمما
ٕهنؿا ثؼتان ،مؿؽـ هذا مؿـ رواه ُحؿقد طمـ ثابمت ،ويؿؽمـ أن يؽمقن
ُحؿقد سؿعف مـ أكس -رضل اهلل طـف -هذا يـظر فقف إلك صمقغة السمؿاع
وٓ تحضرين أن لؽـ محتؿؾ.
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وحؿقد طـ أكس قال إلك
فالشاهد أن معؿر قال إلك أكصاف ُأذكقفُ ،
أكصاف ُأذكقف يعـل ما جاء بشلء جديد مـ معؿر ،لؽـ رواية إلك شحؿة
ُأذكقف يف حديث هذا ما تصح ٓ ،يجاوز شعره ُأذكقف هذا رواية حؿاد طمـ
ثابت ،وهل رواية ..هق أثبت الـاس يف حؿاد بمـ سمؾؿة أثبمت الـماس يف
ثابت ،فتحصؾ مـ حديث أكس كؾف المذي سمبؼ يف روايمة قتمادة تحصمؾ
مـفا بقـ ُأذكقمف وطاتؼمف ،ويضمرب مـؽبقمف ،روايمة ثابمت أكصماف ُأذكقمف ٓ
يجاوز شعره ُأذكقف ،رواية ُحؿقمد إلمك أكصماف ُأذكقمف ،صمارت روايمة بمقـ
ُأذكقف وطاتؼف ،يضرب مـؽبقف ،أكصاف ُأذكقمف ٓ ،يجماوز شمعره ُأذكقمف همذا
كؿ رواية؟ أربع مع الروايتقـ السابؼات ،الروايتقـ قؾـما فقفما مماذا؟ إخ
الذي جاوب الثابتة قؾـا ما هل؟ روايتان ما هؿا؟
{}.....
ما بقـ ُأذكقف ،الذي طـدكا أن مما بمقـ ُأذكقمف وطاتؼمف مقجمقدة طـمدكا،
مقجممقدة يف هممذه الروايممة صممح أم ٓ؟ هممذه مقجممقدة يف روايممة الممرباء
مقجقدة هذه.
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صقب طـدكا يضمرب مـؽبقمف مقجمقدة هـماك وٓ مما مقجمقدة؟ روايمة
الرباء.
{}..........
بقـ ُأذكقف وطاتؼف ،والثاكقة يضرب مـؽبقف أم ٓ ،يضمرب مـؽبقمف همذه
مقجقدة كؾفا يف رواية الرباء.
أكصاف ُأذكقمف لقسمت بؿقجمقدة ٓ ،يجماوز شمعره ُأذكقمف همذه لقسمت
مقجقدة.
الؿفممؿ هممذه الروايممات ،اضممبطقا هممذه الروايممات ،إذا ضممبطـا هممذه
الروايمممات خمممالص إممممقر -إن شممماء اهلل ،يعـمممل أن ُأذكقمممف وطاتؼمممف،
ويضرب مـؽبقف هذه جاءت يف الرباء وأكس.
والثاكقة المذي همل أكصماف ُأذكقمف وٓ يجماوز يف حمديث أكمس فؼمط،
صبعا ُحؿقد يف الصحقح ثابتة وٓ يجاوز.
{حدثـا سقيد بـ كصمر ،حمدثـا طبمد اهلل بمـ الؿبمارك طمـ يمقكس بمـ
الزهري ،حدثـا ُطبقد اهلل بـ طبد اهلل بـ ُطتبمة طمـ ابمـ طبماس -
يزيد طـ ُ
رضل اهلل طـفؿا :أن رسقل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿَ « -ك َ
َان َي ْس ِمد ُل َشم ْع َر ُه
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َمماب يسم ِ
َممان َأ ْه ُ ِ
َممان ا ْل ُؿ ْش ِ
ممد ُل َ
وسمم ُف ْؿَ ،و َك َ
ُقن َي ْػ ُر ُق َ
ممر ُك َ
َو َك َ
قن
ممؾ ا ْلؽ َت ِ َ ْ
ممقن ُر ُؤ َ
َاب فِقؿا َلؿ ي ْممر فِ ِ
ِ
ر ُؤوسفؿ ،و َك َ ِ
قمف بِ َش ْمل ٍءُ ،ثمؿ
ُ َ ُ ْ َ
َان ُيحب ُم َقا َف َؼ َة َأ ْه ِؾ ا ْلؽ َت ِ َ ْ ُ َ ْ
َفر َق رس ُ ِ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿَ -ر ْأ َس ُف»}.
َ َ ُ
قل اهلل َ -صؾك ُ
خرجف اإلمام البخاري ومسؾؿ يف الصمحقح ممـ روايمة
هذا الحديث ّ
أيضا ومسؾؿ مـ رواية إبراهقؿ بـ سعد
خرجف البخاري ً
يقكس بـ يزيدّ ،
الزهري هبذا اإلسـاد لؿاذا؟ قؾـا هذا ٕن رواية يمقكس بمـ يزيمد طمـ
طـ ُ
الزهري.
الزهري فقفا وهؿ قؾقؾ لؽـ تابعف إبراهقؿ بـ سعد طـ ُ
ُ
وسممقيد بممـ كصممر الممذي يف اإلسممـاد هممق سممقيد بممـ كصممر بممـ سممقيد
الؿروزي أبق الػضؾ الذي قؾـا الراوي يليت ابـ الؿبمارك ،وابمـ الؿبمارك
مر قبؾ قؾقؾ ،ويقكس بمـ يزيمد ،همق ابمـ أبمل الـجماد إيؾمل ،وقؾـما همذا
الزهممري وهممؿ
حديثممف ُمخم ّمرج يف الؽتممب السممتة وهممق ثؼممة يف روايتممف طممـ ُ
قؾقؾ ،ولذلؽ هـا هق متابع طؾك هذه الرواية.
الفمذلل
قال :حدثـا ُطبقد اهلل بـ طبد اهلل بمـ ُطتبمة ،وهمق ابمـ مسمعقد ُ
أبق طبد اهلل الؿدين ،وأضـف تؼدم طـ طبد اهلل بمـ طبماس أضمـ تؼمدم ،همذا
الحديث ما فقف إشؽال.
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{حدثـا محؿد بـ بشار ،حدثـا طبد الرحؿـ بـ مفدي طمـ إبمراهقؿ
بـ كافع الؿؽل طـ ابـ أبل َكَجقح طـ ُمجاهمد طمـ أم هماكئ -رضمل اهلل
مت رسم َ ِ
اهلل َط َؾ ْقم ِمف َو َسممؾ َؿَ -ذا َض م َػائِ َر
طـفمما -قالممتَ « :ر َأ ْيم ُ َ ُ
مقل اهلل َ -صممؾك ُ
َأ ْر َب ٍع»}.
خرجف أيضا اإلمام أحؿد وابمـ سمعد والطمرباين كؾفمؿ
هذا الحديث ّ
مـ صريؼ إبراهقؿ بـ كافع ،ترى الحديث إول هق كػس الحديث الذي
سبؼ لـا لؽـ إول كان مـ رواية سػقان بـ ُطققـة ،وهذا طـ أبمل كجمقح
الؿجاهد وهذا مـ رواية إبراهقؿ بـ كافع ،وإبراهقؿ بمـ كمافع ثؼمة حديثمف
خمرج يف
خرج يف الؽتمب السمتة إبمراهقؿ بمـ كمافع الؿؽمل ثؼمة حديثمف ُم ّ
ُم ّ
الؽتب الستة.
وشممقخ الرتمممذي محؿممد بممـ بشممار مممر كثقممرا ،وطبممد الممرحؿـ بممـ
الؿفدي أيضا مر طبد الرحؿـ بـ الؿفدي بمـ حسمان العـمربي ممقٓهؿ
أبق سعقد البصري حديثف يف الؽتب الستة وهق ثؼة ثبت ،وهمذا الحمديث
تؼدم الؽالم طؾقف وأكف فقف اكؼطاع.
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إلك هـا اكتفقـما طؾمك همذه إحاديمث كرجمع بعمد ذلمؽ كـظمر يف همذه
إحاديث وما فقفا مؿا يتعؾؼ بصػتف -طؾقف الصالة والسالم -التمل همل
يف شعره -طؾقف الصالة والسالم.
قال باب ما جاء يف شعر أو شعر رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسمؾؿ-
يؼقلقن إذا كان بدون تاء كمان بالػتحمة ،وإذا كمان بالتماء كمان بالسمؽقن،
ويجقز طؽسفؿ ،يعـل تؼقل هـا باب ما جاء يف ِ
شعر رسمقل اهلل -صمؾك
اهلل طؾقف وسؾؿ ،-ويجقز أن تؼقل ما جماء يف شمعر يعـمل معـمك ذلمؽ أن
إولك أن تػتح العقـ إذا كان بدون تاء لقس بجؿعٕ :ن هذا الجؿع فقمف
بالـؼصان مثؾ تؿرة وبؼرة إذا جؿعت تحذف.
ففـا قال إذا الشعر طـدهؿ إذا ُجؿمع ُفمتح ،وإذا ُأفمرد ُسمؽـ ،ويجمقز
خالف هذا ،يعـل تؼقل باب ما جاء يف َ
الشمعر ،ويجمقز أن تؼمقل الشمعر
لؽـ إول أولك ،وإذا قؾت همذه شمعرة فمالن إحسمـ أن تؼمقل شم ْعرة
بنسممؽان العممقـ ،ولؽممـ لممق ققلممت شممعرة فممالن صممح ،يعـممل هممق طؾممك
إولقية فؼط وٓ الؽؾ صحقح يعـل شعر شعرة كؾفا صحقح.
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ِ ِ
طـدكا الحديث إول قمالَ « :ك َ
اهلل َط َؾ ْق ِمف
َمان َشم ْع ُر َر ُسمقل اهلل َ -صمؾك ُ
وسؾؿ -إِ َلك كِص ِ
ػ ُأ ُذ َك ْق ِف» هذا أن يتعؾؼ بطقل شعر رسمقل اهلل -صمؾك
ْ
َ َ َ
اهلل طؾقف وسؾؿ -قؾـا هذا ثابت هذا يف صحقح مسؾؿ هذا حديث ُحؿقد،
وهق يف صحقح اإلمام مسؾؿ قال« :إِ َلمك َأ ْكْص ِ
ماف ُأ ُذ َك ْق ِمف» اكتبفمقا ،حمديث
َ
أكس يػمرتق طمـ المرباء بمـ طمازب ،اكتبفمقا ممـ المراوي طمـ أكمس هـما؟
ُحؿقد ،سمجؾ طـمدك ُحؿقمد قمال :أكصماف ،اخمتالف المراوي هـما تعمدد
الرواة لف أثر يف ففؿ حديث أكس والجؿع بقـفا ،مـ هق هذا ُحؿقد المذي
قال أكصاف ُأذكقف ،حؿقد قال« :إِ َلك َأ ْكْص ِ
ماف ُأ ُذ َك ْق ِمف» همذا ُحؿقمد ،إذا كمان
َ
ُ
إلك أكصاف ُأذكقف يعارضف شلء مؿا تؼدم؟ قؾـا يعارضف.
الؿفؿ هذا أن يف صقل شعره -طؾقف السالم -إلك أكصاف ُأذكقف هذا
فقف فائدة إن شعر الـبل -صؾك اهلل طؾقمف وسمؾؿ -إلمك أكصماف ُأذكقمف ،إذا
كان إلك أكصاف ُأذكقف ماذا كستػقد مـف؟ كستػقد أكف شعر كثقر ،فاستدل بف
العؾؿاء طؾك أن شعر الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -كان كثقرا ،وقد جماء
يف الحممديث كممان كثقممر الشممعر كمث الؾحقممة ،إذن هممق كثقممر الشممعر ،شممعر
الرأس لؽـ هذا يسمتػاد مـمف همؾ همق صمريح؟ ٓ إشمارة لؿما قمال« :إِ َلمك
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َأ ْكْص ِ
اف ُأ ُذ َك ْق ِف» استػدكا مـف أن الشعر كثقر ،مما يف شمعر يصمقر كثقمر إٓ إذا
َ
وصممؾ إلممك أكصمماف ُأذكقممف ،إذن هممق كثقممر شممعر الـبممل -صممؾك اهلل طؾقممف
وسؾؿ -اكتبفقا كثقر ،ويستػاد أن فقف الطقل إلك أكصاف ُأذكقف هذا أوٓ.
كليت لؾحديث الذي يؾقف ،الحديث الذي بعمده قمالَ « :و َك َ
َمان َلم ُف َشم ْع ٌر
َف ْق َق ا ْل ُجؿ ِة َو ُد َ
ون ا ْل َق ْف َر ِة» همذا الحمديث بؿما أكمف قمدمـا أكمف ضمعقػ وٓ
يصح حتك ٓ يشؽؾ طؾقـا يف الجؿع بقـ إحاديث كؼقل همذا الحمديث
والجؿة لقست همل
ُيغـل طـف غقره لؿاذا؟ ٕن أوٓ :العبارات هـا القفرة ُ
الجؿمة اختؾمػ العؾؿماء
صريحة أصال يف محؾ القصمقلٕ :ن كؿما قؾـما ُ
فقفمما هممل التممل تضممرب الؿـؽبممقـ ،وتتجمماوز الؿـؽبممقـ ،أو هممل ممما دون
ذلؽ ،أو هل مجمرد الشمعر ،فمنذا وقػـما طـمده صمار فقمف إشمؽال ،ولمقس
طـدكا برهمان طؾمك همذا التػسمقر إٓ مما جماء يف إحاديمث إخمرى همل
الؿبقـة ،ولفذا كؽتػل بغقره طـف.
أوٕٓ :كف حديث لؿ يصح.
وثاكقإ :ن يف غقره ُغـقة طـف حتك لمق لمؿ كتعمرض لمف ٓ إشمؽال فقمف،
ولفممذا بعممض العؾؿمماء الممذيـ تؽؾؿممقا طممـ كؾؿممة الممقفرة حصممؾ طـممدهؿ
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إشؽال كبقر ،الذيـ ما حرروا الحديث كؿما يـبغمل ،أو جماءوا بلحاديمث
ضعقػة يف سقاقات صػة الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسمؾؿ -ومـفما مما يتعؾمؼ
بشممعره حصممؾ طـممدهؿ إشممؽآت وجؿعممقا بجؿممع فقممف تؽؾممػ وكثممر
الجؿع ،وإٓ لق كظر يف الرواية وتحرير الؾػظ ثابت طمـ الحمديث يمزول
كثقر مـ اإلشؽآت ،وهذه صريؼة أهمؾ الحمديث -اكتبفمقا -تمرى أهمؾ
الحممديث لممقس الؿممراد الممرواة اكتبفممقا يف فممرق بممقـ رواة الحممديث وأهممؾ
الحديث.
أهؾ الحديث همؿ المذيـ ُطـمقا بالحمديث روايمة وكظمر وفؼمف وطؾمؾ،
هممٓء أهممؾ الحممديث ،وسمماداهتؿ كبممار اإلمممام مالممؽ وأحؿممد بممـ حـبممؾ
والشممافعل ،همممٓء سممادات أهممؾ الحممديث وغقممرهؿ الؾقممث بممـ سممعد،
وإسحاق أبق راهقية وطؾل ..كثقر ،وإن تػاوتقا يف الػؼف لؽـ يف الجؿؾمة
يحررون العبارات ألػاظ الرواة ،فنذا ُحررت ألػماظ المرواة وإحاديمث
بقـ ما يف الصحقح والضعقػ زال كثقر مـ اإلشؽال المذي يمقرده كثقمرا
مـ الػؼفاء ،وأحقاكا يجؿعقن بمقـ أحاديمث صمحقحة وأحاديمث يؿؽمـ
تؽقن باصؾة وحتك يف بعض الشراح الشؿائؾ هؽذا جؿع صار فقف جؿمع
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بلحالم بعقمد حتمك بعقمد الػفمؿ مما تسمطقع أن تػفؿمف ،وبعضمف متؽؾمػ،
وبعضف غقمر سمقي أصمال حتمك لمق ثبمت الحمديث أخمر فضمال طمـ أن
تجؿع بقـ أحاديث ضعقػة وأحاديث صحقحة.
فأن طـدكا هذا الحديث كرتك الـظر فقمف لؿما ذكركماه قبمؾ قؾقمؾ ،ثمؿ
َان َر ُس ُ
يلتقـا الحديث الذي يؾقف حديث الرباء بـ طازب وفقف « َك َ
قل اهللِ -
مح َؿ َة
قطما َب ِعقمدََ َ ...و َكَا َك ْ
اهلل َط َؾ ْق ِمف َو َسمؾ َؿَ -م ْر ُب ً
َمت ُجؿ ُتُم ُف َت ْض ِمر ُب َش ْ
َصؾك ُ

ُأ ُذ َك ْق ِف» ،إذن دل الحمديث طؾمك أن شمعر الـبمل -صمؾك اهلل طؾقمف وسمؾؿ-
إلك شحؿة ُأذكقف مـ الذي يروي طـف هذا الحديث أبق إسحاق السبقعل،
إول يرويممف طممـ أكممس بممـ ُحؿقممد ققممدوا طـممدكؿٕ :هنمما مفؿممة هممذا أبممق
إسممحاق الممذي يرويممف ،أبممق إسممحاق هممق الممذي يرويممف ،والممرواة طممـ أبممل
إسحاق كؿا مر معـا ُشمعبة رواه إلمك شمحؿة ُأذكقمف ،وغقمر ُشمعبة الثمقري
يضرب مـؽبقف ،أو قريبا مـ مـؽبقف.
مح َؿ ِة
أن هممذا أبممق إسممحاق -اكتبفممقا -هممذا الحممديث قممال« :إِ َلممك َشم ْ
ِ ِ
ِ
مح َؿ ِة ُأ ُذ َك ْقم ِمف» يف
ُأ ُذ َك ْقممف» اكتبفممقا ،والروايممة الثاكقممة « َي ْضم ِمر ُب َمـْْؽ َب ْقممف»َ « ،شم ْ
الصحقحقـ البخاري ومسؾؿ مـ حديث ُشعبة ،والثماين يف البخماري ويف
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غقممره يف مسممؾؿ لؽممـ مممـ روايممة الثممقري ،ومممـ روايممة يقسممػ بممـ أبممل
إسحاق.
اكتفقـا مـ هذا الحديث ،إذن يستػاد مـف ما قؾـا يف الػائدة السمابؼة مما
هممل؟ أن شممعره كثقممر ،هممذا إذا كممان يضممرب ..هممذه فائممدة يف الحممديثقـ
كالهؿا يف حاجة زائمدة ،وحتمك الحمديث المذي ممر معـما قبمؾ قؾقمؾ فقمف
فائدة وهل أن شعر الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -كثقر.
الحممديث الممذي بع مده كقممػ كممان شممعر رسممقل اهلل -صممؾك اهلل طؾقممف
وسممؾؿ؟ ،قممالَ « :لممؿ ي ُؽمـ بِا ْلجعم ِمد و َٓ بِالسمب ِ
ط َكم َ
مان َي ْب ُؾم ُ
مح َؿ َة
مغ َشم ْع ُر ُه َشم ْ
ْ
ْ َ ْ َ ْ َ
ُأ ُذ َك ْق ِف» وما يف هذا الحديث مـ الػقائد؟ هذا فقف يف الشعر ثالث:
أوٓ :لؿ يؽـ بالجعد وٓ بالسبط ،كضع السمال الثاين طؾك همذا ممـ
يجماوب؟ كسممللف طؾممك هممذا ،أن مممر معـمما يف الؿممرة الؿاضممقة هـمماك أربعممة
ألػاظ يف شعر الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسمؾؿ -كؾفما تػفمؿ هبما صمػة شمعر
الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -ما هل ،أربعة ألػاظ:
{}...........
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السبط ،الرجؾ ،قؾـما همل أربعمة أوصماف لشمعره سمبط يعـمل جعمد،
الؿفؿ صػة لشعره سقاء الـػل أو اإلثبات ،قؾـا فقف جعد قؾـا الجعقدة ما
هل؟ هل التؽسر فقفا التؽسر ،والجعمد الؼطمط همق الجعمقدة الشمديدة،
وقؾـا الرجؾ ما هق؟
{}.........
السبط هق الؿسرتسؾ ،وقؾـا الرجمؾ بمقـ السمبقصة والجعمقدة ،همذه
ِ
والسبط والسم ْبط
أربعة ألػاظ مرت معـا ،وقؾـا الؼطط والؼطط وتضبطَ ،
يجقز فقفا ثالثة الضبط السبِط ،والسبط ،ويف بعضفؿ يؼقل والسبط إلك
هـا اكتفقـا.
إذن أن الؿسللة هذه الجزء إول مـ الحمديث سمبؼ الؽمالم طؾقمف
وهق أن شعر الـبل -صمؾك اهلل طؾقمف وسمؾؿ -لمؿ يؽمـ مؿتمدا ولمؿ يؽمـ
طؾقف الصالة والسالم شديد الجعقدة ،ولؽـ كمان بمقـ ذلمؽ ،فقمف تؽسمر
ولؽـ قؾقؾ ،وهذا الجؿؾة سبؼ أن تؽؾؿـا طؾقفا يف صػات شعره -طؾقمف
الصالة والسالم.

