شمائل الترمذي
(الدورة العلمية الثانية)
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الررحيم الممرل للره رل المرالمين وارله اللره وارلم وبرار
عله المبموث رحمة للمالمين نبينا مممل وعله آله وامبه أجممين أما بمل.
فنستكمل -إن شاء الله تماله -في هراا اليروم مرا برلأنا فري الرلور السراب،ة فري
كتال الشمائل لإلمام مممل بن عيسه بن اور الترماي -رحمره اللره -وكنرا وفننرا
عنل بال ما جاء في كمل راول الله -اله الله عليه والم.-
{بسم الله الرحمن الرحيم الممل لله واله الله والم عله نبينا مممرل وعلره
آله وامبه أجممين وبمل.
فال -رحمه اللره تمرالهَ ( :-برال مرا َجراء فكري ك رمر كل را ك
رول الل كره َارله اللره َع َل ري كره
َ
َ
َ
َو َالم:
حل َثنََا مممل بن حمي ٍل الر كازي حل َثنََا َأبو داود الطيال ك كسي َعرن َعب ك
رن َمنررر ٍ
راد رب ك
رور
ر
ُّ َ
َر
َ
َ ر
َ َ َ ُّ
َع رن كع رك كر َم َة َع كن ا رب كن َعب ٍ
اس َ -ر كض َي الله َعنرره َم راَ -أن النبكي اله الله عليه والم َف َال:
«ا رك َت ك
َملوا بك ك
اإل رث كم كل َفإكنه َي رجلو ا رل َب َر َر َوينربكت الش رم َر».
و َز َعم َأن النبكي اله الله عليه والم َكَا َن رَت َله م ركم َل ٌة ي رك َت ك
َمل مكنر َرها كل َل ري َل ٍة َثال َثرة
َ
َ َ
فكي َه كا ك َو َثال َثة فكي َه كا ك.

ك
ك ك
ك
واره
 َحل َثنََا َع ربرل اللره ربرن الرربالكك ا رل َهاشرم ُّي ا رل ربر كرر ُّي َحرل َثنََا ع َب ريرل اللره ربرن م َ
حل َثنََا إكارائكيل َعن َعب ك
اد رب كن َمنررر ٍ
ور ل و َف َالَ :حل َثنََا َعلك ُّري ربرن ح رج ٍرر َحرل َثنََا َي كُيرل ربرن
ر
َ
ر َ
ون َحل َثنََا َعباد ربن َمنررر ٍ
ور َع رن كع رك كر َم َة َع كن ا رب كن َعب ٍ
اسَ -ر كضي الله َعنرره َم راَ -ف َ
َهار َ
رال:
َ
َكَان النَبكي اله الله عليه والم ي رك َت ك
َمل َف رب َل َأ رن َينََام بك ك
اإل رث كم كل َثالثا فكي كرل َعر ري ٍنَ .و َف َ
رال
َ
َ
ُّ
َرت َلره م ركم َلر ٌة ي رك َت ك
َي كُيل ربن َهار َ
َمرل
ون فكي َح كليثك كه :إكن النبكي اله الله عليه والم َكَا َن ر
َ
مكنر َرها كعنررلََ الن رو كم َثالثا فكي كل َع ري ٍن)}.
هاا بال ما جاء في كمرل رارول اللره -ارله اللره عليره وارلم -والكمرل ومرا
يوضع في المين في الجنون أو في منابت الشمر هاا هو الكمل ارواء كران باإلثمرل
أو بغير والم،رود منه هنرا :بيران أن النبري -ارله اللره عليره وارلم -كران يكتمرل
وبيان موض كع اكتماله وبيان علد االكتمال.
(حل َثنََا م َممل ربن ح َم ري ٍل الر كاز ُّي) وهاا الراوي علره حنهره
المليث األول فالَ :
إال أن الملماء -رحمهم الله -ضمنو فهو ٍ
راو ضميف وحليثه مخرج عنرل أبري داود
والترماي والنسائي.
فالَ ( :حل َثنََا َأبو َداو َد الط َيال ك كس ُّي) وهو اإلمام الممروف ااحب "المسنل" وهراا
المليث في مسنل وفل ت،لم لنرا كثيررا وهرو ارليمان برن داود برن الجرارود وحليثره
مخرررج فرري اررمي مسررلم وفرري السررنن األربمررة وعنررل البخرراري لكررن تملي،ررا ولرري
مواوال.
فالَ ( :عن َعب ك
ور) وعباد بن منرور الناجي البرري وهراا الرراوي ٍ
اد رب كن َمنررر ٍ
راو
ر
ضميف وهو مع ضمنه أيضا يلل

وفل خرج له أامال السنن والبخاري تملي،ا.

فالَ ( :ع رن كع رك كر َم َة) هو موله عبل الله بن عباس اإلمرام المشرهور وحليثره مخررج
في الكتب الستة هاا هو اإلاناد األول ثرم ارافه المفلرف -رحمره اللره -بمرل للر
باإلاناد اآلخر.
ك ك
ك
بر كر ُّي) وهاا أيضرا ٍ
راو ث،رة وحليثره
فالَ ( :حل َثنََا َع ربل الله ربن الربالكك ا رل َهاشم ُّي ا رل ر
مخرج في الكتب الستة إال ابن ماجه فلم يخرج له.
ك
واره) وهرو عبيرل اللره برن مواره الم ربسري الكروفي
فالَ ( :حل َثنََا ع َب ريل اللره ربرن م َ
وحليثه مخرج عنل أامال الكتب الستة.
(حل َثنََا إك را َرائكيل) وهرو إاررائيل برن يرون
فالَ :

برن إارما السربيمي وحليثره

مخرج في الكتب الستة وهو من الث،ات الممروفين.
فالَ ( :عن َعب ك
اد رب كن َمنررر ٍ
ور) وهو الاي ت،لم (ل) (ل) ها تسمه (ل) التمويرل
ر
ٍ
إاناد إله إاناد آخر.
واالنت،ال من إاناد إله إاناد آخر يفته بها حين االنت،ال من
( َحل َثنََا َعلك ُّي ربن ح رج ٍرر) وهرو علري برن حجرر السرملي المرروزي البغرلادي وهرو
مشهور خرج له الشيخان والترماي والنسائي وفل مر كثيرا ممنا.
فالَ ( :حل َثنََا َي كُيل ربن َهار َ
ون) وهو يُيل بن هارون بن زادان الوااطي وهو إمام
كبير حته أطلق عليه اإلمام أحمل أنه شيخ اإلاالم وحليثه في الكتب الستة.
فالَ ( :حل َثنََا َعباد ربن َمنررر ٍ
ور) واا المليث.
طبما هاا المرليث أوال اإلمرام الترمراي -رحمره اللره -خررج هراا المرليث فري
جامكمرره بإاررناد وم رتنرره دون أن يكررون هنررا تنرراوت وحكررم علرره اإلاررناد األول ب نرره

ٌ
حليث حس ٌن يمني فال :حليث حسن ال نمرفه عله هاا اللنظ إال من حرليث عبراد
وعن اإلاناد الثاني لكر أنه حسن غريب.
وهاا المليث هو حليث من أشهر األحاديث الوارد فري اكتمرال النبري -ارله
الله عليه والم -هو أشهر األحاديث لكن هاا المرليث أوال هرو حرليث ضرميف
ملار عله عباد بن منرور وهو ضميف وملل
ألن َ

فل عنمن ثم إن بمض الملمراء

جُم ب نه لم يسمع من عكرمة شيئا مطل،ا كما لكرر البرُار ومرنهم مرن رأأ أنره ارمع
بمض الشيء من عكرمة وأما ب،ية األحاديث فإنه لم يسممها مرن عكرمرة وهراا كمرا
لكر أبو داود -رحمه الله -وعله كل هاا المليث الاي ممنا بخرواه لم يسرممه
من عكرمة فل نص عله للر غيرر واحرل مرن األئمرة مرنهم اإلمرام يميره برن ارميل
ال،طان اإلمام يميه بن اميل ال،طان ا ل عباد بن منرور :هرل ارمع هراا المرليث
من عكرمة؟ ويميه بن اميل اإلمام الشهير ار ل عبراد برن منررور هراا الرراوي هرل
امع هاا المليث من عكرمة؟ ف،ال :حلثني ابن أبي يميه عن داود بن حررين عرن
عكرمة كم بينهم؟ بينهم اثنان واإلشكال لي

من هاا أيضا اإلشكال إشكال آخرر

ألن أبرري يميرره مررتهم بالكررال فهرراا اإلاررناد إاررناد ضررميف إاررناد ارراف

ألن فيرره

الوااطة علمرت وهرو ابرن أبري يميره وهرو ضرميف ولهراا الملمراء -رحمهرم اللره-
ضررمنوا هرراا المررليث اإلمررام أحمررل -رحمرره اللرره -لكررر أنرره مررن منكرررات عبرراد بررن
منرور ألنه لكر أن أحاديث عباد عموما منكر ولكر هراا المرليث بخرواره ب نره
منكر.

وأيضا أبو حاتم وابن حبان لكررا أنره لرم يثبرت لره ارما ٌ مرن عكرمرة وفرل ارممه
بوااطة ابن أبي يميره عرن داود برن حررين إلا بينروا اإلشركال الراي فري المرليث
وكال بمض الملماء اات رغرل هاا المليث يمني لكر أنه كالبيه،ي لكر أنه تنرد بره
عباد عن عكرمة يمني هي تساوي تنرد به عباد عن عكرمة وأبرو نمريم ي،رول :غريرب
تنررد الضرميف
من حرليث عكرمرة وهري حكرم عليهرا اإلمرام أحمرل ب نره منكرر ألن ُّ
بالمليث منكر.
إلا فهاا المليث حرليث منكرر حرليث ضرميف منكرر لمرالا؟ ألن اإلارناد فيره
ا ر ،وهو من رواية إبراهيم بن أبي يميه.
ننبه عله هاا أن بمضا أو كثيرا الم،ي،ة -ممن عمل عله ها الشرمائل أو غيرهرا
يمني عمل عله ها األحاديرث يخطكرئ ويمسرن مثرل هرا األحاديرث أو يررممهاألنهم ال يم،،ون في المس لة عله ما لكرر أهرل الملرم فينهررون إلره

وهي ال تر

إاناد عباد ضميف وروأ المليث عن عكرمة والرراوي الضرميف إلا ورد المرليث
من وجه آخر أو من طريق أخرأ أو ورد له شاهل يترفه هاا طبما غل

ألنه البل من

فبل ترفية المليث البل من تميمص درجة المليث الاي يريل اإلنسران أن يرفيره مرا
هاا المليث؟ شرط الملماء في المليث الاين ي،بلون ي،ولون :البل أن يكون ضمف
هاا المليث لي

بشليل اآلن لما نرأ هاا اإلاناد شرليل الضرمف ابرن أبري يميره

متهم بالكال فيه وداود بن حرين تكلم فيه بمض الملمراء يمنري كالمهرم فري جهرة
الرواية ف،

لكن هاا ا ُّتهم بالكال.

الشاهل :أن ابن أبي يميه هاا متهم عنل الملماء فمثل هاا المليث ال يمكرن أن
يترفه ولال هو حليث ااف

وبالتالي هاا المليث حليث ضميف.

فوله في هاا المليث« :ا رك َت ك
َملوا بك ك
اإل رث كم كل َفإكنه َي رجلو ا رل َب َر َر َوينربكت الشر رم َر» هرا
الجملررة مررن المررليث اررت تي فرري األحاديررث األخرررأ هررا الجملررة وفولررهَ « :ي رجلررو
ا رلبرر» ممنا ي،روي البررر «ا رك َت ك
َملروا بك ك
اإل رث كم كرل» اإلثمرل :هرو نرو مرن أنروا الكمرل
َ َ َ
عبررار عررن حجررار تفخررا منهررا الكمررل وهررو لونرره أاررود لكنرره يضرررل إلرره نررو مررن
الممر بمضه السواد يكون خالرا وبمضه يضرل إلره ُّ
الشرهبة وبمضره يضررل إلره
الممر يمني إلا رأيته كان فيه نو من االحمررار الخنيرف مرع أنره أارود لكرن لري
أاو َد خالرا.
فالَ « :فإكنه َي رجلو ا رل َب َر َر» ممنه يجلو البرر أنه ي،روي البررر ألنره كمرا لكرروا أنره
يمنظ البرر من األخالط التي تنُل عليه من الرأس فإلا وضع الكمرل َحمره المرين
من ها األخالط التي تنُل من الرأس.
فولررهَ « :وينربكررت الش ر رم َر» يمنرري شررمر األهررلال هررا ي،ويهررا فررال تتسرراف

وفولرره:

« َوينربكررت الشر رمر» أو «الشر رم َر» كالهمررا جررائُ بإارركان المررين وفتمهررا لكررن هنررا ي،ررول
الملماء :إن األحسن أن تنت المرين حتره يتناارب مرع البررر ألنره فرالَ « :فإكنره َي رجلرو
ا رل َب َر َر َوينربكت الش رم َر».
(و َز َع َم َأن النبكي اله الله عليه والم َكَا َن رَت َله م ركم َل ٌة) بضم الميم وإاكان
فالَ :
الكاف وضم الماء (م ركم َل ٌة) طبما هاا عله خالف ال،ياس ألن اام اآللرة إلا اريغ
من المرلر الثالثري إمرا علره منمرل وإمرا علره منملرة مثرل مكنسرة لكنره هنرا فرال:

(م ركم َل ٌةٌ) مع أنها اام آلة لكن ها خارجة عن ال،ياس يمني اماعا وليست ب،يراس
فهنا عنلنا هاا خارج ال،ياس ألن ال،ياس أن يكون (مك رك َم َل ٌةٌ) لكنه خرج عرن ال،يراس
مثل أشياء كثير خرجت عن ال،ياس المهم أن المرلر إلا ايغ منه اام اآللة يكرون
ك
ك
ك
شرط أو مكن َملة مثل مكنسة فإلا جاء ما يختلرف
عله م رنمال مثل منتال أو م رنمل مثل م َ
مع هاا فهو اما ولي

ب،ياس.

فال( :ي رك َت ك
َمل مكنر َرها كل َل ري َل ٍة َثال َثة فكي َه كا ك َو َثال َثة فكي َه كا ك) يمنري أنره يكتمرل فري
َ
ها المين ثالثا وفي ها المين ثالثا لكن المليث -كما فلنا -لم يثبرت عرن النبري -
اله الله عليه والم.-
ب،رري أن ننبرره فرري عررلم الثبرروت إلرره أمررر يمكررن نسريته فبررل فليررل فرري الكررالم علرره
المليث أن البخاري -رحمه الله -لكي نشرل كلمة البخاري ال تشكل عله بمرض
البرار
الناس أن اإلمام البخاري -رحمه الله -ن،ل عنه الترماي في علله وهرو تلميرا
ُّ
به الخاص به أنه ا له عن هاا المليث ولكر أن المليث ممنوظ فال :هرو حرليث
ممنوظ وعباد بن منرور الو
بن منرور الو

وأنه ي،ول منكر فال :هرو حرليث ممنروظ وعبراد

ما ممنه هاا الكالم؟ لكي ما يستشركله اإلنسران فتتضرارل عنرل

أفروال الملمراء هرو -واللرره أعلرم -لمرا فررال :هرو حرليث ممنرروظ إمرا أن ي،ررل أنرره
حليث ممنوظ عن عباد يمني أن الطر إليه ثابتة لمرالا؟ ألن المرليث الراي ارئل
عنه فيه مممل بن حميل الرازي والبخاري ي،ول في مممل بن حميرل فيره نهرر يمنري
ضميف إلا البخاري يضمف مممل بن حميل فهرو ي،رول :هرو حرليث ممنروظ أي
ممنوظ عن عباد ولي

عن النبي -عليه الرال والسرالم -لمرالا؟ ألن الطرر التري

أوردها الترماي فبل فليل كلها تلل عله ثبوت المليث عن عبراد لكرن مرا برين عبراد
وبين النبي -اله الله عليره وارلم -هرو الراي فيره الضرمف و َيمتمرل أنره لمرا فرال:
حليث ممنوظ أي أن أال المليث ممنوظ ألنه كمرا اري تي -إن شراء اللره -فري
حليث االكتمال« :ا رك َت ك
َملوا بك ك
اإل رث كم كل َفإكنه َي رجلو ا رل َب َر َر َوينربكت الشر رم َر» جراء فيره عرل
أحاديررث أخرررأ غيررر هرراا المررليث فرريمكن أنرره يكررون ي،رررل أاررل المررليث هرراا
ممكن.
وفوله :عباد الو

لما فال :عباد الو

هو ك نه بهاا يريل نني تهمرة الكرال

عن عباد أي أن هاا المليث وإن كان لم يثبت عرن النبري -ارله اللره عليره وارلم-
فلي

الممل فيه عله عباد ألن عباد الو

والتللي

لي

ٍ
بكال اإلشكال جاء من ترللي

لكن المشكلة جاءت من تللي

عباد

عبراد ألنره أار ،هرفالء إلا فلري

الممل فيه عليه ولكن عله غير ولهاا فال :عبا ٌد الو ٌ .
هاا ننبه عليه حته ما يمرل هنا خط وي،ال إن كالم الملماء يتضرارل وطبمرا
االجتهراد وارد وفرل يختلرف الملمراء اجتهرادا لكرن مرا دام أن هنرا اربيل ألن تتوافرق
أفوال األئمة فهو األوله.
ك
ك
رما َ َعر رن
{( َحل َثنََا َأ رح َمل ربن َمني ٍع َف َالَ :حل َثنََا م َممل ربن َي كُيلََ َع رن م َممل رب كن إك را َ
رال رارول ك
ممم كل ب كن ا رلمنر َك كل كر َعن جابك ٍر هو ابن َعب كل ك
الله َف َ
اللره ارله اللره عليره
َ ر ر
ر َ
َ ر
رالَ :ف َ َ
والمَ « :ع َل ريكم بك ك
اإل رث كم كل كعنرلََ الن رو كم َفإكنه َي رجلو ا رل َب َر َر َوينربكت الش رم َر»)}.
ر
(حرل َثنََا َأ رح َمرل ربرن َمن كير ٍعٍ) اراحب المسرنل
فال اإلمرام الترمراي -رحمره اللرهَ :-
ولكنرره مسررنل من،ررود ولكررر زوائررل فرري "المطالررب" وفرري "إتمرراف المهررر " فررال:

(حل َثنََا َأ رح َمل ربن َمن كي ٍعٍ) وهو أحمرل برن منيرع البغروي أبرو جمنرر وحليثره مخررج فري
َ
الكتب الستة فالَ ( :حل َثنََا م َممل ربن َي كُيلََ ) وهو مممرل برن زيرل ال َكالعري الواارطي
وحليثه مخرج عنل أبي داود والترماي والنسائي ( َعر رن م َمم كرل رب ك
رما َ ) مممرل
رن إك را َ
بن إاما بن يسار المطلبي موالهم ااحب "المغازي والسرير" الممرروف وحليثره
مخرج في امي مسلم والسنن وفي البخاري تملي،ا وهرو علره مرا اعتمرل الملمراء
واات،ر حاله أنه ث،ة في المغازي والسير والو فيما اواها.
فالَ ( :ع رن م َمم كل رب ك
رن ا رلمنر َك كرل كر) ومممرل برن المنكرلر التيمري مروالهم مرن أهرل
الملينة وحليثه مخرج في الكتب الستة وهرو ٍ
راو مشرهور بالروايرة عرن جرابر برن عبرل
الله -رضي الله تماله عنه.-
هاا اإلاناد طبما هو حليث ضميف هاا المليث حليث ضميف ما ير

وفل

أخرجه أبو يمله عن شيخ الترماي أحمل برن منيرع فهرو علرو بالنسربة إلره أبري يملري
وكال الطبري أيضا الهاهر أخرجه في تهايب السنن عن أحمل برن منيرع فهرو علرو
بالنسبة للترماي.
هرراا المررليث فلنررا حررليث ضررميف لمررالا ضررميف؟ ألنرره مررن روايررة مممررل بررن
إاما ومممل بن إاما الو ملل ولم يرررل بالسرما فرال يرر حليثره
والمتابمات التي لكرت لهاا المليث اافط ٌة ال يرل منها شيء لالنكجبار لكن هراا
المررليث ضررمنه لرري
إاما بالسما .

بشررليل ألنرره مجرررد الضررمف جرراء مررن جهررة عررلم ترررري ابررن

يل حرل َثنََا بك رشرر برن ا رلم َنضر كل َعرن َعب كرل ك
رم ٍ
{(حل َثنََا ف َتيبة بن ا ك
ران رب ك
اللره رب ك
رن ع رث َم َ
رن
ر ر
َ
َ
ر
رَ ر َ
رال رارول ك
خ َثي ٍم َعن ا كم ك
يل رب كن ج َب ري ٍر َع كن ا رب كن َعب ٍ
اس َ -ر كضي الله َعنرره َم راَ -ف َ
اللره
ر
رالَ :ف َ َ
ر َ
َ
رمال ككم ك
اإل رث كمل َي رجلو ا رل َب َر َر َوينربكت الش رم َر»)}.
اله الله عليه والم« :إكن َخ ري َر َأ رك َ
في هاا المليث فال( :حل َثنََا ف َتيبة بن ا كم ٍ
يل) فتيبة بن اميل بن جميل بن طريف
َ
رَ ر َ
البغالنرري مررر ممنررا كثيرررا وهررو شرريخ ل ئمررة السررتة أي البخرراري ومسررلم وأبرري داود
والترماي والنسائي وابن ماجه كلهم رووا عنه وهو شريخهم جميمرا وهرو ث،رة َث ربرت
أكثر عنه األئمة.
وفل أكثر عنه الترماي وأكثر عنه مسلم وأيضا أكثر عنه النسائي َ
فالَ ( :حل َثنََا بك رشر ربرن ا رلم َنضر كل) وهرو بشرر برن المنضرل الرفاشري أبرو إارماعيل
البرري وهاا أيضا أخرج له أارمال الكترب السرتة ( َعرن َعب كرل ك
ران رب ك
اللره رب ك
رن ع رث َم َ
رن
ر ر
خ َث ري ٍم) وهو عبل الله بن عثمان بن خثيم ال،ارئ المكي وهو ارلو وحليثره مخررج
رم ك
في السنن وعنل اإلمرام مسرلم وعنرل البخراري تملي،را ( َعرن ا ك
يل رب ك
رن ج َب ري ٍرر) اإلمرام
ر َ
الشررهير وحليثرره فرري الكتررب السررتة وهرراا المررليث خرجرره أبررو داود مررع الترمرراي
والنسائي وابن ماجه واإلمام أحمل وجماعة وارممه ابرن حبران فري ارميمه وأمرا
اإلمام النسائي فإنه أشار في "السنن الكبرأ" إله ضمنه لكن من جهرة أن النسرائي -
رحمرره اللرره -متشررلد فرري بررال الجرررل والتمررليل ويرررأ أن عبررل اللرره بررن خثرريم لررين
المليث ألنه يرأ أن المليث ضميف لكن ضمنه لي

لملة فيره لرم يشرر إلره علرة

وإنما لكر الضمف في الراوي عبرل اللره برن عثمران برن خثريم والمرافظ ابرن كثيرر -
رحمه الله -لكر أن هاا اإلاناد إاناد جيل وأن رجالره علره شررط اإلمرام مسرلم ألنره
خرج لجميع رجاله والماكم أيضا ام هاا المليث.

وإاناد ظاهر أنه حسرن لمرال عبرل اللره برن عثمران برن خثريم إن َارلكم مرن علرة
الوفررف ألن مممرررا روا عنرره موفوفررا فممكررن أن يكررون -اللرره أعلررم -لكررن هررو فرري
حسن لكن إن الم من علة الوفف.
ظاهر أنه َ
المليث الاي بمل :
ك
رال :حرل َثنََا َأبرو َع ك
ك
ران رب ك
اا ٍ
رم َعر رن ع رث َم َ
رن
({ َحل َثنََا إك رب َراهيم ربن ا رلم رس َتَمر البك رر كرر ُّي َف َ َ
َعب كل ا رلملك ك َعن اال ك ٍم َع كن اب كن عمر-ر كضي الله َعنررهم راَ -ف َالَ :ف َال رارول ك
اللره ارله
ر
َ
َ
ر َ
ر َ
ََ َ َ
الله عليه والمَ « :ع َل ريكم بك ك
اإل رث كم كل َفإكنه َي رجلو ا رل َب َر َر َوينربكت الش رم َر»)}.
ر
هاا المليث فال( :حل َثنََا إكبر ك
اهيم ربرن ا رلم رسر َت كَمر البك رر كرر ُّي) إبرراهيم برن المسرتمر
َ
رَ
البرري وهو الو خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه وأما الترماي ف،ل خررج
له في الشمائل ف ،ولم يخرج له في الجامع.
فال( :حل َثنََا َأبو َع ك
اا ٍم) وهو الضرما برن َمخ َلرل الشريباني وحليثره فري الكترب
َ
الستة فالَ ( :ع رن ع رث َم َ
ان رب كن َع رب كل ا رل َملك ك ) عثمان بن عبل المل هو يمرف بمست،يم بن
عبل المل

يمني يل،ب وكان مفلنا للمرم وفل خرج له ابن ماجه وخرج له الترماي

في الشمائل ولرم يخررج لره فري الجرامع وارالم هرو ارالم برن عبرل اللره برن عمرر برن
الخطال -رضي الله عنه -التابمي الجليل المشهور وحليثه مخرج في الكتب الستة
وهاا المليث أخرجه ابن ماجره والمراكم مرن طريرق ابرن أبري عاارم الراي فري هراا
اإلاناد وارم إارناد المراكم والمفلرف -رحمره اللره -أخررج هراا اإلارناد فري
كتابه "الملل الكبير" اواء بسواء فري إارناد ومتنره أي خرجره بهراا اإلارناد والمرتن
لكن في الملل ولي

في الجامع ثم ن،ل عن شيخه اإلمام البخاري -رحمه الله -أنره

لكر أن من روأ هاا المليث عن االم عثمان بن عبل المل
عثمان بن عبل المل

يمني لرم يررو عنره إال

وتنرد مثل هاا الضميف يمرلُُّّ نكرار ألنره إلا
ممنا أنه تنرد به
ُّ

تنرد عن عالم جليل وإمام جليل يمرل نكرار فري المرليث أو فري اإلارناد ولهراا أبرو
حاتم -رحمه الله -واف عثمان هراا ب نره منكرر المرليث وال شر أن تنررد بهراا
المليث عن االم بن عبل الله دون ب،ية أامال االم الكبار المشاهير يرلل علره أن
المليث منكر وهو بممنه األحاديث الساب،ة.
وها األحاديث اا اإلمرام الترمراي -رحمره اللره -جملرة منهرا فري االكتمرال
باإلثمل فهي أوال من حيث ثبوت اكتمال النبي -اله الله عليه والم -لم يثبت ما
ثبت في األحاديث أنه كان يكتمل األمر باالكتمال« :ا رك َت ك
َملوا بك ك
اإل رث كم كل» يمني المث
رمال ككم ك
اإل رث كمل» هاا خبرر بممنره األمرر فرل يكرون وفرل
عله االكتمال أو «إكن َخ ري َر َأ رك َ
رمرال ككم
يكون هرو مجررد خبرر ممتمرل هراا وممتمرل هراا لكرن إلا فلنرا «إكن َخ ري َرر َأ رك َ
ك
اإل رث كمل» ممنا هو التمريض عله أو المث عله ااتخلامه المث عله ااتخلام هاا
اإل رث كم ك
ررل» «ا رك َت ك
اإل رث كم ك
َملرروا بك ك
الشرريء وفيرره بمررض األوامرررَ « :ع َلرر ريكم بك ك
ررل» طبمررا هررا
ر
األحاديث الوارد في االكتمال باإلثمل من فمله -عليه الرال والسالم -ال تر .
مررن أمررر -عليرره الرررال والسررالم -لرري

فيهررا حررليث اررمي فطمررا اررالم عررن

االعتراض كلها فيها ضمف ومن أفواها حليث عبل الله برن عثمران برن خثريم الراي
مر فبل فليرل إنره إارناد حسرن إن ارلم مرن علرة وحرليث جرابر الراي ممنرا فيره ابرن
إاما

هاا أيضا فابل للترفية يمني أن يمضل.

