
 الشمائل احملمدية

 
 تقدمي فضيلة الشيخ حممد املنتقى الكشناوى

الذي اصطفى سيد البشر سيدان حممد بن عبد هللا بنبوته،  ابألسراراحلمد هلل العزيز القهار، العامل 
فِّيما َشَجَر ورسالته، وحذر مجيع خلقه خمالفته فقال عز من قائل َفال َورَب َِّك ال يُ ْؤمُِّنوَن َحَّتى ُُيَك ُِّموَك 

هِّْم َحَرجاً ِمِّىا َقَضْيَت َوُيَسل ُِّموا َتْسلِّيماً وصلوات هللا وسالمه عليه وآله  نَ ُهْم ُثُى ال َيُِّدوا ِفِّ أَنْ ُفسِّ بَ ي ْ
 وصحبه وأزواجه وذريته أمجعني.

 أما بعد: فاعلم أن علم احلديث ومن مجلته علم السرية النبوية أجل العلوم قدرا وأكملها مزية، من
حازه فقد حاز فضال كثريا، ومن أوتيه فقد أويت خريا كثريا. فقد روي عن سفيان الثوري رمحه هللا كما 

ما أعلم عمال أفضل من طلب احلديث ملن أراد »ذكره ابن الصالح ِف مقدمة علوم احلديث له قال: 
 قال ابن الصالح: وروينا حنوه عن ابن املبارك أه .« . به هللا عز وجل

المة أبو الفيض موالان جعفر احلسين االدريسي الشهري الكتاين رمحه هللا تعاىل وإايان ِف مقدمة  قاله الع
 « .نظم املتناثر من احلديث املتواتر»كتابه 

ُث كما قال بعض الصاحلني رضوان هللا تعاىل علينا وعليهم: إن معرفة عبادة هللا تعاىل والعمل بدينه 
 الدنيا واخآخرة متوقفة على معرفة هدى رسول هللا صصلى هللا عليه الذي أنزله لصالح شؤون العباد ِف

وسلم( وطريقته العملية اليت بني فيما شرع هللا تعاىل أول ما نزل عليه الوحي إىل أن أكمل هللا تعاىل 
هذا الدين وقد وعت كتب السنة واملغازي والتاريخ والشمائل أقوال النيب صلى هللا عليه وسلم، 

صفاته من أول نشأته إىل أن اختاره هللا تعاىل إىل جواره، ال سيما الفرتة اليت أد ى فيها وأفعاله، و 
لتجد فيها صفة  أنك الرسالة ومل تدع أمرا من أموره وال شيئا من شؤونه دق  أو جل إال أحصته حَّت

ه وهناره، وكيف كان ثيابه وجلوسه وهنوضه من نومه وهيئته ِف ضحكه وابتسامه ومشيته وعبادته ِف ليل
يفعل إذا اغتسل وإذا أكل وكيف كان يشرب وماذا كان يلبس وكيف كان يتحدث للناس إذا لقيهم. 

 وما كان ُيب من األلوان وما هي حليته ومشائله.
ولسنا نعدو احلقيقة إذا قلنا: إنه ليس ِف الدنيا إنسان كامل يتحدث التاريخ عن سريته على التفصيل  

اصيل حياة نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم خامت النبيني. وأن من أوىف كتاب ِف كما حتدث عن تف
هذا املوضوع هو كتاب الشمائل احملمدية لإلمام احلافظ احملقق حممد بن عيسى الرتمذي نفعنا هللا 

 تعاىل به وأعاد علينا من بركاته آمني.
ليه وسلم ِف صفاته، وقد كان من حسن وقد استوعب رمحه هللا تعاىل ِف كتابه هذا هديه صلى هللا ع



احلظ أن نتعرف على فضيلة األخ الكبري الشيخ حممد عفيف الزعيب رمحه هللا تعاىل وإايان واملؤمنني 
بدار العلم للطباعة والنشر، جدة وقد عرض علينا فضيلته نسخة من حتقيقه للكتاب فأرادان أن 

املوىل الكرمي أن َيازيه أبحسن اجلزاء على هذا  نشاركه ِف األجر بتقدمي الكتاب للقراء راجيا من
العمل العظيم ولكل من ساعد وساهم ِف إخراج هذا الكتاب اجلليل، وأن ينفع به الطالب، 

 واملسلمني آمني. واحلمد هلل رب العاملني وصلى هللا تعاىل وسلم على سيدان حممد وآله وصحبه.
 حممد املنتقى الكشناوى
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 الرتمذى ترمجة: االمام
 

 نسبه:
 «1»هو أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي 

 
 والدته ووفاته:

إىل « 2»ه ( ُث انتقل منها إىل مدينة ترمذ  209ولد االمام احلافظ أبو عيسى ِف قرية بوغ ِف سنة ص
 ه ( وله سبعون سنة. 279أن توفاه هللا تعاىل فيها سنة ص

 
 شيوخه وتالميذه:

يعترب املؤرخون عصر الرتمذي العصر الذهيب لعلم احلديث حيث كان رائد بعثه وازدهاره االمام حممد 
 بن إدريس الشافعي املطليب انصر السنة.