-237-

الشمائل المحمدية
قالَ « :ك َ
َان َي ْب ُؾ ُغ َش ْع ُر ُه َش ْح َؿ َة ُأ ُذ َك ْق ِف» قؾـا شحؿة ُأذكقمف هـما يثبمت فقفما
وصقل الشعر إلك شحؿة إُذكقـ ،وهذا صبعا هؾ هق ثابمت يف أحاديمث
أخرى أو غقر ثابت؟
{}..........
هذه الرواية غقر ثابتة هؾ فقف غقرها؟
{}.........
أيـ ثابت فقف؟ الذي تؼدم مش تؼدم لؽ أن يف حديث أكس
{}.........
ٓ أبق إسحاق ما روى طـ أكس هق طـ الرباء
{}...........
ماذا فقفا؟
{}............
يف حديث الرباء إلك شحؿة ُأذكقف ممـ روايمة ُشمعبة طمـ أبمل إسمحاق
إلك شحؿة ُأذكقف مـ رواية ُشعبة طـ أبل إسحاق هذه شحؿة ُأذكقف ،لؽـ
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هذه الرواية قؾـا غقر ثابتة لؿاذا؟ ٕن الؿحػقظ مـ حديث قتادة أكف بمقـ
ُأذكقف وطاتؼف ،أو يضرب مـؽبقف ،اكتبفقا صار طـدكا كؿ رواية أن ثابتة؟
{}.....
أن الذي طـدكا يف هذا الحديث الذي يرويف طـ أكس مـ هق؟
{قتادة}
قتادة ،يف كؾ الروايات التل سمؼـا طؾمقؽؿ قتمادة ،إولمك كمان ُحؿقمد
أكصاف ُأذكقف ،قتادة ما يف روايتف؟ مر معـا قبؾ قؾقمؾ ،ممر يف الؽمالم طؾمك
الحديث ،قتادة.
{}...........
روى طـف معؿر وجرير وحؿاد ،رواية جريمر مما همل؟ همذا الحمديث
الذي طـدكا أن هذا مـ رواية جرير ،مـ رواية وهب بـ جرير طمـ أبقمف
أم ٓ ،وقؾـا أن هذا تػرد هبا إلك شحؿة ُأذكقف واكتفقـا مـفا ،ما همق الثابمت
طـده يف رواية
{}....
بقـ ُأذكقف وطاتؼف ،والرواية الثاكقة ماذا قال؟
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{}........
أكا أسللؽؿ ،لؿا قال يضرب مـؽبقف أو بمقـ ُأذكقمف وطاتؼمف همؾ بقـفؿما
خالف كبقر؟ ٕكف لؿا قال بقـ ُأذكقف ،الشعر تعرفقن يـزل إلك هؽذا صح
أم ٓ يـزل ،بقـ ُأذكقف يؿؽمـ يؽمقن هـما بمقـ ُأذكقمف وطاتؼمف ،يؿؽمـ يؽمقن
هـا ،يؿؽـ يؽقن أكزل فؿع آلتػات ممع الـظمر ممع كمذا ،همذا المروايتقـ
وإن كاكت مـ حديث واحد يعـل الحؼقؼة مـ رواية جرير طمـ قتمادة إٓ
أن هاتقـ الروايتقـ لقس بقـفؿا خالف كبقر ،يعـل آخمتالف فقمف قريمب
جدا ،والتقفقؼ واضح ويؿؽـ الرواة يروون بالؿعـك ما يف إشمؽالٕ :ن
قال :بقـ ُأذكقف وطاتؼف.
والثمماين قممال :يضممرب ،يعـممل يضممرب يعـممل يؼممرب مممـ أكممف يضممرب
يؼممربٕ :ن الممذي يضممرب قريممب مممـ الضممرب كممؾ شمملء أي اخممتالف
يسقر.
ففذه الروايات ما فقفا اختالف يعـل همق كؼمدر كؼمقل همق قريمب ممـ
مـؽبقف هق أن قريب مـ مـؽبقمف ،فلكمت أن الروايمة همذه تؼمقل قريمب
مـ مـؽبقف ،صارت هذه الرواية ما بقـفما اخمتالف ،صمارت روايمة جريمر
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طـ قتادة اكتبفقا رواية قتادة ترى قؾـا لؽؿ ُحؿقد قال :إلك أكصاف ُأذكقف،
وقتمادة مماذا قمال؟ يعـمل مجؿمقع الروايمة يمدل طؾمك أكمف إلمك قريمب ممـ
مـؽبقف ،لؽـ اكتبفمقا المراوي ممـ همق؟ المراوي مختؾمػ ولمقس واحمدا،
الراوي طـ أكس -رضمل اهلل طـمف -مختؾمػ ولمقس بقاحمد ،وفقؿما بعمد
يلتقـا بؼقة الروايات.
الحديث المذي يؾقمف حمديث أم هماكئ قمالَ « :لم ُف َغمدََ ائِ ُر» الغمدائر همل
الضػائر أو الذوائب ،الرواية الثاكقمة قمال الضمػائر ،أو العؼمائص ومعـمك
ذلؽ الضػائر أو الغدائر أن الشعر ُيجدل ويقضع يف الخؾػ هذا يجمدل
شعره ،أربع ضػائر قؾـا هذا أربع ضمػائر يف صمػات شمعر الـبمل -صمؾك
اهلل طؾقف وسؾؿ -ما ثبتت ،هل أن ما ثبتت ،بالـسمبة لـما مما ثبمت شملء،
إذن فؾؿ يثبت أن لف أربع ضػائر ،لؿ يثبت أن لف أربع ضػائر.
كـتؼؾ بعد ذلؽ إلك الحديث الذي بعده وهمق حمديث أكمس -رضمل
اهلل تعالك طـف ،-لؽـ مـ رواية مـ؟ مـ رواية ثابمت ،اكتبفمقا ممـ روايمة
ثابت ،إول ُحؿقد أكصاف ُأذكقمف ،والثابمت قتمادة قؾـما يف قتمادة مجؿمقع
الروايات يدل طؾك أكف قريب مـ مـؽبقف.
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الثالث هـا ماذا يمدل طؾقمف؟ إلمك أكصماف ُأذكقمف ،وروايتمف الثاكقمة قؾـما
ماذا؟ رواية حؿاد ٓ يجاوز شعره ُأذكقف ،إلك أكصماف ُأذكقمف أو ٓ يجماوز
شعر ُأذكقف واحد مما يف فمرق ٓ يجماوز يعـمل أكمف إلمك أكصماف ُأذكقمف همل
لقست مسللة تحديد ولؽـفا تؼريب فالذي شعره إلك قريب مـ أكصماف
ُأذكقف ،يؿؽـ كؽمقن كمزل طمـ أكصماف إُذكمقـ ،يؿؽمـ أن يؽمقن ارتػمع،
ولؽـ يبؼك أكف لؿ يتجاوز ُأذكقف وقد اكتفقـا مـ هذا كليت لـرى كؼقل:
أوٓ :حديث أكس ما فقف اختالف ،ولؽـ فقمف كملن أكمس -رضمل اهلل
تعالك طـف -ذكر لؽؾ واحدا مؿـ روى طـف حالة مـ أحقال شمعر الـبمل
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،-فنذا قال يعـل الروايات الذي طـدكا قؾـا ثابتمة،بقـ ُأذكقف وطاتؼف هذا صحقح يف بعمض إحمقالٕ :ن الـبمل -صمؾك اهلل
طؾقف وسؾؿ -يعـل مر طؾقف فرتة يؼصمر شمعره -طؾقمف الصمالة والسمالم-
هذا ثابت.
أن هق شعره إلك أحقاكما يؽمقن إلمك مما بمقـ ُأذكقمف وطاتؼمف ،وأحقاكما
يؽقن يضرب مـؽبقف ،وأحقاكا يؽقن إلمك أكصماف ُأذكقمف ،لؽمـ ٓحظمقا:
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ُحؿقد قتادة ثابت ،كؾ واحد روى رواية لقس كحديث الرباء يػرتق طمـ
حديث الرباء ،يػرتق طـ حديث الرباء بـ طازب.
إذن كؿ صار رواية طؾك حديث أكس -رضل اهلل طـف -ماذا يؽمقن؟
يؽقن أكس -رضل اهلل طـف -أخرب كمؾ واحمد مؿما روى طـمف ممـ هممٓء
بحالة مـ أحقال شمعر الـبمل -صمؾك اهلل طؾقمف وسمؾؿ -التمل كمان طؾقمف،
فتارة يؽقن إلك أكصاف ُأذكقف وهذا أقؾ ما روى ،وتارة يؽقن إلك ما بمقـ
مـؽبقممف ،وتممارة يضممرب مـؽبممف -طؾقممف الصممالة والسممالمُ ،-فعؾممؿ هبممذا يف
حديث أكس أن شعر الـبل -صمؾك اهلل طؾقمف وسمؾؿ -لمؿ يؽمـ بلقمؾ ممـ
أكصاف ُأذكقف ،إلك أكصاف ُأذكقف ،وأحقاكا يزيد همذا الشمعر إلمك أن يصمؾ
إلك ما بقـ الؿـؽبقـ ،أو يضرب الؿـؽب.
لؽـ فقمف إشمؽال يف روايمة ثابمت ،حؿماد بمـ سمؾؿة قمالُ َٓ « :ي َج ِ
ماو ُز
َش ْع ُر ُه ُأ ُذ َك ْق ِف» كقمػ؟ همذا ٓ :يجماوز شمعره ُأذكقمف هـما يمليت اإلشمؽالٓ ،
يجاوز شعره ُأذكقف هـا اإلشؽال يف حديث أكس ٓ يجماوز شمعره شمحؿة
ُأذكقف ،لؽـ السائؾ مـ هق أو الراوي طـ أكس؟ ثابت صح أم ٓ ثابت.
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قال بعض العؾؿاء يعـل أن الغالبة ٓ يجاوز شعره شحؿة ُأذكقف ،وإن
كان أحقاكما يـمزل إلمك مما دون ذلمؽ يعـمل يف الغالمب لؿما قمال ٓ يجماوز
يعـل يف الغالمب أكمف -طؾقمف السمالم -يؽمقن شمعره إلمك شمحؿة ُأذكقمف أو
قريب مـفا يعـل ،ولؽـ هذا ٓ يؿـع أن يؽقن يف بعض أحقالف أن شمعره
طؾقف الصالة والسالم -يزيد ،وهبمذا تمؿ الجؿمع بقـفما ،لؽمـ بعمد قؾقمؾكرجع إلك حديث أبل إسحاق -إن شاء اهلل.
خرجف الؿملمػ ممـ
حديث الرباء بـ طازب -رضل اهلل تعالك طـفّ -
رواية ُشعبة طـ أبل إسحاق أم ٓ « َكَا َك َْت ُجؿ ُت ُف َت ْض ِر ُب َش ْع َر ُأ ُذ َك ْق ِف» ،ماذا
قؾـا قبؾ قؾقؾ يف الرواية؟
{}.......
رواية أبل إسحاق اكتبفقا الراوي واحمد طمـ المرباء تمرى يػمرتق طمـ
رواية أكس الرواة متعددون طـ أكس لؽـ هذا راو واحد.
{}.....
ٓ كؼممقل مثممؾ ممما قؾـمما يف السممابؼ اكتبفممقا لؿمماذا؟ ٕن أبمما إسممحاق قممد
يؽقن سؿع مـ الرباء بـ طازب أكثر مـ مرة بصػة الـبل -طؾقمف الصمالة
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والسالم ،-فؿرة حدّّ ث أكس بـ مالؽ أهنا كاكت إلك شحؿة ُأذكقف ،ومرة
حدّ ث أهنا تضرب مـؽبقف ،وصبعا هذا لقس فقف خالف ممع حمديث أكمس
ّ
رضممل اهلل تعممالك طـممف ،-فمماتػؼ مممع حممديث أكممس أكممف يضممرب مـؽبقممفأحقاكا ،وأحقاكا إلك شحؿة ُأذكقف قؾـا شحؿة ُأذكقمف قريمب يعـمل كمزل بمقـ
العاتؼ محتؿؾ بقـ العاتؼ وغقرها ،ففذا أن حديث الرباء بـ طمازب ٓ
يختؾػ مع حديث أكس -رضل اهلل طـف ،-وإكؿا يدل الحديثان طؾمك أن
شعره -طؾقف الصالة والسالم -إلك أكصاف ُأذكقف ،ثؿ بعد ذلؽ يف بعمض
إحقال قد يـزل إلك ما هق دون ذلؽ ،إما إلك شمحؿة ُأذكقمف ،أو إلمك مما
هق دون ذلؽ إلك أن يصؾ إلمك مـؽبقمف -طؾقمف الصمالة والسمالم ،-همذا
شعره -طؾقف الصالة والسالم.
ثؿ بعد ذلؽ كـتؼؾ إلك حديث ابـ طباس -رضل اهلل تعالك طـف.-
{}..........
لؽـ الراوي واحد هق تقجقف فقفا أصعب بعض الشملء ،ولؽمـ ٕن
الذيـ رووه طـ الحػاظ ،يعـل ُشعبة مـ جفة والثقري ،وحمديث ُشمعبة
يف الصحقحقـ ،إذا ُخرج الصحقحقـ فؾف حال أخرى ،وحديث الثمقري
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يف البخاري ،حديث يقسػ بـ أبل إسمحاق البخماري ،حمديث الثمقري
يف صحقح مسؾؿ ثؿ روايات أخرى روايات إسرائقؾ وغقره.
ثؿ بعد ذلؽ كـتؼؾ إلك حديث ابمـ طبماس أن رسمقل اهلل -صمؾك اهلل
ُقن َي ْػ ُر ُق َ
َان ا ْل ُؿ ْش ِر ُك َ
َان َي ْس ِد ُل َش ْع ُر ُه َو َك َ
طؾقف وسؾؿَ « -ك َ
قن» ،السدل قال:
يسدل بؽسر الدال وبضؿفا يجقز بالضؿ وبالؽسر ،وإن كان الؽسر همق
إشممفر ،ويؼقلممقن أسممدل شممعره إذا أرخمماه وأصؾؼممف وأرسممؾف ،والؿممراد
بذلؽ أن الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -كان يرتك شعر رأسف حتمك يـمزل
طؾك كاصقتف -طؾقف الصالة والسالم -يـزل ،وكان الؿشركقن يػرققن أو
يػرققن كالهؿما صمحقح يػرقمقن أو يػرقمقن وكمان الؿشمركقن يػرقمقن
رؤوسفؿ ،ومعـك فرق الرأس أن يجعؾ أن يػرق ممـ وسمطف ممـ مػرقمف
هذا ويجعؾ شطر يف جفة ،وشطر يف جفة أخرى.
هذا الحديث ُيبقـ أن الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -كان يسدل شعر
رأسف يعـل يرتكف طؾك كاصقتف ٓ يػرقف ،وكان ذلؽ يف ابتداء أممره -طؾقمف
الصالة والسالم -يف ابتداء إمرٕ :كف كان يحب مخالػة الؿشركقـ.
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وأما أهؾ الؽتاب ففؿ إن كاكقا مخالػقـ ولؽـ ذكر العؾؿاء أن الـبمل
صؾك اهلل طؾقف وسمؾؿ -كمان يمقافؼفؿ يف أول إممرٕ :هنمؿ كماكقا أهمؾكتماب ويريممد أن يتمللػفؿ -طؾقممف الصممالة والسمالم ،-فؾؿمما رأى طـممادهؿ
ومؽابرهتؿ رجع الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -فػمرق شمعر رأسمف لؿماذا
فرقف؟ ٕن كاكت طادة ققمف فػرق -صمؾك اهلل طؾقمف وسمؾؿ -رأسمف ،إذن
فعؾممؿ هبممذا أن الـبممل -صممؾك اهلل طؾقممف وسممؾؿ -كممان يػممرق شممعر رأسممف،
الغدائر ما ثبتت ،ولؿ يؽـ يجعمؾ الـبمل -صمؾك اهلل طؾقمف وسمؾؿ -شمعر
رأسف طؾك كاصقتف ،هذا آخر إمر مـف -طؾقف الصالة والسالم.
يبؼممك بعممد ذلممؽ الحممديث إخقممر هممق الممذي تؼممدم الؽممالم طؾقممف يف
حممديث الغممدائر ،وهبممذا يممتؿ بقممان ممما كممان طؾقممف الـبممل -صممؾك اهلل طؾقممف
وسؾؿ -يف شعره ،وأن كسلل السمال إخقر هذا ،السممال إخقمر ممـ
يليت بصػة شعره -طؾقمف الصمالة والسمالم -الثابتمة؟ التمل قؾـاهما يف همذا
أن ،صػة شعره -طؾقف الصالة والسالم.
{}...........
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يعـل بالسمبط لمقس مؿتمد المذي مما فقمف التؽسمر ،وٓ بالجعمد شمديد
الجعممقدة ،إذن شممعره -طؾقممف الصممالة والسممالم -بممقـ ذلممؽ ،يعـممل فقممف
التؽسر خػقػ هذا واحد.
ثاكقا :كان يػرق شعر رأسف.
ثالثا :كان شعره يضرب..
{}...........
أكما أرى جممقاب السمممال ،همذا السمممال القممقم كرتكمف لغممد لؿمماذا؟ ٕن
بؽره الجقاب المذي كسمللف طمـفؿ بقمان إيمراد الرتممذي هبمذا الحمديث أو
أققى مـ هذا.
{}.........
واهلل أطؾؿ ،وصمؾك اهلل وسمؾؿ طؾمك كبقـما محؿمد وطؾمك آلمف وصمحبف
أجؿعقـ.
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السالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف..
بسممؿ اهلل الممرحؿـ الممرحقؿ ،والحؿ مد هلل رب العممالؿقـ ،وصممؾك اهلل
وسؾؿ وبارك طؾك خقر خؾؼ اهلل محؿمد بمـ طبمد اهلل وطؾمك آلمف وصمحبف
ومـ اهتدى هبداه.
{بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ ،الحؿد هلل ،وصمؾك اهلل وسمؾؿ طؾمك كبقـما
محؿمممد وطؾمممك آلمممف وصمممحبف أجؿعمممقـ ،الؾفمممؿ اغػمممر لـممما ولشمممقخـا
ولؾؿسؾؿقـ.
قال الؿملػ -رحؿف اهلل تعالك -باب ما جاء يف ترجمؾ رسمقل اهلل -
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.
حدثـا إسحاق بـ مقسك إكصاري ،حدثـا معـ بمـ طقسمك ،حمدثـا
مالؽ بـ أكس طـ هشام بـ ُطروة طـ أبقف طـ طائشمة -رضمل اهلل طـفما،
مت ُأرجم ُمؾ ر ْأس رسم َ ِ
اهلل َط َؾ ْقم ِمف َو َسممؾ َؿَ -و َأ َكمما
َ َ َ ُ
قالممتُ « :كـْم ُ َ
مقل اهلل َ -صممؾك ُ
َحائِ ٌض»}.