فمنررلنا اآلن حررليث جررابر وعنررلنا حررليث ابررن عبرراس -رضرري اللرره عنرره -وفيرره
حليث لملي بن أبي طالب -رضري اللره تمراله عنره -مرا لكرر المفلرف وفرل خرجره
اإلمررام البخرراري فرري "الترراريخ الكبيررر" والطبرانرري وغيرهمررا وجررود إاررناد المررافظ
المرافي وحسن إاناد المنار والمافظ ابرن حجرر -رحمهمرا اللره -فريمكن تكرون
ُّ
والمرث عليره فرل
ها الثالثة إلا اجتمع بمضها مرع بمرض أن يكرون األمرر باالكتمرال
يكون ثابتا لكن أن النبي -اله الله عليره وارلم -كران يكتمرل لرم يثبرت فيره شريء
لكن رأأ بمض الملماء من وجه آخر فال :إن النبي -اله اللره عليره وارلم -إلا أمرر
بشيء فهو أول الممتثلين له فيستناد من كل ٍ
أمر به النبي -اله الله عليه والم-
أمر َ
أنه -عليه الرال والسالم -كان ينمله ما لم يثبت خرواية عرلم النمرل ولرو ثبرت
أن النبي -اله الله عليه والم -فمله بها األحاديث يب،ه فضية أن هرا المرين فيهرا
ثالثة وها المين فيها ثالثة تمتاج إله إثبات ودليل مرا فيره ثبروت يمنري هرو ثبروت
النسبة للنبي -اله الله عليه والم -لكن االكتمال جائُ لكن ثبوت النسبة للنبي -
عليه الرال والسالم -هاا شيء آخر هاا ما يتملرق بكمرل رارول اللره -ارله اللره
عليه والم.-
بمل لل ننت،ل إله بال ما جاء في ل كباس راول اللره -ارله اللره عليره وارلم-
فبل ال َبلء في لباس النبي ننبه عله أمر مهم :وهو أن المالمة ابن ال،ريم -رحمره اللره-
لكر أن النبي -اله الله عليه والم -كان يلب
أهل بلل النبي -اله الله عليه والم -كان يلب

عليه الررال والسرالم -مرن لبراسما يسر الله من لباس أهرل بلرل

ثم لكر ابن ال،يم أن م،تضه انة النبي -اله الله عليه والم -أن الرجل -يمنري مرن

عموم األمة -يلب

ما تيسرر لره ببلرل وبالترالي يكرون لبراس النبري -ارله اللره عليره

والم -من بال الموائرل المرادات ولري

مرن برال التشرريع بممنره أن اإلنسران إلا

كان من أهل بلل فال يت اه بالنبي -ارله اللره عليره وارلم -بلرب
النبي -اله الله عليه والم -لي

لبراس كران يلبسره

ممروفا فري بلرل وفرل لكرر بمرض أهرل الملرم أن

هاا ينت،ل من كونه لبااا جائُا إله كونه لبااا ممرمرا ألنره ارار لبراس شرهر وعلره
كل اللباس هو من بال المادات ألنه لرم يههرر فيره فررل التشرريع لرم يههرر فيره مرن
النبي -اله الله عليه والم -فرل التشريع االكتمال فال« :ا رك َت ك
َملوا» هراا أمرر إلا
أمر النبي -اله الله عليه والم -شيء هاا اار فيه تشريع لكن هراا لبراس يمكره
عن النبي -اله الله عليره وارلم -لرب

كراا ولرب

كراا ولرب

كراا هراا لري

فيره

تشريع لكن ما أمر به النبري -ارله اللره عليره وارلم -أو نهره عنره مرن األلبسرة فهرو
داخل في التشريع ينت،ل إله كونه شرعا يمني ينت،ل من كونه عاد إله كونه شرعا.
فاللباس الراي يمررل بره التشربه بالكنرار هراا منهري عنره إلا فيره تشرريع لبراس
الشهر فيه تشريع ماد اللبراس مثرل المريرر علره الرجرل ممررم هراا فري التشرريع
بمررض األلرروان كمررا ارري تي -إن شرراء اللرره -فيهررا تشررريع مررن جهررة النهرري عررن لررب
الممرنر الثول الممرنر الاي ابغ بالمرنر اار يضررل إلره حمرر هراا منهري
عن لبسه إلا هاا فيه تشريع لكن األارل فري اللبراس أنره مرن الموائرل ولهراا أيرول
السختياني -رحمه الله -التابمي الممروف أراد أن يلب

نملرين كنملري النبري -ارله

الله عليه والم -فماأ لره نملرين علره ارنة نمرل النبري -ارله اللره عليره وارلم-
ولبسهما أياما ثم خلمهما وعلل لل ب نه لم َير النراس يلبسرونه هرو ارنمها كمرااء

يرر النراس
النبي -عليه الرال والسالم -لكن لمالا خلمها ولم يستمر فيها؟ ألنره لرم َ
يلبسونها في الناس الملماء الناس ما يتكلم عن المامرة ويررأ الملمراء وأهرل الملرم
والنضل ما هي ممل ت س وهاا ثابت عنه وروا عبل الرزا عن مممر عن أيول.
واإلمام أحمل رأأ رجال عليه لباس مخط بالبياض والسواد فنها اإلمام أحمل
عن لل

وأمر ب ن يضع اللباس وأخبر أنه لي

أو بالملينة لم أعرب علير للر

بمرام لكن فرال لره :لرو كنرت بمكرة

ألنره يلبسره أهرل مكرة والملينرة فملرم مرن هراا أن

اللباس -لباس النبي -عليه الرال والسالم -إلا علمنرا نملمره لتررور هيئرة النبري -
عليه الرال والسالم -التي كان عليها وما كان منه ممرالا لالفترلاء ي،ترلأ بره -عليره
الرال والسالم -وأمرا األارل فرإن اإلنسران يلرب

مرن لبراس أهرل بلرل فاالفترلاء

مثل لب

ما لم يكن ممراورا

بالنبي -اله الله عليه والم -هو أن تلب

أهل بلل

شرعا هاا هو االفتلاء بالنبي -عليه الرال والسرالم -لري

االفترلاء أن تلرب

مثرل

ثوبه الاي ال يلبسه أهل بلل .
يمني مثال عنلنا في بمض المناطق اآلن لو جاء عنرلنا إنسران فري الريراض ولرب
السررنة لكررن فرري بمررض المنرراطق بلررلان المسررلمين
إزار ورداء وعمام رة هرراا خررالف ُّ
لبااهم أاال اإلزار والرداء والممامة لكن عنلنا اآلن هنا في الرياض لو لب

خالف

ما هو موجود والنبري -ارله اللره عليره وارلم -ال يخرالف لبراس أهرل بلرل -عليره
ٍ
حينئا أن تلب لباس أهل بلل ولري أن تلرب كمرا لرب
الرال والسالم -فالسنة
النبرري -اررله اللرره عليرره واررلم -فهرراا يجررب النهررم واالفتررلاء برره -عليرره الرررال
والسالم -في هاا البال ألنه حرل بمض الناس يلرب

عنرل أهرل بلرل مرا لرم يمرفره

أهل بلل من اللباس وإن كان في عهل النبي -اله الله عليه والم -كان مملوما وفل
لبسه -عليه الرال والسالم.-
إلا عرفنا مناط االفتلاء بالنبي -عليه الرال والسالم -تميُ ل مرا تلبسره ومرا ال
تلبسه من اللباس الاي لبسه النبي -اله الله عليه والم.-
{(بال ما جاء في لباس راول الله اله الله عليه والم:
ٍ
واره َو َأبرو ت َم ري َلر َة و َز ريرل ربرن
َحل َثنََا م َممل ربن ح َم ريل الر كاز ُّي َحل َثنَا ا رل َن رضل ربرن م َ
ال َعن َعب كل ا رلم رفمك كن ب كن َخال ك ٍل َعن َعب كل ك
الم َب ك
الله رب كن ب َر ريلََ َ َع رن أم َار َل َم َة -رضري اللره
ر ر
ر ر
ر
ك
ال إك َله را ك ك
ب الث َي ك
عنهاَ -فا َل رتَ " :ك َ
يص".
ول الله اله الله عليه والم ا رل َ،م َ
َان َأ َح ُّ
َ
ك
واه َعر رن َع رب كرل ا رلم ررفمك كن رب ك
رن َخال ك ٍرل َعر رن
َحل َثنََا َعل ُّي ربن ح رج ٍر َحل َثنََا ا رل َن رضل ربن م َ
َعب كل ك
رب الث َي ك
رتَ " :ك َ
رال إك َلره
الله رب كن ب َر ريلََ َ َع رن أم َا َل َم َة -رضري اللره عنهراَ -فا َل ر
َران َأ َح ُّ
ر
ك
را ك ك
ص".
ول الله اله الله عليه والم ال َ،م ري َ
َ
حل َثنََا كزياد بن َأيول ا رلب رغلََ ك
اد ُّي َحل َثنََا َأبو ت َم ري َل َة َع رن َع رب كل ا رلم ررفمك كن رب ك
رن َخال ك ٍرل َعر رن
َ ر ُّ َ َ
َ
رول ك
َعب كل ك
رال إك َلره را ك
رب الث َي ك
الله رب كن ب َر ريلََ َ َع رن َأم كه َع رن أم َا َل َم َة َفا َل رتَ " :ك َ
اللره
َران َأ َح ُّ
ر
َ
اله الله عليه والم ي رل َبسه ال َ ،كم ريص".
َف َالَ :ه َك َاا َف َال كزياد بن َأيول فكي ح كليثك كهَ :عن َعب كل ك
الله رب كن ب َر ريلََ َ َع رن َأم كه َع رن أم
ر ر
َ
َ ر ُّ َ
اح ٍل َعرن َأبكري تمي َلر َة مك رث َرل كرواي كرة كزي ك
ا َلم َة -رضي الله عنها -و َه َك َاا روأ َغير و ك
راد رب ك
رن
َر
ر
ر َ
َ َ
َ
َ َ َ
َ َ
َأيول و َأبو تمي َل َة ي كُيل فكي َه َاا ا رلم كل ك
يثَ :ع رن َأم كه َوه َو األَ َا ُّ )}.
َ
ُّ َ َ
َر َ

(حل َثنََا م َممل ربن ح َم ري ٍل الر كاز ُّي) وفل ت،لم أنه ضرميف
فوله في المليث األولَ :
واه) وهو النضل بن مواه السيناني وهو ث،ة ثبت وحليثه
فالَ ( :حل َثنََا ا رل َن رضل ربن م َ
مخرج في الكتب الستة وأبو تميلة هو يميه برن واضر وهرو ث،رة أيضرا وحليثره فري
الكتب الستة وزيل بن المبال المكلري وهرو ارلو يخطرئ روأ لره اإلمرام مسرلم
وأامال السنن.
( َع رن َع رب كل ا رلم رفمك كن رب كن َخال ك ٍل) هو عبل المفمن بن خالل المننري وفرل خررج لره أبرو
داود والترماي والنسائي وهرو ال بر س بره ( َعرن َعب كرل ك
اللره رب ك
رن ب َر ريرلََ َ ) برن الم َرريب
ر ر
األالي وهو أيضا ث،رة وحليثره مخررج فري الكترب السرتة ( َعر رن أم َار َل َم َة) هري زوج
َ
النبي -اله الله عليه والم -بنت أبي أمية وهاا المليث خرجه الترماي ننسه فري
جاممه كما هنا وفال بمل  :حليث حسن غريب إنما نمرفه من حرليث عبرل المرفمن
بن خالل تنرد به.
فالَ ( :حل َثنََا َعلك ُّي ربن ح رج ٍر) وهو علي بن حجر السرملي الراي ت،رلم فبرل فليرل

واه) السيناني وهو اإلاناد السابق ثم الروايرة الثالثرة لهراا
فالَ ( :حل َثنََا ا رل َن رضل ربن م َ
المليث فال( :حل َثنََا كزياد برن َأيرول ا رلب رغرلََ ك
اد ُّي) وهرو ث،رة حرافظ حتره أن اإلمرام -
َ ر ُّ َ َ
َ
رحمه الله -ل،به بشمب َة الرغير لجاللته وحنهه وحليثره خرجره اإلمرام البخراري فري
الرمي وأبو داود والترماي والنسائي لكن لم يخرج له ال مسلم وال ابن ماجه.
فالَ ( :حل َثنََا َأبو ت َم ري َل َة) وهو يميه بن واض الاي ت،لم.
ما النر بين ها األاانيل؟ هو اآلن الكالم هنا مهم اإلمام الترماي رحمره اللره
فالَ ( :ه َك َاا َف َال كزياد بن َأيول فكي ح كليثك كهَ :عن َعب كرل ك
اللره رب ك
رن ب َر ريرلََ َ َعر رن َأم كره َعر رن أم
ر ر
َ
َ ر ُّ َ

َا َل َم َة) -انتبهوا -المليث جاء له روايتان الرواية األوله :أن خالل بن عبرل المرفمن
عن عبل الله بن بريل عن أم المة -رضي الله عنها -مباشرر وجراء روايرة ثانيرة عرن
خالل بن عبل المفمن عن عبل الله بن بريل عن أمه عن أم المة اإلارناد الثراني عرن
أمه يمني فيه وااطة بين عبل الله بن بريل وأم المة وها الواارطة أم عبرل اللره برن
رول فكري َح كليثك كرهَ :عر رن
بريل وها الرواية الثانية فال المفلفَ :
(ه َك َاا َف َال كز َياد ربن َأ ُّي َ
َعب كل ال ك
له رب كن ب َر ريلََ َ َع رن َأم كه) يمني زياد بن أيول يروي عن أبي تميلة عمرن؟ عرن عبرل
ر
المفمن بن خالل وهو يروي مباشرر يمنري ال يرروي مباشرر زيراد عرن عبرل اللره برن
رال فكري ح كليثك كرهَ :عرن َعب كرل ك
اللره رب ك
بريل ال فيه وااطة لكن هراا يمبرر بره الملمراءَ ( :ف َ
رن
ر ر
َ
ب َر ريلََ َ َع رن َأم كه) يمني أنه زاد كلمة أو زاد أمه وهي الوااطة برين أم ارلمة -رضري اللره
تماله عنها -وهاا في رواية زياد بن أيول عرن أبري تميلرة ولرم يتنررد بهراا زيراد برن
اح ٍل َعن َأبكي تمي َل َة مك رث َل كرواي كة كزي ك
أيول ولهاا فال( :و َه َك َاا روأ َغير و ك
راد رب ك
رول)
رن َأ ُّي َ
َر
ر
ر َ
َ َ
َ
َ َ َ
يمني فيه زياد أم عبل الله بن بريل وممن زادها ويكني وحل ف ،اإلمام أحمرل فري
مسنل روا عن أبي تميلة بها الُياد فضال عن أنه تابمه عليه غير كالرلورفي عنرل
ابررن ماجرره وهررو ث،ررة وع رب رلان أيضررا ث،ررة عنررل المرراكم واررم المرراكم إاررناد هرراا
المليث إلا فيه زياد ل،هة أم بين عبل الله بن بريل وأم المة يمني عن أمه.
وهراا هررو الرراي رجمرره اإلمررام البخرراري والترمرراي يمنرري رجمررا هرراا اإلاررناد
اإلاناد الاي فيه أم عبل اللره برن بريرل وأريرل أن أنبره إلره أمرر مهرم ل ارف بمرض
المم،،ين والاين يتكلمون عرن هراا المرليث يخرالنون اإلمرام الترمراي فبرل الشريخ
البخاري ولي

لهم الف من األئمة اختلف األئمة -رحمهرم اللره -اتسرع المجرال

للنهر إلا لم يختلنوا وحكم عليه مثل البخراري وفرال هراا الوجره هراا الررمي

مرا

ير ي تي طالب علم وال مم،ق وال أ ايا كان ثم يمارض البخاري وي،ول ال المرليث
ا من الوجهين البخاري ي،ول ا الرواية الرميمة الراجمة هي رواية زياد برن
أيول ألن هي عن خالل بن عبل المفمن عن عبل الله بن بريل عن أمه عرن أم ارلمة
إلا الرواية التي لي

فيها عرن أمره روايرة مرجوحرة فرال يرر أن ي تينرا أحرل ي،رول إن

الوجهين اميمان وال ي،ول ل الوجه األول ألنه ورد فري روايرة تررري عبرل اللره
بن بريل بالسما عن أم المة هاا ال ينوت عله البخاري ولرو فرات مرا فرات علره
الترماي فن،ف حيث وفنوا فن،ول كما فالوا اآلن المليث فيه..
إلا فلنا أم عبل الله بن بريل هرل فيره إشركال فري اإلارناد؟ هرو الم،ي،رة المرافظ
المرافي ي،ول :يمتاج المال إلره ممرفرة حالهرا وي،رول :ولرم أ َر مرن تررجم لهرا هراا
ي،ول المرافي ولم َأر من ترجمها ي،ول المافظ المرافي حافظ كبيرر وفمرال المرُي
ما ترجم لهرا وال تررجم لهرا حتره لرو المرافظ ابرن حجرر لرو كانرت ارمابية لري

لهرا

ترجمة في الرمابة يمني مسكوت عنها الم،ي،ة لكن امررأ بريرل برن حررين تررأ
ممتملة أن تكرون ارمابية يمنري الطب،رة التري فيهرا ممتملرة احتمراال كبيررا أن تكرون
امابية ومثل ها الطب،ة ال ايما وأنره روأ عنهرا ابنهرا وهري مرن روايرة النسراء عرن
النساء عن أم المة مثل هاا فل يتجوز فيه وال يجرُم ب نره ضرميف ولرال المراكم
ام اإلاناد فمثل هاا اإلاناد الم،ي،ة التضميف امب والترمي امب لكرن
جرت عاد الملماء أن من كان في مثل هرا الطب،رة ووجرل فررائن ي،روون أمرر يمنري
يمتمل أن تكون امابية ألنها مت،لمة ألن عبل اللره ابنهرا وهرو وأخرو ارليمان كانرا

توءمين فمبل الله يروي عنها عبل الله ث،ة ويروي عن أمه والرواية من روايرة النسراء
والطب،ة مت،لمة ولم يرتكلم فيهرا والمرليث الراي لكر رتره لري

ممرا ينكرر يمنري ممرا

يستغرل وينكر فمثل هاا ممتمل ممتمل أنه يت،وأ ولهاا الماكم اممه -والله
أعلم.
لكن ابن ال،طان -رحمره اللره -فري "بيران الروهم واإليهرام" ي،رول :المرليث إمرا
من،طع وإما مترل بمن لم تمرف حاله إما مالا؟ من،طع هاا الروايرة األولره وإمرا أن
يكون مترال بمن لم تمرف حاله وهاا يوافق كالم المرافي لكن هنا في هرا الطب،رة
ويروي عنها ابنها وهو ث،ة وهو من روايتها عن النساء هاا ممرا ي،روي شر نها إضرافة
إله ترمي الماكم بإاناد هاا المليث -والله أعلم.
لكن لو نهرنا مثال أبو داود خرج هراا المرليث بُيراد أم عبرل اللره واركت عنره
اكوت أبي داود يمتبر بمض الملماء فممكن أن هاا من ال،رائن التري ت،ويره -واللره
أعلم.-
ول ك
ال إك َله را ك
ب الث َي ك
هاا المليث ي،ول فيهَ " :ك َ
الله اله اللره عليره وارلم
َان َأ َح ُّ
َ

ك
رريص" الروايررة روايررة الشررمائل بضررم البرراء مررن "أحررب" علرره أنهررا ااررم كرران
ا رل َ،م َ
"وال،ميص" خبرها ها الرواية التي لكرهرا الملمراء أنهرا مرن روايرة الشرمائل يمنري
عنلنا اللغة وعنلنا الرواية يمني تتن،ان وإن تخالف الرواية اللغة وأحيانا المك

هنا

يتنق مع اللغرة ال إشركال لكرن اللغرة تمتمرل وجهرين مرن حيرث اللغرةَ " :ك َ
َران َأ َحرب
ال إك َله را ك
الث َي ك
ول الل كه اله الله عليره وارلم ا رل َ ،كمريص" علره أن "أحرب" خبرر كران
َ
ال،ميص" علره
أحب الثيال
َ
م،لم و"ال،ميص" اامها المفخر ويمتمل أن يكون " ُّ

ما مر فبل فليل كالهما امي لغة لكن إلا فرأتها عله الرواية ت،رأها كال َ " :ك َ
َران
ك
ال إك َله را ك ك
ب الث َي ك
يص" إلا فرأتهرا عرن الروايرة
ول الله اله الله عليه والم ا رل َ،م َ
َأ َح ُّ
َ
واألال في األحاديث أنها ت،رأ عله الرواية حته لو ا وجه آخر مرن حيرث اللغرة
فإن الملماء ينبهون عله امة الوجه لكرن ال يمتبرونره روايرة وحرليثا فتجرل ي،رول:
ها تضب بضم الباء وير لغة (النت ) يمني ير لغة ال رواية.
ك
ك
رب الث َير ك
إلاَ :كر َ
ريص .مررا هررو
رال إك َلرره النبرري اللرره اررله اللرره عليرره واررلم ا رل َ،مر َ
ران َأ َحر ُّ
ال،ميص؟
ال،ميص هاا الاي نلبسه ال،ميص عنل الملماء :هو عبرار عرن الثرول المخري
ألن المرررل كانررت تلررب

أحيانررا ثيابرا غيررر مخيطررة «إزار يلنرره ويم،ررل ويضررع عليرره

الرداء» هاا اللباس عنلهم كان وفيه ال،ميص الراي هرو عبرار عرن ثرول مخري لره
جيب فيسمه ال،مريص فرل يتررل إلره ال،رلمين وفرل يكرون إلره النررف
أكمام وله ٌ
ف،

ال،ميص ينطق علره هراا وهراا يمنري إلا لبسره إلره- ..وهراا موجرود اآلن فري

األلبسة -يلبسون ال،ميص إله نهايرة الررلر ثرم يلرب

علره األرجرل مرثال بنطرال أو

غير األعله هاا يسمه ال،مريص وأحيانرا فرل يكرون مثرل الثرول الراي عنرلنا اآلن
لكن هو ثول مخي له أكمام وله جيب الجيب وهو المكان الاي يخرج منه الرأس
هاا الجيب هاا هو ال،ميص.
لكر بمض الملماء أن ال،ميص أيضا ال يكون من اروف وإنمرا هرو مرن ال،طرن أو
الكتان.

رب الث َير ك
طبمررا هررا الممبررة " َكر َ
رال إك َلرره النبرري اللر كره اررله اللرره عليرره واررلم
ران َأ َحر ُّ

ك
يص" هو ممتمل -والله أعلم -أن يكون بمسب مرا رأت أم ارلمة مرن النبري -
ا رل َ،م َ
اله الله عليه والم -من كثر لبااه لل،ميص فمرفت من خالل لل أنه كان يمب
ال،ميص ألن إلا رأيت إنسانا يلب

لبااا ويليم عليه دون غير فإنر ت،رول مرالا؟

يمب هاا النو وهاا ينيل مالا؟ أن أكثر لبااه كران ال،مريص ويمتمرل أنهرا ارممته
من النبي -اله الله عليه والم -لكن األول يبرلو أنره هرو األظهرر ألنره لرو ارممته
ل،الت إن النبي -اله الله عليه والم -فال كاا لكن لما لم ت،له دل لل عله أنها
احتمال أن تكون أخاته من فمله -عليه الررال والسرالم -وهراا ال،مريص كمرا لكرر
الملماء إنما أحبه النبي -اله الله عليه والم -ألنه أاتر للبلن إلا كان فميرا تا اما
يكررون أاررتر للبررلن ألن غيررر مررن الرررداء يمتمررل االنكشرراف أمررا هرراا فررال يمتمررل
االنكشرراف ألن لرره أزارا ولرره جيررب ولرره كمرران يمسرركان برره وأيضررا إلا كرران مررن غيررر
الروف إلا اشترطنا أنه ال يكون من اروف أيضرا ي،ولرون إن ال،طرن والكتران أولره
من الروف ال ايما في المناطق المار ألن مع المرر ممكرن تخررج الرائمرة إلا كران
عله اإلنسان ثول اروف إلا اخرتل مرع المرر أخررج نوعرا مرن الرروائ

والنبري -

اله الله عليه والم -كما تملمون كان يمافظ عله النهافة -عليه الرال والسالم-
والله أعلم لكن ها ممبة من النبي -اله الله عليه والم -للثيال.
لكن ها الممبة هل ت،تضي أننا نمب ال،ميص عله ال،اعل األوله؟ ال ها ما
لها عالفة واحل يلب

في غير بلرل يراهب مرثال يلرب

هراا الثرول فري غيرر بلرل

والناس ما يمرفون هاا الثول يمشي عنلهم وي،ول أنا ألب

مثل النبي -عليه الرال

والسالم -هاا عله ال،اعل األوله التي لكرناها لكم من االعتبار بممرل أهرل البلرل
ولباس أهل البلل ألنه لم يرد عن النبي -اله الله عليه وارلم -المرض علره شريء
منها لكن ها الثيال عنل النبي -اله الله عليه والم -أنوا من الثيال كما اي تي
إن شاء الله -الجملة منها هو يمب -عليه الرال والسالم -ال،مريص منهرا ولرأن تمب ما شئت بما ينااب بلن اإلنسان.
{}...
الممبة ها هرل هري ممبرة شررعية؟ النبري -ارله اللره عليره وارلم -هرل يمبره
شرعا؟ يمني هل هو أحبه لممنه شرعي فيره أو لممنره مناارب لجسرمه يمنري بلنره -
عليه الررال والسرالم-؟ إلا فلنرا لمنااربته للنبري -ارله اللره عليره وارلم -فالسرنة
تلرب مررا ينااررب ترررير السررنة تلررب مرا ينااررب ألن الممرراني الشرررعية هرري ممر ٍ
ران
ُّ
مستنبطة فل تر وفل ال تر

والمكم إنما يناط بملة اميمة إمرا منرروص عليهرا

أو مجمع عليها أو ح،،ت تم،ي،ا ي،تضي أنها هي علة المليث.
{(حل َثنََا َعبل ك
الله ربن م َمم كل رب كن ا رل َمجاجكك َحل َثنََا م َمال بن كه َشا ٍم َحل َثن كي َأبكري َعر رن
ر
َ
ب َعن َأاماء بكنر ك
بلََ ري ٍل َي رمن كي ا رب َن َم ري َس َر َ  -ال َم ك،يلكي َع رن َش ره كر رب كن َح رو َش ٍ
رت :
رت َي كُيرلََ َفا َل ر
ر ر َ َ
َ
ك ك
َان ك ُّم َف كم ك
" َك َ
الر را كغ")}.
يص َراول الله اله الله عليه والم إك َله ُّ
فال اإلمام الترمراي -رحمره اللره( :-حرل َثنََا َعبرل ك
اللره ربرن م َمم كرل رب ك
رن ا رل َمجراجكك )
ر
َ
وهرراا الررراوي تنرررد الترمرراي بالروايررة عنرره دون اررائر أاررمال الكتررب السررتة وهررو
الو

إلا عبل الله بن مممل برن المجراج الرروفي البررري خررج لره الترمراي لره

وحل دون أامال الكتب الستة وهو الو ٌ .