 حيث علم الناس عامة وأهل العراق ُث مصر خاصة معىن االحتجاج ابلسنة
__________ 

الن/ كذا ذكره ابن عساكر وقال ( بضم السني منسوب اىل بىن سليم ابلتصغري قبيلة من غي1ص
السمعاين ابن شداد بدل ابن الضحاك. وأبو عيسى كنيته وحممد امسه وعيسى اسم أبيه وسورة اسم 

 جده كما ِف القاموس ومعىن السورة ِف األصل احلدة.
( قال صاحب القاموس ترمذ بكسر التاء وهي مدينة قدمية على طرف هنر بلخ من جهة شاطئه 2ص



ل هلا مدينة الرجال. وقال الشيخ ابراهيم الباجوري فيها ثالث لغات كسر التاء وامليم الشرقي ويقا
وهو األشهر وضمها وهو ما يقوله املتقنون وأهل املعرفة وفتح التاء وكسر امليم واثنية ساكن ِف 

 الوجوه الثالثة.
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ى مناظريه بوجوب األخذ ومعىن العمل هبا مع القرآن، وحدد أصول ذلك وحررها، وأقام احلجة عل
ابحلديث وأفحمهم. من ذلك نرى أن األئمة األعالم أصحاب كتب السنة نبغوا ِف الطبقة التالية 
لعصر الشافعي مباشرة، وان مل يدركوه رؤية ومساعا لتقدم وفاته، ولكنهم أدركوا اقرانه ومعاصريه 

 ومناظريه وكبار تالميذه.
 تظهر املقارنة واضحة وبسرد بسيط لتواريخ والدهتم ووفاهتم

ه  ومات يوم السبت غرة  194فالبخاري/ حممد بن امساعيل ابو عبد هللا ولد ِف شوال سنة  -1
 ه . 256شوال من سنة 

 256رجب سنة  25ه  ومات ِف  209ومسلم بن احلجاج القشريي أبو احلسن ولد ِف سنة  -2
 ه .
 ه . 279رجب سنة  13ه  ومات ِف  209واالمام احلافظ الرتمذي ولد سنة  -3
 257شوال سنة  16ه  ومات ِف  202وأبو داوود سليمان بن األشعث السجستاين ولد سنة  -4

 ه .
 ه . 303صفر  13ه  ومات ِف  215والنسائي أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن ولد سنة  -5
ضان سنة رم 22ه  ومات ِف  209وابن ماجه حممد بن يزيد بن ماجه أبو عبد هللا ولد سنة  -6

 ه . 273
وقد روى هؤالء األئمة الستة عن شيوخ كثريين متفرد بعضهم ابلرواية عن بعض الشيوخ واشرتك  -7

 بعضهم مع غريه ِف الرواية عن آخرين، واشرتكوا مجيعا ِف الرواية عن تسعة شيوخ فقط وهم:
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عنهم. قال الذهيب ِف تذكرة وقد أدرك أبو عيسى الرتمذي شيوخا أقدم من هؤالء ومسع منهم وروى 
، وإمساعيل « 3»وإبراهيم بن عبد هللا اهلروي « 2»وأاب مصعب « 1»احلفاظ: مسع قتيبة بن سعيد 

 « .6»، وعلي بن صخر « 5»، وسويد بن نصر « 4»بن موسى السدي 
فاد والرتمذي تلميذ البخاري وخرَيه، وعنه أخذ علم احلديث وتفقه فيه ومرن بني يديه، وسأله واست

منه، وانظره فوافقه وخالفه، كعادة هؤالء العلماء، ِف اتباع احلق حيث كان. وقد طاف ابو عيسى 
 البالد، ومسع خلقا من اخلراسانيني والعراقيني واحلجازيني.