-249-

الشمائل المحمدية
بسمممؿ اهلل المممرحؿـ المممرحقؿ ،الحؿمممد هلل رب العمممالؿقـ ،وصمممؾك اهلل
وسممؾؿ وبممارك طؾممك طبممد اهلل ورسممقلف كبقـمما محؿممد وطؾممك آلممف وصممحبف
أجؿعقـ.
قال اإلمام -رحؿف اهلل -باب ما جاء يف ترجؾ رسقل اهلل -صمؾك اهلل
طؾقممف وسممؾؿ ،الرتجممؾ والرتجقممؾ هممق تسممريح الشممعر وتـظقػممف وتحسممقـف
وغقر ذلؽ مؿا هق مـ باب كظافة الشعر وتثبقتف.
قال اإلمام :حمدثـا إسمحاق بمـ مقسمك إكصماري وهمق أبمق مقسمك
خرج طـد مسؾؿ والرتمذي والـسائل وابـ ماجة ،ولمؿ
الؿدين ،وحديثف ُم ّ
ُيخرج البخاري.
قال :حدثـا معـ بـ طقسك وهق معـ بـ طقسك بـ يحقك إشمجعل
خرج يف الؽتب الستة.
أبق يحقك الؿدين الؼزاز ،وحديثف ُم ّ
قال :حدثـا مالؽ بـ أكس طـ هشام بـ ُطروة طـ أبقف وقد تؼدم ذكر
بؼقة اإلسـاد يف إحاديث السابؼة ،هذا الحديث أخرجف اإلمام البخاري
يف صحقحف مـ صريؼ اإلمام مالؽ هبذا اإلسـاد ،وأخرجمف اإلممام مسمؾؿ
مـ صريؼ أبل خقثؿة طـ هشام بـ ُطروة.
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{حدثـا يقسػ بـ طقسك ،حدثـا وكقع ،حدثـا الربقع بـ صبقح طمـ
يزيد بـ أبمان همق الر َقاشمل طمـ أكمس بمـ مالمؽ -رضمل اهلل طـمف -قمال:
مان رسم ُ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يح
مـ َر ْأسممف َو َت ْسم ِمر َ
اهلل َط َؾ ْقممف َو َسممؾ َؿُ -ي ْؽثم ُمر َد ْهم َ
« َكم َ َ ُ
مقل اهلل َ -صممؾك ُ
ل ِحقتِ ِف ،وي ْؽثِر ا ْل ِؼـََاع حتك َك ََلن َثقبف َثقب ِزي ٍ
ات»}.
َُْ ْ ُ
َ َ
َْ َُ ُ
الزهري
قال :حدثـا يقسػ بـ طقسك هق يقسػ بـ طقسك بـ ديـار ُ
خرج لف الشقخان والرتمذي والـسائل ،وهق ثؼة.
أبق يعؼقب الؿروزيّ ،
قال :حدثـا وكقع ،وكقع بـ الجراح الرؤاسل وقد مر معـا.
قال :حمدثـا الربقمع بمـ صمبقح ،وهمق الربقمع بمـ َصمبقح بػمتح الصماد
ولقس بـ ُصبقحٕ :ن فقف ُصبقح ولؽـ هذا الربقع بـ صبقح ،والربقع بـ
خرج لف مسؾؿ،
صبقح السعدي البصري ،وهق صدوق سلء الحػظ لؿ ُي ّ
وخرج لف
خرج لف يف الؿقصقٓت شق ًئاّ ،
وخرج لف البخاري تعؾق ًؼا ولؿ ُي ّ
ّ
الرتمذي وابـ ماجة.
الر َقاشمل وهمل جؿؾمة تػسمقرية
الر َقاشل همق ّ
وققلف طـ يزيد بـ أبان ّ
الرقاشل بتشديد الراء الؿػتقحة وفتح الؼاف الؿخػػة ،وهمق أبمق طؿمرو
البصري الؼاص وهق رجؾ زاهد ضعقػ ،يعـمل يف الروايمة ضمعقػ وإن
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وخمرج
خرج لف الشمقخان شمقئ وٓ أبمق داود،
ّ
كان صاحب طبادة ،ولؿ ُي ّ
لف بؼقة أصحاب الســ الرتمذي وابـ ماجة والـسائل.
هذا الحديث حديث ضعقػ يف سمـده يزيمد بمـ أبمان الرقاشمل وهمق
ضممعقػ ،وقممد أخم ّمرج الحممديث ابممـ سممعد يف الطبؼممات ،وأبممق الشممقخ يف
أخالق الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،-والبقفؼل يف ُشعب اإليؿان كؾفؿ
أخرجقه مـ حديث يزيد الرقاشل ،إذن مـ حديث الربقع بـ صبقح طـ
يزيمد الرقاشمل ،الربقمع فقمف يعـمل يف حػظمف شملء أو فقمف ضمعػ ،ويزيممد
ضعقػ لؽـ جاء لف متابع لربقع بـ صبقح وهق يحقك بمـ أبمل كثقمر طـمد
أبل الشقخ يف أخالق الـبل -صؾك اهلل طؾقمف وسمؾؿ ،-صمار الحمديث يف
طؾتف يزيد الرقاشل ،فالحديث هذا حديث ضعقػ.
{حدثـا هـاد بـ السري ،حدثـا أبق إحقص طمـ إشمعث بمـ أبمل
الشعثاء طـ أبقف طـ مسروق طمـ طائشمة -رضمل اهلل طـفما -قالمت« :إِ ْن
قل اهللِ -صمؾك اهلل َط َؾق ِمف وسمؾؿَ -لق ِ
حمب التم َقؿ َـ فِمل ُص ُف ِ
َان َر ُس ُ
َك َ
مقر ِه إِ َذا
ُ ْ َ َ َ ُ
َ
َت َطف َرَ ،وفِل َت َرجؾِ ِف إِ َذا َت َرج َؾَ ،وفِل ا ْكْتِ َعال ِ ِف إِ َذا ا ْك َت َع َؾ»}.
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قال :حمدثـا هـماد بمـ السمري وقمد سمبؼ ،وهمق هـماد بمـ السمري بمـ
خمرج لمف يف صمحقح مسمؾؿ
ُمصعب التؿقؿل أبق السري الؽمقيف ،وهمق ُم ّ
والســ ،وهذا مر معـا يقم أمس.
قال :حدثـا أبق إحقص وهق سالم بـ ُسؾقؿة الحـػل ممقٓهؿ أبمق
إحقص الؽقيف وثؼة حافظ مشفقر حديثف يف الؽتب الستة.
طـ أشعث بـ أبل الشعثاء ،وهق أشعث بـ أبمل الشمعثاء الؿحماربل
خرج يف الؽتب الستة.
الؽقيف ،وحديثف ُم ّ
قال :طـ أبقف المذي همق أبمق الشمعثاء ،وأبمق الشمعثاء اسمؿف ُسمؾقؿ بمـ
أسقد بـ حـظؾة ،وهمق مشمفقر بملبل الشمعثاء ،وهمق الؿحماربل الؽمقيف،
وروايتف يف الؽتب الستة وهق ثؼة.
طـ مسروق وهق مسروق بـ إجدع القادطل أبق طائشة الفؿمداين،
وحديثف يف الؽتب الستة ،وهق مـ الؿخضرمقـ.
خرجف الؿملػ يف جامعمف المذي
وهذا الحديث الذي ذكره الرتمذي ّ
وخرجممف
وخرجممف اإلمممام مسممؾؿ مممـ صريممؼ أبممق إحممقصّ ،
هممق السممــّ ،
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البخاري ومسؾؿ مـ صريؼ ُشعبة طـ أشمعث ،فالحمديث صمحقحٕ :كمف
يف الصحقحقـ.
{حدثـا محؿد بـ بشار ،حدثـا يحقك بـ سعقد طـ هشام بـ حسمان
طـ الحسـ طـ طبد اهلل بـ ُمغػؾ -رضمل اهلل طـمف -قمالَ « :ك ََفمك َر ُس ُ
مقل
ِ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿَ -ط ِـ الترج ِؾ إِ َٓ ِغبا»}.
اهلل َ -صؾك ُ
قال :حدثـا محؿد بـ بشار وهق محؿد بـ بشار بـ طثؿمان العبمدي،
وقد تؼدم الؿعروف ببـدار.
قال :حدثـا يحقك بـ سعقد وهق يحقك بـ سعقد بمـ فمروخ التؿقؿمل
أبق سعقد البصري ،وهق ثؼة مـ كبمار الثؼمات الحػماظ ،وممـ كبمار أئؿمة
خرج يف الؽتب الستة وهق شقخ لإلممام
الحديث رواية وكؼدًً ا ،وحديثف ُم ّ
أحؿد -رحؿف اهلل.
طمـ هشمام بمـ حسمان وهمق هشمام حسمان إزدي ال ُؼردوسمل بضممؿ
خرج يف الؽتمب السمتة ،لؽمـ يف روايتمف
الؼاف والراء ،وهق ثؼة وحديثف ُم ّ
طممـ الحسممـ وططمماء كممقع مممـ الؾممقـ ،لقسممت لقـممة فقفمما كممقع مممـ الؾممقـ،
وسقليت -إن شاء اهلل -أثرها يف هذا الحديث.
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قممال :طممـ الحسممـ وهممق الحسممـ بممـ أبممل الحسممـ البصممري اإلمممام
الؿشفقر ،وهق ممـ الؿمقالل وكمان كثقمر اإلرسمال ،وكمان أيضما ُيمدلس،
وحديثف يف الؽتب الستة.
خرجف هبذا اإلسـاد ،هذا اإلسـاد ضماهره
صبعا هذا الحديث الؿملػ ّ
الصممحة ضمماهره أكممف صممحقح ،لؽممـ الحؼقؼممة أكممف لممقس بصممحقح ،هممذا
الحديث ضاهره أكف صحقح ولؽـ لقس بصحقح ،وهذا مؿا يدل طؾك أكف
ما يـبغل آكتػاء فؼط بثؼة الرواةٕ ،ن الؽثقر مؿـ يؽتبقن يـظر إلك ثؼمة
الرواة ٓ الؿسللة لقست هل ثؼة الرواة فؼط ،الحديث يف الحؽؿ طؾقف لمف
كظر.
هذا الحديث أخرجف الؿملػ مـ همذه الطريمؼ ،وممـ صريمؼ طقسمك
بـ يقكس طـ هشام أخرجف يف الجامع مـ صريمؼ طقسمك بمـ يمقكس طمـ
هشممام ،وقممال حسممـ صممحقح ،وصممحح الحممديث ابممـ حبممان ،وأخرجممف
اإلمام أحؿمد -رحؿمف اهلل -وأبمق داود ممـ صريمؼ يحقمك بمـ سمعقد هبمذا
اإلسـاد ،وأخرجف الـسائل ممـ صريمؼ طقسمك بمـ يمقكس يف همذا اإلسمـاد
معـا.
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لؽـ هذا الحديث اختؾػ فقف طـ الحسـ بـ أبمل الحسمـ البصمري
فمرواه هشمام بممـ حسمان كؿمما همق هـما مقصممقٓ طمـ طبممد اهلل بمـ ُمغػمؾ،
ولؽـ الصقاب أكف مرسؾ ولمقس بؿقصمقل ،الصمقاب أكمف طمـ الحسمـ
طـ الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -مباشرة ،والؿرسؾ مـؼطع ،والؿـؼطع
ضعقػٕ :ن هذا الحديث هق رواه هشمام هؽمذا مقصمقٓ ،لؽمـ هشمام
يف روايتممف طممـ الحسممـ كممالم حتممك قممال ابممـ طؾقممة كـمما ٓ كعممد هشممام بممـ
حسان يف الحسمـ شمقئا ،وقمد أيضما لمقـ الروايمة روايتمف طمـ أو تؽؾمؿ يف
رواية طـ الحسـ اإلمام طؾل بـ الؿدين -رحؿف اهلل.
وأثممر ذلممؽ أن هممذا الحممديث طـممدكا مقصممقل ،لؽممـ ثبممت أكممف لممقس
بؿقصممقلٕ :كممف قممد رواه قتممادة طممـ الحسممـ بممـ أبممل الحسممـ مرسممال،
وأخرج هذه الرواية الـسائل وابـ أبل شقبة ،وتابع قتادة طؾك إرسالف أبمق
ُخزيؿممة العقممذي وهممق صممدوق ،صممار طـممدكا قتممادة وأبممق ُخزيؿممة يرووكممف
ُمرسال ،ورواية أبل ُخزيؿة طـد ابـ أبل شقبة.
خرجممف الـسممائل أيضمما يف السممــ مممـ حممديث
ثممؿ إن هممذا الحممديث ّ
الرتجؾ غب فؿحتؿؾ
يقكس طـ الحسـ ،ومحؿد بـ سقريـ أهنؿا قآ:
ُ
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إخقرة لقست مؼطقطة يعـل يحتؿؾ أكف روي طـف شملء مرفمقع وشملء
مقققف مـ كالمف ،لؽـ الرواية الؿرسؾة ما تحتؿؾ همذا ،فثبمت هبمذا أن
الروايممة الؿرسممؾة ٓ تصممح ،أن الروايممة الؿقصممقلة طـممدكا ٓ تصممح ،وأن
الحديث هبذا اإلسمـاد ضمعقػ ،أمما الحمافظ الؿـمذري أطؾمف يف مختصمر
ســ أبل داود بآضطراب ،والحؼقؼة أكف لقس بؿضطرب ولؽـ الرواية
الصحقحة أكف ُمرسؾ ،إذن ففذا ضعقػ إلرسالف الصقاب أكف مرسؾ.
{حدثـا الحسـ بـ طرفة ،حدثـا طبد السالم بـ حرب طمـ يزيمد بمـ
أبل خالد طـ أبل العالء إودي طـ ُحؿقد بـ طبمد المرحؿـ طمـ رجمؾ
مـ أصمحاب الـبمل -صمؾك اهلل طؾقمف وسمؾؿ :أن الـبمل -صمؾك اهلل طؾقمف
وسؾؿ -كان يرتجؾ غبا}.
قممال :حممدثـا الحسممـ بممـ طرفممة وهممق الحسممـ بممـ طرفممة العبممدي
خرج
البغدادي ،وهق معؿر مـ الؿعؿريـ ،ولؿ ُيخرج لف يف الصحقحقـ ّ
لف الرتمذي والـسائل وابـ ماجة ،وهق صدوق وثؼة.
قال :حدثـا طبد السالم بـ حرب وهق طبد السالم بـ حرب الـفدي
خرج يف الؽتب الستة.
الؿالئل ،وحديثف ُم ّ
ُ
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قممال هـمما طممـ يزيممد بممـ أبممل خالممد ،وذكممر ُ
الشممراح أكممف هؽممذا وقممع يف
الـ ُُسخ يزيد بـ أبل خالد ،وهؽذا أيضما كؼؾمف هبمذا اإلسمـاد أو هبمذا يعـمل
يزيد بـ أبل خالد ذكره هؽذا الؿزي يف (تحػة إشمراف) وابمـ كثقمر يف
(جامع الؿساكقد) ،لؽـ هذا تحريػ يف أصمؾ اإلسمـاد ،ولمقس يزيمد بمـ
أبل خالد ،هق يزيد بـ طبد الرحؿـ أبق خالد ،ففق أبق خالمد ولمقس ابمـ
كثقمرا ،وحديثمف طـمد أصمحاب
أبل خالد ،وهذا المراوي صمدوق ُيخطمئ ً
الســ ،هق يزيد بـ طبد الرحؿـ أبق خالد الدآين ،مـ أهؾ الؽقفة.
قال :طـ أبل العالء إودي ،أبق العالء إودي هق داود بـ طبمد اهلل
خرج لف أصحاب الؽتب الستة.
إودي الزطافري الؽقيف ،وهق ثؼة ّ
طـ ُحؿقد وهق ُحؿقد بـ طبد الرحؿـ الحؿقمري البصمري ،وحديثمف
يف الؽتب الستة.
طـ رجؾ مـ أصحاب الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،-هذا الحديث
الؿـمذر ،وذكمر البقفؼمل أكمف ُمرسمؾ،
تؽؾؿ فقمف البقفؼمل ،وتؽؾمؿ فقمف ابمـ ُ
وذكر أكف يخالػ أحاديث أخرى يف قضقة أهنا أثبتت اغتسمال طائشمة ممع
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الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -يف الجـمب يف إكماء واحمد ،وهـما الحمديث
يتعؾؼ بالـفل طـ آغتسال بػضؾ صفقر الؿرأة.
الؿـذر شؽؽ يف الحديث أكف يعـل يرى أكف ما أحػظ لػظف لؽـ
وابـ ُ
شؽؽ فقف ،لؽـ ضاهر اإلسـاد أكف صحقح وقد تقبمع طؾقمف يزيمد بمـ طبمد
الرحؿـ ،وقمد صمحح همذا الحمديث جؿاطمة وٓ سمقؿا ممـ الؿتملخريـ
ويف مؼدمتفؿ ومـفؿ الحافظ ابـ حجر -رحؿمف اهلل ،ورد طؾمك البقفؼمل،
وهذا الحديث فقؿا يظفر مـ أساكقده أكف صحقح ،فقؿا يظفر مـ أساكقده
أكف حديث صحقح -والعؾؿ طـد اهلل.
كرجع أن إلك هذه إحاديث:
مت ُأرجم ُمؾ رسم َ ِ
اهلل َط َؾ ْقم ِمف
َ ُ
الحممديث إول :قالممتُ « :كـْم ُ َ
مقل اهلل َ -صممؾك ُ
سرح شعر رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقمف وسمؾؿ،
َو َسؾ َؿ» ،يعـل أهنا كاكت ُت ّ
وسرح بؿاء ودهـ وغقره مؿا يثبت الشمعر ويزيمؾ شمعثف ويـظػمف ،وهمذا
فقف ثبمقت ترجمؾ الـبمل -صمؾك اهلل طؾقمف وسمؾؿ ،-همذا الحمديث إول
وهق مطابؼ لؾباب.
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الحديث الثاين :قؾـا هق حديث ضعقػ حديث الرقاشل هق حمديث
مقل اهللِ
َمان َر ُس ُ
ضعقػ ،وققلف يف الحديثَ « :ك َ
اهلل َط َؾ ْق ِمف َو َسمؾ َؿ-
ك
مؾ
ص
َ
ُ
ُي ْؽثِ ُر َد ْه َـ َر ْأ ِس ِف» فمتح المدال ،والمدهـ معمروف أي أن -طؾقمف السمالم-