فالَ ( :حل َثنََا م َمال بن كه َشا ٍم) وهو ممرال برن هشرام الل رارتوائي وهرو ارلو ربمرا
ك
وهم والمليث مخرج في الكتب الستة فالَ ( :حل َثن كي َأبكري) هرو هشرام برن أبري عبرل
الله اللاتوائي وهو حرافظ مشرهور وحليثره فري الكترب السرتة ( َعر رن برلََ ري ٍل َي رمن كري ا ربر َن
َم ري َس َر َ  -ال َم ك،يلك َي) فولهَ ( :ي رمن كي ا رب َن َم ري َس َر َ  -ال َم ك،يلك َي) نبهنا الهاهر فيما مضه التنريق
بين نسبة الرراوي تنسريرا أو نسربته روايرة هراا نسربته تنسريرا والمنسرر لهراا طبمرا إمرا
يكون ابرن المجراج أو ممرال أو الترمراي :إمرا الترمراي وإمرا عبرل اللره برن مممرل برن
المجرراج وإال ممررال بررن هشررام أمررا هشررام فررال ينسرر ألنرره ال يرر أن ي،ررول( :بررلََ ري ٍل
َي رمن كي) وبليل هاا :بليل بن ميسر الم،يلي أيضا برري وهو ث،ة وحليثره مخررج فري
السنن األربمة.
امي مسلم وفي ُّ
رب) َشر رره كر بنررت الشررين وإارركان الهرراء َشر رره كر ربر ك
( َعر رن َشر رره كر ربر ك
رن َح رو َشر ٍ
رن َح رو َشر ٍ
رب
األشمري خرج له اإلمام مسلم في اميمه وأخرج له أامال السنن وهو مرن أهرل
الشام وهو عله الروال الو

فيه كالم طويل بين تضرميف وتوثيرق والرروال -

والله أعلم -في حاله أنه الو .
( َعن َأاماء بكنر ك
رت َي كُيلََ ) األنرارية وهي امابية -رضي الله تماله عنهرا -وهراا
ر ر َ َ
المليث لكر المفلف -رحمره اللره -فري كتابره "الجرامع" بإارناد ومتنره ثرم حكرم
عليه ب نه حسن غريب وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حليث إارما برن
راهويه يمني عن هشام بهاا اإلاناد فمبل الله بن حجاج خررج مرن عهرل المرليث
فل لكر المافظ اللارفطني -رحمه الله -أن هاا المليث غريب من حليث برليل برن
ميسر عن شهر عن أاماء فال :تنرد به هشام عنه تنرد به هشام عن بليل ولرم يررو

عنه -أي عن هشام -غير ابنه ممال لال فلنا المجاج خرج من عهل المليث عبل
الله  ...ألنه حرليث ثابرت مرن وجره آخرر عرن ممرال برن هشرام وهراا المرليث ظراهر
إاناد أنه حسن لكن الروال أنه حليث مملول بملة اإلراال ولل أن مواه برن
ثررروان وي،ررال :ابررن ارروان ي،ررال بالثرراء وبالسررين وهررو ث،ررة خرررج لرره اإلمررام مسررلم
وأامال السنن فل روأ هاا المليث عن بليل مراال يمني لي

فيره ال شرهر وال

أاررماء وهررا الروايررة خرجهررا النسررائي فرري "السررنن الكبرررأ" وابررن أبرري شرريبة فرري
"المرنف" وأيضا خرجها غيرهما.
وها الرواية -يمني رواية مواه بن اروان -يبلو لي -والله أعلم -أنها يمتمل
أن تكون م كملة للرواية الساب،ة واللره ممتملرة ألن ممرالا عل،روا الكرالم علره ممرال
تنررد ممرال فرل يمتمرل تنرردا مطل،را
علق الملماء الكالم عله ممال تنرد به ممال هاا ُّ
وفل يمتمل تنردا بو راله وكالم اللارفطني واضر أنره غريرب مرن حرليث برليل برن
ميسر عن شهر عن أاماء يمني هاا اإلاناد غريب تنررد بره هشرام وعرن هشرام ابنره
ممال.
إلا الرواية الثانية التي لي

فيها شهر وال أاماء ال تلخل في كالم اللارفطني دل

عله أن التنرد هاا تنرد بالوال واإلاناد مع أنه ممنوظ ب نه مرال -والله أعلم.-
الم،ي،ة أنا ما وفنت عله متابمات لكن إاما برن راهويره -رحمره اللره -لمرا
أخرج هاا المليث إاما بن راهويه يروي هاا المليث عن ممال هو أخرجه فري
"المسنل" الجُء المطبو لما خرج هاا المليث عن ممال بن هشام عرن أبيره وارا

اإلاناد كامال إله أاماء بنت يُيل ثم فال :وفال أبري مرن ال،ائرل؟ ممرال وفرال أبري
عن أبي اال عن المان بمثله.
ف بو اال لي

لهشام رواية عنره وارلمان لري

ألبري ارال روايرة عنره فاللره

أعلم بها ولم ر أحلا من الملماء أشار إليها فها تكون ممل نهرر وت مرل وبمرث
هاا اإلاناد يمتاج إله بمث طويل ومن الم،رود ب بي ارال وأبري ارلمان وأيضرا
هاا اإلاناد يمتاج إله نهر فيه -والله أعلم -لكن السيوطي نبه له.
ك ك
َان ك ُّم َف كم ك
فولهاَ " :ك َ
الر رار كغ" الرارغ:
يص َراول الله اله الله عليره وارلم إك َلره ُّ
هو المنرل بين الساعل والكتف هاا هرو الرارغ يمنري كران فميرره -عليره الررال
والسالم -عله ها الرواية إله هنا يمني كم ال،ميص إله هنا هاا عله ها الروايرة
إن امت طبما الراغ إن شئت فرأتها بالسين والراد فل جاءت الرواية بهاا وبهراا
وإن كانت بالسين أكثر لكن هي جاءت بالراد وبالسين وهي أيضرا فري اللغرة يرر
أن تكون بالراغ أو بالراغ كالهما جائُ لغة ووارد رواية.
ار ا رلمسين بن حري ٍ
{( َحل َثنََا َأبو َعم ٍ
ث َحل َثنََا َأبو ن َم ري ٍم َحل َثنََا ز َه ري ٌر َع رن ع رر َو َ رب كن
َر
َ ر ر
بن فر َ َعن َأبك ك
َعب كل ك
الله رب كن ف َش ري ٍر َع رن م َم ك
او َي َة ك
رالَ " :أ َت ريرت َرا َ
يه -رضي الله عنهَ -ف َ
رول
ر
ر
ك
ك
ٍ ك
ك
ك
يرره َلم رط َل ٌرق َأ رو َف َ
رال :كزر
الله اله الله عليه والم في َر ره م رن م َُ رينَ َة لن َبايك َمه َوإكن َفم َ
ب َف كم ك
َف كم ك
ير كه م رط َل ٌق َف َالَ :ف َ رد َخ رلت َي كلي فكي َج ري ك
ير كه َف َم َس رست ا رل َخا َت َم")}.
ار ا رلمسين بن حري ٍ
(حل َثنََا َأبو َعم ٍ
ث) الخُاعي موالهم المروزي وهو
هاا فالَ :
َر
َ ر ر
ث،ة خرج له أامال الكتب الستة إال ابن ماجه فلم يخرج له فالَ ( :حل َثنََا َأبرو ن َمر ري ٍم)

بضم النون أبو نميم وهو النضل بن د َك رين الكوفي المالئي وحليثه في الكتب السرتة
وهو شيخ البخاري ممروف.
فالَ ( :حل َثنََا ز َه ري ٌر) وهو زهير بن مماوية أبو خيثمة الجمني الكوفي وحليثه فري
الكتب الستة وهو من الث،ات الممروفين ( َعن عرو َ ب كن َعب كرل ك
اللره رب ك
رن ف َشر ري ٍر) وعررو
ر ر َ ر ر
بن عبل الله بن فشير الجمني وحليثه مخرج عنل أبي داود وابن ماجه والترمراي فري
الشمائل دون الجامع ( َع رن م َم ك
او َي َة ك
بن فر َ ) وهو مماوية برن فرر برن إيراس برن هرالل
البرري وحليثه في الكتب الستة فالَ ( :عن َأبك ك
يه) وأبو هرو فرر برن إيراس إلا عرفنرا
ر
اام االبن عرفنا اام األل وهو امابي -رضري اللره تمراله عنره -وهراا المرليث
إاناد امي

وفل خرجه أبرو داود وابرن ماجره وارممه ابرن حبران وإارناد فيمرا

يههر إانا ٌد امي .
ول ك
وفولهَ ( :أ َت ريت َرا َ
الله اله الله عليه والم فكي َر ره ٍ ) الرره مرا برين الثالثرة
إله المشر وهو اام جمع ال واحل له من لنهه فوله( :مك رن م َُ رينَ َة) هي فبيلة من فبائل
مضر فال( :ل كن َبايك َمه) يمني عله اإلاالم وهاا يرلل علره مرالا؟ أن هراا كران فري أول
ك
يره َلم رط َل ٌق) يمني :مملول ك
األزر وهراا
اإلاالم عنل إاالم فر بن إياس ( َوإكن َفم َ

يلل عله أن النبي -اله الله عليه والم -لبك

ال،ميص وأن هراا ال،مريص كران لره

أزرار كرران لا أزرار والنبرري -اررله اللرره عليرره واررلم -كرران فررل أطل،رره يمنرري فررت
ب َف كم ك
األزرار فالَ ( :ف َ رد َخ رلت َي كلي فكي َج ري ك
ير كه َف َم كس رست ا رل َخا َت َم) األفر فري اللغرة
بكسرر السرين ( َف َم كس رسرت) كسرر السرين األولرره ويجوزهرا فتمهرا لكرن األفرر عنررل

الملمررراء أن تكرررون بكسرررر السرررين ( َف َم كس رسرررت) ويرررر ( َم َس رسرررت) لكرررن األفرررر
( َم كس رست).
وفولهَ ( :ف َم َس رست ا رل َخا َت َم) ا رل َخرا َت َم هرو الخراتكم كالهمرا جرائُ والم،ررود بره هنرا
خاتم النبو الاي كان في ظهر النبي -اله الله عليه والم -فريبرا مرن كتنره علره مرا
مر في بابه الاي ع،ل ااب،ا لهاا.
إلا هاا المليث يلل عله أن النبي -اله الله عليه والم -لرب

ال،مريص وأن

هاا ال،ميص كانت له أزرار والنبي -اله اللره عليره وارلم -كران فرل أطلرق األزرار
يمني أحيانا -والله تماله أعلم -واله الله والم عله نبينا مممل.

بسم الله الرحمن الررحيم الممرل للره رل ال َمرالمين وارله اللره وارلم َو َبر ك
ار
الله وراول كه نبينَا مممل وعله آل ك كه وامبكه َأج ك
عله عبل ك
ممين أما بمل.
َ ر ر
ر
ََ
لباس راول ك
فنَس َت رك كمل في ك
ك
الله -اله الله عليه والم.
بال
الرحيم الممل ك
بسم ك
ك
ك
{ ك
لله واله الله والم عله نبينا مممرل و َعلره
الرحمن
الله
وامبك كه أجممي َن وبمل.
آل ك كه
ر
رحمه الله تمالهَ ( :-حل َثنََا َع ربل ربن ح َم ري ٍل َحرل َثنََا م َممرل ربرن ا رل َن رضر كل َف َ
رال:
َف َال َ -
يب ب كن الش كه ك
يل َع كن ا رل َم َس كن َع رن َأ َن ك رب كن َمال ك ٍ -رضري
َحل َثنََا َحماد ربن َا َل َم َة َع رن َحبك ك ر
الله عنهَ -أن النبكي اله الله عليه والم َخ َر َج َوه َرو َيتككرئ َع َلره أ َارا َم َة رب ك
رن َز ري ٍرل َع َل ري كره
َث رو ٌل فك رط كر ٌّي َفلرر َت َوش َ بك كه َف َرله بك كه رم.
رال م َممرل ربرن ا رل َن رضر كلكَ :ار َ َلن كي َي رم َيره ربرن َم كم ٍ
َو َف َال َع ربرل ربرن ح َم ري ٍرلَ :ف َ
رين َعر رن َه َراا
ا رلم كل ك
يث َأو َل َما َج َل َ إك َلي َف ،رلت َحل َثنََا َحماد ربن َا َل َم َة َف ََ ،الَ :ل ررو َك َ
َران مكر رن كك َتَابكر َ
َ
رالَ :أ رملك كره َع َلري َفرإكني َأ َخراف َأ رن ال َأ رل َ،را َ
َف ،رمت أل رخ كر َج كك َتَابكي َف ََ ،ب َض َع َله َث رروبكي ثرم َف َ
َف َالَ :ف َ رم َل ريته َع َل ري كه ثم َأ رخ َر رجت كك َتَابكي َف ََ ،ر رأت َع َل ري كه)}.
(حل َثنََا َع ربل ربن ح َم ري ٍل) وعبل بن حميرل ال َكشري
فال اإلمام الترماي -رحمه اللهَ :
أو ال َكسي وهو عالم مشهور ااحب المسنل فل خرج لره اإلمرام مسرلم فري ارميمه
وخرج له البخاري تملي،ا وخرج َله الترماي أما الب،ية ف َل رم يخرجوا َله.
فرال( -:حرل َثنََا مممررل برن ا رل َن رضر كل) هررو :مممرل برن فضررل الس ك
لواري الم رمرروف
َ
َ
ر
ُّ
ك
ٍ
ٍ
الكتب الست كة فالَ ( -:حل َثنََا َحماد
ري حليثه مخرج في
بمالم أو المل،ب
بمالم َب رر ٌّ

ربن َا َل َم َة) وحماد بن المة بن دينار ال َب ررر كري هرو ) أبرو ارلمة) َفرل خرر َج َلره اإلمرام
ك كك
ك
نن الست كة وأما ا رلب َخ ك
الس ك
اري ف َلر رم يخرر رج َلره إال
مسلم في َاميمه وخر َج َله أامال ُّ
فكي الت ك
مليق َف َ ،ر .
رن الشر كره ك
رب ربر ك
فررالَ ( -:ع ر رن َحبكير ك
يل) وهو(:حبيررب بررن الشررهيل األزدي البرررري)
رن ا رل َم َس ك
الكترب السرت كة فرال ( َع ك
ك
رن) وهرو (:المسرن برن َأبري المسرن
حليثه مخر ٌج فكي
البرري) اإلمام الممروف وحليثه في الكتب الست كة.
هاا اإلاناد كما ترون رواته ث،ات ك ُّلهم ثك َ،ات وفل تابع مممل برن النضرل علره
هاا اإلاناد عبيرل اللره برن مممرل برن أبري عائشرة وارليمان برن حررل وداوود برن
شبيب يمني جملو عن حبيب بن الشهيل عرن المسرن عرن أنر

-رضري اللره تمراله

عنه لكن عنان بن مسلم وهو أوثق من روأ عن حماد بن المة فل روا عن المسن
مراال عن النبي -اله الله عليه والم ألن المرليث فري بمرض طرفكر كه التري جراءت
عن المسن فال :عن حبيب بن الشهيل عن حميل عن أنر والمسرن وفري بمضرها
الرواية كما هنا مباشر يمني في بمضها ف كر َن بمميل ثم َل َكر أن بن مال وضم ك
إليره
َ
المسن البرر كري  -ك
رح َمره اللره -عنران برن مسرلكم خرر َج هراا المرليث وجمرل روايرة
َ ر
حميل َمواولة عن أن

َوروا َية المسن مرالة عرن النبري -ارله اللره عليره وارلم

ولم يتنرد بهاا مع أنه أوثق من َروأ عن حماد بن المة لكرن تاب َمره أيضرا المسرن برن
رو رو مراال عن المسن عن
مواه األش َيب شيخ اإلمام أحمل وأبو نرر أيضا يمني َ
النبي -اله الله عليه والم مراال فهاا المليث إاناد ث،ات لكن ر
إن الك َم من عل كة
ك
ٌ
را ٌل.
اإلراال ألنه
ممتمل أنه م َ

ك
ٍ
بثرول هراا
المليث وهو :أن النبي -اله الله عليه والم خرج م َت َوشرما
أال
حليث حميل عن ٍ
ك
ثابت عن أن ٍ -رضي الله عنره ومرن حرليث حميرل عرن
ثابت من
ٌ
ر
رطة حميرل عررن أنر وحميررل َعرن ثابر ٍ
رت بالواار ك
ثابر ٍ
رت َعرن أنر و َفر رلر َخرر َج الروا َيرة
ر
ثابت ولكن الكالم في أنه َخر َر َج َيتككرئ علره أارامة برن
الترمك كاي و َغ رير ف ال ال،رة ٌ
ك
بمض كرو ك
ٍ
المليث ك
ثول فك رط كري طبما فك رط كري ك
فري َب رم كضر َها فك رطر كري
ايات
في
ك َ
َزيل وعليه ٌ
وفرري بمضررها ف رطرن والثر رول ال َتمررارض ألن مررن فررال (فطررن) باعتبررار مرراد الثرول
ال ،رط كري) باعتبار اام الثول وهاا الثول ك
و( ك
ال،طري ي،ول الملمراء :الثيرال ال،طريرة:
ر
عبار عن ثيال غليه ٌة وليست ك
ناع َمة اواء َكانت من ف رط ٍن أو من غير .
ٌ
الشاهل عنلنا :أن النبي -اله اللره عليره وارلم -لرب

ثوبرا ف رط كر ايرا فكطرري هرو:

ثيال غليه ٌة هي عبرار عرن ثيرال غليهر ٌة وليسرت ناعمرة
ثيال مرنوعة ٌأو ٌ
عبار عن ٌ
فطن وفل تكون من ك
ك
إنما هي ثيال غليهة فل تكون من ٍ
ال،طن فلمرل الراين فرالوا
غير
فطن عبروا عن المراد عرن مادتهرا وأنهرا مرن فطرن والراين فرالوا فطرري عبرروا عرن
االام لهاا الثول.
ُّ
والتوش ممنا  :الت َغشي بالثول والمراد بال َ أنره وضرع الثرول علره عات ،رير كه -
ك
االته ألن اإلنسان إلا كان يرلي فيسرتر عات ،رير كه وجم َلره
اله الله عليه والم -في
عله عات ،ري كه يمني تغشه بك كه لبسه عله عات،يه -عليه الرال والسالم فلنا هاا المرليث
حليث امي إن َالم من عل كة اإلراال هاا من حيث ها الرواية كر َواية حبيب برن
الشهيل أما أال المليث كما فلنا هو ثابت وهو خروج النبي -اله الله عليه والم

ول وهاا كما فلنا ثابت من حليث حميل عن ٍ
في َم َر كض كه م َتوشما ب َث ٍ
ثابت عن أن
ر
ومن حليث حميل عن َأ َن ٍ -رضي الله تماله عنه.
( َو َف َال َع ربل ربن ح َم ري ٍلَ :ف َال م َممل ربن ا رل َن رض كل) الاي هرو عرالم ( َار َ َلنكي َي رم َيره ربرن
ين َعن َه َاا ا رلم كل ك
ك
يث َأو َل َما َج َل َ إك َلي َف ،رلتَ :حرل َثنََا َحمراد ربرن َار َل َم َة َف ََ ،
رالَ :ل ررو
َ
َمم ٍ ر
ك
َك َ
الكتال ألن المملثي َن ثالثة أفسا ٍم:
َان مك رن كك َتَابك َ ) يمني لو أن حل رث َتنَا من
فسر ٌرم يمررلث مررن كح رنهكر كه وفسر ٌرم يمررلث مررن كك َتابكر كه وفسر ٌرم يمررلث مر رن كح رنهكر كه
وكك َتابك كه هم ثالثة أفسا ٍم.
ك
في ك
ك
عهل التابك كمي َن َ
ال،رون األو َله ك
المنظ أكثر وهو األارل
كان االعتماد َعله
في
ك
المنرظ لكرن كثر َر االعتمراد علره الكك َتَر ك
في عهل التابمين َ
ال ثرم بمرل
كان االعتماد عله
للر اررار االعتمرراد كثيرررا علرره الكتر ك
رت والروايررات
رال ل ك َمرا َلا؟ ألن األاررانك َ
يلَ طالر ر
ك
ك
الكتررب وغالررب
الكتررب فضرربك َط رت فرري
تمررلدت فاحترراج النرراس إلرره َضرر ربطك َها فرري
ر
ث مرن كتابره وإمرا أن يمرل َ
كثير من المملثي َن إما أن يمل َ
ث مر رن كح رنهكر كه
المملثي َن أو ٌ
يراجرع األارل
بملَ مراج َم كة َأ رالك كه كاإلما كم َأحمل يمرلث مرن حنهكر كه ولكرن بمرل أن
َ
َ
المنظ خو ٌ
َ
ان.
ألن
فالَ ( :ف ،رمت أل رخ كر َج كك َتَابكي َف ََ ،ب َض َع َله َث روبكي ثم َف َ
رالَ :أ رملك كره َع َلري) أو أمل رلره علري
أو أمكلره علرري كلهررا بممنرره واحررل أملره مررن اإلمررالء الرراي هررو اإلمررالء وأمللرره مررن
اإلمالء كلها من اإلمالء والم،رود بره ر
أن يملثره مرن كحنهره م،ررود ابرن َممرين أن
يملثه من حنهه ثم بين ابن ممين ابب طلبه لل

فالَ ( :فإكني َأ َخراف َأ رن ال َأ رل َ،را َ )

تي بكتابرره أن ينررر َ بينهمررا المرروت أو أمررر يخرراف منرره
يمنرري خشرري إلا فررام عررالم لير َ

فخشري أن ال يسرمع هراا المرليث ولهراا فرال الملمراء فري هرا ال،ررة بيران حررص
المملثين عله طلب المليث وابن ممين ااحب ها ال،رة هو كتب بيرل ارتمائة
ألف حليث واات جر نساخا ينسخون له اتمائة ألف حليث وكل ما ورثره مرن مرال
عن أبيه وكان كثيرا أنن،ه في المليث في كترب المرليث فري الرحلرة فري المرليث
وفي طلب المليث أننق كل ما يمل في طلب المليث يميه بن ممين -رحمة الله
عليه.
هراا مرالا َير ُّ
( َف َالَ :ف َ رم َل ريته َع َل ري كه ثم َأ رخ َر رجرت كك َتَرابكي َف ََ ،ر رأتره َع َل ري كره) َ
لل عل ريره؟ يرل ُّل
ك
عله ٍ
ٍ
عرالم وك َتابره
عليره حنرظ
اجتمرع
أمر مهم في الرواية :وهو أن هاا المليث ممرا
َ
فهو فل ضب كتابه ولمل اإلمام الترماي -رحمره اللره أورد هرا ال،ررة لبيران ضرب
عالم لها الرواية وفل يكون في لل َ ترمي ٌ َ
ثابت وأن هاا الوجه
لهاا الوجه وأنه ٌ
اإل ٍار ك
ثابت وأنه لم يخطئ ك
بإدخرال أنر ٍ -رضري اللره تمرا َله عنررره فري ك
ك
ٌ
ممتمرل
ناد
فيره
ٌ
ر
َ
جراءت ك
ٌ
َ
بره الروايرة يمنري أن (عرالم)
وممتمل أنه روا َك َما َا كم َمه يمني روا كمرا
لهاا
ر
ك
لكر ها ك ال،رة.
لما َحلث بالمليث َ
والمليث هاا -كما فلنا فيه أن النبكي -اله الله ك
عليه وال َمَ -لب َ الثول
هاا واحل :لب َ الثيال -عليه الرال والسال كم.-
والثانكي :لب

َ
الغليظ -عليه الرال والسالم.
الثول الخش َن

رم ك
{(حررل َثنََا اررويل بررن َنَرر ٍرر حررل َثنََا َعبررل اللر كره بررن ا رلمبررار ك َع رن ار ك
يل ربر ك
رن إك َير ٍ
راس
ر
َ
ر
َ
ر
َر ر
ر َ
َ َ
رم ٍ
ا رلجري كري َعرن َأبكري َن رَضرر َ َعرن َأبكري ا ك
يل ا رلخرلرر كري -رضري اللره عنرهَ -ف َ
رالَ " :ك َ
َران
ر
ر
َر
َ
َ