__________ 
 ه . 240ه  ومات سنة  150( قتيبة بن سعيد الثقفي أبو رجاء ولد سنة 1ص
 ه . 242ه  ومات سنة  150لزهري املدين ولد سنة ( أبو مصعب: أمحد بن أيب بكر ا2ص
 ه . 244ه  ومات سنة  178( ابراهيم بن عبد هللا بن حامت الزهري ولد سنة 3ص
 ه . 245( إمساعيل بن موسى الفزاري السدي مات سنة 4ص
 سنة. 91ه  وعمره  240( سويد بن نصر بن سويد املروزي السدى مات سنة 5ص
 ه  وقد قارب املائة. 244مات سنة ( علي بن حجر املروزي 6ص
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 شهادة العلماء فيه وِف كتبه:
قال احلافظ أبو الفضل حممد بن طاهر املقدسي صأخربان احلسن بن أمحد أبو حممد السمرقندي مناولة 
أخربان أبو بشر عبد هللا بن حممد بن حممد بن عمرو، حدثنا أبو سعيد عبد الرمحن بن حممد االدريسي 

ظ قال: حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي احلافظ الضرير، أحد األئمة الذين يقتدى هبم ِف علم احلاف
 احلديث.

 صنف كتاب اجلامع والتواريخ والعلل، تصنيف رجل عامل متقن، كان يضرب به املثل ِف احلفظ.
أحد »، وأبنه « إمام عصره بال مدافعة، صاحب التصانيف»وقال عنه السمعاين ِف االنساب أبنه 

 « .االئمة الذين يقتدى هبم ِف علم احلديث
ونقل الذهيب ِف تذكرة احلفاظ والصفدي ِف نكت اهلميان، واملزي ِف التهذيب أن ابن حبان ذكره ِف 

 « .كان ِمن مجع وصنف وحفظ وذاكر»الثقات وقال: 
ة احلفاظ احلافظ صاحب اجلامع وغريه من املصنفات، أحد االئم»ووصفه املزي ِف التهذيب أبنه 



 « .املربزين، وِمن نفع هللا به املسلمني
احلافظ العلم، صاحب اجلامع، ثقة جممع عليه، وال التفات إىل قول أيب »وقال الذهيب ِف امليزان 

حممد بن حزم فيه ِف الفرائض من كتاب األيصال: إنه جمهول، فإنه ما عرف وال درى بوجود اجلامع 
 « .وال العلل له

 « .كان مربزا على االقران، آية ِف احلفظ واالتقان»احلنبلي ِف شذرات الذهب  وقال ابن العماد
مات حممد بن إمساعيل البخاري ومل خيلف خبرسان مثل »ونقل احلاكم أبو أمحد عن أحد شيوخه قال 

 « .أيب عيسى ِف العلم واحلفظ والورع والزهد، بكى حَّت عمي، وبقي ضريرا سنني
ضل البيلماين: مسعت نصر بن حممد الشربكوهي يقول: مسعت حممد بن وِف التهذيب: قال أبو الف

 يعين -عيسى الرتمذي يقول: قال يل حممد بن إمساعيل
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 « .ما انتفعت بك أكثر ِما انتفعت يب -البخاري
كان إماما حافظا، له تصانيف حسنة منها اجلامع الكبري وهو أحسن »وقال ابن األثري ِف اترخيه 

 « .الكتب
وقال أبو علي منصور بن عبد هللا اخلالدي عن الرتمذي أنه قال ِف شأن كتابه صاجلامع( صنفت هذا 

الكتاب فعرضته على علماء احلجاز والعراق وخراسان فرضوا به ومن كان ِف بيته هذا الكتاب فكأمنا 
 ِف بيته نيب يتكلم.

 قول العلماء ِف كتاب الشمائل:
 ي:يقول علي بن سلطان حممد القار 

ومن أحسن ما صنف ِف مشائله وأخالقه صلى هللا عليه وسلم كتاب الرتمذي املختصر اجلامع ِف سريه 
على الوجه األمت حبيث أن مطالع هذا الكتاب، كأنه يطالع طلعة ذلك اجلناب، ويرى حماسنه الشريفة 

 ِف كل ابب.
 وقال حممد بن حممد اجلزري رمحه هللا تعاىل:

 بعه ... وعز تالقيه وانءت منازلهأخالي إن شط احلبيب ور 
 وفاتكم أن تبصروه بعينكم ... فما فاتكم ابلعني فهذي مشائله

 ولألديب حمي الدين عبد القادر الزركشي ِف وصف كتاب الشمائل:



 اي أشرف مرسال كرميا ... ما ألطف هذي الشمايل
 من يسمع وصفها تراه ... كالغصن مع النسيم مايل

 ف املناوي:وقال الشيخ عبد الرؤو 
فإن كتاب الشمائل لعلم الرواية وعلم الدراية لالمام الرتمذي جعل هللا قربه روضة عرفها أطيب من »

املسك الشذي كتاب وحيد ِف اببه فريد ِف ترتيبه واستيعابه، مل أيت له أحد مبماثل وال مبشابه، سلك 
عد ذلك الكتاب من املواهب  فيه منهاجا بديعا ورصعه بعيون االخبار وفنون اخآاثر ترصيعا حَّت

 وطار ِف املشارق واملغارب.
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 وكان ِمن تصدى لشرحه أفضل املدققني وأحد احملققني موالان عصام الدين االسفرايين الشافعي.
 وتاله العامل النحرير الفقيه الشهري الشهاب بن حجر نزيل مكة فأطال وأطاب.