يح ل ِ ْح َقتِم ِمف» وهممذا أيضمما يعـممل ورد يف
يسممتعؿؾ الممدََ هـ يف رأسممفَ « ،و َت ْسم ِمر َ
إحاديث إخرى كؿا سقليت -إن شاء اهلل -يف خضابف أو يف شعر لحقتف
ثبت طـ الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أن يمدهـ لحقتمف ،وثبمت أن يمدهـ
شعره لؽـ هبذا الشؽؾ يف هذا الحديث ما ..الحديث هذا ٓ يصح.
يح ل ِ ْح َقتِم ِمف» ،تسممريح الؾحقممة معـمماه أن الـبممل -صممؾك اهلل طؾقممف
« َو َت ْسم ِمر َ

وسؾؿ -كان يؿشطفا ويزيؾ العؼد التل فقفا حتك تؽقن مسرتسؾة.
ِ ِ
َاع» هـا ويؽثر الؼـاع ،الؼـاع هق طبمارة طمـ ِخرقمة تقضمع
« َو ُي ْؽث ُر ا ْلؼـَ َ
طؾك الرأس بقـ الرأس والعؿاممة إذا دهمـ اإلكسمان رأسمف حتمك ٓ تتملثر
العؿامةٕ :كف يؼل العؿامة مـ أن يصقر إلقفا شلء مـ الدهـ.
ِ ِ
َاع» يعـل هـا ٓ بد مـ تؼدير مضاف محذوف ،أي
ققلفَ « :و ُي ْؽث ُر ا ْلؼـَ َ
ويؽثر استعؿال أو اتخاذ ،أو وضع ،أو كحق ذلؽ.
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ات» يعـل هذه ِ
«حتك َك ََلن َثقبف َثقب َزي ٍ
الخرقة كلهنا تصقر مثؾ ثمقب
َُْ ْ ُ
َ
الزيات ،ثقب الزيات الذي يبقع الزيت أو يصـع الزيت تؽقن ثقابمف فقفما
زيممت ،معـاهمما أن هممذه الخرقممة التممل يضممعفا الرسممقل -صممؾك اهلل طؾقممف
وسؾؿ -طؾك رأسمف بقـمف وبمقـ العؿاممة أهنما تؽمقن مؾقئمة بالزيمت ،وهمذا
دلقؾ طؾك أكف كان يدهـ رأسف الشاهد مـف أكف ُيرجؾ رأسف -طؾقف الصالة
والسالم -يعـل هذا دهـ لؾرأس ،قال دهـ رأسف وسرح لحقتمف ،ويؽثمر
الؼـاع يعـل معـاه أكف كان يؽثمر ممـ المدهـ يف رأسمف لؽمـ كؿما قؾـما همذا
الحممديث ٓ يصممح ،لؽممـ ثبممقت ترجممؾ الـبممل -صممؾك اهلل طؾقممف وسممؾؿ-
ثابت.
مان َر ُسم ُ
ثمؿ ذكممر يف حممديث طائشممة -رضمل اهلل طـفمما« :إِ ْن َكم َ
مقل اهللِ -
صؾك اهلل َط َؾق ِف وسؾؿَ -لق ِ
حب الت َقؿ َـ فِل ُص ُف ِ
مقر ِه إِ َذا َت َطف َمرَ ،وفِمل َت َرجؾِ ِمف
ُ ْ َ َ َ ُ
َ
إِ َذا َت َرج َؾَ ،وفِل ا ْكْتِ َعال ِ ِف إِ َذا ا ْك َت َع َؾ» ،الشاهد طـدكا ققلمفَ « :وفِمل َت َرجؾِ ِمف إِ َذا
َت َرجم َمؾ» ،ففممذا الحممديث أثبممت أن الـبممل -صممؾك اهلل طؾقممف وسممؾؿ -كممان
يرتجممؾ معـمماه أكمف كممان يممدهـ شممعر رأسممف ويـظػممف وهممذا واضممح يف هممذا
الحديث.
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الحممديث الممذي بعممده هممق حممديث طبممد اهلل بممـ الؿغػممؾ قممالَ « :ك ََفممك
مقل اهللِ
اهلل َط َؾ ْقم ِمف َو َسممؾ َؿَ :طم ِ
َر ُسم ُ
مـ الت َرج م ِؾ إِٓ ِغبمما» ،وقؾـمما هممذا
ك
مؾ
م
ص
َ
ُ
الحديث حديث مرسؾ ،لؽـ هـا لمؿ يـؼمؾ فعمؾ الـبمل -صمؾك اهلل طؾقمف
وسؾؿ -وإكؿا كؼؾ ققلف ،هنك طـ الرتجؾ إٓ غبا يعـل هنمك طمـ الرتجمؾ
يعـل أٓ يرتجؾ اإلكسان إٓ غبا يعـل أن يؽقن يرتجؾ يقمما ويمدع يقمما،
أو أكف ٓ يرتجؾ ترجؾ متقاصال.
قال العؾؿاءٕ :ن اإلكثار مـ الرتجؾ مـ الدهـ وغقره قد يؽمقن فقمف
كقع مـ آتصاف بصػات الـساء ،فؾذلؽ يرتكف أحقاكا ويرتجمؾ أحقاكما،
ُيرجؾ أحقاكا ويدع أحقاكا.

اهلل َط َؾ ْقم ِمف
لؽممـ هممذا الحممديث صبعمما لؿمما قممالَ « :ك ََفممك الـبِممل َ -صممؾك ُ
َو َسممؾ َؿَ -طم ِ
مـ الت َرجم ِؾ إِٓ ِغبمما» فػممل هممذا إثبممات الرتجممؾ لؽممـ ٓ يؽممقن
متقاصال ،وهذا الحديث حديث ققلل لؿ يصػ فعمؾ الـبمل -صمؾك اهلل
طؾقف وسؾؿ ،ولؽـ يؼال إن الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -إذا أممر بشملء
أو هنك طـ شلء ففق أول الؿؿتثؾمقـ لمف إٓ مما جماء المدلقؾ دآ طؾمك أن
مـ خصقصمقات الـبمل -صمؾك اهلل طؾقمف وسمؾؿ -أن يػعمؾ همذا الشملء
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الؿـفل طـف ،أو يدع هذا الشلء الؿلمقرة بمف لؿماذا؟ ٕن طائشمة -رضمل
ِ
َان ُخ ُؾ ُؼ ُف ا ْل ُؼ ْر َ
اهلل طـفا -قالتَ « :ك َ
يـ آ َمـُُمقا
آن» ،واهلل يؼقلَ ﴿ :يما َأي َفما المذ َ
ِ
ٓ َت ْػ َع ُؾ َ
ممؿ َت ُؼق ُل َ
ممقن َممما َ
ممقن﴾ [الصممػ ،]2 :والـبممل -صممؾك اهلل طؾقممف
ل َ
ِ ٍ
﴿و َس ِ
مؿ﴾
وسؾؿُ -خؾؼف الؼرآن ،واهلل يؼمقلَ :
مار ُطقا إِ َلمك َم ْغػ َمرة ممـ رب ُؽ ْ
ِ ٍ
مؿ﴾ [الحديمد،]21 :
[آل طؿرانَ ﴿ ،]133 :سابِ ُؼقا إِ َلمك َم ْغػ َمرة ممـ رب ُؽ ْ
الخقر ِ
ات﴾ [البؼرة.]148 :
اس َتبِ ُؼقا َ ْ َ
﴿ َف ْ

ثؿ بعد ذلؽ جاء بالحديث إخقر حديث ُحؿقد بـ طبد الرحؿـ أن
الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿَ « -ك َ
َان َي َت ََرج ُؾ ِغبا» ،أي أكمف -طؾقمف الصمالة
يرتجمؾ يقمما ويمدع يقمما ،أو يرتجمؾ أحقاكما
والسالم -هذا مـ فعؾف كان ُ
ويدع أحقاكا ،فػقف إثبمات الرتجمؾ لؽمـ لمقس بصمػة مسمتؿرة ،بؿعـمك أن
الشعر إذا احتاج أن يرجؾف رجؾف لؽـف لؿ يؽـ مقاضبا طؾمك ذلمؽ بؿعـمك
أكف ٓ يـؼطع طـف ٓ ،يـؼطع أحقاكا ويػعؾ أحقاكا ،وهمذا معـمك أكمف -طؾقمف
الصالة والسالمَ « -ك َ
َان َي َت ََرج ُؾ ِغبا».
ترى أن كسرع شقي ٕن بمدكا كلخمذ أكثمر كؿقمة ممـ الحمديث طشمان
الققت
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{باب ما جاء يف شقب رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
حدثـا محؿد بـ بشار ،أخربكا أبق داود ،أخربكا هؿام طـ قتادة ،قال:
ِ ٍ
ِ
« ُق ْؾ ُت َِٕ َك ِ
ب َر ُس ُ
مقل اهللِ َ -صمؾك
اهلل َطـْ ُفَ :-ه ْؾ َخ َض َ
َس ْب ِـ َمالؽ َ -رض َل ُ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ؟ َق َالَ :ل ْؿ َي ْب ُؾ ْغ َذل ِ َؽ ،إِكؿا َك َ
َان َش ْق ًبا فِل ُصدْْ َغ ْق ِف َو َلؽِ ْـ َأ ُبمق
ُ
حـ ِ
ب ْؽ ٍر -ر ِضل اهلل َطـْفَ ،خ َضب بِا ْل ِ
اء َوا ْل َؽ َت َِؿ»}.
َ
َ َ ُ ُ
َ
هذا باب ما جاء يف شمقب رسمقل اهلل -صمؾك اهلل طؾقمف وسمؾؿ ،صبعما
الشقب والشقبة هق الشعر إبقض الذي يخمرج ،الشمعر إبمقض ،وجماء
الؿملػ هبذا الباب باب شقب رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقمف وسمؾؿٕ :هنما
صممػة طارضممة لشممعره -طؾقممف الصممالة والسممالم ،-فؾممق لممؿ يشممب -طؾقممف
الصالة والسالم -لؿ يذكرها لؽـمف لؿما كمان ضفمر فقمف الشمقب ذكمر همذه
الصػة ،وهل مـ الصػات التمل تعمرض لإلكسمان ،بؿعـمك أهنما ٓ تؽمقن
معف مـ مبتدأ كشلتف ،تؽقن مـ العقارض طارضة.
قال :حدثـا محؿد بـ بشار وهق بـدار وتؼدم كثقرا.
قممال :أخربكمما أبممق داود وهممق سممؾقؿان بممـ داود الطقالسممل ،وحديثممف
خرج طـد مسؾؿ وأصحاب الســ ،ويف البخاري تعؾق ًؼا.
ُم ّ
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قال :أخربكا هؿام وهق هؿام بـ يحقك بـ ديـار العمقذي بػمتح العمقـ
وسممؽقن الممقاو ،الؿؽسممقرة الممذال العممقذي ،وهممق أيضمما ثؼممة مممـ أهممؾ
البصرة وحديثف يف الؽتب الستة.
طـ قتادة وهق قتادة بـ دطامة بـ قتادة السدوسل أبق الخطماب وقمد
أيضا مـ أصحاب الؽتب الستة ،أو مـ رواة الؽتب الستة.
تؼدم ،وهق ً
أخرجمف اإلممام البخماري -رحؿمف اهلل -ممـ روايمة أبمق
هذا الحمديث ّ
ُكُعقؿ طـ هؿام ،اكتبفقا أخرجف البخاري مـ رواية أبمل ُكُعمقؿ طمـ هؿمام،
هؿام طـدكا يف اإلسـاد ،أبق ُكُعقؿ هق الػضؾ بـ ُدكقـ ،قال :سمللت أكمس
هؾ خضب رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقمف وسمؾؿ؟ طمـ قتمادة سمللت أكمس
هؾ خضب رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ؟ قال ٓ :إكؿا كان شلء يف
ُصدغقف ،شلء يف ُصدغقف.
إول لؿا ذكر الحمديث قمال :كمان يف بعمض الـُُسمخ كمان شمقبا ،ويف
بعضفا كان شقئا يف بعض كسخ الرتمذي ،وكبف طؾك ذلمؽ ُ
الشمراح ،لؽمـ
روايممة البخمماري إكؿمما كممان شمملء يف ُصممدغقف تممدل طؾممك أن الؾػظممة هـمما
إقرب أن تؽقن إكؿا كان شقئا يف ُصدغقف.
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ثؿ هذه الرواية ُمبقـة لؾرواية السمابؼةٕ :ن الروايمة السمابؼة لؿما قمال:
مقل اهللِ
اهلل َط َؾ ْق ِمف َو َسمؾ َؿ؟ َق َ
ب َر ُس ُ
مؿ َي ْب ُؾ ْ
مغ َذل ِ َ
مؽ»
ك
مؾ
ص
َ
« َه ْؾ َخ َض َ
مالَ :ل ْ
ُ
لؽـ هـا جزم قال ،ٓ :يعـل ما خضب ،الخضاب ما هق؟ هق تغققر لمقن
الشقب بالحـاء أو الؽتؿ أو أصباغ أو كحقها هذا يسؿك الخضاب.
وأخرجف اإلمام مسؾؿ ممـ حمديث الؿثـمك بمـ سمعقد طمـ قتمادة طمـ
أكس ،وفقف ولؿ يختضب رسقل اهلل -صمؾك اهلل طؾقمف وسمؾؿ -إكؿما كمان
البقممماض يف طـػؼتمممف ،وهمممل الشمممعر المممذي تحمممت الشمممػا السمممػؾك ،ويف
الصدغ هق هذا ،هذه الؿـطؼة ما بقـ لحمظ العمقـ وإذن همذا
الصدغقـ ُ
ُ
الصدغ ،ويف الرأس ُكُبذ يف الرأس سقليت -إن شاء اهلل -مققعف ممـ
يسؿك ُ
الرأسُ ،كُبذ يعـل أن هذا الشقب متػمرق وممقزع لمقس مجتؿعما يف مؽمان
واحد وإكؿا مػرق.
إذن هـا زاد يف هذا الحديث طؾك الحديث السابؼ إول يف ُصدغقف،
الصممدغقـ والعـػؼممة والممرأس ،وهممذا
هـمما ذكممر الؿقاضممع التممل هممل يف ُ
خممرج يف الصممحقحقـ ويف
الحممديث حممديث أكممس -رضممل اهلل طـممفُ -م ّ

-266-

الشمائل المحمدية
أيضا ،وسقليت -إن شاء اهلل -تـبقف
غقرهؿا بللػاظ متعددة ووجقه متعددة ً
طؾك بعضفا يف شرح الحديث.
{حدثـا إسحاق بـ مـصمقر ،ويحقمك بمـ مقسمك ،قمآ :حمدثـا طبمد
الرزاق طـ معؿر طـ ثابت طـ أكس -رضل اهلل طـف -قمالَ « :مما َطَمدََ ْد ُت
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
فِممل َر ْأ ِ
مع َط ْشم َمر َة
اهلل َط َؾ ْقممف َو َسممؾ َؿَ -ول ْح َقتممف إِٓ َأ ْر َبم َ
س َر ُسممقل اهلل َ -صممؾك ُ
َش ْع َر ًة َب ْق َضا َء»}.
قال :حدثـا إسحاق بـ مـصقر ،وهق ابـ هبرام الؽقسج أبق يعؼمقب
خرج لف البخاري ومسؾؿ والرتمذي ،والـسائل وهمق
التؿقؿل الؿروزيّ ،
ثؼة وسمآتف لإلممام أحؿمد وإسمحاق بمـ راهقيمة معروفمة ،ويحقمك بمـ
خرج طـد البخماري
مقسك البؾخل وهق الذي ُيؾؼب بم(خت) ،وحديثف ُم ّ
وخرج لف أبق داود والرتمذي والـسائل وهق ثؼة.
دون مسؾؿّ ،
قال :طـ معؿر بـ راشد وهق معؿر بـ راشد إزدي ،وقد تؼمدم لـما
يقم أمس ،وهق ثؼة معروف لؽمـ يف روايتمف طمـ ثابمت وإطؿشمل فقفما
شلء ،وسقليت -إن شاء اهلل -أثرها.
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قال :طـ ثابت ال ُبـاين هق ثابت بـ أسؾؿ ال ُبـاين بضمؿ البماء ،وهمق أبمق
محؿد البصري ،وهق ثؼة مـ أصحاب الؽتب الستة.
ممقل اهللِ -صممؾك اهلل َط َؾق ِ
س َر ُس ِ
قممالَ « :ممما َطَممدََ ْد ُت فِممل َر ْأ ِ
ممف َو َسممؾ َؿ-
ُ ْ
َ
َول ِ ْح َقتِ ِف إِٓ َأ ْر َب َع َط ْش َر َة َش ْع َر ًة َب ْق َضا َء» ،هذا الحديث حديث ضمعقػ وإن
كان رواتف ثؼات ،أو كؼمقل بعبمارة أخمرى همذا الحمديث إسمـاده صمحقح
لؽـ يف الؾػظ فقف شذوذ ،الؾػظ فقف شذوذ ،الحديث هذا أخرجمف اإلممام
أحؿد وطبد بـ ُحؿقد وابـ َحبان كؾفؿ مـ صريؼ طبد الرزاق الذي معـما
يف اإلسـاد هبذا الؾػظ ،ولػظف شاذ ،والؿحػقظ ما رواه اإلممام البخماري
ومسؾؿ يف الصحقح مـ حديث حؿاد بـ زيد طمـ ثابمت ،إول :معؿمر،
معؿر يف حديثف طـ ثابت شلء ،وهذا مـ الشلء الذي يف حديثف ،حؿماد
بـ زيد ثؼة ثبت إمام كبقر ،فروى هذا الحديث طمـ ثابمت ،ولػظمف يعـمل
الذي يفؿـا طـدكا هـا قال« :أربع طشرة شعرة بقضماء» ،لؽمـ هـماك قمال:
« َلم ْمق ِش م ْئ ُت َأ ْن َأ ُطممد َشم َمؿ َطاتِ ِف فِممل ل ِ ْح َقتِم ِمف» ،يعـممل إذا طممددهتا هممذه روايممة
البخاري.
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ويف رواية مسؾؿ « َلق ِش ْئ ُت َأ ْن َأ ُطد َشمؿ َط ٍ
مت»،
ات ُكُمـ فِمل َر ْأ ِس ِمف َف َع ْؾ ُ
ْ
َ
إذن هق أن لؿ يحدد طدد الشعرات ،وهـا حدد أهنا أربع طشرةٕ :ن لق
؟؟ طؾك أربع طشرة سقلتقـا اختالففا مع حديث أكس -رضمل اهلل تعمالك
طـف -بعد ذلؽ.
إذن هممذه الروايممة الؾػظممة شمماذة ،ويممدل طؾممك شممذوذ هممذه الؾػظممة أن
اإلمام أحؿد روى هذا الحمديث كؿما رواه بمـ سمعد يف الطبؼمات ،وابمـ
َحبان والحاكؿ صححف طؾك شرط اإلمام مسؾؿ مـ صرق طـ حؿماد بمـ
سؾؿة طـ ثابت طـ أكس ،حؿاد بمـ سمؾؿة قؾـما همق ممـ أثبمت الـماس يف
ثابت ٓ ،حؿاد بـ سؾؿة أثبت ،حؿاد بـ زيمد أحػمظ ممـ ابمـ سمؾؿة إٓ
يف ثابممت ،فحؿمماد بممـ سممؾؿة أحػظفممؿ أحػممظ مممـ يف ثابممت ،وروايتممف ممما
تخالػ رواية حؿاد ،لؽـ جاء يف رواية حؿاد أهنما تخمالػ روايمة معؿمر
جاء فقفا :ما شاكف اهلل بالشقب ما كان يف رأسف ولحقتمف إٓ سمبع طشمرة أو
ثؿاين طشرة ،اكتفبقا فقف كؼطتان هـا يف الحديث هذا:
يف رأسممف ولحقتممف ،أكظممر روايممات حؿمماد بممـ زيممد جمماءت روايتممقـ يف
البخاري واحدة البخاري قمال :يف لحقتمف ،ويف مسمؾؿ قمال :يف رأسمف هـما
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جؿع بقـفؿا يف لحقتف ورأسف سبع طشرة وثؿاين طشرة صبعما سمبع طشمرة
وثؿاين طشرة لقست هل أربع طشرة ،إذن لذلؽ قؾـا روايمة معؿمر شماذة،
ورواية حؿاد بمـ زيمد مبقـمة لإلجؿمال المذي يف روايمة حؿماد بمـ زيمد ٓ
تخالػفإ :كف قال شؿطات يعـل طدد قؾقمؾ همق يعـمل والتـمقيـ لؾتؼؾقمؾ
ففمق قؾقممؾ سمبع طشممرة ،أو ثؿماين طشممرة أي قؾقؾمة ،ولفممذا كؿما سممقليت يف
حديث جابر بـ سؿرة ٓ :ترى إذا دهـ الـبل -صؾك اهلل طؾقمف وسمؾؿ،-
ُفعؾؿ هبذا أن هذه الرواية التل هل أربع طشرة ضعقػة.
{حدثـا محؿد بـ الؿثـك ،أخربكا أبق داود ،حدثـا ُشمعبة طمـ ِسمؿاك
بـ حرب ،قال :سؿعت جابر بـ سؿرة -رضل اهلل طـف -سئؾ طـ شقب
رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،فؼالَ « :ك َ
مؿ ُي َمر مِـْْم ُف
َان إِ َذا َد َه َـ َر ْأ َس ُف َل ْ
َش ْل ٌءَ ،وإِ َذا َل ْؿ َيدْْ ُه ْـ ُرئِ َل مِـْ ُف»}.
ترى هل الروايةَ :يدْْ ُهـ ،وإذا لؿ َيمدْْ ُهـ همذا همق الؿعمروف حتمك يف