الله اله الله عليره وارلم إك َلا اار َتَجل َثوبرا ارما بكاا ك
راول ك
رم كه كع َما َمرة َأ رو َف كميررا َأ رو
ر
ر َ ر َ
َ
كرداء ثرم ي،رول« :اللهرم َلر َ ا رلممرل َكَمرا َكَسررو َتن ك ك
يه َأ رار َل َ َخ ري َرر َو َخ ري َرر َمرا ارن ك َع َلرره
َ َ ر
َ
َ
َ ر
َو َأعول بك َ مك رن َشر ك َو َشر َما ان ك َع َله».
 حل َثنََا كه َشام بن يون ا رلكوفكي حل َثنََا ا رل َ ،كاام ربن َمال ك ٍ ا رلم َُنك ُّي َع كن ا رلج َر ري كرري
ُّ َ
َ
َ
ر
َعن َأبكي َن رَضر َ َعن َأبكي ا كم ٍ
يل ا رلخرلرر كري -رضري اللره عنره َع ك
رن النبكري ارله اللره عليره
ر
ر
َ
َ
َ
والم َن رَم َو )}.
ك
(حل َثنََا ا َو ريل ربن َن رَر ٍرر) وهرو( :ارويل برن نررر
فال اإلمام الترماي -رحمه اللهَ :
ك
الررميمين وإنمرا َخررج لره
أبو النضل المرروزي) وهرو :ث،رة لكرن لرم يخررج لره فري
الترماي والنسائكي َف َ ،وهو :راوية عبل الله بن المبرار فرال( :حرل َثنََا َعبرل ك
اللره ربرن
ر
َ
رار ك ) عبررل اللرره بررن المبررار المررروزي المنر َهلرري اإلمررام الش رهير الُاهررل ا رل ر ك
ور
ا رلم َبر َ
الكتب الست كة ( َعن ا كم ك
ك
يل رب كن إك َي ٍ
اس ا رلج َر ري كري) بضم الجيم وفرت الرراء
المخرج َله في
ر َ
ك
ك
برثالث ارني َن وحليثره
موتره
(ا رلج َر ري كري) وهو( :أبو مسمود البرري) ث،ة اختل فبرل
ك
الكتب الست كة.
مخر ٌج في

توض الرور ؟ ألن المكم عله المليث مبني ك
عليه ما
ما ممنه االختالط لكي َ َ
ٌّ
ممنه إلا فالوا اختل ؟ إلا فالوا اختل الراوي :ممنا أنه أارا َبه شري ٌء فري ع،لكر كه حتره
اضطرل كح رنهه ولهاا ي،ولون هو(فساد في الم،ل) االخرتالط فسراد
لهب كح رنهه أو
َ
َ
كثيرر مر َن
في الم،ل هاا النسراد الراي فري الم،ر كل يراهب م َمره المنرظ أو يراهب ممره ٌ
ك
المنظ وغالب ما يكون إلا عمر اإلنسان وفع في آخر عمر ك ولهاا كثيررا مرا ي،ولرون
ك
االختالط فبل لل َ وفل
اختل بآخر أو ب كخرتك كه يمني في آخر عمر ك لكن فلرر يمرل

ٍ
ٍ
ك
مريبة أو نمو للر
مرض أو بسبب
بسبب
ال يكون السبب فيه ت،لُُّّ م السن فل يكون
ك
فل يكون لكن هاا فليل لكن الكثير هو أن الت ُّغير إنمرا يكرون فري ك
الممرر هراا فري
آخرر
باالختك ك
ك
ر
الط.
الروا ك الاين و كانوا
غالب ُّ
ك
لمليثه لكن فبل ك
ك
فالجريري ثٌ ،ة وضاب ٌ
موته
بثالث ارني َن اخرتل َ ممنرا َ :فسرلََ
ك
شرليلٌ فري
ضرمف
رف أو َأ َارا َبه
ٌ
َع ر،له يمني أارا َبه َخر ٌ
حنهره فلرم يررب ر أو لرم يمرلرر
ٌ
ك
ك
ٌ
ر
تنرريل ي،ولرون مرن
للملماء في روايته
المخ َت َل
لمليثه الاي كان ضابطا له
ضابطا
ك
ك
فم كليث ره
روأ عنرره بمررل االخررتالط َ
روأ عنر ره فبررل االخررتالط فمليث ره اررمي ٌ وم ر رن َ
َ
ضميف.
ٌ
ك
ك
االختالط فمليثه امي ٌ لمالا؟ ألنه ثٌ ،ة َ
االختالط ومن
فبل
روأ عنه فبل
من َ
ك
ك
َ
الحتمرال ر
يكرون أخطر فيكر كه وألن المالر َة
أن
ضرميف
االختالط فمليثره
روأ عنره بمل
ٌ
ٍ
ضرمف) َف َكر ن الرر ك
اوي عنرلنا هراا الث،رة أارب َ مكونرا مرن
التي هرو فيهرا اآلن ( حالرة
ضميف لكن باعتبار الُ ك
ٍ
ين ٍ
ك
ك
راو َي ك
األشخاص.
باعتبار
مان ولي
وراو
راو ثٌ ،ة
ٌ
ك
رواية َم رن؟ أو فبل لل نكمرل
الجريري روأ هاا المليث بهاا اإلاناد لكن مكن
ك
رواية الجر ري كري الم كه ُّم ننهم ممنه االختالط.
األاانيلَ ثم نرجع إله
َ
فالَ ( :ع رن َأبكي َن رَض َر َ ) وهو مال بن ف َط َمة بضم ال،اف وفت الطاء والمرين مالر
بن ف َط َمة ال َم َوفي ال َب ك
رري وحليثه مخرج في ارمي مسرلم والسرنن األربمرة وعنرل
(حل َثنََا كه َشام ربن يون َ ا رلكوفك ُّي) وهو ث،ة لكرن
البخاري تملي،ا واإلاناد اآلخر فالَ :
الستة اوأ الترماي ف ،فال( :حل َثنََا ا رل َ ،ك
ك
اارم
لم يخرج له أحلٌٌ من أامال الكتب
َ
ربن َمال ك ٍ ا رلم َُنك ُّي) وال،اام برن مالر المُنري :ارلو وحليثره مخررج فري الكترب

يخررج َلره فررار عنرلنا هراا المرليث بإارنادين :األول -ابرن
الستة إال أبا داوود لم
ر
المبار

والثاني -ال،اام بن مال

كالهما يرويان هاا المليث عن الجر رير كري عرن

أبي نضر عن أن يمنري :الروايرة الثانيرة متابمرة للروايرة األولره وهراان الطري،ران
مخرجان في جامع الت ك
رماي بهاين اإلانادين وفل حسن الترماي هاا المليث.
وال،اام برن مالر عرن

ضميف ألنه من رواية ابن المبار
طيب :هاا المليث
ٌ
ضميف وكل من روأ عنره
الجريري وهما فل َرو َيا عنه بملََ اختالطكه فهاا المليث
ٌ
ك
االخرتالط مثرل يُيرل برن
هاا المليث بهاا اإلارناد الموارول كلهرم َر َو روا عنره بمرل
هررارون وعيسرره بررن يررون وحمرراد بررن أاررامة وعبررل الوهررال بررن عطرراء الخنراف
ومممررل بررن دينررار وغيرررهم ك ُّلهررم رووا هرراا المررليث بمررل االخر ك
رتالط فررإلا رأي َت ره
َ ر
مواوال هو بمل االختالط أبو داوود -رحمه الله فال بمرل مرا خررج المرليث فرال:
ياكر عبل الوهال الث،ني الاي هو عبل الوهال بن عبل المجيل الث،ني وهو :ث،ر ٌة
لم ر
ثبت فال :لم ياكر فيره أبرا ارميل وحمراد برن ارلمة فرال عرن الج ك
ريرري عرن أبري
ثٌ ،ة ٌ
المالء بن الشخير عرن النبري -ارله اللره عليره وارلم يمنري :إارناد آخرر لكنره أيضرا
مرال ثم لكر أن الث،ني وحماد بن المة اماعهما واحل أي أنهمرا رويرا عنره فبرل
االختالط واإلمام النسائي -رحمه الله -رج رواية حمراد برن ارلمة التري هري عرن
الجريري عن أبي المالء رج عله رواية ابن المبار وعيسره برن يرون

فملرم مرن

هاا أن المليث بروايته المواولة كلها من رواية مرن روأ عنره بمرل االخرتالط ب،ري
روايتان مرالتان :رواية عبل الوهال بن عبل المجيل الث،ني وهو ث،رة َث ربرت روأ عرن

الجريري فبل االختالط جمله مراال يمني عن أبي نضر عن النبي -اله الله عليره
والم.-
ك
االخرتالط َج َم َلره عرن
والثاني :حماد بن المة وهو من َروأ عن الج َر رير كري فبرل
ك
ٌ
يثبرت
المالين المليث
أبي المالء بن الشخير وعله كال
مرال الرواية مرال ٌة ولم ر
ٌ
َ
حرليث
المرليث
فيها مواوال عن النبي -اله الله عليه والم -وبهاا يتبين أن هاا
ضميف.
ٌ
نبهناكم أم

فلنرا لكرم :ك
َ
لكرم بمرض
الم َلرل انتبهروا لهرا فري
األحاديرث ولكرنرا ر

ال اآلن يتجر َ
ؤون عليها ومنها هراا المرليث يتجررؤون ي،ولرون ال
المم،،ي َن والكت َ
عبر َ بكالم النسائكي إلا اار كالم النسائكي ال عبر َ كبه كالم م رن يكون له عبر َ ؟! يمني:
ك
لكر َها
رأيت بمض الاين تكلموا عن هاا المليث ل اف من المماارين ياكر علال َ
ك
ك
بكالمره مرن
بكالمه إلا كان النسرائي ال عبرر
الملماء ومنها النسائي ي،ولون ال عبر َ
الاي له المبر َ بكالمه؟!
اإلمام النسائي يجري َم رجرأ البخراري -رحمره اللره -كمرا فرال بمرض الملمراء
الكترال ال هرو اإلمرام النسرائي

مجر َرأ البخراري فري فوتره لري
ي،ولون هو يجري ر
يمني في تم ُّكنه من الملم وحنهه ك
ون،ل بمض الملماء يجمله مثل اإلمام البخراري -
رحمه الله -وأبو داوود أشار إله علة المليث وكران يررج روايرة عبرل الوهرال برن
عبل المجيل الث َ ،كني.
اا كم كه كع َما َمة َأ رو َف كميرا َأ رو كر َداء) يمنري:
اا َت ََجل َث روبا َاما بك ر
هاا المليث فال( :إك َلا ر
إلا كان الثول جليلا الا ركر هنا لي

في لب

كل َث رو ٍ
ل وإن َمرا إلا كران الثرول جليرلا

(اررما بكاار ك
رم كه كع َما َمررة َأ رو َف كميرررا َأ رو كر َداء) ممنررا أنرره ي،ررول :اللهررم ل ر الممررل كمررا
ر
َ
كسوتني ها الممامة أو كما كسوتني هاا الثول أو كما كسروتني هراا ال،مريص أو
اإلزار يسرميه باالارم ولري
كما كسوتني ها المل َة أو كما كسوتني هاا الردا َء أو
َ
باام خاص يمني:كل ٍ
ٍ
ثول يكون َله اام خاص ألنره لرو
المراد فيما يههر أنه يسمي
تملُّ د ثك َيابك كه فالهاهر والله أعلم
كان كال َلن كَ ،ل عن النبي -عليه الرال والسالم -مع ُّ
وال هو أنه يسميه بممنه :أن يسميه باالام المام فميص وهراا الراي يتوافرق
أن الر َ
ك
المليث.
مع ظاهر
« َكَما َكَسو َتن ك ك
يه َأ را َل َ َخ ري َر َو َخ ري َر َما ان ك َع َله» يمني خير في لاته وخير ما انع
َ َ ر
ك
له بممنه أن هاا الثول يكون في كه خير إلا لبسه في امة ك
ببلنه
بلنه أو علم المساس
ارتر المرور ك
نع له من ك
وإراحة البلن وتلفئة البلن إله غير من المماني وأيضا ما ا َ
ك
اللفء ومثال :االاتما َنة به عله الط ك
اعة إله غير .
كما فلنا حرول
ك
الخيرر هرو
« َو َأعول بك َ مك رن َشر ك َو َشر َما ان ك َع َلره» هرو مكثرل هراا الراي اربك َق فري
م،ابله.
{( َحل َثنََا م َممل ربن َبش ٍ
ار َحل َثنََا م َمال ربن كه َشا ٍم َحل َثن كي َأبكي َع رن َف َتَا َد َ َعر رن َأ َنَر ك
رول ك
ال إك َله را ك
أحب الث َي ك
رب كن َمال ك ٍ -رضي الله عنهَ -ف َالَ " :ك َ
اللره ارله اللره عليره
َان ُّ
َ
والم ي رلبسه ك
الم َب َر َ ".
َ َ
الن َحل َثنََا َع ربل الرزا ك َحل َثنََا ار رن َيان َعر رن َع ررو كن رب ك
 َحل َثنََا َم رممود ربن َغ ري َرن َأبكري
جمي َن َة َعن َأبك ك
يه -رضي الله عنه َف َ
رالَ " :ر َأ ريرت النبكري ارله اللره عليره وارلم َو َع َل ري كره
ر
َر
حل ٌة َح رم َراء َك َني َأ رنرهر إك َله َب كري كق َاا َف ري كه َف َال ا رن َيانَ :ن َر َاها كح َب َر ")}.

(حل َثنََا م َممل ربن َبش ٍ
وأكثرر
ار) ومممل بن بشار المبرلي بنرلار وت،رلم كثيررا
فالَ :
َ
هرم مثلره مثرل :فتيبرة برن ارميل
عن المفلف وفل روأ عنه أامال الكتب السرتة ك ُّل ر
رو روا َعنرره وهرراا أيضررا كلهرم رووا عنرره هررو :الممررروف ببنررلار بنررلار فرري لغررة
كلهررم َ
المرا  :المافظ.
فالَ ( :حل َثنََا م َمال ربن كه َشا ٍم) وهو :ممال بن هشام بن عبل الله الل راتوائي الو ٌ
ك
الكتب الست كة وفل َمر.
حليثه مخر ٌج في
فالَ ( :حل َثن كي َأبكي) وهو :هشام بن عبل الله الل را َتوائكي حليثه مخر ٌج فري الكترب
الست كة ( َعن َف َتَاد َ ) فتاد برن دعامرة الس ك
لواري :أبرو الخطرال البررري وحليثره فري
ر َ
الكتب الستة ( َع رن َأ َن ك رب كن َمال ك ٍ ).
وهاا المليث موجو ٌد في جامع الترماي بسنل ومتنه من غير تناوت والمليث
ك
ٌ
حليث امي ٌ .
الرميمين فهو
مخرج في
الله اله الله عليره وارلم ي رلبسره ك
ول ك
ال إك َله را ك
أحب الث َي ك
فولهَ " :ك َ
الم َب َرر َ "
َ َ
َان ُّ
َ
أحب بالرفع وهراا كمرا لكرروا أن أك َثرر نسرخ كترال "الشرمائل" علره رفرع
فوله :فوله ُّ
ك
المررل وفرل مرر م َمنََرا يروم
أحب وام بمضهم النررب وكالهمرا جرا ٌئُ فري لغرة
أم

َ
تكرون هري اارم كران وال،مريص الخبرر وهنََرا تكرون
أحرب إمرا أن
فلنرا :كران
ُّ

المبر الخبر وإما أن تكون أحب هي :الخبر والمبر هي اارم كران لكرن إلا فررأت
رال إك َلره را ك
أحرب الث َي ك
عله أكثر النسخ الثمان ت،رأها مع أكثر النسخ ت،ولَ " :ك َ
رول
َان
ُّ
َ
الله اله الله عليه والم ي رلبسه ك
ك
الم َب َر َ " وفولهَ " :ي رل َبسه" ها انة ها الرنة هي
َ َ
خرج مثال مرا
خرج غير مما ال يتملق باللباس بممنه أنه يريل أن ي َ
عبار عن َف ريل حته ي َ

يمرب
ين َت كر َشه النبي -اله اللره عليره وارلم -هرل النبري -ارله اللره عليره وارلم-
ُّ
ك
يمرب المبرر فري...؟ يمبهرا
يمب المبر في النن،ة؟ هرل
المبر في االفتراش؟ هل
ُّ
ُّ
رال إك َلرره رار ك
رب الث َير ك
ف،ر فرري الثيررال َكر َ
رول اللر كره اررله اللرره عليرره واررلم َي رل َبسرره
ران أحر ُّ
َ
ك
الم َب َر َ " فهو خاص باللب ف،ر  .يمنري هراا الوارف جريء بره لبيران أن هرا الممبرة
مختر ٌة باللب ف ،وفوله " :ك
الم َب َر َ " عله وزن كعن َبة وهي ب رر ٌد من بررو كد الريمن مرن
ك
بمضرهم
ال،طن ولكنها ممسن ٌة يمني :فيها نو ٌ من الن،ش والتمسين والتُيين ولكر َ
أن المبر هي :عبار عن ثول مخط

وهاا مستنا ٌد أيضا كما اي تي -إن شاء اللره-

من كالم انيان الاي في اإلاناد اآلتي -إن شاء الله تماله -نبينه.
وممبة النبي -عليه الرال والسالم -لهاا الثول هو -كما ت،لم -في حرليث أم
المة "كان أحب الثيال إله النبي -اله الله عليه والم -ال،ميص" بممنه الممبرة
هل أن

أخبر عن ها الممبة ألن النبي -اله الله عليه والم -أخبر بال أو أنه

ااتر َمابه م َمنا كمرا لكرنرا
َعلك َمه من حال النبي -اله الله عليه والم-؟ هاا ينبغي
ر
في حليث أم المة -رضي الله تماله عنها.-
بمض الملماء علل لها الممبة ب ن المبر هي نو من ال،طن وفيه َنو ٌ من الخن كة
عله البلن وأنها لال تكون أنسب للنبي -عليه الرال والسالم -أو ألن هاا النرو
مررن ال،طررن هررو أبمررل فرري االتسررال أو إاررابة الواررخ لرره مررن غيررر -اللرره أعلررم -هررا
تمليالت لي عليها ٌ
دليل واض ٌ لكن هي لكك َر رت عنل الملماء -رحمهم الله.
ب،ي المليث السابق حليث أم المة" :كان أحب الثيال إله النبي -ارله اللره
ول ك
ال إك َله را ك
أحب الث َي ك
عليه والم -ال،ميص" وهنا فالَ " :ك َ
الله اله اللره عليره
َان ُّ
َ

والم ي رلبسه ك
الم َب َر َ " بمض الملماء فال هاا المليث حليث متنق عليه فهرو م،رلم
َ َ
عله حليث أم ارلمة مرع مرا لكرنرا فيره مرن الكرالم ويكرون هراا المرليث ك نره يمرل
حليث أم المة -رضي الله عنها -أو عله األفل هرو راجر علره حرليث أم ارلمة
وبمض الملماء حاول الجمع بين هاين المليثين أن النبي -اله الله عليره وارلم-
ال،ميص عنل نسائه يمني فري بيتره ولرال أخبررت أم ارلمة -رضري اللره
كان يلب
َ
عنها -وأما إلا كان في غير البيت فإنره -عليره الررال والسرالم -يمرب ك
المبرر ألن
ُّ
ال كمبر كمرا فلنرا فيهرا نرو مرن الترُيين والتمسرين واللره -عرُ وجرل -جميرل يمرب
الجمال.
أحب الثيال إله النبري
وبمض الملماء ي،ول إن الجمع بينهما باعتبار أن ال،ميص ُّ
اله الله عليه والم -مما يخاط منها وأما كالمبر فهو الثيال التي ال تخراط يمنري
يكون عنلنا فسمان :ثيال تكون عبار عن ٍ
رداء يمني يل َ،ه عله البرلن دون أن يكرون
ٌ
فيه خياطة وفيه ثيال فيها خياطة وي،ولون إن ال،مريص متملرق بالثيرال التري تخراط
أحب الثيال التي تخاط عنل النبي -ارله اللره عليره وارلم -هرو ال،مريص والثيرال
التي ترتلأ دون أن تخاط أح ُّبها عنل النبي -اله الله عليه والم( :المبر ) وبمض
الملماء ي،ول إن ال،ميص أحب إله النبي -اله اللره عليره وارلم -باعتبرار الررنمة
يمني :هو أحب إليه من الرداء أحب إليره مرن البررد أحرب إليره فهرو بهراا االعتبرار
ال،مرريص أفضررل لكررن باعتبررار الجررن

أو اللررون أو المرراد يكررون إن المبررر أفضررل

وبمض الملماء ي،ول ما بينهما خالف ألن النبي -اله الله عليه والم -كران يمرب

ال،ميص الاي من المبر وهاا بميل طبما الخبر -الله أعلم -بميرل يمنري علره كرل
األحوال هاا ما لكر بمض الملماء -والله أعلم.
فال المفلف فري اإلارناد الثرانيَ ( :حرل َثنََا َم رممرود ربرن َغر ري َ
الن) وهرو :مممرود برن
المر َوزي وهو :ث،رة نرُل بغرلاد وحليثره مخررج فري الكترب
غيالن الملوي موالهم ر
الستة إال أبا داوود لم يخرج له.
فالَ ( :حل َثنََا َع ربل الرزا ك ) وهو عبل الرزا بن همام الرنماني اراحب المررنف
وهو ث،ة حليثه مخرج في الكتب الستة فالَ ( :حل َثنََا ا رن َيان) وهو انيان بن اميل بن
مسرو الثوري اإلمام الجليل من أكبر حناظ اإلاالم وحليثه في الكتب الستة.
ك
السوائي وحليثه مخرج في
فالَ ( :ع رن َع رون رب كن َأبكي ج َم ري َن َة) عون بن أبي جمينة ُّ
الكتب الستة وهو ث،ة ( َعن َأبك ك
يه) أبو هو الرمابي الجليل أبو جمينة وهرو ابرن عبرل
ر
السوائي.
الله ُّ
( َف َالَ " :ر َأ ريت النبكي اله الله عليره وارلم َو َع َل ري كره حلر ٌة َح رم َرراء" فبرل للر هراا
ٌ
حليث ثابت امي
المليث

خرجه الشيخان فري ارميميهما والمفلرف -رحمره

الله -أيضا خرجه في "الجامع" بهاا المتن واإلاناد.
فالَ " :ر َأ ريت النبكي اله الله عليه والم َو َع َل ري كه حل ٌة َح رم َرراء" الملرة هري عبرار
عن لباس مكون من رداء وإزار لي

فميرا من إزار ورداء اإلزار :هو الثرول الراي

يغطي أانل البلن والرداء يكون من عله المات،ين ويغطي النرف األعله من البرلن
فالملة مركبة منهما من اإلزار والرداء وهراا دليرل علره أن النبري -ارله اللره عليره

والم -لب

اإلزار والرداء أخانا أنه لب

اإلزار والرداء لب
اآلن عنلنا
َ

ال،ميص ولب َ -عليه الررال والسرالم-
َ

اإلزار والررداء التري هري الملرة ألن أحيانرا فرل يلرب

إزارا لكن يكون ممه فميص هاا ما يسمه حلة الملرة إلا كران الررداء لري

بمخري

يضر ُّرمه علرره بلنرره يلبسرره هكرراا دون أن تكررون فيرره خياطررة يطرررل طرحرا علرره البررلن
والنرف األانل فيه إزار هاا يسمه الملة هراا أوال لرب

النبري -ارله اللره عليره

اإلزار والرداء.
والم-
َ
ثانيا :فيه انة في ها الملة وهري :حمرراء يمنري لربك

النبري -ارله اللره عليره

والم -حلة َح رم َرا َء فهاا يتملرق بلرون مرا يلبسره -عليره الررال والسرالم -بمرض مرا
ت،لم يتملق باللون بمض ما ت،لم يتملق بالماد التي انع منهرا كمرا فلنرا فري المبرر
أنها عبار عن فطن ممسن فهو يتملق بالرنة ويتملق بالماد ألنها عبار عرن فطرن
وأيضا عنلنا اآلن اإلزار والرداء واللون هو ٌ
لون أحمر.
ك
لم َمان اافيه ومن
طيب -فالَ " :ك َني َأ رنرهر إك َله َب كر كيق َاا َف ريه" يمني ك نه ينهر إله َ
هنا أخا الملماء في اللباس أنه ينبغي أن يكون اإلزار إله أنراف السافين ألنه لرو لرم
يكن كال َل َما رأأ بريق لممان اافي النبي -اله الله عليره وارلم -واري تي -إن
شاء الله.-
( َف َال ا رن َيان" :أ َر َاها كح َب َر ") فوله" :أ َر َاها" يمني أظ ُّن أن ها الملرة كحبرر وفلنرا
إن المبرر بمررض الملمرراء فيرلها ب نهررا البرررد الراي يكررون مخططررا وهراا طبمررا يتملررق
باللون وم،رود ارنيان الثروري -رحمره اللره -هنرا بيران أن النبري -ارله اللره عليره
والم -لم يلب

ها الملة الممراء التي حمرتها خالرة ألن النبي -اله الله عليه

مررنرين فنهرا عنهمرا
والم -في الرميمين رأأ علره عبرل اللره برن عمرر ثروبين م ر
وبين أنهما من لباس الكنار والملماء ي،ولرون :إن الثيرال إلا اربغت بالمررنر فإنهرا
َيضرل لونها إله الممر تكون حمرراء ف،رالوا هراا نهري وفرل جراء النهري أيضرا عرن
ك
المياار الممر وعن غيرها فالوا فيه أحاديث َتنهه عن لب األحمر والنبري -ارله
الله عليه والم -لب

حلة حمراء إلا ن،ول :لم يلب

حلة حمراء خالرة أي لم تكن

حمرتها فانية أو خالرة وإنما كانت حمراء ولكن كان يخالطها لرون آخرر إمرا ارواد
وإما بياض وليست حمرر خالررة وطبمرا هراا هرو مراهب المنابلرة والمننيرة وهرو
اختيار الشيخين -ابن تيمية -وابن ال،ريم أن المنهري عنره مرا كران حمرر خالررة ومرا
لبسه النبي -اله الله عليه والم -هو :عبار عن حل ٍة َح رم َرا َء لكن ها الملرة كانرت
مخططة وهو ما يرمي إليه كالم انيان الث ك
وري -رحمه الله لما فال" :أ َر َاها كح َب َر ".
ك
ك
يسه ربن يون َ َع رن إك را َرائك َيل َع رن َأبكي إك را َما َ
{( َحل َثنََا َعل ُّي ربن َخ رش َر ٍم َحل َثنََا ع َ
َع كن ا رل َب َر كاء رب كن َع ك
از ٍ
ل -رضي الله عنهَ -ف َالَ " :ما َر َأ ريت َأ َحلا مك َن الن ك
اس َأ رح َس َن فكي حل ٍة
َحمررراء مكر رن رار ك
رت جمترره َل َت رَضر كررل َف كريبررا مكر رن
ول اللر كره اررله اللرره عليرره واررلم إ رن َكَا َنر ر
َ
ر َ َ
َمنرركك َب ري كه")}.

ك
المرروزي لرم يخررج لره مرن
فالَ :
(حل َثنََا َعل ُّي ربن َخ رش َرر ٍمٍ) وهرو علري برن َخشررم ر
أامال الكتب الستة إال الترماي والنسائي وهو ث،رة ممرروف إلا علري برن َخشررم
المروزي حليثه مخرج لم يخرج له من أامال الكترب السرتة إال مسرلم والترمراي
ر
والنسائي مسلم أكثر عنه في امي مسلم.