 قال أيب الفداء امساعيل:
ع ِف ذلك فأجاد وأفاد االمام أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي رمحه ومن أحسن من مج

 هللا تعاىل أفرد ِف هذا املعىن كتابه املشهور ابلشمائل احملمدية، ولنا به مساع متصل إليه.
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 « :2»أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي « 1»قال احلافظ 
 
 هللا صلى هللا عليه وسلم رسول« 3»ابب ما جاء ِف خلق  -1
عن ربيعة بن أيب عبد « 6»عن مالك بن أنس « 5»أبو رجاء قتيبة بن سعيد « 4»حدثنا  -1

 أنه مسعه يقول:« 8»عن أنس بن مالك « 7»الرمحن 
 وال ابلقصري، وال ابألبيض« 9»كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليس ابلطويل البائن »

__________ 
 اصطالح احملدثني: من أحاط علمه مبائة ألف حديث متنا واسنادا.( احلافظ ِف 1ص
املعروف بنهر جيحون، مشايل إيران، وهي بكسر « بلخ»( ترمذ: علم لبلدة قدمية، تقع على هنر 2ص



التاء وامليم وَيوز ضمهما. اليها نسب االمام الرتمذي، وتوِف فيها سنة تسع وسبعني ومائتني وله 
 سبعون سنة.

: بفتح اخلاء وسكون الالم. واملراد به هنا صورته وشكله صلى هللا عليه وسلم. واخللق ( اخللق3ص
بضمتني: ما حتلى به صلى هللا عليه وسلم من صفاته الباطنة؛ كاحللم والعلم. والشمائل: مجع مشال 

 [ اباب.56[ حديثا وأبوابه ]400مبعىن الطبع والسجية. وأحاديث الشمائل تبلغ ]
 صأخربان( .( وِف نسخة 4ص
( امسه صُيىي( ، ولقبه صقتيبة( ؛ وقيل امسه صعلي( . رحل اىل العراق واملدينة ومكة والشام ومصر، 5ص

ومسع مالك بن أنس وخلقا كثريا من االعالم، وروى عنه البخاري والرتمذي وخلق كثري من االئمة. 
 بتا.ولد سنة مثان واربعني ومائة وتوِف سنة أربعني ومائتني. وكان ثقة ث

( االمام املشهور من االئمة االربعة، وهو من كبار أتباع التابعني، أخذ عن انفع موىل ابن عمر 6ص
وعن الزهري وغريمها، وقيل بلغ مشاخيه تسعمائة، وأخذ عنه الشافعي وحممد بن احلسن الشيباين 

 ه . 179ه ، وتوِف سنة  95وأمثاهلما. ولد سنة 
رشي املدين املعروف بربيعة الرأي، حافظ فقيه ثبت جمتهد بصري الرأي، ( فقيه املدينة ابو عثمان الق7ص

 ه . قال مالك: ذهبت حالوة الفقه مبوته. 136توِف ابألنبار أو ابملدينة سنة 
( هو أبو النضر أنس بن مالك االنصاري البخاري اخلزرجي، خادم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 8ص

 ه . 71رة من الصحابة سنة عشر سنني، وهو آخر من مات ابلبص
 ( البائن: الظاهر.9ص
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، بعثه هللا تعاىل على رأس أربعني سنة، « 2»وال ابجلعد القطط وال ابلس بط « 1»األمهق، وال ابخآدم 
وليس ِف « 4»وابملدينة عشر سنني، وتوفاه هللا على رأس ستني سنة « 3»فأقام مبكة عشر سنني 

 « .5« »بيضاءرأسه وحليته عشرون شعرة 
« 9»عن محيد « 8»عبد الوهاب الثقفي « 7»حدثنا « . 6»حدثنا محيد بن مسعدة البصري   -2

 عن أنس بن مالك قال:
 ليس ابلطويل وال ابلقصري، حسن اجلسم،« 10»كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ربعة »

__________ 



 ( األمهق: الشديد، واخآدم: األمسر.1ص
وسكون الشعر فيه التواء وانقباض. والقطط بفتحتني: على األشهر وَيوز كسر  ( اجلعد: بفتح2ص

اثنيه وهو شعر الزجني اجلعودة والسبط بفتح فكسر: الشعر املسرتسل، الذي ليس فيه تعقد وال نتوء 
 أصال.