مدهـ ،وإن كممان بعضممفؿ جممقز َيممدْْ ِهـ و َيممدهـ لؽممـ
الؾغممة َيممدْْ ُهـ َدهممـ َيم ُ
الرواية كتؽؾؿ طؾك الرواية ،الرواية َيدْْ هـ وهل الؿقافؼة لؾؿعمروف طـمد
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كثقر مـ العؾؿاء يف الؾغة ،بعضفؿ قال أكف يصمح أن يؼمال ِ
مدهـ
يمدهـ و َي َ
دهـ كربطفا بالرواية.
لؽـ مـ الرواية الذي أمامـا أهنا َي ُ
خرجممف اإلمممام مسممؾؿ يف صممحقحف طممـ محؿممد بممـ
وهممذا الحممديث ّ
الؿثـك شقخ الرتمذي هبذا اإلسـاد والؿتـ ،ورواه اإلمام مسمؾؿ -رحؿمف
اهلل -مـ صريؼ إسمرائقؾ طمـ ِسمؿاك أكمف سمؿع جمابر بمـ طبمد اهلل يؼمقل:
َان رس ُ ِ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿَ -قدْْ َش ِؿ َط ُم َؼد ُم َر ْأ ِس ِف َول ِ ْح َقتِ ِمف»،
« َك َ َ ُ
قل اهلل َ -صؾك ُ
الحديث الذي طـدكا قالَ « :ك َ
َان إِ َذا َد َه َـ َر ْأ َس ُف َل ْؿ ُي َر مِـْ ُف َش ْل ٌء».
هـا الرواية الثاكقمة قمالَ « :قمدْْ َش ِ
مؿ َط ُم َؼمد ُم َر ْأ ِس ِمف َول ِ ْح َقتِ ِمف» ،وكمان إذا
ادهـ لؿ يتبمقـ وإذا شمعث رأسمف تبمقـ ،وكمان كثقمر شمعر الؾحقمة ،وهمذا
الحديث يف صحقح مسؾؿ ،وهذا يدل طؾك كثرة شعر لحقة الـبل -صؾك
اهلل طؾقف وسؾؿ.
هـا ط ّقـ ،تػمرتق الروايمة أكمف طمقـ مقاضمع الشمقب ممـ رسمقل اهلل -
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -وقؾـا حديث جابر بـ سؿرة سـؿر طؾقف بعد قؾقؾ
-إن شاء اهلل.
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{حدثـا محؿد بـ طؿرو بـ القلقد الؽِـدي الؽقيف ،حدثـا يحقك بمـ
آدم طـ شريؽ طـ طبقد اهلل بـ طؿر طـ كافع طـ ابمـ طؿمر ،قمال« :إِك َؿما
ِ ِ
َك َ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َسمؾ َؿَ -ك َْح ًمقا مِم ْـ ِط ْش ِمري َـ َشم ْع َر ًة
َان َش ْق ُ
ب َر ُسقل اهلل َ -صؾك ُ
َب ْق َضا َء»}.
قال :حدثـا محؿد بـ طؿرو بـ القلقد الؽـدي الؽقيف وهمق صمدوق
وخرج لف أصحاب الســ سقى أبل داود.
خرج لف يف الصحقحقـ ّ
لؿ ُي ّ
قال :حدثـا يحقك بـ آدم وهق يحقك بـ آدم بمـ سمؾقؿان الؽمقيف أبمق
خرج يف الؽتب الستة.
زكريا ثؼة حديثف ُم ّ
طـ شريؽ هق شريؽ بـ طبد اهلل الـخعل الؽقيف قد ساء حػظمف لؿما
خمرج لمف اإلممام مسمؾؿ وأصمحاب السمــ ،والبخماري
ولل الؼضاء ،قمد ّ
تعؾق ًؼا.
طـ طبقد اهلل بـ طؿر هق :طبقمد اهلل بمـ طؿمر بمـ حػمص بمـ طاصمؿ،
طبقد اهلل بـ طؿر بـ حػص بـ طاصؿ بـ طؿر بمـ الخطماب -رضمل اهلل
تعالك طـف ،-وهق ثؼة ثبت ،حديثف يف الؽتب الستة.
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طـ كافع هق كافع مقلك طبد اهلل بـ طؿر أبق طبد اهلل الؿدين ،وهق ثؼمة
خرج لف يف الؽتب الستة ،وهق مشفقر معروف.
ُم ّ
ِ ِ
قال« :إِك َؿا َك َ
اهلل َط َؾ ْق ِمف َو َسمؾ َؿَ -ك َْح ًمقا مِم ْـ
َان َش ْق ُ
ب َر ُسقل اهلل َ -صؾك ُ
ِ
يـ َش ْع َر ًة َب ْق َضا َء» ،هذا الحديث أخرجمف الؿملمػ يف كتابمف (العؾمؾ)
ط ْش ِر َ
هبممذا اإلسممـاد والؿممتـ ،وأخرجممف ابممـ ماجممة يف سممــف مممـ صريممؼ شممقخ
الؿملػ طـ شقخ الؿملػ مباشرة يعـل أن الرتمذي ،وابـ ماجة اشرتكا
خرج بؾػظف وإسـاده ابـ ماجة
يف هذا الشقخ محؿد بـ طؿرو بـ القلقدّ ،
سممقاء بسممقاء ،وخرجممف ابممـ َحبممان يف صممحقحف وأبممق الشممقخ مممـ صريممؼ
محؿد بـ طؿرو هذا ،ومحؿمد بمـ طؿمرو قؾـما أكمف فقمف صمدوق لؽمـ لمؿ
يتػرد هبذا الحديث تقبع طؾك هذا الحديث تابعف اإلمام أحؿد يف مسمـده
يعـل أن اإلمام أحؿد يروي هذا الحديث لقحقك بـ آدم وتابعمف إسمحاق
بـ راهقية يف صحقح ابـ َحبان ،فقروي هذا الحديث طـ يحقك بـ آدم،
فال إشؽال يف كقكف مروي طـ يحقك بـ آدم.
وكؼؾ الرتمذي يف طؾؾف طـ البخماري أكمف ذكمر أكمف ٓ يعؾمؿ روى همذا
الحديث طـ طبقد اهلل بـ طؿر إٓ شريؽ ،يعـل تػرد بف شريؽ طـ طبقمد
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اهلل بـ طؿر ،طبقد اهلل ثؼة حافظ كبقر هذا إشارة إلك أن التػمرد همذا تػمرد
شريؽ محؾ كظر ،يعـل التػرد طـ الثؼات الحػماظ الؿؽثمريـ كعبقمد اهلل
بـ طؿرٕ :ن طبقد اهلل بـ طؿر هذا يػضؾف بعضفؿ طؾمك مالمؽ بمـ أكمس
يف الحػظ واإلتؼان مـ كبار الحػاظ ،فؽقن شريؽ يتػرد طـف دلقؾ طؾمك
وهؿ شمريؽ ،همذا إشمارة ممـ البخماري -رحؿمف اهلل ،-والمدار قطـمل يف
إفراد ذكر أكف تػرد بف يحقك بمـ آدم طمـ شمريؽ طمـ طبقمد اهلل يعـمل إن
اإلسـاد فقف التػرد يف ثالث صبؼات أو يف صبؼتقـ:
يحقك تػرد بف طـ شمريؽ ،وشمريؽ واسمع الروايمة وإن كمان ُيخطمئ
كثقرا ،لؽـف واسع الرواية تػرد طـ يحقك بـ آدم ،وشريؽ هذا تػمرد طمـ
طبقد اهلل ،إذن محتؿؾ أكف يقافؼ البخاري يف قضمقة التػمرد ،يعـمل كلهنؿما
يعالكف بالتػرد وٓ سقؿا تػرد شريؽ طـ طبقد اهلل بـ طؿر ،وهمق واضمح
يف هذا أن همذا التػمرد مممثر طؾمك همذا الحمديثٕ :ن شمريؽ ٓ يحتؿمؾ
تػممرده بؿثممؾ هممذا الحممديث ،إذن ففممذا حممديث هممق حممديث ضممعقػ مممـ
حقث اإلسـاد ،لؽـ مـ حقث الـبمل -صمؾك اهلل طؾقمف وسمؾؿ -شماب ٓ
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إشؽال فقف ،مـ حقث كقكف كحقا مـ طشريـ شعرة بقضاء هذه قريبة ممـ
سبع طشرة ،لؽـ كؼقل ما ثبت طـ ابـ طؿر هذا الحديث ،ما ثبت.
{حدثـا أبق ُكُريب محؿمد بمـ العمالء ،حمدثـا معاويمة بمـ هشمام طمـ
شقبان طـ أبل إسحاق طـ ِطؽرمة طمـ ابمـ طبماس -رضمل اهلل طـفؿما-
قممال :قممال أبممق بؽممر -رضممل اهلل طـممف :-يمما رسممقل اهلل قممد شممبت ،قممال:
« َشممق َب ْتْـ ِل ُهممق ٌدَ ،وا ْل َقاقِ َع م ُةَُ ،وا ْل ُؿ ْر َسم َمال ُتَ ،و َطممؿ َي َت ََسمما َء ُل َ
قن َوإِ َذا الشم ْمؿ ُس
ُكُق َر ْت»}.
هذا الحديث أخرجف الؿملػ -رحؿمف اهلل -هبمذا اإلسمـاد يف جامعمف
وقال بعده حديث حسـ غريب ٓ كعرفف مـ حمديث ابمـ طبماس إٓ ممـ
هذا القجف.
قال :وروى طؾل بـ صالح هذا الحديث طمـ أبمل إسمحاق طمـ أبمل
ُجحقػة كحق هذا ،وقد روي طـ أبل إسحاق طمـ أبمل مقسمرة شملء ممـ
هذا ُمرسال معـك ذلؽ أكف اختؾػ فقف طؾك أبل إسحاق ،والؿملػ سماق
يف هذا الؽتاب حديثقـ ،هذا الحديث والحديث الذي يؾقف.
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الحديث إول :الذي ذكره هـا هق ..قبؾ ذلمؽ إسمـاد الحمديث أبمق
ُكُريب محؿمد بمـ العمالء ،وهمق أبمق ُكُريمب محؿمد بمـ طمالء بمـ ُكُريمب
الفؿممداين ثؼممة حممافظ أكثممر مسممؾؿ طـممف يف صممحقحف ،وحديثممف يف الؽتممب
الستة.
وقال :حدثـا معاويمة بمـ هشمام وهمق معاويمة بمـ هشمام الؼصمار أبمق
خرج لف مسؾؿ وأصحاب السمــ إربمع ،وهمق صمدوق
الحسـ الؽقيفّ ،
لف أوهام.
طـ شقبان بمـ طبمد المرحؿـ التؿقؿمل ممقٓهؿ الـحمقي أبمق معاويمة
خرج حديثف يف الؽتمب السمتة ،صبعما همق كسمبة لمقس
البصري ،وهق ثؼة ُم ّ
كضر بـ ُشؿقؾ الـحقي لؽـ الـحقي طؾؿ الـحق أما همذا ٓ ،أمما يـسمب
إلك كحق بطـ مـ إزد.
قال طـ أبل إسحاق وهمق طؿمرو بمـ طبمد اهلل الفؿمداين السمبقعل ممر
معـا كثقرا ،وهق ثؼة يف الؽتب الستة ،طـ ِطؽرمة هق ِطؽرممة ممقلك طبمد
خمرج يف الؽتمب السمتة ،حديثمف
اهلل بـ طباس أصؾف مـ الرببمر وحديثمف ُم ّ
خمرج لممف مسمؾؿ ممما أدري ،البخماري وأصممحاب
خمرج لممف البخماري وممما ّ
ّ
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خرج لف مسؾؿٕ :ن العؾؿماء قمالقا إن
الســ أكقد ،الؿسؾؿ ما أدري ٓ ما ّ
لسؿاك ولؿ يخمرج لمف البخماري ،والبخماري خمرج ِ
مسؾؿ خرج ِ
لعؽرممة
ّ
ُ ّ
ّ
ولؿ يخرج مسؾؿ ِ
لعؽرمة ،وقالقا بعض الـاس يخطئ يؼمقل ِسمؿاك طمـ
ُ ّ
ِ
خرج لفؿ
طؽرمة طؾك شرط الشقخقـ ،يؼقلقن هذا غؾط ٓ بد أن يؽقن ّ
خرج مـ الشقخقـ هبذه الفقئة الؿجتؿعة.
البخاري أو مسؾؿ أو ّ
هذا الحديث خرجف ابـ سعد يف الطبؼات ممـ حمديث طبقمد اهلل طمـ
شقبان ،هذا صار متابع لؿعاوية بـ هشام ،حتك ما ُيحؿؾ خطل يف الرواية
وكحق ذلؽ ،وأخرجف الحاكؿ مـ صريؼ أبل إحمقص ،وابمـ سمعد ممـ
صريؼ إسرائقؾ بـ يقكس كؾفؿ مـ صريمؼ أبمل إسمحاق ،يعـمل أن هممٓء
قد تابعقا شقبان بـ طبد الرحؿـ الـحقي طؾمك همذا الحمديث وسمقليت -
إن شاء اهلل -الؽالم طؾقف يف هناية الحديث الثاين.
{حدثـا سػقان بـ وكقع ،حدثـا محؿد بـ بِشر طمـ طؾمل بمـ صمالح
طـ أبل إسحاق طـ أبل ُجحقػة -رضل اهلل طـف -قال :قالقا :يما رسمقل
اهلل كراك قد شبت ،قالَ « :شق َب ْتْـ ِل ُهق ٌد َو َأ َخ َقا ُت َفا»}.
ققلف :حدثـا سػقان بـ وكقع مر معـا كثقرا وهق ضعقػ كؿا سبؼ.
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والثاين :قال حدثـا محؿد بـ بِشر وهمق محؿمد بمـ بِشمر العبمدي أبمق
خرج يف الؽتب الستة.
طبد اهلل الؽقيف ،حديثف ُم ّ
قال :طـ طؾل بـ صالح ،وهمق طؾمل بمـ صمالح بمـ صمالح بمـ حمل
خمرج لمف مسمؾؿ وأصمحاب السمــ
الفؿداين ،أخقه الحسمـ بمـ صمالحّ ،
إربع وهق ثؼة.
طـ أبل إسحاق -مر معـا -السبقعل ،طـ أبل ُجحقػة وهق وهب بـ
طبد اهلل السقائل ،مشفقر ُبؽـقتف ،ويؼال لف وهب الخقر ،مات سمـة أربمع
وسبعقـ.
هذا الحديث خرجف أبق يعؾك والطرباين مـ صريؼ محؿد بـ طبد اهلل
بـ ُكُؿقر ،طـ محؿد بـ بِشر هبذا اإلسـاد ،هذا الحمديث طؾمك كمؾ أشمار
الرتمذي إلك آخمتالف فقمف ،وممداره طؾمك أبمل إسمحاق السمبقعل ،كمؾ
الطرق ترجع إلك أبل إسحاق ،وقد اختؾػ فقف طؾمك أبمل إسمحاق طؾمك
كحق ممـ خؿسمة طشمر وجفما ،الؿملمػ ذكمر مـفما وجفمقـ لروايتمف همذا
الحديث مـ حديث بـ طباس طـ أبل بؽر ومـ روايتف طـ أبل ُجحقػة.
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وقد رجح اإلمام أحؿد وأبق حاتؿ أن همذا الحمديث ممـ روايمة أبمل
إسممحاق طممـ ِطؽرمممة طممـ أبممل بؽممر لممقس فقممف ذكممر ٓبممـ طبمماس ،وهممذه
الرواية يف مصـػ بـ أبل شمقبة ،وسمــ سمعقد بمـ مـصمقر ،ومسمـد أبمل
يعؾك وصبؼات بـ سعد وغقرها مـ الؿصادر ،يرووكمف طمـ أبمل إسمحاق
طـ ِطؽرمة طـ أبل بؽر الصديؼ لقس فقف ذكر ٓبـ طباس ،ومعـك ذلؽ
أن الحديث مـؼطع.
وذكر بعض العؾؿماء وممـفؿ البمزار وأشمار إلمك اضمطراب إسماكقد،
وأشممار إلقفمما أيضمما الحممافظ ابممـ حجممر آضممطراب يف إسمماكقد ،وكممص
الدار قطـل يف سمآت السفؿل لف طؾمك أن كمؾ روايمات همذا الحمديث
معؾة ،فلغـاكا كالم العؾؿاء طـ الـظر فقفٕ :ن الـظر فقف بمال وقمت صقيمؾ
مممر ،إذن العؾؿمماء يؼقلممقن هممذا حمديث معممؾ ٓ يثبممت طممـ الـبممل -طؾقممف
الصممممالة والسممممالمَ « -شممممق َب ْتْـ ِل ُهممممق ٌد َو َأ َخ َقا ُت َفمممما» ،أو « َشممممق َب ْتْـ ِل ُهممممق ٌد
َوا ْل ُؿ ْر َس َال ُت »..وغقرها ٓ يثبت طـ الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،كالم
إئؿة.
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{حدثـا طؾل بـ ُحجر ،حدثـا ُشعقب بـ صػقان طـ طبد الؿؾؽ بـ
ُطؿقر طـ إياد بـ لؼقط العجؾل طـ أبل ِرمثة التقؿل تقؿ الربماب -رضمل
اهلل طـف -قال :أتقت الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -ومعل ابمـ لمل ،قمال:
فلريتف ،فؼؾمت لؿما رأيتمف :همذا كبمل اهلل -صمؾك اهلل طؾقمف وسمؾؿ -وطؾقمف
ثقبان أخضران ،ولف شعر قد طاله الشقب وشقبف أحؿر}.
قال الؿملػ :حدثـا طؾل بـ ُحجر ،وقد تؼمدم طؾمل بمـ ُحجمر كثقمرا
وهق السعدي.
قال :أكبلكما ُشمعقب بمـ صمػقان وهمق ُشمعقب بمـ صمػقان بمـ الربقمع
خممرج لممف مسممؾؿ والـسممائل والرتمممذي يف
الثؼػممل أبممق يحقممك الؽممقيفّ ،
الشؿائؾ ،وهق مؿـ اختؾػ فقمف ،وقمقل الحمافظ ابمـ حجمر يف التؼريمب
مؼبقل ٓ يؾتئؿ ممع صريؼتمفٕ :ن ٓ يؼمقل فقمف مؼبمقل إٓ لؿمـ وثؼمف غقمر
معترب بف ،وهذا الراوي اختؾػ فقف مـفؿ مـ وثؼف ومـفؿ مـ ضعػف.
طـ طبد الؿؾؽ بـ ُطؿقر هق طبد الؿؾؽ بـ ُطؿقر بـ سمقيد الؾخؿمل
وهق ثؼة ،وحديثف يف الؽتب الستة.
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خمرج لمف اإلممام مسمؾؿ يف صمحقحف،
طـ إياد بـ لؼقط العجؾمل وقمد ّ
وأبق داود والرتمذي والـسائل.
طـ أبل ِرمثة التقؿل تقؿ الرباب أبق ِرمثة بؽسر الراء وإسؽان الؿمقؿ،
أبق ِرمثة التقؿمل ،وكمص الرتممذي يف جامعمف طؾمك أكمف رفاطمة بمـ يثربمل،
وإكؿا قال الؿملػ هـا تقؿ الرباب يريد بمذلؽ أكمف ممـ تمقؿ الربماب التمل
هل بطـ مـ بطقن بـل تؿقؿ ،ولقس مـ تمقؿ التمل يـتسمب إلقفما أبمق بؽمر
وهل مـ قريش ،فقؿقزها طـ تقؿ الؼرشقة.
قممال :أتقممت الـبممل -صممؾك اهلل طؾقممف وسممؾؿ -ومعممل ابممـ لممل ،قممال:
فلريتف ،هذه اضبطقها فلريتف ،يعـل أهنؿ رفعقا همذا الصمبل إلمك الـبمل -
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -حتك رأى الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.
هذا الحمديث خرجمف اإلممام الرتممذي أيضما يف جامعمف ،ممـ حمديث
محؿد بـ بشار طـ بـ مفمدي طمـ ُطبقمد اهلل بمـ إيماد بمـ لؼمقط ،وسمقليت
الؽالم طؾك هذا اإلسـاد ،أو هذا الحديث.
خرجف الطرباين يف الؽبقر مـ صريؼ ُشعقب هذا مـ صريمؼ
والحديث ّ
ُشعقب بـ صػقان وأخرجف اإلمام أحؿد وابـ الجارود مـ صريؼ ُهشقؿ
-281-