ك
يسه ربن يون َ ) عيسه بن يرون برن أبري إارما السربيمي وفرل
فالَ ( :حل َثنََا ع َ
ت،لم وهو :ث،ة مخرج حليثه في الكتب الستة ( َع رن إك را َرائك َيل) وهو إارائيل بن يرون
بن أبي إاما السبيمي وهو ث،ة حليثه مخرج في الكتب الستة ( َع رن َأبكي إك را َما َ )

رن ا رل َب َرر كاء رب ك
عمرو بن عبل الله السبيمي هو :ث،ة حليثه مخرج فري الكترب السرتة ( َع ك
رن
َع ك
از ٍ
ل َف َالَ " :ما َر َأ ريت َأ َحلا مك َن الن ك
اس َأ رح َس َن فكي حل ٍة َح رم َرا َء" وهاا هو الشاهل "فكي
حل ٍة َح رم َرا َء" يمني :النبي -اله الله عليه والم -لرب الملرة الممرراء وهراا يوافرق
حليث أبي ج َمينة الراي ت،رلم والكرالم فري ممنرا كرالكالم فري السرابق والمرليث
أاال ت،لم ممنا في أول الكتال في بيران ارنة النبري -ارله اللره عليره وارلم -وفري
انة ك
شمر -عليه الرال والسالم -وفي كمال حسنه ومر ممنا.
الله بن إكي ٍ
ار حل َثنََا َعبل الرحم كن بن مه كلي حل َثنََا عبيل ك
راد
َر
َ
ر َ ر َر
ر
{( َحل َثنََا م َممل ربن َبش ٍ َ
ر َ
َعن َأبك ك
يه َع رن َأبكي كر رم َث َة -رضي الله عنهَ -ف َالَ " :ر َأ ريرت النبكري ارله اللره عليره وارلم
ر
ان َأ رخ َضر ك
و َع َلي كه برد ك
ان")}.
َ ر ر َ
َ
(حل َثنََا م َممل ربن َبش ٍ
ار) وهو :مممل برن بشرار برن عثمران المبرلي البررري
فالَ :
بنررلار حليثرره فرري الكتررب السررتة فررالَ ( :حررل َثنََا َع ربررل الررر رح َم كن ربررن َم رهر كرلي) بررن حسرران
ٍ
ارميل البررري وحليثره فري الكترب السرتة فرال:
المنبري مروالهم اإلمرام الكبيرر أبرو
الله بن إكي ٍ
(حل َثنََا عبيل ك
اد) وهو عبيل الله بن إيراد برن َل ك،ري السلواري المجلري كنتيره:
َر
َ
ر َ
أبو السليل بنت السين وحليثه مخرج عنرل اإلمرام مسرلم والترمراي والنسرائي وابرن
ماجه وأما البخاري فلم يخرج له في الرمي ك .

فالَ ( :عن َأبك ك
يه) أبو هو إياد بن كل،ي السلواي المجلي وهو ث،ة حليثه مخررج
ر
في امي مسلم والترماي والنسائي وابن ماجه ( َع رن َأبكي كر رم َث َة) أبو رمثة هو كرفاعرة
بن يثربي وهو مرن الررمابة -رضري اللره تمراله عرنهم -وفرل ت،رلم وهراا المرليث
حليث فل ت،رلم لنرا وهرو حرليث ارمي

وخرجره الترمراي ننسره فري الجرامع بهراا

اإلاناد والمتن والمليث ت،لم لنا من غير رواية عبيل الله بن إياد ت،لم لنا من روايرة
عبل الملر برن ع َميرر ولكرنرا هنرا أن هراا المرليث حرليث ارمي وفرل ارممه
إخرراج هراا المرليث ألنره يررأ أنره
جماعة من الملماء وألُم الرلارفطني الشريخين
َ
عله شررطهما وارممه غيرر واحرل مرن الملمراء كرابن كحبران والمراكم وأبرو مواره
الم كليني والنووي والاهبي وغيرهما امموا هاا المليث.
َ
ان َأ رخ َضرر ك
فال" :ر َأيت النبكي اله اللره عليره وارلم و َع َلي كره بررد ك
ان" وفري روايرة
َ ر ر َ
َ ر
َ
عبل المل بن عمير أو في بمض روايات يمنري فرال" :عليره ثوبران أخضرران" وهراا
يلل عله لب
وفل لب

أخضرر
النبي -اله الله عليه والم -للثول األخضرر مرا كران لونره
َ

النبي -اله الله عليره وارلم -األخضرر ولرب

األحمرر لكرن غيرر ال،راني
َ

بمض الملماء ي،ول األخضر هنا غير خالص وإنما هو مخطر

ألن الروايرة هنرا فرال:

"بردان" والب ررد كما لكرنا أن بمض الملماء يرأ أن البرد -يمني علمراء اللغرة -والبررد
هو الاي تكون فيه خطوط ال يسمه بردا إال إلا كان مخططا وعلره كرل هرو لرب

-

عليه الرال والسالم -األخضر ارواء األخضرر ال،راني أو علره ال،رول اآلخرر أنره هرو
األغلب في الثول ألنه ما عبر عنه باألخضر إال ألنه األغلب -والله أعلم.

{(حل َثنََا َعبل بن حمي ٍل َف َال :حل َثنََا َعنان برن مسرلك ٍم حرل َثنََا َعبرل ك
اللره ربرن َحس َ
ران
ر
َ
َ
َر
َ
ر
ر ر
ر
ا رلمنرب كري َعن جل َتي كه دحيب َة وع َليب َة َعن َفي َل َة بكنر ك
رت:
رت َم رخ َر َم َة -رضي اللره عنهراَ -فا َل ر
ر ر
ر َ ر َ رَ َ رَ
َ َ ُّ
"ر َأيت النبكي اله الله عليه والم و َع َلي كه َأامال م َليئ َتي كن َكَا َن َتَا بك َُ رع َنرر ٍ
ان َو َفرلرر َن َن َضر رتره.
ر
َ ر
َ
َ ر ر َ
وفكي ا رلم كل ك
يث فكر ٌة َط كوي َل ٌة")}.
َ
َ
(حل َثنََا َع ربل ربن ح َم ري ٍل) وهو عبل بن حميل بن
طيب -فال الترماي -رحمه اللهَ :-
نرر ال َكشي أو ال َكسي أبو مممل حليثه مخرج في امي مسلم وفي الترماي وفي
البخاري تملي،ا فالَ ( :حل َثنََا َعنان ربن م رسلك ٍم) الرنار حليثه مخرج في الكتب السرتة
وهو من أكابر المناظ.
فال( :حل َثنََا َعبل ك
اللره ربرن َحس َ
ران ا رل َمنر َب كرر ُّي) عبرل اللره برن حسران المنربرري يل،رب
ر
َ

ك
بمتري

المافظ ابن حجر لكر في الت،ريب أنه م،بول لمرالا؟ لري

لره مرن المرليث

إال ال،ليل ولم يثبت فيه ما يتر من أجله حليثره وال فري التوثيرق مرن أحرل مرا وثرق
فهو يجمله م،بوال بممنه أنه إلا وجل من يتابمه ارت،ه حليثه وفبكل وإلا لم يوجل من
يتابمه يكون لين المليث طبما عبل الله بن حسان هنا لم يتابمه عله الرواية أحل هرو
الاي تنرد بها لكن مع لل المافظ بن حجر فري النرت لمرا جراء عنرل هراا المرليث
فال :إاناد ال ب س به يمني :إاناد حسن أو جيل فال :إاناد ال ب س به والراهبي
لكر في الكاشف أن عبل الله بن حسان هاا ث،ة.
رحمه اللهَ -طبما هاا التوثيق -والملم عنل الله -يمكن وث،ه الراهبي ألنره روأ عنره جماعرة
الروا عنه من فيرل إنره ال
وفيهم ث،ات وأظن إن إما خانتني الااكر لملي أراجمه من ُّ
يروي إال عن ث،ة يمني عبرل اللره برن حسران روأ عنره جماعرة روأ عنره فريرب مرن

خمسررة عشررر وأكثررر راوي لررو مررا روأ عنرره إال راوي أو اثنررين ي،ررول ل ر روأ عنرره
جماعة ف ظن والله أعلم أن فيهم من فيل إنه ال يروي إال عن ث،ة ولمل الاهبي ر
إن ما
خال ظني لمل الاهبي يمكن بنه عله هاا خااة في الطب،ات المت،لمة نوعا ما.
فالَ ( :ع رن َجل َت ري كه د َح ري َب َة َوع َل ري َب َة) عنلنا كلمة "ع َل ري َب َة" هنا خطر "د َح ري َبر َة" خطر
الروال انية يمني " د َح ري َب َة وانية" وهما :بنتا ع َل ري َبة وهاا الاي لكر في "تمنة
األشراف" المافظ المناري -رحمه الله -وهو أيضا في جامع الترمراي ننسره علره
الوجه الرمي

"دحيبة وانية" فكلمة "عليبة" خط فري الشرمائل اللره أعلرم ممرن

الخط ؟ لكن خط وهما ابنتران أو أختران إحرلاهما تسرمه ارنية واألخررأ دحيبرة
أبوهما عليبة هكاا ورد في جامع الترمراي دحيبرة وارنية وفري "تمنرة األشرراف"
أيضا لكرر أن فري الشرمائل والجرامع دحيبرة وارنية إلا فاإلارناد هنرا فيره غلر

هري

جاءت هكاا في الرواية لكنها خط في الرواية ممن؟ الله أعلم.
طبما انية تنرد بالرواية عنها عبل الله برن حسران ولكرر المرافظ ابرن حجرر أنهرا
م،بولة والاهبي لكرها في الميُان ب نها من المجهوالت ودحيبة أختها دحيبة بنرت
عليبة المنبرية أختها أيضا نن

ال،ضية وكالهما لكر المافظ فال إنها م،بولة عنهما

كل واحل لكر أنها م،بولة والاهبي لكر كل واحل منهما في المجهوالت في ميُان
االعتلال في فسم المجهوالت وابن حبان لكرهما في ث،اته فمبل الله برن حسران لرو
كان ث،ة كنا فلنا إن دحيبة وعليبة انضمت روايترا بمضرهما إلره بمرض فتماضرلتا وشرل
بمضهما بمضا لكن عبل الله بن حسان لم يثبت توثي،ه عن أحل من أهل الملم -والله
أعلم -ولهاا يب،ه هاا اإلاناد عله ظاهر وأنه إاناد فيه جهالة.

فالَ " :ر َأ ريت النبكي اله اللره عليره وارلم َو َع َل ري كره َأ را َرمال م َلي َتَر ري كن" المليتران تثنيرة
ملية وملية تررغير َمرال أارلها كانرت مرالء وحرافت الهمرُ تخنينرا ثرم ارغرت
مالء عله ملية ثم ثنيت فرارت مليتين فرالَ " :و َع َل ري كره َأ را َرمال م َلي َتَر ري كن" واألارمال
َ
جمررع اررمل وهررو الثررول َ
والخ َلر رق :هررو البررالي ال،ررليم ف اررل الكررالم عليرره
الخلررق
مليترران أار ٌ
رمال لكنهررا أضررينت الرررنة إلرره الموارروف فكانررت إضررافة بيانيررة وممنرره
الكالم هنا أنه رأأ النبي -اله الله عليه والم -وعليه مالءتان يمني :عليه ثوبان -
عليه الرال والسالم -يمني المالء هو الثول الاي يرترلأ بره مرالء هراا طيرب
أامال أي :أنهما فليمتان بال كي َتان.
عليه مالءتان هاتان المالءتان وانهما ب نهما ر
فررالَ " :كَا َن َتررا بك َُ رع َنررر ٍ
ان" أي كانتررا َمررربغوتين بُعنررران " َو َفررلرر َن َن َض ر رته" أي وفررل
َ
ننضت ها األامال الُعنران أي أنه من فكرلم هراتين المليترين لهرب الُعنرران ولرم
يبق إال األثر اليسير كل،لم ما لبسه النبي -اله الله عليه والم -وهراا المرليث يرلل
َ
عله لرب

النبري -ارله اللره عليره وارلم -للمرالء ويرلل علره أنره -عليره الررال

والسالم -يلب

الثرول َ
الخ َلر رق وهرو الثرول البرالي -عليره الررال والسرالم -وهراا

لكمال تواضمه -اله الله عليه والم وزهل .
يل حرل َثنََا بك رشرر برن ا رلم َنضر كل َعرن َعب كرل ك
رم ٍ
{(حل َثنََا ف َتيبة بن ا ك
ران رب ك
اللره رب ك
رن ع رث َم َ
رن
ر ر
َ
َ
ر
رَ ر َ
رال رارول ك
خ َثي ٍم َعن ا كم ك
يل رب كن ج َب ري ٍر َع كن ا رب كن َعب ٍ
اس -رضي اللره عنهمراَ -ف َ
اللره
ر
رالَ :ف َ َ
ر َ
ك
راض مكرن الثي ك ك
يهرا
بس َرها َأ رح َيراؤك رم َو َكَننروا ف َ
اله الله عليه والمَ « :ع َل ريك رم بكا رل َب َي ك َ َ
رال ل َي رل ر
َم رو َتاك رم َفإكن َها مك رن َخ ري كر ثك َيابكك رم».

َحل َثنََا م َممل ربن َبش ٍ
ار َحل َثنََا َع ربل الر رح َم كن ربن َم ره كلي َحرل َثنََا ار رن َيان َعر رن َحبك ك
يرب
ب كن َأبكي َثابك ٍ
ت َعن ميم ك
يب َع رن َام َر َ رب كن جنررل ٍ
ون رب كن َأبكي َشبك ٍ
ل -رضي الله عنهَ -ف َال:
ر َر
ر
َف َال راول ك
راض َفإكن َهرا َأ رط َيرب َو َأ رط َهرر َو َكَننروا
الله اله الله عليه والم« :ا رل َبسروا ا رل َب َي َ
َ
ك
يها َم رو َتاك رم»)}.
ف َ

فال( :حل َثنََا ف َتيبة بن ا كم ٍ
يل) فتيبة بن ارميل برن َجميرل برن َطريرف البغالنري مرر
َ
رَ ر َ
كثيرا وفلنا شيخ األئمة الستة فالَ ( :حل َثنََا بك رشر ربرن ا رلم َنضر كل) وهرو بشرر برن المنضرل
الرفاشي وهو إاماعيل البرري وحليثه في الكتب الستة ( َعن َعب كل ك
الله رب كن ع رث َم َ
ان رب كن
ر ر
خ َثي ٍم) وهو الو من أهل مكة فالَ ( :عن ا كم ك
يل رب كن ج َب ري ٍر) اإلمام الشهير.
ر
ر َ
هاا اإلاناد ت،لم وفلنا هاا اإلاناد إارناد ارمي

المرليث ارمي

ألن هراا

جُء من المليث الاي مر ممنا فلنا :هو إاناد امي إن الم مرن علرة الوفرف ألن
مممرا روا موفوفا -والله أعلم -أو إاناد حسن عله اعتبار أن عبرل اللره برن عثمران
بن خثيم الو .
هرراا المررليث فيرره فررول النبرري -اررله اللرره عليرره واررلمَ « :-ع َلر ريك رم بكا رل َب َير ك
راض مكر َن
ك
الثي ك ك
يها َم رو َتاك رم َفإكن َها مك رن كخ ري كر ثك َيابكك رم» هاا فيره المرث
بس َها َأ رح َياؤك رم َو َكَننوا ف َ
َ
ال ل َي رل ر
عله لب

متملق باللون وهراا المرليث هروٌّ :
حرث مرن النبري -
الثيال البيض وهاا
ٌ

اله الله عليه والم -لكرن لري فيره ٌ
ن،رل أن النبري -ارله اللره عليره وارلم -لرب
األبيض وهاا كما مر ممنا في مس لة مماثكلة أن بمض الملماء يسرتللون بره ألن النبري
اررله اللرره عليرره واررلم -إلا أمررر بشرريء ينملرره -عليرره الرررال والسررالم -إال مررا دلخارج من لل
اللليل عله أنه
ٌ

وفل ثبت في ارمي البخراري مرن حرليث أبري لر -

ثرول أبريض
رضي الله عنه -أنه دخرل علره النبري -ارله اللره عليره وارلم -وعليره ٌ
فثبت بهاا أن النبي -اله الله عليه والم -لب

ثوبا أبيض يمني هو لب

وحرث -

اله الله عليه والم -عله اللب .
(حل َثنََا م َممل ربن َبش ٍ
(حرل َثنََا َع ربرل
رار) وهراا مرر كثيررا فرالَ :
المليث الثاني فالَ :
ك
مروا فريبا فالَ ( :ع رن
الر رح َم كن ربن َم رهلي) فالَ ( :حل َثنََا ا رن َيان) وهو الثوري وهفالء ُّ
يب ب كن َأبكي َثابك ٍ
ت) ال تخلطو بمبيب بن الشهيل هاا حبيب بن أبري ثابرت الكروفي
َحبك ك ر
وهو :ث،ة إال أنه يلل

ويرال كثيرا وحليثه مخرج في الكتب الستة.

فالَ ( :عن ميم ك
ون رب كن َأبكي َشبك ٍ
يب) وهو :ميمرون برن أبري شربيب الر َبمري الكروفي
ر َر
وهو :الو كثير اإلراال خرج له أامال السنن واإلمام مسلم -رحمه الله -في
اميمه وأما البخاري فلم يخرج له في الرمي .
( َع رن َام َر َ رب كن جنررل ٍ
ل) ابن هالل ال َنرُاري الررمابي الممرروف وهراا المرليث
خرجه بهاا المتن واإلاناد وهو مخرج أيضا عنل
في جامع الترماي من غير تناوت
َ
النسائي وابن ماجه واإلمام أحمل من حليث انيان الثوري -رحمه الله -واممه
الترماي في الجامع واممه الماكم في المستلر .
اإلشكال في المليث في رواية ميمون بن أبي شبيب عن امر برن جنرلل هرل
هي مترلة أو غير مترلة؟ َلكر فيه كالما لل َنالس -رحمه الله أنه لم يخ َبرر أحرلا لكرر
اما ميمون من أحل من أامال النبي -اله الله عليه وارلم وهراا بهراهر يرلل
عله االن،طا بين ميمون وبينه ولكن يبلو أن هاا الكالم فيره ت مرل واري تي -إن شراء
الله.-

أوال :اإلمام مسلم -رحمه الله -خرج في اميمه في مواضع عل رواية ميمون
بن أبي شبيب عن عمران بن حرين -رضي الله تماله عنه -إلا ارمع مرن أارمال
النبي -عليه الرال والسالم -امع من عمران بن حرين وعليه فسماعه من امر
غير بميل ألن امر توفي انة ثمانية وخمسين وعمران توفي انة اثنرين وخمسرين
بررري وارمر نرُل فري البررر اركن البررر
فهو أدر امر بن جنلل ثم هرو
ٌّ
يخررج لره مسرلم
فالل،اء احتماله فوي مثل عمران -رضي اللره عنره -عمرران وإن لرم
ر
لنهة اما ولكن كون عمران في البرر وهاا في البرر وأدركه إدراكا بينرا ممنرا
فل يكون روأ عنه يمني ال،رائن فوية فري روايتره عنره وتررمي المراكم والترمراي
هاا أيضا ي،وي أنه امع منه ألن هاا يمتبر من إثبات السما الضمني ألنه لما حكم
عله المليث ب نه امي ممنا تضمن لل المكم عله اترال إاناد ويشرهل هراا
وي،ويه ويبين أن كالم ال َنالس إما أنه فل علم بمل لل

وأن ها رواية أخرأ أو إلره

آخر أو لره توجير ٌه آخرر أن النسرائي فري السرنن الكبررأ لمرا لكرر المرليث روأ عرن
النالس أنه ا ل يميه بن اميل ال،طان عن علم كتابته لمليث ارمر هراا مرن روايرة
أبي فكالبة عن أبي المهلب عن امر بن جنلل التي هي رواية أخرأ لهراا المرليث
ف،ال :ااتغنيت بمليث ميمون بن أبي شريبة عرن ارمر ترر تلر الروايرة مرن أجرل
مالا؟ لم يملث بتل من أجل ها فيميه برن ارميل ال،طران متشرلد ممنرا أن هرا
الرواية لو لم تكن اميمة عنل ألخا الرواية األخرأ.
ثم هاا المليث حته لو فيه ان،طا له متابع المرليث جراء مرن روايرة أبري فالبرة
عن أبي المهلرب عرن ارمر برن جنرلل وجراء مرن روايرة أبري فالبرة عرن ارمر برن

جنلل لكن أبرا فالبرة لرم يسرمع مرن ارمر كمرا نرص عليره علري برن المرليني هراان
وجهان في الرواية أامهما أبي فالبة عن امر بلون لكر أبي المهلب هرا الروايرة
يسرمع مرن
عله الوجه الررمي التري عليهرا عامرة الرروا هرا الروايرة أبرو فالبرة لرم
ر
امر ان،طا يسير ألنه أدركه لكن لم يسمع منه مرع روايرة ميمرون برن أبري شربيب
وكالهما برريان ميمون وأبي فالبة برريان والمروي عنه برري وهاا لرو فرضرنا
ان،طاعرا فرري ميمررون هرراا ان،طررا يسررير مررع ان،طررا يسررير يتماضررل الطري،رران ويرت،رري
المليث إله أن يكون حليثا اميما.
ك
يهرا َم رو َتراك رم» وهراا
وهاا فال فيه« :ا رل َبسوا ا رل َب َي َ
اض َفإكن َها َأ رط َهر َو َأ رط َيب َو َكَننروا ف َ
مثله مثل المليث السابق في األ رمر بلب ك البياض.
{( َحل َثنََا َأ رح َمل ربن َمن كي ٍع َحل َثنََا َي رم َيره ربرن َز َك كَريرا رب ك
رن َأبكري َزائكرلََ َ َحرل َثنََا َأبكري َعر رن
ب ب كن َشيب َة َعن ا كني َة بكنر ك
رت َشيب َة َعن َعائك َشر َة – ك
رتَ " :خ َرر َج
رضري اللره عنهرا َفا َل ر
ر
رَ
ر َ
رَ
م رر َم ك ر
راول ك
ات َغلََ ا ٍ َو َع َل ري كه مك رر ٌط مك رن َش َم ٍر َأ راو َد")}.
الله اله الله عليه والم َل َ
َ
ك
(حل َثنََا َي رم َيه ربن َز َك كَريا رب ك
رن
(حل َثنََا َأ رح َمل ربن َمني ٍعٍ) وفل ت،لم فبل فليل فالَ :
فالَ :
َأبكي َزائكلََ ََ) وهو :ابن أبي زائل الهمااني الكوفي وحليثره مخررج فري الكترب السرتة
ب رب ك
وأبو زكريا أيضا حليثه مخرج في الكتب الستة ( َعر رن م ررر َم ك
رن َشر ري َب َة) ومررمب
السنن األربمة ( َع رن
بن شيبة بن جبير المبللي وحليثه مخرج في امي مسلم وفي ُّ
ا كني َة بكنر ك
رت َش ري َب َة) وهي انية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلمة الم رب َلَ رية لها رؤية من
َ
النبي -اله الله عليه والم -وفل ورد اماعها من النبي -عليره الررال والسرالم-
وحليثها في الكتب الستة ( َع رن َعائك َش َة -رضي الله عنها.)-

وهاا المليث فل خرجه اإلمام مسلم -رحمه الله -في اميمه مرن روايرة عرن
طريق يميه بن زكريا بن أبي زائل لكنه زاد فيه فال" :وعليره مكررط مرحرل" فرُاد فيره
كلمة "مرحل" والمرحل هو الاي عليه تراوير الرحل ولي

الراحلة الرحل هو ما

يوضررع علرره اإلبررل ليركررب عليرره الراكررب هرراا يسررمه الرحررل الخشررب عبررار عررن
خشب الثول هاا عليه اور للرحرل ولري

للراحلرة يمنري لري

للميروان وخررج

اإلمام مسلم هاا المليث أيضا من رواية مممل بن بشر عن زكريا بن أبي زائل وفي
آخر " :فجاء المسن بن علي بن أبي طالب -رضي الله تمراله عنره -ف دخلره النبري -
اله الله عليره وارلم -فيره وتبمره المسرين فرلخل ثرم جراءت فاطمرة -رضري اللره
عنها -ف دخلها النبي -اله الله عليه والم -ثم جاء علي بن أبي طالب ف دخله ثم
تال فرول اللره تمراله﴿ :إكنمرا ي كريرل اللره ل كي ررا كهب َعرنكم الررج َأ ره َرل البي ك
رت َوي َطه َررك رم
َر
ر َ
َ
َ
َت رط كهيرا﴾ [األحُال ]33 :وهاا هو المليث المشهور عنل الملماء بمليث الككساء.
فالَ " :خرج راول ك
ات َغرلََ ا ٍ َو َع َل ري كره مك ررر ٌط مكر رن َشر َم ٍر
الله اله الله عليره وارلم َل َ
َ َ َ
َأ راو َد" عنلنا المرط ما هو المرط؟ المرط هو :عبار عرن كسراء واارع ارواء وضرع
إزارا أو وضع رداء هو عبار عن كساء وااع أما الماد التي انع منها فل يكون من
اوف فل يكون من فطن فل يكون من أي شيء لم يملد وفولره" :أارود" أارود
ك
ك
للشمر؟ ومالا يكون الممنه؟.
للمرط أو انة
هنا هل هي انة
" َو َع َل ري كه مك رر ٌط مك رن َش َم ٍر َأ راو َد" أ رع كر ربها.

{}...

ك
الررف هاا وج ٌه ب،ي الثاني :هاا إعرال امي
ألنه ممنو من

ب،ي الثاني.