الشمائل المحمدية
بـ بشقر طـ طبد الؿؾؽ بـ ُطؿقر وهق المذي أخرجمف الؿملمػ يف البماب
الممذي يممليت بعممد هممذا -إن شمماء اهلل تعممالك -وهممق بمماب الخضمماب ،ورواه
الـسائل مـ صريؼ جرير بـ حمازم ،وأحؿمد ممـ صريمؼ حؿماد بمـ سمؾؿة
كالهؿا طـ طبد الؿؾؽ بـ ُطؿقر هبذا اإلسـاد ،ولف صرق أخرى طـ طبمد
الؿؾؽ بـ ُطؿقر.
والحديث أيضا رواه طـ إياد ابـف طبد اهلل ،يعـل طبد اهلل بـ إياد رواه
طممـ أبقممف ،وهممل طـممد اإلمممام أحؿممد وأبممل داود والرتمممذي والـسممائل،
وصحح هذه الرواية ابـ حبان والحاكؿ كؿا رواه أيضما طمـ إيماد اإلممام
الثقري طـد أحؿد وأبمل داود والـسمائل ،والحمديث لمف صمرق كثقمرة قمد
صممححف الحمماكؿ وابممـ حبممان ،وصممححف أيضمما الحممافظ أبممق مقسممك
الؿديـل ،وصححف أيضا الذهبل والـقوي ،وألزم الدار قطـمل الشمقخقـ
إخراجف يف كتابف (اإللزامات) ففق حديث صحقح.
{حدثـا أحؿد بـ مـقع ،حدثـا ُسريج بمـ الـعؿمان ،حمدثـا حؿماد بمـ
سؾؿة طـ ِسؿاك بـ حرب ،قال :ققؾ لجابر بـ سمؿرة -رضمل اهلل طـمف:
مؿ َي ُؽم ْـ
أكان يف رأس رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -شقب؟ قالَ « :ل ْ
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ِ ِ
ِ
فِممل َر ْأ ِ
ات فِممل
ب إِٓ َش م َع َر ٌ
اهلل َط َؾ ْقممف َو َسممؾ َؿَ -ش م ْق ٌ
س َر ُسممقل اهلل َ -صممؾك ُ
َم ْػ ِر ِق َر ْأ ِس ِف ،إِ َذا اد َه َـ َو َار ُاهـ الد ْه ُـ»}.
هذا قال :حدثـا أحؿد بـ مـقع وهق البغقي وسبؼ ذكركماه يف الؽتمب
خرج ثؼة.
الستة ُم ّ
وقممالُ :سممريج بممـ الـعؿممان وهممق ُسممريج بممـ الـعؿممان بممـ مممروان
الجممقهري أبممق الحسممـ البغممدادي ،وحديثممف طـممد البخمماري وأصممحاب
الســ وهق ثؼة.
وحؿاد بـ سؾؿة مر معـا ممراراِ ،
أيضما ممر معـما،
وسمؿاك بمـ حمرب ً
وقال :طـ جابر بـ سؿرة وسبؼ مر معـا ،وهذا الحديث أخرجمف اإلممام
أحؿممد وابممـ سممعد والطممرباين والحمماكؿ ،وصممححف الحمماكؿ طؾممك شممرط
مسؾؿ مـ صرق طـ حؿاد بف ،وإسـاده صحقح.
بعد ذلؽ كرجع إلمك مما يتعؾمؼ هبمذا الحمديث يف شمقب رسمقل اهلل -
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -حتك تؾتئؿ الروايات طـدكا وتتػؼ ،يعـل كتـبمف لفما
حتك ٓ يصقر هـاك أي إشؽال يف هذه الروايات.

-283-

الشمائل المحمدية
مقل اهللِ
مب َر ُس ُ
الرواية إولك :أكظر الحديث إول ،قالَ « :ه ْمؾ َخ َض َ
مؽُ ،ثمؿ َق َ
مال :إِك َؿما َك َ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ؟ َق َالَ :ل ْؿ َي ْب ُؾ ْ
مغ َذل ِ َ
َمان َشم ْق ًبا»،
 َصؾك ُيعـل لؿ يبؾغ الخضاب يعـل أهنمؿ لمؿ يخضمب ،يعـمل أكمس -رضمل اهلل
طـف -يؼقل الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -ما خضب.
قال« :إِك َؿا َك َ
َان َذل ِ َؽ َش ْق ًبا فِل ُصمدْْ َغ ْق ِف» ،إذن همذا الحمديث مما المذي
يدل طؾقف؟ يدل أوٓ طؾك أن الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -قد شاب.
ثاكقا :يدل طؾك أكف شقبف شلء قؾقؾ.
ثالثا :يدل طؾك أكف شقبف يف ُصدغقف ،هذا أوٓ.
قؾـا الروايات إخرى يف حديث أكمس -رضمل اهلل طـمف -ممـ روايمة
الؿثـمك بمـ سمعقد يف صمحقح مسممؾؿ تمدل طؾمك أن الشمقب كمان يف ثالثممة
مقاضمممع ممممـ رسمممقل اهلل -صمممؾك اهلل طؾقمممف وسمممؾؿ :يف طـػؼتمممف ،ويف
الصدغقـ ،ويف الرأس ُكُبذ ،إذن أن يدل طؾك أن الـبل -صؾك اهلل طؾقمف
ُ
وسؾؿ إذن شماب وأن شمقبف قؾقمؾ ،وأن شمقبف -طؾقمف الصمالة والسمالم-
ترى هذه أحاديث صحقحة وأن شقبف -طؾقمف الصمالة والسمالم -كمان يف
والصدغقـ والعـػؼة ،هذه ثالثة مقاضع.
الرأس ُ
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الحديث الذي يؾقف قؾـا حديث ضعقػ ٕربع طشمر لؽمـ فقمف إثبمات
الشقب ،فقف إثبات أكف قؾقؾ ،فقف إثبات أكف يف رأس رسقل اهلل -صمؾك اهلل
طؾقف وسؾؿ -ولحقتف هذه كؾفا ثابتة لؽـ كػس الحمديث أهنما أربمع طشمر
ضعقػ العدد ،كرتك هذا.
كـتؼؾ إلمك الحمديث المذي بعمده ،الحمديث المذي بعمده قؾـما حمديث
صحقح ثابت هـا أن وقد ُسئؾ طمـ شمقب رسمقل اهلل -صمؾك اهلل طؾقمف
ِ
وسؾؿ ،فؼالَ « :ك َ
مؿ َيمدْْ ُه ْـ ُرئِ َمل
َان إِ َذا َد َه َـ َر ْأ َس ُف َل ْؿ ُي َر مـْْم ُف َشم ْق ٌ
بَ ،وإِ َذا َل ْ
مِـْ م ُف» ،ممما معـممك ذلممؽ؟ معـمماه أن الـبممل -صممؾك اهلل طؾقممف وسممؾؿ -أوٓ
شاب.
وثاكقا :أن شقبف قؾقؾٕ :كف إذا دهـ الرأس تعرفقن أن المدهـ يجؿمع
الشعر فقختػل هذا الشقب تحت الشعرٕ :ن قؾقؾ جدا بالـسبة إلك شعر
رأسفٕ :ن شعر الـبل -صمؾك اهلل طؾقمف وسمؾؿ -كمان كثقمر شمعر المرأس
وهذا طددها قؾقؾ ،فنذا دهـ والتصؼ الشعر بعضف ببعض ٓ ُيرى.
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جاء يف الرواية الثاكقة يف مسؾؿ مـ حديث جابر بـ سؿرة ،قمالَ « :قمدََ
َش َؿ َط ُم َؼد ُم َر ْأ ِس ِف َول ِ ْح َقتِ ِف» ،يف إول ماذا قال؟ قال :يف العـػؼمة صمح أم
ٓ ،وهـا ماذا قال؟
{}........
كحـ قؾـا يف إول كؿ؟ طدوها ثالثة قؾـما ،يف ُصمدغقف ،ويف طـػؼتمف،
ويف رأسف ُكُبذ ،طـدكا هـا ُمؼمدم رأسمف تتػمؼ ممع ،..إذن المذي يف رأسمف يف
حديث أكس أيـ هق مـ رأسف؟ يف الؿؼدم ،زاد هـا قمال ولحقتمف ،الؾحقمة
هؾ الؿراد هبا العـػؼة هـا وٓ الؾحقة هـا؟ يعـل أن العـػؼمة تابعمة لؾحقمة،
يعـل قال ولحقتف هـا قال وطـػؼتف يؿؽـ أن يراد هبذا ،ويؿؽـ يراد هبمذا،
إذن العـػؼممة والؾحقممة أن طـممدكا كممرى فقؿمما بعممد هممؾ تممليت الؾحقممة وٓ
كختصر طـ العـػؼة؟.
الحديث الذي بعده حديث ابـ طؿر -رضل اهلل تعمالك طـمف -وقؾـما
هذا الحديث هق حديث إسـاده فقف ضعقػ لؽـ معـاه صحقح ولقس يف
معـاه زيادة لؼك كحقا مـ طشريـ شمعرة بقضماء ،همق ذكمر الشمقب وذكمر
طددها ،وهذا صبعا سقتقافؼ مع حديث أكس -رضل اهلل طـف -كحق سبع
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طشرة أو ثؿاين طشرةٕ :ن قال كحقا فـحمقا هـما لقسمت مصمرحة بالعمدد
لؽممـ صممرح هبمما حممديث أكممس -رضممل اهلل طـممفٕ :-ن أكممس كممان خممادم
رسمقل اهلل -صمؾك اهلل طؾقممف وسمؾؿ ،يعـممل يطؾمع دائؿما طؾقممف ،وهمذا مممـ
كؿال محبة الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسمؾؿ -يعمد حتمك الشمعرات الشمقب
التل كاكت فقف -طؾقف الصالة والسالم.
ثؿ بعد ذلؽ يليت حديث « َشق َب ْتْـ ِل ُهق ٌد َو َأ َخ َقا ُت َفا» ،صبعا همذه يؼمقل:
« َشق َب ْتْـ ِل ُهق ٌد َو َأ َخ َقا ُت َفا»َ « ،شق َب ْتْـ ِل ُهق ٌدَ ،وا ْل َقاقِ َع ُةَُ ،وا ْل ُؿ ْر َس َال ُت» ،معـمك
ذلممؽ أن هممذه السممقر أن صممح الحممديث يعـممل أثممرت يف الـبممل -طؾقممف
الصالة والسالم -لؿا فقفا مـ ذكر يقم الؼقاممة وأهقالفما ،همذا الحمديث
ٓ يصح لؽـ يف إثبمات أن الـبمل -صمؾك اهلل طؾقمف وسمؾؿ -شماب ،لؽمـ
اكتبفقا شاب هـا لقس بخرب أصحابف فؼطٕ :ن أبق بؽر -رضمل اهلل طـمف،
قال :يا رسقل اهلل قد شبت ،فؼالَ « :قدْْ َشق َب ْتْـ ِل ُهق ٌد» ،ففق الـبمل -صمؾك
اهلل طؾقف وسؾؿ -هق الذي يثبت لـػسف شلء لؽـ مما يصمح الحمديثٓ ،
يصح الحديثٕ :كف إذا كان الحديث صحقح ما صح أن فقف ما شقبت..
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بعض الصحابل يؼقل ما شاب رسمقل اهلل -صمؾك اهلل طؾقمف وسمؾؿ ،إذن
« َشق َب ْتْـ ِل ُهق ٌد» هذا ما يصح.
بعد ذلؽ كليت إلك الحديث الذي بعده حمديث أبمل ِرمثمة قمالَ « :و َلم ُف
ب َو َش ْق ُب ُف َأ ْح َؿ ُمر» هـما أثبمت الشمقب وذكمر أن الشمقب
َش ْع ٌر َقدْْ َط َال ُه الش ْق ُ
أحؿر ،الشقب إحؿر إمما أن يؽمقن يف أول خروجمف يؽمقن يف بصمقالتف
هـا تؽقن يف أول خروجفا أسػؾ الشعر حؿرة أول ما يبدأ الشعر يشمقب
الصمػرة
يبدأ يطؾع أحؿر ثمؿ يظفمر إبمقض ،أو أن الؿمراد أثمر الحـماء أو ُ
التل كاكت طؾقف وهمذا أقمربٕ :ن روايمات أبمل ِرمثمة حمديث ابمـ ِرمثمة
جاء فقفا ذلؽ ،ذكر ذلؽ أكف رأى طؾقف ردغ مـ الحـماء ،يعـمل لمقن ففمذا
الؾقن أن.
إذن شقبف أحؿر هـا ،إما أن كؼقل كػس الشقب أحؿر وهذا يخالػ ما
هق الؿعفقد مـ الشقب إذا أصؾؼ يطؾؼ طؾك إبقض ،ثؿ ققلمف شمؿطات
الشؿط يؼقلقن هـما الؾمقن المذي بمقـ إبمقض وإسمقد ،يعـمل مبقضمة،
وققلف أحؿر هذا طائدة إلك لقهنا بعد صبغفا ،أو لقهنا بعد تصػقرها همذا
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طائممد إلقفمما ،إذن يسممتػاد مـممف أن الـبممل -صممؾك اهلل طؾقممف وسممؾؿ -شمماب،
ويستػاد مـف أكف -طؾقف الصالة والسالم -كان صبغ الشقب.
الحديث الثالث حديث جابر بـ سؿرة إخقر
{}..........
يليت الباب الذي بعمده -إن شماء اهلل -كلخمذه المدرس همذه -إن شماء
اهلل.
مؿ َي ُؽم ْـ فِممل َر ْأ ِ
س
حممديث جممابر بممـ سممؿرة يف روايتممف الثاكقممة قممالَ « :لم ْ
ِ ِ
ِ
ات فِل َم ْػ ِمر ِق َر ْأ ِس ِمف»،
ب إِٓ َش َع َر ٌ
اهلل َط َؾ ْقف َو َسؾ َؿَ -ش ْق ٌ
َر ُسقل اهلل َ -صؾك ُ
حديثف إول مما همق؟ حديثمف إول حمديث جمابر بمـ سمؿرة ،قمال هـما:
ات فِل َم ْػ ِر ِق َر ْأ ِس ِمف» ،شمعرات يف مػمرق رأسمف ،إذن همق
ب إِٓ َش َع َر ٌ
« َش ْق ٌ
آستثـاء مـ الـػل دل طؾك ثبقت إصؾ ،آستثـاء مـ الـػمل دل طؾمك
ِ ِ
ثبقت إصؾٕ :كف قالَ « :ل ْؿ َي ُؽ ْـ فِل َر ْأ ِ
اهلل َط َؾ ْق ِمف
س َر ُسمقل اهلل َ -صمؾك ُ
ب» اكتبف أن لؿ يؽـ يف رأس رسقل اهلل ما قال :لمؿ يؽمـ يف
َو َسؾ َؿَ -ش ْق ٌ
ِ ِ
رسممقل اهلل شممقب ،قممال «فِممل َر ْأ ِ
اهلل َط َؾ ْقم ِمف َو َسممؾ َؿ-
س َر ُسممقل اهلل َ -صممؾك ُ
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ب» ترى العبارة هذه دققؼة ،يعـل هق أن يتؽؾؿ طـ الرأس ما يتؽؾؿ
َش ْق ٌ
طـ غقره ،هق يتؽؾؿ أن الرأس وٓ يتؽؾؿ طـ غقره.
ِ ِ
ِ
قالَ « :ل ْؿ َي ُؽ ْـ فِل َر ْأ ِ
ب
اهلل َط َؾ ْقمف َو َسمؾ َؿَ -شم ْق ٌ
س َر ُسمقل اهلل َ -صمؾك ُ
ات» ،ققلف شعرات هذا التـقيـ دال طـ الؼؾة ،ثؿ بمقـ الؿقضمع
إِٓ َش َع َر ٌ
قمال« :يف مػمرق رسمقل اهلل -صمؾك اهلل طؾقمف وسمؾؿ» ،ثمؿ لؿما قمال« :إِ َذا
اد َه َـ َو َار ُاهـ الد ْه ُـ» ،أي غقبفـ وسرتهـ يدل طؾمك أهنما كاكمت قؾقؾمة،
وتؼدم لـا يف صحقح مسؾؿ مـ حديث جابر -رضل اهلل تعالك طـف -ممـ
رواية إسرائقؾ قالَ « :قدْْ َش ِؿ َط ُم َؼد ُم َر ْأ ِس ِف َول ِ ْح َقتِ ِمف» الروايتمان مما بقـفؿما
تعارض جابر لؿاذا؟ ٕن جابر هـا ماذا يؼقل؟ يؼقلَ « :ل ْؿ َي ُؽ ْـ فِل َر ْأ ِ
س
َر ُس ِ
ات فِمل
قل اهللِ» هق يتؽؾؿ أن يف الرواية همذه طمـ المرأس «إِٓ َشم َع َر ٌ

ِ ِ
ِ
اهلل َط َؾ ْق ِمف َو َسمؾ َؿ» مػمرق همق مؼمدم المرأس همذا
َم ْػ ِرق َر ُسقل اهلل َ -صؾك ُ
الؿػرق أن ،إذن الؿؼدم ٓ يعارض الؿػمرق ،الؿػمرق يبتمدئ ممـ هـما،
فصار حديث جابر بـ سؿرة يثبت أكف شقب قؾقمؾ ،وأكمف يف رأس رسمقل
اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسمؾؿ -يف مؼمدم رأس رسمقل اهلل -صمؾك اهلل طؾقمف
وسؾؿ -ويف لحقتف -طؾقف الصالة والسالم.
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إذن كؼمممقل يف شمممقبف -طؾقمممف الصمممالة والسمممالم -بـممما ًء طؾمممك همممذه
إحاديث ،كقػ كؼقل يف شقبف -طؾقف الصالة والسالم -هبذا الحديث؟
{}........
الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -شاب وشقبف قؾقؾ ،مقضعف
{}........
قبؾ ذلؽ شقبف قؾقؾ ،قؾـا شقبف قؾقمؾ جماء تحديمده يف حمديث حؿماد
طـ ثابت طمـ أكمس كمان سمبع طشمرة ،أو ثؿماين طشمرة شمعرة ،إذن طمدد
الشممعر الممذي شمماب يف رسممقل اهلل -صممؾك اهلل طؾقممف وسممؾؿ -يف هممذه
الؿقاضع كؿ؟ سبع طشرة شعرة ،أو ثؿاين طشرة شعرة.
الؿقاضع أيـ هل التل يف إحاديث؟
الصممدغقـ ،ويف مؼممدم الممرأس ،ويف العـػؼممة ،وحممديث جممابر بممـ
يف ُ
سؿرة يحتؿؾ أن يؼقل العـػؼة الذي يف حديث أكس هل كان يف طـػؼتمف،
ويحتؿؾ يؽقن كان يف الؾحقمة ويف العـػؼمة معما ،همذا مما يتعؾمؼ بشمقبف -
طؾقف الصمالة والسمالم ،-همذا مما يتعؾمؼ بشمقبف ،كخمتؿ بالخضمابٕ :كمف
مرتبط بف كختؿ بالخضاب.
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{}.......
يعـل صقب
{}......
ٓ هذا يف الخضاب المذي بعضمفؿ قمال رأيمت سمقليت -إن شماء اهلل-
شعره مخضقبا.
{باب ما جاء يف خضاب رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
حدثـا أحؿد بـ مـقع ،حدثـا ُهشقؿ ،حدثـا طبد الؿؾؽ بـ ُطؿقر طمـ
إياد بـ لؼقط ،قال :أخربين أبق ِرمثة -رضل اهلل طـف -قالَ « :أ َت ْق ُت َر ُس َ
قل
ِ
متَ :ك ْع ِ
مؿ،
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿَ -م َع ا ْب ٍـ ل ِلَ ،ف َؼ َال :ا ْبـُ َُؽ َه َمذا؟ َف ُؼ ْؾ ُ
اهلل َ -صؾك ُ
مؽ َو َٓ َت ْجـِمل َط َؾ ْق ِمفَ ،ق َ
َأ ْش َف ُدُ بِ ِمفَ ،ق َ
مالَ َٓ :ي ْجـ ِمل َط َؾ ْق َ
ب
مالَ :و َر َأ ْي ُ
مت الشم ْق َ
َأ ْح َؿ َر» ،قال أبق طقسك :هذا أحسـ شلء ُروي يف هذا الباب وأفسمر ٕن
الروايات الصحقحة أن الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -لمؿ يبؾمغ الشمقب،
وأبق ِرمثة اسؿف :رفاطة بـ يثربل التقؿل}.
هذا الحديث صبعا تؼدم معـا ولؽـ أحؿمد بمـ مـقمع تؼمدم معـما وأكمف
وهشقؿ بالتصغقر ُهشقؿ بـ بشقر ترى ما ُبشقرُ ،هشمقؿ بمـ بشمقر
البغقيُ ،
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السمؾؿل القاسمطل وحديثمف
طؾك وزن طظقؿُ ،هشقؿ بـ بشقر بـ الؼاسمؿ ُ
يف الؽتب الستة.
خرج
قال :حدثـا طبد الؿؾؽ بـ ُطؿقر وقد تؼدم قبؾ قؾقؾ وهق ثؼة ُم ّ
يف الؽتب الستة ،طـ إياد بمـ لؼمقط ممر بؼقمة اإلسمـاد ممر معـما قبمؾ قؾقمؾ
وهذا الحديث كؿا تؼدم حديث صحقح ،وهذا هق الؿقضع الثاين المذي
خرج الرتمذي الحديث فقف.
ّ
{حممدثـا سممػقان بممـ وكقممع ،حممدثـا أبممل طممـ شممريؽ طممـ طثؿممان بممـ
قهب ،قالُ :سئؾ أبق هريرة -رضل اهلل طـف ،قمال :همؾ خضمب رسمقل
َم َ
اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ؟ قال :كعؿ ،قال أبق طقسك :وروى أبمق َطقاكمة
قهب ،فؼال :طـ أم سؾؿة}.
هذا الحديث طـ طثؿان بـ طبد اهلل بـ َم َ
ققلف :حدثـا سػقان بـ وكقع وهق ضعقػ وقد تؼدم.
قال :حدثـا أبل وهق وكقع بـ الجراح مـ مؾقح الرؤاسمل ،ثؼمة ثبمت
وقد تؼدم لـا أيضا ،وقال طـ شمريؽ وقمد تؼمدم أكمف سماء حػظمف بعمد أن
تقلك الؼضاء.
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قهب فتح الؿقؿ والفماء وإسمؽان المقاو،
قال :حدثـا طـ طثؿان بـ َم َ
خمرج
هق طثؿان بـ طبد اهلل بـ مقهب التقؿل مقٓهؿ الؿدين ،وهق ثؼمة ّ
لف البخاري ومسؾؿ ،وأصحاب الســ سقى أبل داود.
ممقل اهللِ -صممؾك اهلل َط َؾق ِ
ِ
مب َر ُس ُ
ممف
ُ ْ
َ
قممالُ « :سممئ َؾ َأ ُبممق ُه َر ْي َممر َة َه ْممؾ َخ َضم َ
َو َسؾ َؿ؟ َق َالَ :ك َع ْؿ» ،هذا الحديث قال بعده الؿملػ روى أبق طقاكمة همذا
خمرج
الحديث ،وأبق طقاكة هق القضماح بمـ طبمد اهلل القشم ُؽري حديثمف ُم ّ
يف الؽتب الستة ثؼة ،قال روى أبمق طقاكمة همذا الحمديث طمـ طثؿمان بمـ
طبد اهلل بـ مقهب ،فؼال :طمـ أم سمؾؿة ،وهمذا إشمارة إلمك أن الحمديث
روي مـ وجفقـ ،وكحـ كتؽؾؿ طؾقف باختصار:
حممديث شممريؽ هممذا لممؿ يصممح إلممك شممريؽٕ :ن سممػقان ضممعقػ،
والحديث محػقظ مـ رواية أبل طقاكة ،وتابعف طؾك همذه الروايمة سمالم
بـ أبل مطقع ،و ُكُصقر بـ أبل إشمعث ،وإسمرائقؾ بمـ أبمل إسمحاق كمؾ
هذه الروايات يف صحقح البخاري ،وشقبان الـحمقي طـمد اإلممام أحؿمد
يف الؿسـد وغقرهؿ تابعقا أبق طقاكة ،يعـل جعؾمقهؿ ممـ مسمـد أم سمؾؿة
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ولقس مـ مسـد أبل هريرة ،فالحديث الذي فقف طـ أبمل هريمرة خطمل ٓ
يصح ،أول شلء ضعػ إسـاده.
ثاكقمما :الؿخالػممة الممذي فقممف ،يعـممل شممريؽ خممالػ إئؿممة الحػمماظ،
خالػ الحػاظ يف الحديث فجعؾف مـ مسـد أبل هريرة ،وهق ممـ مسمـد
أم سؾؿة ،والحديث مـ مسـد أم سؾؿة صحقح ثابمت يف صمحقح اإلممام
البخاري ،الحديث أن ذكره مـ صريؼقـ:
روايتف طـ أبل هريرة ٓ تصح.
إما روايتف طـ أم سؾؿة ففل يف البخاري هذا الحديث هذا مـ ثالث
صرق ،بعضفا بـػسف وبعضفا مخالػ.
{حممدثـا إبممراهقؿ بممـ هممارون ،قممال :أكبلكمما الـضممر بممـ ُزرارة طممـ أبممل
جـاب طـ إياد بـ لؼقط طـ الجفؿدة امرأة بشقر بـ الخصاصقة ،قالمت:
مت رس َ ِ
اهلل َط َؾ ْق ِمف َو َسمؾ َؿَ -ي ْخ ُمر ُج مِم ْـ َب ْقتِ ِمف َيمـْ ُػ ُض
« َأ َكَا َر َأ ْي ُ َ ُ
مقل اهلل َ -صمؾك ُ
مال :رد ٌغ مِمـ ِحـ ٍ
ِ ِ
ِ
ماء» شمؽ يف همذا
ْ
َر ْأ َس ُف َو َقمد ا ْغ َت ََس َمؾَ ،وبِ َر ْأسمف َر ْد ٌعَ ،أ ْو َق َ َ ْ
الشقخ ،والشؽ هق إلبراهقؿ بـ هارون}.
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قال :حدثـا إبراهقؿ بـ هارون ،همق ابمـ همارون البؾخمل ممـ العبماد،
خرج لف الـسائل والرتمذي يف الشؿائؾ ،وذكر ابـ حجر أكف صدوق.
ّ
قال :أكبلكا الـضمر بمـ ُزرارة ،وهمق الـضمر بمـ ُزرارة بمـ طبمد إكمرم
ُ
خمرج لمف يف الؽتمب السمتة،
الذهؾل أبق الحسـ الؽقيف ،وهق مستقر لمؿ ُي ّ
خرج لف الرتمذي يف الشمؿائؾ ،وكمص أبمق حماتؿ طؾمك أكمف مجفمقل،
إكؿا ّ
وإما ابـ حبان فذكره يف الثؼات ،وققل أبمل حماتؿ مؼمدم ،أمما ابمـ حجمر
فجعؾف مستقر وهل مجفقل يعـل.
طـ أبل جـاب وهمق يحقمك بمـ أبمل حقمة الؽؾبمل معمروف بالجـماب
وخمرج لمف أبمق داود والرتممذي
الؽؾبل معروف ،وهذا ضمعقػ وممدلس
ّ
وابـ ماجة ،طـ إياد بـ لؼقط العجؾل وقد تؼدم وهق ثؼة.
طـ الجفدمة هذا هق الؿضبقط والذي هق ذكره يف التؼريب ،والذي
إذا ذكمره الممذهبل يف التجريممد كتممب الجفدممة وهممق الممذي ضممبطف يف تمماج
العروس الزبقدي يف تاج العروس ،ولذا بعمض ُ
الشمراح لؿما قمال بالمذال
محؾ كظر ،قال جفدمة محؾ كظمر همذإ :ن الؿضمبقط بالمدال همق ،همق
ضممبط بالممدال الجفدمممة ،الصممحابل -رضممل اهلل طـممف -امممرأة بشممقر بممـ
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الخصاصقة هذا الحديث أخرجف بـ أبل طاصؿ يف أحماد والؿثماين ممـ
صريؼ أبل بؽر بـ طدي طـ أبل جـاب الؽؾبل ،والحديث ضعقػٕ :ن
فقممف أبممق الجـمماب الؽؾبممل وهممق ضممعقػ ومممدلس وقممد طممـعـ الحممديث
ضعقػ ٓ يثبت هذا.
{حدثـا طبد اهلل بـ طبمد المرحؿـ ،حمدثـا طؿمرو بمـ طاصمؿ ،حمدثـا
مت
حؿاد بـ سؾؿة ،حدثـا ُحؿقد طمـ أكمس -رضمل اهلل طـمف -قمالَ « :ر َأ ْي ُ
ِ ِ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿَ -م ْخ ُضق ًبا» ،قال حؿاد :وأخربكا
َش ْع َر َر ُسقل اهلل َ -صؾك ُ
ِ ِ
اهلل
طبد اهلل بـ محؿد بمـ طؼقمؾ ،قمالَ « :ر َأ ْي ُ
مت َشم ْع َر َر ُسمقل اهلل َ -صمؾك ُ
َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿَ -م ْخ ُضق ًبا»}.
ققلف :حدثـا طبد اهلل بـ طبد الرحؿـ ،هق طبمد اهلل بمـ طبمد المرحؿـ
بـ الػضؾ بـ هبرام السؿرقـدي الدارمل -رحؿف اهلل -صاحب الؿسـد،
وقد تؼدم أكثر مـ مرة.
قممال :حممدثـا طؿممرو بممـ طاصممؿ ،هممق طؿممرو بممـ طاصممؿ بممـ ُطبقممد اهلل
الؽالبل أبق طثؿان البصري ،وهق صدوق يف حػظف شلء.
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وقال :حدثـا حؿاد بـ سؾؿة ،وهق ثؼة معروف تؼدمُ ،حؿقد بـ أبمل
ُحؿقد الطقيؾ وهق ثؼة وقد تؼدم.

ممقل اهللِ -صمممؾك اهلل َط َؾقم ِ
ممت َشممم ْع َر َر ُسم ِ
ممف َو َسمممؾ َؿ-
طمممـ أكمممسَ « :ر َأ ْيم ُ
ُ ْ
َ