ٍ
حينئرا
" َو َع َل ري كه مك ررر ٌط مكر رن َشر َم ٍر َأ رارو َد" أارود إمرا أن تكرون ارنة لشرمر وتكرون
"أاود" هنا :مجرور بالنتمة نيابة عن الكسر ألنه ممنو من الرررف ويمتمرل أن
يكون "أاود"انة ويكون مرفوعا وعالمة رفمه الضمة ولرم ينرون ألنره ممنرو مرن
الررف هل الممنه يختلف أو ال يختلف؟
لما ي تي عنلي "مرط" عنلي كساء هرو مررنو مرن شرمر أارود مرالا اريكون
لون الكساء؟ يرير هنا أحمرر وال أبريض؟ أارود الممنره واحرل مرا يختلرف الممنره
يمني المفدأ واحل أن هاا الكساء مرنو مرن شرمر أارود إلا لرون الكسراء مرا هرو؟
أاود ما يختلف وهاا يرلل علره أن النبري -ارله اللره عليره وارلم -لرب

مرا لونره

أاود وثبت أيضا أن النبي -اله الله عليه والم -كما في عمامته أنه -عليه الرال
والسالم -لب

الممامة السوداء إلا لب

النبي -اله الله عليه والم -األاود وإن

كان األبيض هرو المنضرل ولكنره لبسره كمرا لرب

األخضرر كمرا لرب

األحمرر -عليره

الرال والسالم -وهاا واض .
بن َأبكي إكاما َ َعرن َأبك ك
يره
ر
ر َ
ر

ك
ك
يع َحل َثنََا يون
يسه َحل َثنََا َوك ٌ
{( َحل َثنََا يواف ربن ع َ
َع كن الشمبكي َعن عرو َ ب كن ا رلم كغير ك ب كن شمب َة َعن َأبك ك
يه -رضي الله عنهَ -أن النبكي اله
ر
رَ
ر
َ ر
ر ر َ ر
الله عليه والم َلبك َ جبة رومكية َضي ََ ،ة ا رلكم ري كن)}.
ك
الُهري
يسه) وهو :يواف بن عيسه بن دينار ُّ
هنََا أوال فالَ :
(حل َثنََا يواف ربن ع َ
ك
يرع)
(حرل َثنََا َوك ٌ
وحليثه مخرج عنل الشيخين وفي الترماي والنسائي وهو ث،رة فرالَ :
وهو ابن الجرال بن ملي الرؤااي وهو ث،ة وحليثه مخرج في الكتب الستة وفل مرر

فررالَ ( :حررل َثنََا يررون

رما َ ) مررر فريبرا ( َعر رن َأبكير كره) وهررو أبررو إاررما
ربررن َأبكرري إك رار َ

( َعر ك
رن

الش رمبكي) عامر بن شراحبيل الشمبي الكوفي حليثه في الكترب السرتة ( َعر رن ع ررر َو َ رب ك
رن
ا رلم كغ َير ك رب كن ش رم َب َة) الث،ني الكوفي وحليثه في الكتب الستة.
رما َ
ربن َأبكري إك را َ

(حل َثنََا يون
اإلاناد هنا أوال أنبه فيه إشكال في اإلاناد فولهَ :
َعن َأبك ك
يه) كلمة "أبيه" هنرا ليسرت فري جرامع الترمراي خررج المرليث الترمراي فري
ر
الجامع ولم يكن في إاناد لنهة "أبيه" وهو أيضا موافق لما في مسرنل اإلمرام أحمرل
الاي روأ المليث عن وكيع ولم َياكر فيه وكال اإلمام أحمل -رحمه الله -فري
المسرنل ننسره فرري موضرع آخررر روأ المرليث عرن وكيررع عرن يررون

فرال :اررممت
عرن

الشمبي وأبو داود -رحمه الله -في السنن خرج المليث عن عيسره برن يرون
أبيه الاي هو عنلنا فري اإلارناد يرون عرن الشرمبي لري فيره كلكرر ألبري إارما

والمليث طبما هاا مخرج في الرميمين ولكن من روايرة مسررو عرن المغيرر برن
شمبة -رضي الله عنه -وهاا المليث لكر بمضهم أنه متواتر لكثرر طرفره ومخررج
في الرميمين وهو حليث طويل فيره فررة مسر النبري -ارله اللره عليره وارلم-
عله الخنين "وكان في انر" كما ثبت في الررميمين وجراء فري بمرض الروايرات
وعليه ف،ولرهَ " :أن النبكري

عنل أبي داود وأحمل ومال وغيرهم أنها كانت غُو تبو
اله الله عليه والم َلبك َ جبة رومكية يمني أنه لب في السنر هراا وارد فري السرنر

لكن هل النبي -اله الله عليه والم -فال هي متمينر ٌة فري السرنر؟ مرا فرال هراا هرو
ثبت أنه -عليه الرال والسالم -لب

جبة ما هي الجبة؟

الجبة :هي عبار عرن ثرول اروف يلرب

فرو الثيرال أو هرو عبرار عرن ثروبين

ٍ
فطن تلرب
بينهما فطن يمني بينهما حشو
رومكية" وفي أكثرر الروايرات فري الررميمين وفري غيرهمرا "أنره لربك

هراا يطلرق عليره أنره جبرة وفولره" :جبرة
جبرة شرامية"

ك
الررنع وال
الروميررة نسرربة إلرره الررروم والشررامية نسرربة إلرره الشررام الرراي هررو :مكرران ُّ
تمارض بين الروايتين ألن الروم كانوا فل ملكوا الشرام واركنوها وهرا تررنع فري
بالدهم فالنبي -اله الله عليه والمَ " -لبك َ جبرة رومكيرة َضري ََ ،ة ا رلكمر ري كن" اارتناد
بمررض الملمرراء مررن فولررهَ " :ضرري ََ ،ة ا رلكم ر ري كن" أن األاررل فرري الجبررة أن تكررون وااررمة
الكمين ولكن النبي -اله الله عليه والم -الجبة التي لبسرها واحتراج إلره ملبسرها
كانت ضي،ة الكمين فهاا أوال دليل عله أن النبي -اله الله عليه والم -لب
من أنوا الثيال وهو الجبة وهرو مرا يلرب
يمتاج الناس فيها إله اللفء لب

نوعا

فرو الثيرال وخاارة فري األوفرات التري

جبة فو ثيابه.

ك
الكمين
والثاني :أن الجبة التي لبسها النبي -اله الله عليه والم -كانت ضيَ ،ة
هاا دليل عله جواز لباس ما كان ضريق الكمرين ولهراا كران النبري -ارله اللره عليره
واررلم -لمررا أراد أن يتوض ر خل َمهررا كرران ضرري،ا ال يسررتطيع النبرري -اررله اللرره عليرره
والمَ -ف رس َرها إله أن يغسل -عليه الرال والسالم -لراع ريره وبهراا يتبرين -إن شراء
الله -ممنا هاا المليث وننتهي من لباس النبي -اله الله عليه والم.-
ك
والله تماله أعلم واله الله والم عله نبينا مممل وعله ك
وامبه أجممين.
آله
حنهكم الله والسالم عليكم ورحمة ك
الله و َب َركاته.

السالم عليكم ورحمة ك
الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الررحيم الممرل للره رل المرالمين وارله اللره وارلم وبرار
عله عبل الله وراوله نبينا مممل وعله آله وامبه أجممين أما بمل.
فنواال ال،راء في كتال "الشمائل النبوية".
{الممل للره وارله اللره وارلم علره نبينرا مممرل وعلره آلره وارمبه أجممرين
وبمل.
ك
رارول ك
ك
ك
عليره
اللره ارله اللره
عريش
فال -رحمه اللره تمراله( :-برال مرا جرا َء فري
والم:
حل َثنََا ف َتيبة بن ا كم ٍ
يل َحل َثنََا حماد برن زيرل عرن أ ُّيرول عرن مممرل برن اريرين
َ
رَ ر َ
ران ممشر َ ،ك
فال :كنا كعنررلََ َأبكي هرير َ رضري اللره عنره و َع َلي كره َثوب ك
ان مكر رن َكَتران َفر َت ََمخ َ فري
َ ر رَ
َ
َ رَ
ك ك
ك
ك
ك
ك
يمرا َبر ري َن
أحلهماَ .ف ََ ،الَ :ب رخ َب رخ َي َت ََمخ َأبو ه َر ري َر َ فه ا رل َكتان َل َ،لرر َر َأ ريتني َوإكنري ألَخ ُّرر ف َ
ول ك
مكنر َب كر را ك
الله اله الله عليره وارلم وح رج َرر ك َعائك َشر َة رضري اللره عنهرا َم رغ كشر ايا َع َلري
َ
َف َي ك
جيء ا رل َجائكي َف َي َضع كر رج َله َع َله عن ك،ي ي َرأ َأن بكي جنونا َو َما بكي جنرون و َمرا هرو إكال

ا رلجو )}.
عيش راول ك
فال الت ك
ك
اللره -ارله اللره عليره
رماي -رحمه الله( :-بال ما جا َء في
ك
انة عيش راول الله -اله الله عليه وارلم واإلمرام
والم )-أي :بال ما جا َء في
رحمه الله -ع،ل بابا ها هنا وفبل نهاية الكتال ب ربمة أبوال ع،ل أيضا كتابرا أو بابرابهاا االام لكن لكر فيه تسم َة أحاديث وأما هنا فاكر حليثين وفل اختلنرت بمرض

النُُّّسخ واألشهر أن البال األول هنا والبال األخير :الثاني فبل نهاية الك َتَرال ب ربمرة
أبوال لكن في بمض النُُّّسخ جاء البال الثاني ع،ب هاا البال مباشر وعله كل هو
ٍ
ٍ
واحل واختلف الناس هرل هراا مرن الترمراي -رحمره اللره-؟ وفرال
باام
ع،ل بابين
بمضهم من النُُّّسال ولكن هاا لي

عليه برهان وتكلف فوم في التنريق بين ال َبرا َب ري كن

تكلف فوم أو بمض ُّ
الشرال تكلنوا في التنريق بين  -البرابين بكرالم يغلرب عليره عرلم
المطاب،ة لما فيه مضمون البابين -والله أعلم.
رم ٍ
فال( :حل َثنَا ف َتيبرة برن ا ك
يل) وفرل ت،رلم ممنرا كثيررا وهرو شريخ للترمراي فرال:
َ
رَ ر َ
(حل َثنََا حماد بن زيل) حماد بن زيل بن درهم فل مر ممنا يروم أمر
َ

وهرو مرن الث،رات

األثبات المناظ الكبار مع أنه كان أعمه ولكن لكروا أنه يمر فري المرليث كمرا يمرر
الماء (عن أيول) وهو أيول بن أبي تميم السختياني وفل ت،لم أم .
(عررن مممررل بررن ارريرين) وهررو :مممررل بررن ارريرين األنررراري أبررو بكررر اإلمررام
الممروف وهاا إاناد رجاله كلهم مخرج لهرم فري الكترب السرتة والمرليث خرجره
الترماي في جاممه أيضا وخرجه اإلمام البخاري في اميمه من حليث اليمان برن
حرل عن حماد بن زيل بهاا اإلاناد المليث امي لوجود في ارمي البخراري
بار عليه.
وبافي اإلاناد ال غ َ
ران ممشر َ ،ك
فال( :كنا كعنررلََ َأبكي هرير َ رضي الله عنره و َع َلي كره َثوب ك
ان) ممشر،ان :تثنيرة
َ ر رَ
َ
َ رَ
ممشق والممشرق :هرو الثرول الراي اربكغ برالطين األحمرر ألن الطرين األحمرر هرو
المشررق فررالَ ( :فر َت ََمخ َ فرري أحررلهماَ .ف َ،ر َ
رخ َبر ر
رالَ :بررخٍٍ َبررخٍٍ ) أو َبر ر
رخ يمنرري يجرروز تنرروين
االثنين ويجوز تنوين األول وإاكان الثاني ويجوز أن يكون كالهما مسكنا وأيضرا

فيه لغات أخرأ وها الكلمة ت،ال عنرل التمجرب مرن الشريء أو اارتمهام الشريء أو
عنل الرضا بالشيء ت،ال ها الكلمة.
(ي َتَمخ َأبو هرير َ فكه ا رل َكت ك
األشرجار ينبكرت
ان) طبما الكتران :هرو نرو مرن أنروا
َ
َ رَ
َ َ
وهرو مرن أعلره أنروا المالبر

فرال:

باورا وبراور ممروفرة تررنع منهرا المالبر
(ي َتَمخ َأبو هرير َ فكه ا رل َكت ك
ان) أي أنه يخرج ما في أننه فري هرا الثيرال وهراا دليرل
َ رَ
َ َ
ك ك
ك
ٍ
ٍ
يمرا َبر ري َن
عله أنه في
عيش رغيل ثم تاكر حاله السابق فالَ ( :ل َ،لرر َر َأ ريتنري َوإكنري ألَخ ُّرر ف َ
ول ك
مكنر َب كر را ك
الله اله الله عليره وارلم وح رج َرر ك َعائك َشر َة رضري اللره عنهرا َم رغ كشر ايا َع َلري
َ
َف َي ك
جيء ا رل َجائكي) الجائي :اام فاعل مرن َجرا َء ( َف َي َضرع كر رج َلره َع َلره عن ك،ري) أي :علره
الرفبة (ي َرأ َأن بكي جنونا) يه ُّن أن بي جنونا والمراد به « :الرر » ألن الررر نرو
من أنوا ك الجنون لكن لي من الجنون المطبق (وما بكي جن ٍ
ون و َما هو إكال ا رلجو )
َ َ
يمني أنه كان يس ،من الجو .

فإن فال فائل :ما عالفة ها بميش راول الله -ارله اللره عليره وارلم-؟ الراي
يس ،من الجو هو أبو هرير ولي

النبري -ارله اللره عليره وارلم -فلمرالا أور َد

المفلف في هاا البال؟ والجوال :أن المفلف أور َد هاا البال في بيان عيش النبي -
اله الله عليه وارلم -ألن كرون أبري هريرر -رضري اللره َعنره -يبلرغ بره الجرو هراا
الم رب َلغ وهو بجوار حجر النبي -اله الله عليه والم -ويس ،من الجو والنبري -
اله الله عليه والم -عنل فلر علره إغاثتره أن هراا غيرر ممكرن فري حرق النبري -
اله الله عليه والم -إلن ما تر النبي -ارله اللره عليره وارلم -إغاثتره إال ألن -
عليه الرال والسالم -ال يجل ما يغيثه به ويشهل لهاا ما ثبت في الررمي فري فررة

خروج النبي -ارله اللره عليره وارلم -مرن بيتره فوجرل أبرا بكرر وعمرر -رضري اللره
عنهما -فس لهما :ما أخرجكم؟ فالوا :ما أخرجنا إال الجو ف خبرهم النبري -ارله
الله عليه والم -أنه ما أخرجه إال الجو ولهراا فرال الملمراء :إن النبري -ارله اللره
عليه والم -مع كونه رءوفا رحيما ب مته -عليه الرال والسالم -وكونره أيضرا كريمرا
ال يمكن أن يل َ أبا هرير -رضي الله تماله عنه -يس ،من الجو ويغمره عليره وال
يغيثه راول الله -اله الله عليه والم -وما لا إال ألنه -عليره الررال والسرالم-
ال يجل ما يغيث به أبا هرير فلل لل عله أن المالة التي كانت عليها راول اللره -
اله الله عليه والم -كانت حال الجو وعلم ال،لر عله إغاثة مثل أبري هريرر -
رضي الله عنه -وهاا مناابة إيراد هاا المليث في هاا البال.
الض َبمي عن مال ك بن ٍ
دينار فالَ :ما َشبك َع
(حل َثنََا ف َت ري َبة َحل َثنََا جمنر بن اليمان ُّ
{ َ
لله اله الله عليه والم مكن خب ٍُ َف و َلم ٍم إكال َعله ض َن ٍ
راول ا ك
ف.
ر
ر ر
َ
َف َال مال ك بن دينار :ا َ رلت رجال مكن َأ رهر كل الب ك
اد َي كرةَ :مرا الضر َنف؟ َف ََ ،
َراو َل
رالَ :أ رن ي َتنَ َ
َ
ر
َ
َ
َ
َم َع الن ك
اس)}.
الضر َبمي) بضرم
(حرل َثنََا جمنرر برن ارليمان ُّ
(حل َثنََا ف َت ري َبرة) وفرل ت،رلم فرالَ :
فالَ :
الضاد وفت الباء وفل خررج لره اإلمرام مسرلم وأارمال السرنن وهرو ارلو

فرال:

(عن مال بن دينار) وهو مال بن دينرار السرامي النراجي البررري الُاهرل وهرو ث،رة
خرررج لرره أاررمال السررنن والبخرراري تملي،ررا ولمررل المفلررف أورد هرراا المررليث
الُهرراد ينااررب هرراا البررال وتنسررير
المراررل ألن راويرره وهررو مالر بررن دينررار مررن ُّ

للمليث فل يكون هو األفرل في التنااير لمرالا ؟ ألنره كران ممن ايرا بهراا األمرر وهرو
الُهل واإلنسان أو المالم إلا كان ممن ايا بشيء فلم عله فول غير ممن لم يم َن به.
الُهل" عن أبي عبل
وهاا المليث أخرجه اإلمام أحمل -رحمه الله -في كتال " ُّ
الرمل الممي وهو عبل المُيُ بن عبل الرمل الممي وهو من الث،ات وخرج لره فري
الكتب الستة فال" :حرلثنا مالر برن دينرار عرن المسرن أن النبري -ارله اللره عليره
والم -لم يشبع" المليث فإلا المليث هنا مال بن دينار عنلنا رواية الممري هري
أفوأ وهاا المرال من روايرة المسرن البررري ولري

مرارال مرن روايرة مالر برن

دينار وعله كل المليث مرال واي تي -إن شاء الله -في آخرر البرال أو اري تي -
إن شاء الله -فيما يشهل له.
فال مال " :ما َشبكع راول ك
الله اله الله عليه والم مكر رن خ رب ٍرُ َفر
َ َ
َ
َعله ض َن ٍ
ف" طبما كون النبي -اله الله عليه والم -لرم يشربع مرن خبرُ وال لمرم.
وال َل رم ٍ
رم إكال

هاا األحاديث فيه كثير ثابتة في الرميمين.
فال" :إكال َعله ض َن ٍ
ف" والضنف فسر مال بن دينار أخاا عن األعرابي فرال:
َناو رل َم َع الن را ك
س" وممنه لل أن النبي -ارله اللره عليره وارلم -لرم
َاو َل أو ي َت َ
" َأ رن ي َتنَ َ
يشبع من خبُ وال لمم في بيته وإنما يشبع منه إلا تناوله مع غير مثل فرة لما خرج
النبي -ارله اللره عليره وارلم -وهرو جرائع وااتضرافته المررأ أكرل -عليره الررال
والسالمَ -
مثل لما ااتضافهم جابر -رضي الله عنه -أكرل وشربع النبري -ارله اللره
عليه والم -ومن ممه ولكن في بيته أنه ال يجل شيئا -عليه الرال والسالم -أحيانا
يمر عليه الشهر والشهران ال يجل إال الماء والتمر وال توفل النار في بيته.

إلا فكان مرا شربع منهرا إال إلا كران ي كرل مرع غيرر أمرا فري بيتره فمرا شربع -عليره
الرال والسالم -من خبُ ف وال لمم وهاا هو ممنه هاا المليث.
{(بال ما جاء في خف راول الله اله الله عليه والم:
حل َثنََا َهناد بن الس كري حل َثنََا وككيع َعن د رلهم ب كن اال ك ٍ َعن حجي كر ب كن َعب كل ك
اللره
ر َر ر ر
َ ٌ ر َ َ َ ر َ
َ
َ
ر
يه -رضي الله عنهَ -أن النج ك
َع كن اب كن بريلََ َ َعن َأبك ك
اشي –رضي الله عنه َ -أ رهلََ أ ل كلنبكري
َ
ر
ر َر
ررو َد ري كن َاررا َل َج ري كن َف َلبك َسرره َما ثررم َت َوضرر َ َو َم َسرر َ
اررله اللرره عليرره واررلم خنرر ري كن َأ را َ
َع َل ري كه َما)}.
فال( :بال ما جاء في خف راول اللره ارله اللره عليره وارلم) الخرف هرو :مرا
يلب

عله ال،لم ما يغطي الكمبين وهو مرن جلرل أمرا إلا كران مرن غيرر جلرل فيسرمه

الجورل إلا كان من اوف أو فطن أو نمو يسمه الجورل وأما ما كران مرن جلرل
فهو الخف.
(حل َثنََا َهناد ربن الس كري) وهو أبرو السرري التميمري الكروفي وحليثره مخررج
فالَ :
عنل اإلمام مسلم وأامال السنن وأما البخراري فلرم يخررج لره فري الررمي

إنمرا

خرج له في خلق أفمال المباد.
ك
يع) بن الجرال وفل مر كثيرا حليثه في الكتب الستة فالَ ( :ع رن
(حل َثنََا َوك ٌ
فالَ :
َد رل َه َم رب كن َاال ك ٍ ) دلهم عله وزن ج رم َنر وهو دلهم برن ارال الكنرلي الكروفي وهرو
ٍ
راو ضميف وحليثه مخرج عنل أبي داود والترماي وابن ماجه ( َع رن ح َج ري كر رب ك
رن َع رب كرل
ك
الله) وهو« :حجير بن عبل الله الكنلي» فال ابن علي :لري

بممرروف ولكرر ابرن

حبرران فرري ث،اترره علرره فاعررل لكررر المجاهيررل والررروال أن هرراا الرجررل مجهررول ال
يمرف وحليثه مخرج عنل أبي داود والترماي وابن ماجه.
( َع كن ا رب كن ب َر ريلََ ََ) ابن بريل هنا هو :عبل الله بن بريل ألن بريل له ابنان :اليمان
وعبل الله وكالهما ث،ة مخرج لهما في الرمال وهنا أبهم ف،رال( :ابرن) لكرن جراء
في الروايات األخرأ ما يبين أنه عبل الله كما وفع في رواية اإلمام أحمرل أن الرراوي
عبل الله وعله كل اواء كان عبل الله أو اليمان فال يضرر للر
وضمف المليث لي من فكبلهما.

ألن علرة المرليث

هاا المليث الم،ي،ة أوال :هاا المليث يمتراج إلره نرو مرن الكرالم البسري أو
اليسير هاا المليث أخرجه اإلمام أحمل وأبو داود وابرن ماجره إضرافة إلره المفلرف
في الجامع في جاممه أخرجه هاا المليث.
ثانيا :هاا المليث تنرد به َدلهرم برن ارال كمرا فري كرالم الترمراي وكرالم ابرن
واللارفطني وأيضا شيخ دلهم وهو حجير بن عبل الله تنرد بهراا المرليث كمرا
علي
َ
تنرد حليث ال يمرف إال عن طريرق َدلهرم ف،ر
تنرد عن ُّ
نص عليه اللارفطني فهو ُّ
وال يمرف من طريق البخاري يمني لم يشار دلهم في الرواية أحل ولم يشاركه فري
ٍ
شيخه أحل وال فري شريخكك
شريخٍ مرا أحرل شراركه فري الروايرة مرا توبرع عليره نهائ ايرا ال
متابمة تامة وال متابمة فاار .
األمررر الثالررث :هرراا المررليث حررليث ضررميف فررل ضررمنه الم َ ،ريلكرري وأورد هرراا
المليث في ترجمته ولكر أن الرواية هنا فيها لين وجمله ابن علي من منراكير دلهرم
بن اال .

األمر الرابع :أبو داود -رحمه الله -في السنن لما خرج هراا المرليث مرن روايرة
مسلد عن وكيع بهاا اإلاناد فال :تنرد به أهل البرر وهاا مما تم،ب فيه أبرو داود
رحمه الله -فإن المليث لم يتنرد به أهل البرر ألن إاناد كوفيون اوأ شيخهمسلد والمليث أاال ممروف من غير طريق مسلد كثيرر ولرال هرو المرليث لرم
يتنرد به أهل البرر الاي تنرد به هم أهل الكوفة ألن دلهرم ومرن دونهرم برل وكيرع
ومن دونهم كلهم من أهل الكوفة ألن اإلاناد عله كل كروفي يمنري أارل المرليث
دلهم عن حجير والبافون كلهم كوفيون وهاا مما تم،ب فيره أبرو داود -رحمره اللره-
تم،به السيوطي وغير ولكروا أن اإلاناد لم يتنرد به أهل البررر وإنمرا تنررد بره أهرل
الكوفة.
ك
ك
ررو َد ري كن
فولررهَ " :أن الن َجاشرري َأ رهررلََ أ للنبكرري اررله اللرره عليرره واررلم خنرر ري كن َأ را َ
َاا َل َج ري كن" َاا َل َج ري كن  :تثنية االج والسالج هو :الاي ال يخال لونه لون آخر أي أن
هاا الخف كران أارود وال يخرال السرواد لرون آخرر برل هرو لرون واحرل وهرو اللرون
األاود ف. ،
طبما هاا المليث لم يثبت لكن كون النبي -اله الله عليره وارلم -لرب

خ انرا

هاا ثابت ثابت في غير هاا المليث األحاديث مترواتر أن النبري -ارله اللره عليره
والم -لرب

خ انرا وأمرر بالمسر عليره وبرين وفتره كرل هرا ثابترة عرن النبري -عليره

الرال والسالم -والمس عليهما أيضا ثابرت ولكرن هنرا فضرية أن النبري -ارله
الله عليه والم -لب

خنين أاودين اا َلجين أو أهلأ إليه النجاشري هرا الكلمرة

التي لم تر

أما كونه لب

الخف .لرب

الخرف -عليره الررال والسرالم -وهراا ال

إشكال فيه َن َم رم.
{(حل َثنََا ف َتيبة بن ا كم ٍ
يل َف َالَ :حل َثنََا َي رم َيه ربن َز َك كَريا رب كن َأبكي َزائكلََ َ َع كن ا رل َم َس كن رب كن
َ
رَ ر َ
َعي ٍ
اش َع رن َأبكي إك را َما َ َع كن الش رمبكي َف َالَ :ف َال ا رلم كغ َير ربن شر رم َب َة -رضري اللره عنره:-
َأ رهلََ أ كد رح َية ل كلنبكي اله الله عليه وارلم خنر ري كن َف َلبك َسره َما َو َف َ
رال إك را َررائكيلَ :عر رن َجرابك ٍر
َع رن َعامك ٍر َوجبة َف َلبك َسه َما َحته َت َخر َفا ال َيلرر كري النبك ُّي اله الله عليه والم َألكك َي ه َمرا
َأ رم ال.
فال أبو عيسه وأبو إاما هاا هو أبو إاما الشيباني واامه اليمان)}.
ك ٍ
(حل َثنََا َي رم َيه ربن َز َك كَريا) وأيضرا مضره
(حل َثنََا ف َت ري َبة ربن َاميل) مر ممنا فالَ :
فالَ :
ممنا وهو :الهملاني الكوفي ( َع كن ا رل َم َس كن رب كن َعي ٍ
اش) وهو المسن بن عياش األالي
الكوفي وهو ث،ة خرج له اإلمام مسلم والنسائي وابن ماجه.
( َع رن َأبكي إك را َما َ ) وأبو إاما لي

هو السبيمي ولهاا اإلمام الترماي -رحمه

الله -فسر فال :وأبو إاما هاا هو أبو إاما الشيباني لئال يلتب

بالسبيمي ألنره

من ها الطب،ة وأبو إاما هو اليمان بن أبي اليمان الشيباني وحليثه مخرج فري
الكتب الستة وهو من أهل الكوفة.
فالَ ( :ع كن الش رمبكي َف َالَ :ف َال ا رلم كغ َير ربرن شر رم َب َة -رضري اللره عنرهَ :-أ رهرلََ أ كد رح َيرة

ل كلنبكي اله الله عليه والم خن ري كن َف َلبك َسه َما) هاا المليث الم،ي،رة يمتراج إلره نرو

من الكالم عليه ألني رأيت من حسن المليث ويمتاج إله نهر الرواية فيها غل .

هاا المليث طبما كما فلنا المفلف ننسه خرجه في جاممه ولما خرجه فال :هراا
حليث حسن غريب ما اممه فال :حليث حسن غريب هاا أوال.
ثانيا :اإلاناد هنا لمسن بن عياش عن أبي إاما الشيباني عن الشرمبي فرال:
فال المغير بن شمبة وتابع المسن بن عياش عله هاا اإلاناد ولي

عله المليث

تابمه عليه حنص بن غياث في تاريخ اللوري وانن البيه،ي وحنظ ابرن غيراث ث،رة
لكن لكر في المتن فال :إن الاي أهلأ هو النجاشي ولري هرو كدح َيرة عنرلنا كدحيرة
هنا المتن غل

ألن حنص بن غياث أوثرق وكالهمرا أوثرق ال حنرص وال المسرن

بن عياش.
إلا هنا المتن هو تابمه عله اإلاناد لكن لم يتابمه عله لكر أن المهلي هرو دحيرة
الكلبي.
األمررر الثالررث :أن الممنرروظ عررن الشررمبي مررن وجررو كثيررر ومنهررا مررا هررو فرري
فيها لكر الهليرة

الرميمين أنه لكر المس عله الخنين دون لكر الهلية ها لي
يمني روي من وجو كثير لري فيهرا لكرر الهليرة وإنمرا كلكرر الهليرة جراء فري هراتين
الروايتين ومن هنرا هاتران الروايتران خطر أارل المرليث ثابرت ال إشركال فيره فري
الرميمين موجود المليث لكن كونه أهلأ للنبي -اله الله عليره وارلم -دحيرة
أو النجاشي في حليث المغير بن شرمبة هراا هراا خطر فري الروايرة ويرلل عليره أن
المسن بن عياش أخط حته في إاناد المليث إاناد المليث فري الررميمين هرو
الشمبي عن عرو بن المغيرر عرن المغيرر ممنروظ هكراا :المسرن عرن عررو عرن
المغيررر طبمررا الشررمبي لرره روايررة عررن عرررو يررروي عررن عرررو وروايترره عنرره فرري

الرميمين وأيضا يروي عن أبيه المغير بن شرمبة وروايتره عنره فري ارمي مسرلم
هو امع من عرو وامع من أبيه لكن هاا المليث ما اممه إال من عرو عرن أبيره
هاا المليث اار فيه عنلنا إشكاالن:
األول :أن فضية اإلهرلاء ليسرت فري األحاديرث الثابترة عرن النبري -عليره الررال
والسالم -من حليث المغير .
والثراني :أن هراا المرليث من،طرع لمرالا؟ ألن المرليث لرم يسرممه الشرمبي مررن
المغير فيه وااطة بينه وبينه وهو عرو بن المغير بن شمبة وعليه فهاا المليث ال
يثبت.
طبما لب

النبي -اله الله عليه والم -للخنين هاا ثابت من وجو كثيرر مرن

حليث المغير وغير كما ت،لم وخف راول الله -ارله اللره عليره وارلم -يمنري
أن هاا الخف مما أهلي إله النبي -اله الله عليه وارلم -ولرم يشرتر يمنري فبرول
الهلية -والله أعلم -لكن لي

لكر لرنة الخف.
فيه ٌ

(و َف َال إك را َرائكيلَ :ع رن َجابك ٍر َعر رن َعرامك ٍر َوجبرة) أي أن
ثم جاء برواية أخرأ فالَ :
إارائيل زاد في روايته لهاا المليث عن الشمبي :أن دحيرة أهرلأ للنبري -ارله اللره
عليه والم -خنين وجبة والجبة مرت ممنا فالَ ( :ف َلبك َسه َما َحته َت َخر َفرا) فرال أهرل
الملم :وهاا فيه أنه طبما المليث ما يثبت لكن من ثبت المليث فال في مشروعية
أن يلب

اإلنسان الخناف حتره تتخرر ال يرتخلص منهرا فبرل للر

وعلره كرل هراا

المليث أيضا ينااب ما كان عليه النبي -اله اللره عليره وارلم -مرن المريش -عليره
الرال والسالم.-

فال( :ال َيلرر كري النبك ُّي اله الله عليه والم َألكك َي ه َما َأ رم ال) الهمُ لالارتنهام
ولكي عله وزن فميل أي :بممنه المنمول يمني أي ما اكاه لكا شررعية أو هرو ميرت
أو مراكه غيررر لكررا شرررعية فلررم يسر ل النبرري -اررله اللرره عليرره واررلم -عررن للر
يستللون عله أن ما جاء من الكنار في ها األشرياء إلا لرم يتري،ن أنهرا مرن حيروان لرم
ياكه :ميت أو لم يا لكا شرعية فإن األال أنه يلبسها.
(حته َت َخر َفا) طبما الرواية المرالة ها وفال إارائيل :الممل،ة هرا هري
فالَ :
أخرجها ابن أبي شيبة عن وكيع فرال :حرلثنا إاررائيل لكرن فولره :ال يرلري النبري -
ك
وي،سرم الشرمبي مرا يرلري ألكاهمرا أم ال؟ يمنري مرا
اله الله عليه والم -فرال فيره:
يلري النبي -عليه الرال والسالم -وعله كل ها الرواية المرالة فيها إشكال مرن
جهرة أن الررراوي هررو جررابر وهررو جررابر برن يُيررل الجمنرري الكرروفي وهررو ٍ
:راو ضررميف
وحليثه مخرج عنل أبي داود والترماي وابن ماجره فاإلارناد حتره الروايرة الممل،رة
ها إاناد ضميف -والله أعلم نمم .
{(بال ما جاء في نم كل راول الله اله الله عليه والم:
َحل َثنََا م َممل ربن َبش ٍ
رالَ :حرل َثنََا َأبرو َداو َد الط َيال ك كسري َف َ
ار َف َ
رالَ :حرل َثنََا َهمرا ٌم َعر رن
ُّ
رول ك
َان َن رمرل را ك
ف َك َ
اللره ارله
فتاد َف َال :ف رلت ألَ َن ك رب كن َمال ك ٍ –رضي الله عنهَ :-ك ري َ
َ
الله عليه والم؟ َف َالَ :لهما فكب ك
االن)}.
َ َ
(حل َثنََا م َممل ربن َبش ٍ
(حرل َثنََا
ار) وهو بنلار وفرل َمضره فرالَ :
هاا المليث فالَ :
كك
(حرل َثنََا
َأبو َداو َد الط َيالس ُّي) واليمان بن داود بن جارود الطيالسري وفرل مضره فرالَ :
َهما ٌم) وهو همام بن يميه الموزي وحليثه في الكترب السرتة وهرو مرن أهرل البررر

( َع رن فتاد ) بن كدعامة السلواي البرري وفل ت،لم وهاا المليث لكر المفلف فري
جاممه اواء بسواء وروا أيضرا مرن طريرق أخررأ فري الجرامع مرن روايرة حبرال برن
هالل عن همام وفل أخرجه اإلمرام البخراري -رحمره اللره -مرن حرليث حجراج برن
المنهال عن همام والمليث امي

ألنه في امي اإلمام البخاري -رحمه الله.-

ول ك
َان َن رمل را ك
ف َك َ
الله اله اللره عليره وارلم؟)
( َف َال :ف رلت ألَ َن ك رب كن َمال ك ٍ َ :ك ري َ
َ
النمل هو :ما يوضع في ال،لم لتت،ه بره األرض حرين المشري هراا هرو النمرل ولري
كالخف لي له رفبة مثل الخف ويغطي ال،لم ال يغطري ال،رلم يغطري بمرض ال،رلم
ول ك
َان َن رمل را ك
ف َك َ
الله اله الله عليه وارلم؟) هراا
وال يغطي ال،لم كله وفولهَ ( :ك ري َ
َ
يستلل به عله أن النبري -ارله اللره عليره وارلم -كران يلرب

النمرل كمرا كران يلرب

الخف هاا أوال.
االن) فكب ك
وثانيا :فال في انة النملينَ ( :لهما فكب ك
االن تثنيرة َفبرال وهرو :عبرار عرن
َ
َ َ
يمنري هرا النمرل أرضرية النمرل

الُمام الاي يكون في أابع الرجل يمتل إله الشرا
هكرراا وهرراا ك
ال،بررال حرربالن أو فطمترران مررن الجلررل َار ريران يمتررلان هكرراا وير تي هرراا
وهنا ير تي

الشرا الاي هو في ال،لم حين تكون ال،لم هنا المرتنع هنا ي تي الشرا
وال،بال هاا ك
ال،بال ك
ك
ال،بال يلخل النبي -ارله اللره عليره وارلم -فيره أاربمه اإلبهرام
والتي تليها والثاني يلخل فيه أابمه الواطه والتي تليها فيكون هكاا ممتل أرضرية
للنمل ثم فباالن وال،باالن يسمه :الشثع وي تي ممنا الشثع لكري نمرفره هراا الشرثع
الممتل من م،لمة النمل إله الشرا الراي هرو هنرا فري المنط،رة هرا يسرمه الشرثع أو
يسمه ك
ال،بال كان لنمله -عليه الرال والسالم -فك َباالن يمني هنا اير من جلل يمترل

من األول السير هاا يلخل النبي -ارله اللره عليره وارلم -فيره األارابع السريران
والشرا هنا يكون ملتمما به يمس به الشثع الشثع يم َ،ل في الشرا حتره -تمسر
عله ال،لم.-
كان لنمل النبي -اله الله عليه والم -فك َبراالن وهراا واضر فري ارنة نملره -
عليه الرال والسالم.-
ك
ك
(حل َثنََا َأبو ك َر ري ٍ
يع َع رن ا رن َي َ
ان َع رن َخال ك ٍل ا رل َما كاء
ب م َممل ربن ا رل َمالء َحل َثنََا َوك ٌ
{ َ
ار ك
َعن َعب كل ك
َران ل كنَ رمر كل را ك
الله رب كن ا رل َم ك
ث َع كن ا رب كن َعب ٍ
اس -رضي الله عنهماَ -ف َالَ :ك َ
رول
ر ر
َ
ك
الله اله الله عليه والم فكب ك
االن م َثنه أو مثن ك ٌّي كش َراكه َما)}.
َ
رب ممم رل بررن ا رلمر ك
رالء) وهررو مممررل بررن المررالء الهمررلاني
َ
(حررل َثنََا َأبررو ك َر رير ٍ َ
فررالَ :
ر
الكوفي روأ عنه األئمرة السرتة وهراا ممرا روأ عنره األئمرة السرتة مثرل فتيبرة ومثرل
(حرل َثنََا
بنلار مممرل برن المرالء أبرو كريرب روأ عنره أارمال الكترب السرتة فرالَ :
ك
يع) وفل مضه ( َع رن ا رن َي َ
ان) وهرو الثروري وفرل مضره فرالَ ( :عر رن َخال ك ٍرل ا رل َمرا كاء)
َوك ٌ
وهو خالل بن مهران أبو المنازلي وهو األشهر أو أبو المنازل وهه وارد أيضا وهو
من أهل البرر وحليثه مخرج في الكتب الستة.
ار ك
( َعن َعب كل ك
الله رب كن ا رل َم ك
ث َع كن ا رب كن َعب ٍ
اس -رضي الله عنهما) هنا اإلشكال عبل
ر ر
رار ك
الله بن المارث ال ش في ث،ته لكنه تابمي ف،الَ ( :عرن َعب كرل ك
رن ا رل َم ك
ث َع ك
اللره رب ك
رن
ر ر
ا ربر ك
رن َعبر ٍ
راس) ظرراهر اإلاررناد أنرره اررمي

ولهرراا فرروا المررافظ ابررن حجررر واررممه

المرافي وارممه البواريري فري زوائرل ابرن ماجره لكرن إمرام الممرلثين البخراري
ضمنه فاإلاناد عنلنا لمالا ضمنه اإلمام البخاري -رحمه الله-؟

أوال :هاا المليث لو الحهنا يرويه عن وكيع َمن؟ أبو كريب مممرل برن المرالء
هاا اإلاناد المواول وروا كال عن وكيع علي بن مممرل الطنافسري وهرو شريخ
ابن ماجه روا في انن ابن ماجه عنه وخالنهما ابن أبي شيبة في مرننه فرروا عرن
رول ك
َران ل كنَ رمر كل را ك
وكيع عن انيان عن عبل الله برن المرارث ( َف َ
رالَ :ك َ
اللره ارله اللره
َ
عليه والم فكب ك
االن) يمني  :مراال وتابمه عليه في شريخه عرن ارنيان يمنري ترابع ابرن
َ
أبي شيبة عن انيان أبو أحمل الُبيري أبو أحمل الُبيري روا عن انيان كرواية أبي
بكر برن أبري شريبة عرن وكيرع عرن ارنيان يمنري مرارال فوكيرع هرو الراي وفرع عليره
االختالف اثنان َو َاال وواحل أراله فنرجع لمن هو دون اإلاناد أو فو اإلاناد
من فو وكيع؟ انيان انيان َمرن روأ عنره؟ كيرف جراءت الروايرة؟ جراءت مرارلة
رواها أبو أحمل الُبيري مرالة تكون رواية وكيع المرالة توافق ها الرواية ولهاا
اإلمام البخاري لما ا له الترماي عن هاا المليث -حرليث أبري كريرب هراا -فرال:
ول ك
َان ل كنَ رم كل را ك
المليث إنما هو عن خالل عن عبل الله بن المارث ( َك َ
اللره ارله اللره
َ
عليه والم «فكب ك
االن») أي :أن الترماي لكر له هاا المليث الاي أمامنا بنره حرلثنا
َ
أبو كريب ا له عن هاا المليث فالبخاري -رحمه اللره -فرال :إنمرا هرو عرن خالرل
المااء عن عبل الله بن المارث المرليث إنمرا هرو عرن عبرل اللره برن المرارث ( َك َ
َران
ول ك
الله اله الله عليه والم فكب ك
ل كنَ رم كل را ك
االن) هاا ترجي إمام المليث.
َ
َ
وهنا تنبيه :بمض اإلخوان مرا يمررف طب،رات مرن يمتمرل فرولهم فري المكرم علره
المررليث وهررا مهمررة األئمررة الممروفررون الكبررار المت،ررلمون :أحمررل والبخرراري
وعلي بن المليني والجهابا األولرون هرفالء أئمرة ن،راد وروايرة يمنري جممروا برين

الرواية والن،ل والممرفة التامرة ف،رولهم م،رلم علره غيررهم ومرن جراء مرن الطب،رات
التالية المت خر  :ابن حجر والمرافي والاهبي وغيرهم هفالء يفخا من فرولهم مرا
ال يتمارض مع كالم األئمرة إلا تمرارض مرع كرالم األئمرة ال يفخرا بره يفخرا بكرالم
األئمة مثل ما هنا ن خرا بكرالم البخراري مرا ن خرا بكرالم ابرن حجرر وال المرافري وال
البوايري ن خا بكالم اإلمام البخاري -رحمه الله -لكن لرو اختلرف البخراري مرع
أحمل بن حنبل ي تي الترجي

لكن ما دام ما فيه خالف يفخا بكالم األئمة نمم.

اآلن اإلاناد الاي عنلنا روا ابن ماجه عن الطنافسري عرن وكيرع باإلارناد الراي
عنلنا مواوال أبو بكر بن أبي شيبة خالف روا عرن وكيرع عرن ارنيان عرن خالرل
المااء عن عبل الله بن المارث مراال وأبو أحمل الُبيري روا عن ارنيان مرا عرن
وكيع ألنه هو فرين لوكيع وروا عن انيان عن عبل اللره برن المرارث مرارال فرإلا
نهرنا إله روايته ولري

فيهرا اخرتالف روا مرارال ثرم نهرنرا إلره روايرة وكيرع فنيهرا

اختالف إراال ووال ترجمت رواية ابن أبي شيبة ألنها هي التي توافق رواية أبري
أحمل الُبيري الاي روا عن انيان ومن هنا اإلمام البخاري -رحمه اللره -يررأ أن
المليث مرال طبما ما في المليث (فكب ك
االن) هرو الراي فري المرليث السرابق لكرن
َ
فولررهَ ( :مثنر ٌّري شررراكهما) أو (مثنرره كشر َرراكه َما) إلا فلنرراَ ( :مثنر ٌّري شررراكهما) مثنرري :مررن
الثني ثني الشيء ثنيت الشيء والشرا كما فلنا هو الاي يكرون فري واجهرة ال،رلم
يكون الشرا هاا مثني عله ال،براالن أو (مثنره كش َرراكه َما) أي يكرون مرن التثنيرة أي
يكون الشرا اثنان لكن ها اللنهة (مثني شراكهما) ما ثبتت لكن ك
ال،باالن ثبرت فري
َ ٌّ

أحاديث غير هاا المليث فالثابت أن ( َلهما فكب ك
ثنري شرراكهما) لرم يثبرت
م
(
لكن
)
االن
َ َ
َ
ٌّ
في األحاديث الرميمة.
ك
ك
الُ َب ري كرر ُّي فراال:
يم َحرل َثنََا َأبرو َأ رح َمرلََ ُّ
{ َ
(حل َثنََا َأ رح َمل ربن َمني ٍع َو َي رم،ول ربن إك رب َرراه َ
ك
ران َفر َ
يسرره ربررن َط ره َمر َ
رالَ :أ رخر َرر َج إك َل رينَررا َأ َنر ربررن َمال كر ٍ َن رم َلر ري كن َجر ررر َد َاو ري كن َله َمررا
َحررل َثنََا ع َ
فكب ك
االن.
َ
َفر َ
رت َب رمررل َع ر رن َأ َن ر ٍ َأنه َمررا َكَا َن َتررا َن رم َلر رري النبكرري َاررله اللرره َع َل رير كره
رالَ :ف َمررل َثن كي َثابكر ٌ
َو َال َم)}.
(حرل َثنََا َأ رح َمرل ربرن َمن كير ٍعٍ) وفرل ت،رلم لنرا وممكرم فري النسرخة ويم،رول برن
فالَ :
إبراهيم ها جاءت في بمض النسخ لكن ليست هي في النسخ الممتمل أبو يم،رول
بن إبراهيم اللورفي لكن لي
الممتمل لي

فري الكترب الممتمرل أو فري النسرخ الممتمرل النسرخ

فيها هاا وال في تمنة األشراف وال فري غيرهرا مرن الكترب الممتمرل

فلال يبلو أنها زياد من بمض النسال وال يضر لل وجودها أو علمها ألن أحمرل
بن منيع ث،ة ممروف وجود يم،ول بن إبراهيم إن وجرل الممرل للره مرا وجرل ف يضرا
كال .
الُ َب رير كرر ُّي) وفررل مررر ممنررا وهررو  :مممررل بررن عبررل اللرره بررن
(حررل َثنََا َأبررو َأ رح َمررلََ ُّ
فررالَ :
ك
يسره ربرن َط ره َم َ
ران) وهرو
الُبيري األالي الكوفي وفلنرا إنره ث،رة ثبرت فرالَ :
(حرل َثنََا ع َ
عيسه بن طهمان الجشمي وهو ممرن نرُل الكوفرة ومرتبتره مرتبرة الررلو وحليثره
مخرج عنل البخاري والنسائي والترماي في الشمائل أما في الجامع فلم يخرج عنه.

الُبيرري
وهاا المليث أخرجه اإلمام البخاري في اميمه من طريق أبي أحمرل ُّ
ألن اإلمرام البخراري

بهاا اإلاناد والمليث امي فهاا المليث حليث امي
رحمرره اللررهَ -فر َرالَ ( :أ رخر َرر َج إك َل رينَررا َأ َن ر ربررن َمال ك ر ٍ َن رم َل ر ري كن َجر ررر َد َاو ري كن) تثنيررة أجرررد
والم،رود بالجرداوين هما النمالن اللتان لي

شرمر يمنري لري
عليهما ٌ

شمر هو جلل بلون شمر مثل ما ي،ول أرض جرداء يمني :لري
عله أن النبي -اله اللره عليره وارلم -لرب

علره النمرل

فيهرا زر هراا يرلل

النملرين وأن النملرين لرم يكرن عليهمرا
ثرم

شمر إنما كان جلل ف ،بلون شمر واي تي -إن شراء اللره -فري السربتية كرال
فالَ ( :لهما فكب ك
االن) وهاا يثبت أيضا أن لهما فكباالن كما ت،لم في المليث الماضي.
َ َ
إلن المليث هاا فيه إثبات أن النبي -اله الله عليه والم -يلب

النملين وفيه

انة النملين:
أوال :أنهما جرداوين لي

عليهما شمر والثاني :أن لهما فكبالين.

( َف َالَ :ف َمل َثن كي َثابك ٌت َب رمرل َعر رن َأ َنَر ٍ ) هراا ي،ولره عيسره برن طهمران ( َأنه َمرا َكَا َن َتَرا
َن رم َل ري النبكي َاله الله َع َل ري كره َو َارل َم) بممنره أن عيسره برن طهمران أنر -رضري اللره
عنه -أخرج له في المجل النملين جررداو رين ولرم يخبررهم برال فري المجلر أن
هاتين نمال النبي -اله الله عليه والم -لكن ااتناد عيسه برن طهمران أنهمرا نمرال
النبي -اله الله عليه والم -مما ن،له عنه ثابرت البنراني عرن أنر

أنهمرا كانترا نملري

النبي -اله الله عليه والم -فرؤيته للنملين الجرداوين هرا رآهرا بننسره وأخررج
لهررا أن ر

بررن مال ر

لكررن كونهمررا كانتررا نملرري النبرري -اررله اللرره عليرره واررلم -لررم

يسممهما من أن

بن مال وإنما ارممهما مرن ثابرت وثابرت ث،رة ك
وراو َيرة مرن الرروا

المشهورين عن أن .
اري حل َثنََا ممرن حرل َثنََا مال كر ٌ حرل َثنََا ا ك
رميل
َ
َر ٌ َ
واه األَ رن َرر ك ُّ َ
{ َ
َ
َ
(حل َثنََا إك را َما ربن م َ
بن َأبكي ا كم ٍ
رال ال رب ك
رن ع َم َررَ :ر َأ ريتر َ َت رلر َب الن َم َ
يل ا رل َم ر،ب كر ُّي َع رن ع َب ري كل رب كن ج َر ريجٍٍ َأنره َف َ
رال
ر
َ
ك
ك
السبتكي َة َف َال :إكني ر َأيت را َ ك
يهرا
ول الله اله الله عليه والم َي رل َب الن َم َال التري َلر ري َ ف َ
ر
َ ر َ
ك
ك
ب َأ رن َأ رلبك َس َها)}
يها َف َ َنَا أح ُّ
َش َم ٌر َو َي َت ََوض ف َ

(حرل َثنََا
واه) أبو مواه الملني وفل ت،لم لنرا فرالَ :
فولهَ :
(حل َثنََا إك را َما ربن م َ
َم رمر ٌن) وهررو :ممررن بررن عرري ال،رراال وهررو مررن الررروا المشررهورين عررن اإلمررام مالر
(حرل َثنََا َمال كر ٌ ) مالر
وأحاديثه مخرجه في الكتب الستة وهو من أهل الملينة فالَ :
بن أال األابهي إمام دار الهجر -رضي الله عنه -فال( :حل َثنََا ا كميل بن َأبكي ا كم ٍ
يل
َ
ر
َ
َ
ا رل َم ر،ب كر ُّي) واميل بن أبي اميل الم،بري وهو ثٌ ،ة لكنه تغير فبل موتره بر ربع ارنين
( َع رن ع َب ري كل رب كن ج َر ريجٍٍ ) وهو عبيل بن جريج الملني وفل خررج حليثره أارمال الكترب
الستة إال الترمراي لرم يخررج لره إال فري الشرمائل ولرم يخررج لره فري الجرامع وهراا
المليث الماكور فرل خرجره اإلمرام البخراري ومسرلم مرن طرر عرن اإلمرام مالر -
رحمه الله-وهو :حليث متنق عله امته.
ول ك
الشاهل منه( :إكني َر َأ ريت َرا َ
الله اله الله عليه والم َي رل َب

النم َ ك
رال التري َلر ري َ
َ

ك
يهررا َشر َم ٌر) فررال عبيررل بررن جررريج البررن عمررر :رأيتر تنمررل أشررياء أربمررة والمررليث
ف َ
(ر َأ ريت َ َت رل َب الن َم َال السر ربتكي َةَ) (السر ربتكي َةَ) بالتشرليل والكسرر
مخترر هنا ومنها فالَ :
(الس ربتكي َةَ) :نكسبة إله السبت وهو :ال،طع والم،رود به أنه يلب النمرال التري هري مرن

فيهرا شرمر

جلل فل أته ال،طع عله الشمر الاي عله الجلل فرار جللا خالرا لري
رول ك
ولهاا ابن عمر -رضي الله عنه -فال( :إكني َر َأ ريت َرا َ
اللره ارله اللره عليره وارلم
ك
ك
يها َش َم ٌر) فكان كالم ابن عمر هاا هو تنسير للنمرال السربتية
َي رل َب الن َم َال التي َل ري َ ف َ
واارت النمال السبتية هي التي لي

فيها شمر وهاا يوافق المليث السابق (كان له

نمالن جردا َوان) وهاا واض في اللاللة عله ما يتملق بالنمل.
(حل َثنََا إك را َما ربن َمنررر ٍ
رن ا رب ك
ور َحل َثنََا َع ربل الرزا ك َعر رن َم رم َم ٍرر َع ك
رن َأبكري كل رئ ٍ
ررب
{ َ
ول ك
َان ل كنَ رم كل را ك
َع رن َاال ك ٍ َم رو َله الت رو َأ َم كة َع رن َأبكي ه َر ري َر َ  -رضي الله عنهَ -ف َالَ :ك َ
اللره
َ
اله الله عليه والم فكب ك
االن)}.
َ
هاا المليث طبما أو ما دل عليه هاا المليث ت،لم في األحاديرث السراب،ة لكرن
(حل َثنََا إك را َما ربن َمنررر ٍ
ور) وهو :إاما بن منرور بن
نتكلم عله إاناد هو فالَ :
بهرام الكواج الممروف بالكوارج وحليثره فري الكترب السرتة إال أبرا داود فإنره لرم
يخرج له.
(حل َثنََا َع ربل الرزا ك ) بن همام الرنماني وفل مضره ( َعر رن َم رم َم ٍرر) مممرر برن
فالَ :
الراشل األزدي البرري وحليثه في الكتب الستة وفل مضه فالَ ( :ع كن ا رب كن َأبكي كل رئ ٍ
رب)
وهو مممل بن عبرل الررحمن برن أبري لئرب المرلني وحليثره فري الكترب السرتة ( َعر رن
َاال ك ٍ َم رو َله الت رو َأ َم كة) هو :اال بن نبهان الملني هو الو وفل اخرتل وفرل لكرر
بمضهم أن رواية ابن أبي لئب عنه كانت فبل االخرتالط كمرا لكرر للر ابرن ممرين -
رحمرره اللرره -ولكررر أيضررا لل ر الجوزجرراني ولكررر أيضررا غيررر واحررل أمررا اإلمررام
البخاري ك نه يرأ أنه روأ عنه بمل االختالط ألنه وفمت في أحاديثه مناكير.