َم ْخ ُضق ًبا» صبعا هذا الحديث ،ثمؿ قمال :قمال حؿماد :أخربكما طبمد اهلل بمـ
محؿد بـ طؼقؾ بـ أبل صالب ،قال :رأيمت شمعر رسمقل اهلل -صمؾك اهلل
طؾقف وسؾؿ -هذا رآه طبد اهلل لؽـ طبد اهلل ما أدرك الـبل -طؾقمف الصمالة
والسالم -قمد ممر معـمإ :كمف لمؿ يمدرك الـبمل -صمؾك اهلل طؾقمف وسمؾؿ-
متلخر هق ،ولؽـ همق رأى الشمعر الؿخضمقب ،رأى شمعر رسمقل اهلل -
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -طـد أكس بـ مالؽ مخضق ًبا.
صبعمما هممذا الحممديث تػممرد بممف طاصممؿ طممـ حؿمماد ،وحممال طاصممؿ ٓ
تحتؿؾ مثؾ هذا التػرد إٓ إن كان الؿراد بمف أن شمعر رسمقل اهلل -صمؾك
اهلل طؾقف وسؾؿ -الذي بؼل بعده وكان يف ُجؾجؾ طـمد أم سمؾؿة أكمف تغقمر
لقكف إما بؿضل الؿدة ،أو أكف مـ أجؾ الطقب الذي كان معف فصار أحؿر
يؿؽـ هذا لؿاذا؟ ٕن أكس -رضل اهلل طـف -كمان يـػمل أن يؽمقن صمؾك
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اهلل طؾقف وسؾؿ اختضب ،أكس يـػل الحديث المذي معـما همؾ اختضمب،
قال ،ٓ :لؿ يبؾغ الخضاب ،ويف رواية ثاكقة قال ٓ :لؿ يختضب.
أن طـممدكا هممذه إحاديممث كرجممع إلقفمما بشممؽؾ يف الخضمماب لؽممل
كختؿ الباب -إن شاء اهلل ،الحديث إول :همق حمديث أبمل ِرمثمة ،قمال:
ب َأ ْح َؿم َمر» ممما معـمماه؟ معـمماه كممان الـبممل -صممؾك اهلل طؾقممف
« َر َأ ْيم ُ
مت الش م ْق َ
وسؾؿُ -يغقره ،يغقر يعـل معـماه أن الـبمل -صمؾك اهلل طؾقمف وسمؾؿ -كمان
يخضممب ،كممان الـبممل -صممؾك اهلل طؾقممف وسممؾؿ -يخضممب ،هممذا أثبممت
الخضاب.
مب َر ُس ُ
مقل اهللِ -
الحديث الذي بعده حديث أبمل هريمرةَ « :ه ْمؾ َخ َض َ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َسمؾ َؿ؟ َق َ
مؿ» همذا فقمف إثبمات الخضماب ،قؾـما همذا
مالَ :ك َع ْ
َصؾك ُ
ثابت مـ حديث أم سؾؿة -رضل اهلل طـفا ،-إذن خضب ،خضب الـبل
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -خضب ،وهذا أثبت أكف خضب.ويف الحديث الذي بعده حديث الجفدمة هذا قؾـا حديث ٓ يصح.
ممقل اهللِ -صممؾك اهلل َط َؾق ِ
ممت َشمم ْع َر َر ُس ِ
ممف
الحممديث الممذي بعممدهَ « :ر َأ ْي ُ
ُ ْ
َ
َو َسؾ َؿَ -م ْخ ُضق ًبا» حديث أكس ،قؾـا هذا إن كان الؿراد بف أكف تغقمر لقكمف
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بعد ذلؽ فظـ أكف مخضقب يؿؽـ أن يصح الحديث وإٓ فنكمف يعمارض
الحديث أخر والذي تػمرد بمف هبمذه الروايمة طؿمرو بمـ طاصمؿ تػمرد بمف
وخالػ الؿحػقظ مـ حديث أكس -رضل اهلل طـفٕ :-كف لؿ يخضب.
وطؾممك هممذا كؼممقل ،قممال العؾؿمماء -رحؿفممؿ اهلل -إحاديممث وردت
بنثبات الخضاب وكػقف ،والذيـ أثبتقه أثبتف غقر واحد ومـفؿ طبد اهلل بـ
طؿممر -رضممل اهلل طـممف -يف الصممحقحقـ ،إذن فممالـبل -صممؾك اهلل طؾقممف
وسؾؿ -جاء إثبات الخضاب ،وجاء طدم كػل إثبات الخضاب ٓ ،شمؽ
أكف خضب ،لؽـ قد يؽقن أكس -رضل اهلل طـف -إمما أن يؽمقن لؿما كػمك
الخضمماب أراد أكممف -طؾقممف الصممالة والسممالم -لممؿ يؽممـ يخضممب دائؿمما،
يخضب أحقاكا ويمدع ،يعـمل بؿعـمك أكمف لمؿ ُيغقمر الشمقب دائؿما وإكؿما يف
بعض إحقال قد غقره -طؾقف الصالة والسالم ،-أو يؽقن الؿـػل طـده
الخضاب بالحـاء ،ولقس الخضاب بالتصػقر بالصػرةٕ :ن ابمـ طؿمر -
رضل اهلل تعالك طـف -أثبت ابـ طؿر -رضل اهلل طـف -أثبمت أن الـبمل -
الصممػرة،
صممؾك اهلل طؾقممف وسممؾؿ -كممان ُيصممػر لحقتممف يعـممل يضممع طؾقفمما ُ
فقؽقن الؿـػل يف حديث أكس غقر الؿثبت يف حديث ابـ طؿر.
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ويؽقن ما ورد يف حديث أبمل ِرمثمة ممـ أكمف ردغ ممـ الحـماء همق لؿما
الصػرة ضـ أهنا حـاء قد تؼادم طفده فبمدأ يخمػ لقكمفٕ :ن الحـماء
رأى ُ
بعد فرتة يبدأ يضعػ لقكف ثؿ يؽقن كإصػر ،فقؿؽـ أن يؽقن رآه ٕكمف
لممقس بؿممالزم لؾـبممل -صممؾك اهلل طؾقممف وسممؾؿ -أن رآه يف هنايممة وقممت
الخضاب فظـ أهنا هذه ُصػرة فظـ أهنا الحـاء وهل يف حؼقؼتفما ُصمػرة،
فقؿؽـ أن يؼال إن كػل أكمس -رضمل اهلل تعمالك طـمف ،لفمذا إمما أكمف كػمك
استؿرار الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -يف ذلؽ وكان التصػقر هق إقمؾ
أو الخضمماب هممق إقممؾ ،أو أن يؽممقن كػقممف لؾخضمماب ولممقس لؿجممرد
التصػقر الذي يزول بف إثر بؿعـك ،أو بؿعـك آخر أيضا يؿؽـ أن يؽقن
يؼصد لقس بذلؽ الخضاب الذي يليت طؾك الؾحقة والرأس كؾفا ،فنتقاكف
طؾك بعض الؿقاضع ٓ يؼتضل أكف -طؾقف الصالة والسالم -قد خضمب
بؿعـك الخضاب الذي هق كثرة شعر البقاض وغؾبتف طؾك السقاد.
لؽـ كعؾؿ مـ هذا أن الـبل -صؾك اهلل طؾقمف وسمؾؿ -كمان يخضمب،
مؿ ُي َمر
وكان الشقب ُيري مـفٕ :كف يف حديث جابر بمـ سمؿرة «إِ َذا اد َه َ
مـ َل ْ
ب» فؿعـاه أن الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -كان يرتك الشمقب ،إذن
الش ْق ُ
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لؿ يؽـ -طؾقف الصالة والسالمُ -يصػر الشقب دائؿا ،وإكؿما أحقاكما ،بمؾ
ذكر بعض العؾؿاء أكف هق الغالب حتك يتػمؼ ممع كػمل أكمس بمـ مالمؽ -
رضل اهلل تعالك طـفٕ :كف كان مالزما لؾـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.
وهبممذا كؼممقل الـبممل -صممؾك اهلل طؾقممف وسممؾؿ -ك مان يخضممب ولؽممـ
أحقاكا ،يعـل يخضب ويدع ،وكقكف يدع قد تؽمقن همل إكثمر ممـ أكمف -
طؾقممف الصممالة والسممالم -كممان يخضممبٕ :كممف كممان شممعر قؾقممؾ ،الشممعر
إبقض كان شعر قؾقؾ فؾؿ يخضبف الـبمل -صمؾك اهلل طؾقمف وسمؾؿٕ :كمف
غقر ضاهر ،لؽـ إذا كان ضاهرا يعـل غؾب طؾك الؾحقة كؿا رأى الـبمل -
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -أبا ُقحافة لحقتف بقضاء كالثغامة ،قال :غقمروا همذا
الشقب ،وأبق بؽر وطؿر كان يخضبان بالحـاء والؽتؿ.
إذن فالخضممماب الؿـػمممل لمممقس همممق الخضممماب الؿثبمممت الخضممماب
بالصػرة ،والردغ مـ الحـاء إكؿا هق الذي رآه ضـ أكف حـة ولمقس بحـمة،
ُ
إكؿا هق طبارة طـ ُصػرة وهذا حؽاية حمال الـبمل طؾقمف السمالم -لؽمـ
اإلكسممان يجممقز لممف أن يغقممر البقمماض يعـممل يجممقز أن يغقممره بإصممػر وٓ
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بالحـاء بالؽتؿ أو بـحق ذلمؽ ،وهبمذا يمتؿ الؽمالم طؾمك همذا البماب ،واهلل
تعالك أطؾؿ.
ويبؼك سمآن الققم ،يف سمالـا إول الذي سللـاه يف البداية ما أحمد
جمماء بممف ،فقممف أحممد جماء بممف السمممال إول الممذي سممبؼ سممللـاه لؿمماذا ورد
الحديث شبف الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -بنبراهقؿ؟
{}..... ..... ....
هق أن الباب إذا كـظر الؿملمػ قمال بماب خؾمؼ رسمقل اهلل -صمؾك
اهلل طؾقف وسؾؿ -هذا أوٓ ٓزم كـظر فقفا كؼمقل بماب خؾمؼ رسمقل اهلل -
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،إذن هل صػات خؾؼقة ابتداء.
ثاكقا :إذا كظركا إلك أهنا صػات َخؾؼقمة ،أن طـمدكا مشمبف ومشمبف بمف،
الـبل -صؾك اهلل طؾقمف وسمؾؿ -قمال« :وص ِ
ماح ُب ُؽ ْؿ َأ ْق َمر ُب َشم َب ًفا بِ ِمف» ممـ
َ َ
الؿشبف بف؟ إبراهقؿ ،والؿشبف الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،-والتشبقف ٓ
يؼتضل الؿؿاثؾة مـ كؾ وجف ،ولفذا شبف جربيؾ بدحقة الؽؾبل وجربيؾ
مـ كقر مخؾمقق ،والـبمل -صمؾك اهلل طؾقمف وسمؾؿ -شمبف قمالَ « :و َأ ْق َمر ُب
َش مبفا بِم ِمف صم ِ
ماح ُب ُؽ ْؿ» يعـممل الـبممل -صممؾك اهلل طؾقممف وسممؾؿ -شممبف كػسممف
َ
ًَ
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بنبراهقؿ ولؿ ُيشبف إبمراهقؿ بمالـبل -طؾقمف الصمالة والسمالم ،-وإبمراهقؿ
ثبت يف الصحقح أكف كان صقيال حتك جاء يف الحمديث الـبمل -صمؾك اهلل
طؾقف وسؾؿ -يف الرؤية قالَ « :ف َر َأ ْي ُت ُف َص ِق ًيال َحتك َٓ َأ َكَا ُد َأ َرى َر ْأ َس ُف» ،إذن
الؿشمماهبة لقسممت مممـ كممؾ مؽممان ،صبعمما إبممراهقؿ كممؾ الصممقر يف الؽعبممة
مقجقدة مصقريـفا يف الؽعبة.
أن هذا الحديث لؿا كـظر لؾؿملػ ،لؿماذا أورده الؿملمػ؟ مما فقمف
وٓ صمػة ٓ ُخؾؼقممة مما هممل الؿعـممك أنٕ :ن طـمدكا خؾممؼ رسممقل اهلل -
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.
{}..........
ٓ إبراهقؿ صقيؾ :الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -كاد لؿا يرى رأسف
{}..........
ٓ هذا صقل بائـ ،هذا يخالػ إحاديث طؾك صقل.
{}..........
أن الطقل ما فقف ،أكقد إكؿا يشاهبف إٓ يف بعض إشقاء
{}..... ..... .....
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ِ
الخؾؼقممة هممذا يف الؼممرآن﴿ :إِن َأ ْو َلممك الـم ِ
ُ
قؿ َلؾم ِمذي َـ ات َب ُعممق ُه
ماس بِممنِ ْب َراه َ
و َه َذا الـبِل وال ِذيـ آمـُُقا﴾ [آل طؿرانُ ﴿ ،]68 :ثؿ َأوحقـََا إِ َلق َ ِ
مع
مؽ َأن اتبِ ْ
ْ َْ ْ
َ
َ
َ َ
ِ
ِ
قؿ َحـ ِق ًػمما﴾ [الـحممؾ ،]123 :وٓ يؿؽممـ أن يتخؾممػ الـبممل -
مؾ م َة إِ ْب م َراه َ
صممؾك اهلل طؾقممف وسممؾؿ -طممـ ذلممؽ هممذا مؼطممقع بممف ،مؼطممقع بممف ُخؾؼقممة
الخؾؼقة الؽالم طؾك َ
مؼطقع هبا ،أما َ
الخؾؼقة خؾؼ رسقل اهلل -صمؾك اهلل
طؾقف وسؾؿ.
{}...........
ٓ اكظر الؽالم كؾـا كؼمدر كمتؽؾؿ ٓ ،الؽمالم كثقمر المذي يـطبمؼ طؾمك
الحؼقؼة ،يعـمل أكمت أن لمق قؾـما لمؽ أن اسمتخرج لمل ممـ شمؿائؾف -
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -يف هذا الحديث...
{}............
والبؼقة طروة بـ مسعقد لقس بشر ،مقسمك لمقس بشمر ،طقسمك لمقس
ببشر كؾفؿ ٓ يف البشرية كؾفؿ بشرٕ ،ن هذا يتـاقض ما ٓ يصمؾحٕ :كمف
شبف دحقة بجربيؾ ،جربيؾ لقس ببشر ٕكؽ تؼقل يف البشرية ما تصؾح.
{}.............
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الؿشاهبة ٓ تؼتضل الؿؿاثؾة يف كؾ شلء ،ولذلؽ هق الؿؼصقد.
{}............
اكظر أن كحـ طـدكا باب خؾؼ رسمقل اهلل -صمؾك اهلل طؾقمف وسمؾؿ،
والخؾؼ يتضؿـ القصػ والػضؾ ،وإحاديث جاء فقفا وصمػ ،ولؿما
ك مان أقممرب شممبفا بممنبراهقؿ ،وإبممراهقؿ كبممل أبممق إكبقمماء طؾقممف الصممالة
والسالم ،-فؿعـمك ذلمؽ أكمف أقمرب إكبقماء شمبفا ٕبقمف إبمراهقؿ طؾقمف
السممالم -فػممل إثبممات فضممقؾة يف خؾممؼ الـبممل -صممؾك اهلل طؾقممف وسممؾؿ،-
ولقس الؿراد أكـا كستـبط مـف صػة خؾؼقةٕ :ن الصػة الخؾؼقة مبـقة طؾمك
أمريـ:
إمممر إول :الؿؿاثؾممةٕ :ن الشمملء أي شمملء يممدرك بلحممد ثالثممة
أشقاء:
إما برؤيتف ،أو برؤيمة مؿاثؾمف ،أو باإلخبمار طـمف ،صبعما إبمراهقؿ مما رآه
الصحابة -رضل اهلل طـفؿ ،-صقب اإلخبار طـ إبراهقؿ بتػصقالتف ،همؾ
الـبمل -صممؾك اهلل طؾقممف وسممؾؿ -أخممربهؿ بتػاصممقؾف؟ اهلل أطؾممؿ ،أكمما -اهلل
أطؾؿ -ما طـدكا شلء.
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رؤية الؿؿاثؾ ،لؽمـ هـما لمقس فقمف مؿاثؾمة ،إكؿما فقمف مجمرد مشماهبة،
والؿشاهبة تحصؾ بملدين شملء ،ولمقس بالضمرورة أن يؽمقن مؿاثمؾ كمؾ
شلء ،ولفذا جعػر بـ أبل صالب قال فقف الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسمؾؿ-
َ « :أ ْش َب ْف َت َخ ْؾ ِؼل َو ُخ ُؾ ِؼل» ،والحسـ كؿا قال أبق بؽر أشبف هق أشمبفؽؿ
برسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،ففؾ معـمك ذلمؽ أكمف مقافمؼ الـبمل -
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -يف صػاتف؟ ٓ ،ولؽـ كؼمقل همذا الحمديث -واهلل
أطؾممؿ بعممد التلمممؾ -الؿؼصممقد بممف إثبممات فضممقؾة الـبممل -صممؾك اهلل طؾقممف
وسؾؿ -يف كقكف ُيشبف يف خؾؼمف ،يف كقكمف ُيشمبف أبماه إبمراهقؿ ،ففمق أقمرب
إكبقاء شبفا بنبراهقؿ طؾقف السمالم ،-إذا كمان أقمرب الـماس دخمؾ فقمف
إكبقاء ،وهذه فضقؾة يف صػة خؾؼف -طؾقف الصالة والسمالم -لؽمـ همذا
أوٓ.
ثاكقا :ما يتعؾؼ بالقصػ القصػ يليت طؾك كقطقـ:
كقع مػصؾ ،وكقع مجؿؾ ،ففذا مـ الـقع الؿجؿؾ ولقس الؿػصمؾ،
والتػاصقؾ إخرى هل التل بقـت صػة الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسمؾؿ،-
فقستػاد مـفا تؼريب صػة إبراهقؿ طؾقف السالم ،-لؽمـ ٓ يسمتػاد مـفما
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صػة لؾـبل -طؾقف الصالة والسالم ،-والدلقؾ؟ أن هذه الصػات وكؼقل
هذه الصػات إذا ثبت طـ إبراهقؿ صػة كؼؾمت يف هقئتمف طؾقمف السمالم-
ولممؿ يؽممـ يف إحاديممث الممقاردة يف تقصممقػ الـبممل -صممؾك اهلل طؾقممف
وسؾؿ -ما ُيخالػفا ،فقؿؽـ أن يستدل بف طؾك ثبقت هذه الصػة َ
الخؾؼقة
لؾـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،-لؽمـ لمقس هـماك إٓ شملء كمذر يسمقر يف
تقصقػ خؾؼ إكبقاء -طؾقفؿ الصالة والسالم.
أما ُ
الخؾؼ كؼقل لؿا الؿملػ أورده أيضا هـإ :كف لؿا ثبمت أن الـبمل
صممؾك اهلل طؾقممف وسممؾؿ -كممان مقافؼمما ،أو ثبتممت لممف فضممقؾة مقافؼممة أبقممفإبراهقؿ طؾقف السالم -بنتباطف ،أراد الؿملػ أن يثبت لف فضقؾة مقافؼتف
أو مشاهبتف إلبراهقؿ يف َخؾؼف هذا الؿعـك ،ويؿؽـ أن يؽقن همذا والعؾمؿ
طـد اهلل ،العؾؿ طـد اهلل.
أن جاء دور السمال
{}........
الصدغقـ
الصدغ يف مؼدم رأسف وفقف ُ
ُصدغقف هذا وهذا ،هذا ُ
{}.......
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صاد مضؿقمة وإسؽان الدال والغقـ والقاء والـقن تثـقة ُصدغ
{}.........
السمال إول :ما صػة شمعر الـبمل -صمؾك اهلل طؾقمف وسمؾؿ الثابتمة؟
خؾقـا كرى الذي ما شارك ،سبؼ إن شارك
{}..........
ما معـك جعد؟
{}.........
ما يـػع تحػظفا ،وأكت ما تعرف معـاها.
{}.........
واهلل لممق يعـممل أتؿـممك تممرى شممعقركا أن كؾـمما فقفمما تجعممد أن تممرى
التجعممد تؽسممر خػقممػ هممذا ممما هممق تجعممد ،هممذا تجعممد لؽممـ أمؾممس ممما
أدري..
{}........
لؿاذا؟
{}.......
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ٓ هق الطقل غقر
{}.........
وما هق الرجؾ؟
{}........
ٓ هممق كممان رجممال ،شممعره كممان رجممال ،ولؽممـ لممق لممؿ يؽممـ شممديد
الجعقدة ،ما هل الجعقدة؟ كريد واحد متؼـفا مرة
{}..........
ٓ ،ما هق كذلؽ ٓ ،الؽثافة غقر يا شقخ.
{}...........
خػقػ الجعد
{}........
فقف التثـل
{}.........
هذا الذي يسلل فقف ثالثة أسمؿاء أريمدكؿ تمذكرون واحمد مـفما شمقخ
الرتمذي؟ يف ثالثة أسؿاء وأحدهؿ شمقخ لؾرتممذيٕ :كمف ممر طؾقـما كثقمر
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والبؼقة لقس شققخ ،همؾ أريمد أكمؽ تحمدد شمقخ الرتممذي فؼمط؟ تحمدد
الشقخ الرتممذي ممـ الثالثمة ممـ أحمد هممٓء الثالثمة؟ ولمؿ يشمارك قبمؾ
ذلؽ.
أوٓ :أبق قطـ ،أحؿد بـ مـقع ،إسرائقؾ بـ أبل إسحاق.
{}.........
أحؿد بـ مـقع.
السمال الثماين :يف المذي أخمذكاه أن ،شمقب الـبمل -صمؾك اهلل طؾقمف
وسؾؿ -أيـ مقاضعف؟
{}.........
يف مؼدمة الرأس
{}.........
يف طـػؼتف تؿام ،بقض اهلل وجفؽ
كريد واحد يبقـ لـا معـك أكظر كؾؿمة لمقس بالطقيمؾ البمائـ ،والعبمارة
الؿرادفة لؾبائـ ما هل؟
{}.........
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البائـ ما هق؟
{}........
مـ هق الطقيؾ البائـ؟
{}..........
يعـل صقلف ضاهر ،هؾ يف طبارة أخرى تدل طؾقف؟
{}..........
يف طبارة مرادفة لؾبائـ؟
{}..............
ّ
والؿشذب ،ومؿغط.
مرادف لؾبائـ ،قؾـا يف إحاديث كالذاهب
جزاكؿ اهلل خقر ،كسلل اهلل تعالك لؽؿ التقفقؼ والسداد
{جزاك اهلل خقر}
واهلل جزاكؿ خقر ،ويغػر لـا ولؽؿ ،ويثبتـا إياكؿ.
والسالم طؾقؽؿ.
حولت المادة الصوتوة إلى ىصوة كما ألقوت ولم تتم مراجعتها من قبل الشوخ
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