أما ابن حبان طبما في المجروحين فال :اختل حليثره ال،رليم بالجليرل وحليثره
ال،ليم باألخير فيستمق التر

ألنه اختل المليث ولم يميرُ لكرن الملمراء ومرنهم

ابن ممين يرأ أنه امع منه فبل االختالط والجوزجاني ااحب أحوال الرجال يرأ
أنه امع منه فبل االختالط وغيرهما وأما البخراري ال ك نره يررأ أنره ارمع منره بمرل
االختالط فمليثه عنه ك نه يشير إله ضمنه.
هرراا المررليث علرره كررل أخرجرره الترمرراي فرري الملررل بإاررناد ومتنرره وار ل عنرره
البخاري فاإلمام البخاري رحمه الله -فال :ا لت عنه فلم يمرفه فلت اال مروله
التوأمة فال :فل اختل في آخر أمر من ارمع منره فرليما ارممه م،رارل وابرن أبري
لئب ما أرأ أنه امع منه فليما ألنه وفمت في أحاديثه مناكير.
عله كل حليث لم يمرفره البخراري مرا كران لنرا أن نمرفره إلا مرا عررف البخراري
لمالا؟ ألن اآلن مممر إمام كبير يجمع حليثره وعبرل الررزا واارع الروايرة فهرل لرو
كان موجودا فري كتربهم لمرفره البخراري -رحمره اللره -فالبخراري لرم يمرفره ولهراا
الاين عرفو أو الاين أوردوا هاا المليث -حته من يرأ أن ابن أبي لئب ارمع منره
فبل االختالط وهو :ابن علي جمل المليث من المنكرات جمله من منكراتره هرو
ي،ول :إن ابن لئب امع منه بمل االختالط طيب -لمالا تجمله من منكراتره؟ وضرمه
في المنكرات فهو منكر ما ي تي أحل ي،ول هاا حليث امي وإنره مرن روايرة ابرن
أبي لئب عن اال موله التوأمة وب،ية الرجال ث،ات ال ال ت،رول هراا البخراري مرا
عرفه وابن علي لكر في المنكرات كيف نجمله في الممروفات ونخالف البخاري
الضرمناء" أنره يراكر للرجرل مرن
ونخالف ابن علي وابن علي لكرر فري أول كتابره " ُّ

المليث ما ضمف من أجله أو أنه لم،ه اام الضميف من أجرل هراا المرليث يمنري
هو ياكر األحاديث التي تضمف الراوي ي،ول هاا الراوي ضميف ما هي براهين ؟
ها المنكرات أو ي تي باألحاديث التي ضمف بسببها هاا الراوي.
ولهاا الملماء -رحمهم الله -لما فال المافظ ابن حجر في "هلي الساري" لكر
أن عاد ابن علي ياكر في ترجمة الراوي األحاديث المنكر وهاا أيضرا لكرر حتره
الاهبي في "السير" ولكر السربكي فري "طب،رات الشرافمية" فاألارل فري األحاديرث
الوارد في كتال ابن علي األال فيهرا التري يوردهرا هري مرن المنكررات طبمرا فيهرا
أحاديث امال لكن ها ممروفة ولها شواهلها وياكرها أحيانا لكن األال الاي
يورد ابن علي في ترجمة الراوي هو حليث منكر وهاا نص عليره كمرا فلنرا هرفالء
المناظ الثالثة ال ايما الاهبي وابن حجر وهاا واض

لكن ننبه عله هاا ألن فيره

تجاوزات فري التررمي وفري كراا لكري تسرير عنرلكم م،رايي
والتمسين والنهر والملم هاا لي

ارميمة للتررمي

خ عشوائي هراا علرم يمتراج إلره نهرر باعتبرار

كررالم األئمررة والنهررر فيرره وفهررم كررالم الملمرراء حترره مررا نرررم أحاديررث ضررمينة أو
نضمف أحاديث اميمة وأنا نبهت عليها ألن جميع الاي نبهت عليره وجرلت فيره
مخالنات ل ئمة هاا طبما ما يسوغ لنا نهائ ايا.
(حل َثنََا َأ رح َمل ربن َمن كي ٍع َف َالَ :حل َثنََا َأبو َأ رح َم َلَ َف َالَ :حل َثنََا ار رن َيان َع ك
السرلي
{ َ
رن ُّ
رول ك
َف َال :حل َثن كي من ا كمع َعمرو بن حري ٍ
ث -رضي اللره عنرهَ -ي،رولَ :ر َأ ريرت َرا َ
اللره
َ
َ ر َ َ رَ ر َ َر
اله الله عليه والم ي َرلي فكي َن رم َل ري كن َم رخرو َف َت ري كن)}.

ك
(حرل َثنََا َأبرو َأ رح َمرلََ ) وهرو :الُبيرري
(حل َثنََا َأ رح َمل ربن َمني ٍعٍ) وفل مضه فالَ :
فالَ :
(حل َثنََا ا رن َيان) وفل مر وهو :انيان الثوري ( َع ك
السرلي
وفل مضه فالَ :
السرلي) ُّ
رن ُّ
السررلي الكرروفي حليثرره مخرررج فرري
هررو إاررماعيل بررن عبررل الرررحمن بررن أبرري كريمررة ُّ
اررمي مسررلم والسررنن األربمررة وهررو اررلو

وال يخررتل للر بمممررل بررن مررروان

السلي ويسمه السلي الرغير أو األاغر فإن هاا متهم بالكرال وطب،تره متر خر
ُّ
عررن طب،ررة األول فمممررل بررن مررروان مررتهم بالكررال أمررا إاررماعيل فهررو اررلو أو
الو َي كهم يمني مخرج له في امي مسلم.
فال( :حل َثن كي من ا كمع َعمرو بن حري ٍ
ث) وهاا :يسمه رواية المبهم.
َ
َ ر َ َ رَ ر َ َر
هاا المليث طبما لم يخرجه المفلف في الجامع لكن خرجه غير كمبل الرزا
بن أبي شيبة وأحمل وعبل بن حميل وأبو يمله خرجوا هاا المرليث كلهرم مرن طريرق
اررنيان الثرروري والمررليث ضررميف لوجررود الرجررل المرربهم فرري اإلاررناد واإلبهررام
«جهالة» إلا هاا المليث حليث ضميف.
ول ك
(ر َأ ريت َرا َ
الله اله الله عليه والم ي َررلي فكري َن رم َلر ري كن
وهاا المليث ي،ولَ :
َم رخرو َف َت ري كن) أوال :كونه يرلي في نملين هاا ثابت فري الررميمين مرن حرليث أبري
اميل وغير أنه اله في النملين -عليه الرال والسالم -وأمرر برال فرال :خرالنوا
النملرين هراا ثابرت برل مترواتر

اليهود والوا في النملين فال إشكال فيه وكونه لب
يب،ه (فكي َن رم َلر ري كن َم رخررو َف َت ري كن) مخرروفتين :مر خول مرن الخررف والخررف فري
برالخرز يمنري خررز
أاله :ضم الشريء بمضره إلره بمرض والمرراد برال مرا يسرمه
ر
النملين بممنه أن تكون النمال فل أاابها نو من االن،طا فيما بين االننرال فيخرز

ها في ها يوال ها بها إما بجلل أو بغير فهاا فيه أن النبي -اله اللره عليره
والم -لب

النملين المخروفتين.

طبما هاا المليث فلنا ال يثبت لكن جاء في حليث عرو عن عائشة فري "األدل
المنرررد"  ..ابررن حبرران لمررا ارئلت عررن النبرري -اررله اللرره عليرره واررلم -فالررت :كرران
يخرف نمله وهاا يلل عله أنه كان يلب

النمل المخروفة وهري فرل تكرون النمرل

المرفمة فل تكون بالخياطة أو غيرها المهم أنها ترفع .
واه األَ رن َرر ك
ار ُّي َحل َثنََا َم رم ٌن َف َالَ :حرل َثنََا َمالكر ٌ َعر رن َأبكري
{ َ
(حل َثنََا إك را َما ربن م َ
ول ك
الُ َن ك
َاد َع كن األَ رع َرجكك َع رن َأبكي ه َر ري َر َ -رضي الله عنهَ -أن َرا َ
اللره ارله اللره عليره
والم َف َال« :ال يم كشين َأحلكم فكي َنم ٍل و ك
احلََ ٍ ل كينر كرم رله َما َأ رو ل كي رم كن كه َما َج كميما».
ر َ
َر َ َ ر
حل َثنََا ف َتيبة َعن مال ك ك ب كن َأ َن ٍ َعن َأبكي الُ َن ك
َاد َن رَم َو )}.
ر
رَ
َ
ر
ر َ
واه األَ رن َرر ك
(حرل َثنََا َم رمر ٌن)
ار ُّي) وفل مر ممنرا وفولرهَ :
فولهَ :
(حل َثنََا إك را َما ربن م َ
(حل َثنََا َمال ك ٌ ) وهو ابن أن فالَ ( :ع رن َأبكي
وهو ابن عيسه الُ،از وفل مر فريبا فالَ :
الُ َن ك
َاد) وهو عبل الله بن زكوان ال،رشي الملني طبما هرو فرشري لكرن برالوالء ولري
الب ايا ( َع كن األَ رع َرجكك ) وهو عبل الرحمن بن هرمُ األعرج الملني وهاا اإلارناد كلره
مخرررج لرره فرري الكتررب السررتة ارروأ إاررما بررن منرررور خرررج لرره مسررلم والترمرراي
والنسائي وابن ماجه.
احرلََ ٍ
الله اله الله عليه والم َف َال« :ال يم كشرين َأحرلكم فكري َنمر ٍل و ك
ول ك
( َأن َرا َ
ر َ
َر َ َ
ر
ل كينر كرم رله َما جميما َأ رو ل كي رم كن كه َما َج كميما») وهاا المليث طبمرا لره روايرة ثانيرة روايرة فتيبرة

التي لكرها المفلف والمليث مخرج في جامع الترمراي مرن الطرري،ين وأيضرا هرو
مخرج في الرميمين من طر عن اإلمام مال -رحمه الله.-
ٌ
وهرراا المررليث فيرره النهرري عررن المشرري فرري نمررل واحررل ٍ «لينملهمررا جميمررا» و
«لينم رلهما» إما ت خاها من الرباعي "أنمل" وإما من الثالثي "نمل" من الربراعي فرال:
«لينملهما» ومن الثالثي «لينملهما» وفولهَ « :أ رو ل كي رم كن كه َما َج كميما» اإلحناء ممنرا :هرو
نُ النمل ولهاا في بمض األحاديث فال« :ليخل رمهما» فاإلحناء ممنرا  :خلرع النمرل
حته تمشي النمل عله األرض.
المررليث هنررا فررال« :ال يم كش رين َأحررلكم فكرري َنم ر ٍل و ك
اح ر َلَ ٍ ل كينر كرم رله َمررا َأ رو ل كي رم كن كه َمررا
ر َ
َر َ َ
ر

َج كميما» وفل مر في مس لتين اراب،تين كينيرة االارتلالل بمثرل هراا المرليث وهرو أن
النبري -اررله اللرره عليره واررلم -هنررا نهرري ولرم ين،ررل للر مرن فملرره -عليرره الرررال
والسالم -مع أن النمل هنا فل يكون متمارا لكن الشاهل أن النبري -ارله اللره عليره
والم -لب

نملين هاا ثابت هل ثبت أنه لب

لكن نهيه هنا عن لب

نمال واحل ؟ ما أته فري األحاديرث

النمل الواحل يلل عله أنه ما لب

نمال واحل .

إلن األحاديث الماضية وهراا المرليث هراا المرليث يفكرل األحاديرث السراب،ة
وأن النبي -اله الله عليه والم -كان يلب
نملين وال يشر له أن يلب

نملين وأن اإلنسان يشرر لره أن يلرب

نمال واحل ويتر األخرأ برلون أن ينملهرا أو ينملهرا

ولهاا يستناد من هاا المليث لما نهه النبي -اله الله عليه والم -عن المشي فري
نمل واحل النبي -ارله اللره عليره وارلم -مرا كران يلرب
يلب

نملرة واحرل وإنمرا كران

النملين أو يل النملين ألنه -عليه الرال والسالم -ثبت في امي مسلم أنه

مشه بلون النملين وفي حليث فضالة بن عبيل أمرهم باالحتناء أحيانا لكن مشيه -
عليه الرال والسالم -ثبت أنه مشه ممتنيا -عليه الرال والسالم.-
فوله« :ال يم كشين َأحلكم فكي َنم ٍل و ك
اح َرلَ ٍ لكينر كرم رله َمرا جميمرا َأ رو ل كي رم كن كه َمرا َج كميمرا»
ر َ
َر َ َ ر
طبما هاا المليث فيه النهي عن المشي في نمل واحل فل لكر بمرض الملمراء لرال
ٍ
ممان ومنها أن لل يكون فيه خطرر علره مشري اإلنسران ألن إحرلأ الررجلين تكرون
فيها نمل واألخرأ لري

فيهرا نمرل ف،رل يتضررر بهراا المشري ألنره يكرون مشري غيرر

ٍ
متساو وبمضهم فال :منع منه ألجل هاا ياهب بوفار اإلنسان إلا مشره بهرا النمرل
دون النمل األخرأ ال يكون له وفار ال في مشيته وفي نهرر الرائري إليره ألنره يررا فري
نمل واحل فمن بال حنظ الوفار وهاا من برال المرراءات يلرب النملرين جميمرا أو
يخلمهما جميما وعله كل ها بمض المماني التي لكرت فال« :ل كينر كرم رله َما َج كميمرا َأ رو
ل كي رم كن كه َما َج كميمرا» وهراا واضر فري داللرة أن النبري -ارله اللره عليره وارلم -لرب
النملين وأنه لم يمش في نمل واحل -عليه الرال والسالم -ف .
يمشي الرجل في النمرل الواحرل ولرو خطرو
ابن ايرين ي،ول :كانوا يكرهون أن
َ
واحل لمالا؟ امتثاال ألمر النبي -اله الله عليه والم -وطبمرا النهري عرن المشري
في نمل واحل نهي كراهة وفل حكه بمض أهل الملم االتنا عله لل

أن هاا من

بال اآلدال ما كان من بال اآلدال النهي فيه يمملونه عله التنُيه.
الُ َب ري كرر َعر رن
واه َف َالَ :حل َثنََا َم رم ٌن َحل َثنََا َمال ك ٌ َع رن َأبكري ُّ
{ َ
(حل َثنََا إك را َما ربن م َ
َجابك ٍر -رضي الله عنهَ -أن النبكي اله الله عليره وارلم َن ََهره َأ رن َي رك َرل َي رمن كري الرج َرل
بك كشمال ك كه َأو يم كشي فكي َنم ٍل و ك
احلََ ٍ)}.
ر َ
َ
ر َر َ

هراا المررليث حرليث جررابر إارناد ت،ررلم وأبرو الُبيررر هرو مممررل برن مسررلم بررن
تلرس المكي وهو ث،ة حليثه مخرج في الكتب الستة وهاا المليث خرجره اإلمرام
مسلم في اميمه من طريرق مالر وغيرر عرن أبري الُبيرر عرن جرابر -رضري اللره
عنه -لكن المرنف لم يخرج هاا المليث بهاا اللنظ خرجه من طر أخرأ لكرن
خرج بمض المليث لكن لي

فيه الجملة المستشهل بها ها هنا والمليث هاا مثرل

المليث السابق النهي عن المشي.
ك ٍ
واره َف َ
رالَ :حرل َثنََا َم رمر ٌن
(حل َثنََا ف َت ري َبة َع رن َمالر (ل) َو َحرل َثنََا إك را َ
{ َ
رما ربرن م َ
حل َثنََا مال ك ٌ َعن َأبكي الُ َن ك
َاد َع كن األَ رع َرجكك َع رن َأبكي ه َر ري َر َ -رضي اللره عنرهَ -أن النبكري
ر
َ
َ
رال« :إك َلا ا رن َت َمر َرل َأ َحررلك رم َف رل َي ربررلََ رأ بكررا رل َي كم ك
اررله اللرره عليرره واررلم َفر َ
ين َوإك َلا َنر َرُ َ َف رل َي ربررلََ رأ
بكالشم ك
ال َف رل َتَك كن ا رل َي كمين َأو َله َما تنر َمل َوآ كخ َره َما تنر َرُ »)}.
َ
اإلاناد هاا كله مضه ممنا ما يمتاج نميرل عليره وفولره( :ل) هراا فلنرا االنت،رال
(ل) ي،رال:
من اإلاناد إله إاناد وتنطق بلون تنوين وال مل (ل) وحلثنا ما ي،الٌ :
(ل) وحلثنا.
ين َوإك َلا َن ََرُ َ َف رل َي ربرلََ رأ بكالشرم ك
هاا المليث فال« :إك َلا ا رن َت َم َل َأ َحلك رم َف رل َي رب َرلَ رأ بكرا رل َي كم ك
ال»
َ
وهاا يستناد منه أن النبي -اله الله عليه والم -كان إلا انتمل يبرلأ بلرب

اليمرين

وإلا أراد خلع النمال يبرلأ بخلرع الشرمال ثرم اليمرين ألن هراا مرن برال التكرريم عنرل
الملماء وما كران مرن التكرريم يبرلأ فيره براليمين ومرا كران مرن غيرر التكرريم يبرلأ فيره
بالشررمال فررالنُ إلا نُعررت الخررف كررالتكريم لل،ررلم وإلا نُعتهررا مررن الخررف ك نر
أعطيتهررا مسررتوأ أفررل مررن الرجررل الترري فيهررا النمررل فلررال شررر فرري النررُ أن تبررلأ

باليسار في اللب

أن يبلأ باليمين وطبما هاا حكمه حكم ما مضره مرن األمرر وهرو

أن األمر هنا لالاتمبال ولي

للوجول عنل عامة الملماء.

فالَ « :ف رل َتَك كن ا رلي كمين َأو َلهما تنرمل» " َأو َلهما" الخبر لر "تكن" «و ك
ءاخ َره َما» وهاا
َ
َ َ
َ
َ
ممطوف عله الخبر «تنر َرُ » وها الجملة ت كيل لالبترلاء بلرب

اليمرين واالبترلاء فري

حال الخلع بال،لم الشمال وهاا واض فري اللاللرة والمرليث طبمرا خرجره اإلمرام
البخاري -رحمه الله -في اميمه من طريرق مالر

وروا اإلمرام مسرلم مرن طريرق

مممل بن زياد عن أبي هرير -رضي الله عنه -والمليث ثابت في الرميمين وهو
أيضا مخرج في جامع الترماي.
واه م َممل ربن ا رلم َثنه َحل َثنََا م َممل ربن َج رم َن ٍر َحل َثنََا ش رم َبة َف َ
رال:
{ َ
(حل َثنََا َأبو م َ
حل َثنََا َأ رشمث -هو ابن َأبكي الشرم َث ك
اءَ -عرن َأبك ك
يره َعر رن َم رسررو ٍ َعر رن َعائك َشر َة َر كض َري اللره
ر
ر
َ
َ
َ ر
ك
ك
َعنر َرها َفا َل رتَ " :ك َ
اار َت َطا َ فكري
َران َرارول اللره ارله اللره عليره وارلم يم ُّ
رب التر َي ُّم َن َمرا ر
َت َر ُّجلك كه َو َتنَ ُّملك كه َوطه ك
ور ك")}.
هاا المليث طبما إاناد ك ُّلهم ث،ات وك ُّلهم مخررج لهرم فري الكترب السرتة أبرو
المنُي وهو المل،ب بالُ رمن ومممل بن جمنرر هرو  :مممرل
مواه مممل بن المثنه
ُّ
بن جمنر الهُلي البرري وهو المل،ب بغنلر وشمبة هو شرمبة برن المجراج المتكري
الوااطي أمير المفمنين في المليث وأشمث هو :أشمث بن أبي الشرمثاء الممراربي
الكوفي وأبو هو :اليم بن أاود يمني المماربي الكوفي وفلنا كلهرم مخررج لهرم
فرري الكتررب السرتة ومسرررو هررو مسرررو بررن األجررل الهمررلاني الرروادعي الكرروفي
ك
رب
والمليث مخرج فري الررميمين وهرو حرليث مشرهور والشراهل فيره فولره( :يم ُّ

ك
ك
(و َتنَ ُّملك كره َوطه ك
رور ك) ألن الطهرور
اا َت َطا َ في َت َر ُّجلكه) يمني :فري شرمر رأاره َ
الت َي ُّم َن َما ر
(و َتنَ ُّملك كره) هرو الشراهل عنرلنا هراا يرلل
بالنت هو ما يتطهر به أما الطهور فهو النمل َ
عله أن النبي -اله الله عليه والم -كان يبلأ باليمين في حرال لبسره للنمرال وهراا
أفرروأ فرري اللاللررة مررن فولرره« :إك َلا ا رن َت َمر َرل َأ َحررلك رم َف رل َي ربررلََ رأ بكررا رل َي كم ك
ين» ألن لا يمتمررل
الخرواية أن يكون النبي -اله الله عليه وارلم -خررج مرن هراا الممروم برلليل
التريمن
لكن المليث هاا عائشة أخبرت أن النبي -اله الله عليه والم -كان يمجبه
ُّ
في تنمله ر
إلن إلا أعجبه ما ممنا ؟ ممنا أنه ينمله ألن اإلعجال هاا فل تكون عائشرة
رضي الله عنها -ااتنادته كما فلنا إما من فوله -عليه الرال والسرالم -وإمرا مرنفمله -عليه الرال والسالم -ومواظبته عله لل

وهاا واض في اللاللة ثم نخرتم

بالمليث األخير في هاا البال.
{(حل َثنََا مممل بن مرزو ٍ َ -أبو َعب كل ك
اللرهَ -حرل َثنََا َع ربرل الرر رح َم كن ربرن َفر ري ٍ َ -أبرو
ر
َ
َ ر َر
م َم ك
او َي َةَ -حل َثنََا كه َشا ٌم َع رن م َمم ٍل َع رن َأبكي ه َر ري َر َ -رضي الله عنهَ -ف َالَ " :ك َ
َان ل كنَ رم كل
ول ك
الله اله الله عليه والم فكب ك
را ك
راالن َو َأبكري َب رك ٍرر َوع َم َرر َر كض َري اللره تمراله َعنر َرهمرا
َ
َ
و َأول من َع َ،لََ َع ر،لا و ك
احلا ع رث َمان َر كض َي الله َعنرره)}.
َ
َ ر
َ
(حرل َثنََا م َممرل ربرن َم رررزو ٍ ) وهرو :منسرول إلره جرل وفري
هاا المليث فالَ :
علرروم المررليث مررن نسررب إلرره جررل  .وهررو :مممررل بررن مممررل بررن مرررزو البرراهلي
البرري وهو ابن بنت اإلمام الكبير :عبل الرحمن بن مهلي فهو ارب عبرل الررحمن
بن مهلي وحليثه مخرج عنل اإلمام مسلم في اميمه وعنل الترماي وابن ماجه.

(حل َثنََا َع ربل الر رح َم كن ربن َف ري ٍ َأبو م َم ك
او َي َةَ) عبل الرحمن بن في
فالَ :

أبرو مماويرة

الضبي الُعنراني الكوفي لم يخرج له في الكتب الستة وإنما خرج لره الترمراي فري
الشمائل هنا وهو مترو بل كابه عبل الرحمن بن مهلي وأبو زرعة وغيرهما.
(حل َثنََا كه َشرا ٌم) وهرو :هشرام برن حسران األزدي ال،ردواري وهرو مرن أهرل
فالَ :
البرر وحليثه مخرج في الكتب الستة و( َع رن م َمم ٍل) مممل هو ابن ايرين وطبمرا
ول ك
الله اله الله عليه والم فكب ك
َان ل كنَ رم كل را ك
هاا المليث أولهَ " :ك َ
االن" هاا ثابت فري
َ
َ
َان ل كنَ رم كل را ك
غير هاا المليث أحاديث أخرأ وهي ثابتة واميمة لكن فولهَ " :ك َ
ول
َ
االن و َأبكري ب رك ٍرر وعمرر و َأول مرن َع َ،رلََ َع ر،رلا و ك
ك
الله اله الله عليه والم فكب ك
احرلا هرو
َ
َ ر
َ َ َ َ َ
َ
َ
ع رث َمان" يمني فلنا له فبراالن عثمران جملره فبراال واحرلا ف،ر ممترلاا ا مرن رأس ال،رلم
(النمل) إله الشرا

ف ،واحل أما النبي -اله الله عليه وارلم -وأبرو بكرر وعمرر

فكان لهم فباالن طبما النبي -ارله اللره عليره وارلم -ثابرت هراا المرليث خرجره
البُار ولكر أنه ال يمرف إال من حليث في

هاا ولكر أيضا ال َم،يلري فري الضرمناء

وأنه ال يتابع عليه ..ولكر أيضرا بمرل فري منكراتره ونرص علره أنره منكرر ويكنري أن
راويه عبل الرحمن بن في

هاا الرجل المتهم بالكال والمليث الوجره الثابرت أنره

مرال ألن ابن أبي شيبة خرجه عن حنص بن غياث عن هشام عن ابن اريرين أن
نمل النبي -اله الله عليه والم -كان لها فباالن ونمل أبي بكرر وعمرر وينهرم مرن
هاا أن عثمان -رضي الله عنه -لم يكن له فباالن وهاا النهم طبمرا لري

فو ايرا لكنره

ممتمل لكن هنا هراا كرالم ابرن اريرين ابرن اريرين لرم يرلر النبري -عليره الررال
والسالم -فهو مرال لكن هاا هو الوجه الثابت فمبل الررحمن برن فري

يمكرن أن

يكون ركب هاا اإلاناد بممنه أنه جمله عن أبي هرير وهو لري

عرن أبري هريرر -

رضي الله تماله عنه -ولهاا رواية حنص بن غياث عن هشام عن ابن ايرين تنض
رواية عبل الرحمن بن في

والمليث هاا فيه إثبات النبي -اله الله عليره وارلم-

النمل وفيه أنه له فباالن وأنه فل تابمه عله لل أبو بكر وعمر.
وهاا طبما في األحاديث ونبه عليها أبو داود في اننه في جملة من مواضع ونبه عليه
عنل الملماء لمالا ياكرون أحيانا ياكرون أبا بكر وعمر مع النبي -اله الله عليه
والم-؟ لبيان ديمومية السنة أي أنها لم تنسخ وخااة في األحاديث التي ي،ع فيها
تمارض يلج الملماء إله الثابت عن أامال النبي -اله الله عليه والم -ألن
الثبوت عن أامال النبي -اله الله عليه والم -بمل وفاته ٌ
دليل عله علم نسخه
وأنه هو البافي ألنه عمل به الرمابة ويكون غير هو الممتمل للنسخ وبهاا يتم ما
يتملق بر "بال النمل" والله أعلم واله الله والم وبار عله نبينا مممل وعله آله
وامبه أجممين.