( وِف رواية أقام هبا ثالث عشرة فتحمل رواية العشر على أن الراوي حذف الكسر الزائد عن 3ص
 ة.العشر 

( وِف رواية وهو ابن ثالث وستني وهي أشهر واصح وحتمل رواية الستني على ان الراوي حذف 4ص
 الزائد على العشرات.

( واحلديث أخرجه البخاري ِف صفة النيب  صلى هللا عليه وسلم وِف اللباس ومسلم ِف الفضائل 5ص
 والرتمذي ِف سننه ِف اللباس واملناقب ومالك ِف اجلامع.

و علي السامي من بين سامة بن لؤي، واسع الرواية كثري احلديث، روى عنه مسلم وأبو ( هو أب6ص
« 224»داود والرتمذي والنسائي وغريهم، مسع أيوب وُيىي بن سعيد األنصاري وغريمها. توِف سنة 

ه . والبصري: نسبة اىل البصرة البلد املشهور، وهو مثلث الباء والفتح فيه أفصح ومل يسمع الضم ِف 
 النسبة.

 « .قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي»( وِف نسخة 7ص
( احلافظ أبو حممد أحد أشراف البصرة، ثقة جليل القدر، روى عنه الشافعي وأمحد بن حنبل وابن 8ص

 ه .« 194»ه  وتوِف سنة « 108»راهويه، وخرج له اجلماعة. ولد سنة 
يل: تري وقيل تريويه وقيل غري ذلك ويقال له ( أبو عبيدة اخلزاعي البصري، اختلفوا ِف اسم أبيه فق9ص

محيد الطويل. روى عن أنس بن مالك. قالوا عنه: ثقة مدلس. وعابه زائدة لدخوله ِف شيء من أمر 
 ه .« 143»أو « 142»األمراء وهو من صغار التابعني. توِف سنة 

 ( ربعة بفتح الراء وسكون الباء أي كان متوسطا بني الطول والقصر.10ص
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 « .2« « »1»وكان شعره ليس جبعد وال سبط أمسر اللون، إذا مشى يتكفأ 
 « .5»حدثنا حممد بن جعفر « . 4« »يعين العبدي« »3»حدثنا حممد بن بشار  -3

 يقول:« 8»قال: مسعت الرباء بن عازب « 7»عن أيب إسحق « 6»حدثنا شعبة 



 يد ما بني املنكبني، عظيمكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجال مربوعا، بع»
__________ 

 ( يتكفأ: أي يسرع ِف مشيه. وِف نسخ يتوكأ.1ص
( أخرجه البخاري ِف صفة النيب صلى هللا عليه وسلم وِف اللباس ومسلم ِف الفضائل ابب صفة 2ص

والرتمذي ِف سننه ِف اللباس حديث رقم  2338ح  26ب  43شعر النيب صلى هللا عليه وسلم ك 
 والنسائي ِف الزينة ومالك ِف اجلامع. 3627املناقب برقم وِف  1754

( حممد بن بشار بن عثمان البصري، املعروف ببندار احلافظ، أحد الثقات املشاهري. قال احلافظ 3ص
ابن حجر: هو شيخ األئمة الستة. قال أبو داود: كتبت عنه مخسني ألف حديث. مسع حممد بن 

عن تبع التابعني. والعبدي: نسبة اىل عبد قيس وكان موىل هلم. جعفر وخلقا، وهو من كبار اخآخذين 
 ه .« 252»توِف سنة 

بصيغة الغائب: إن كان من كالم املصنف فهو التفات، واألرجح اهنا إدراج « يعين العبدي»( قوله 4ص
 من بعض تالمذته الذين نقلوا عنه الكتاب، وهللا أعلم.

هلذيل موالهم املعروف بغندر أخرج حديثه األئمة الستة ِف ( أبو عبد هللا حممد بن جعفر البصري ا5ص
صحاحهم. روى عن شعبة بن احلجاج، وجالسه حنوا من عشرين سنة. وروى عنه أمحد ابن حنبل 

وُيىي بن معني. لقب بغندر كقنفذ الكثاره السؤال ِف جملس ابن جريج فقال: ما تريد اي غندر فجرى 
  اللغة حمرك الشر.ه  ومعناه ِف« 193»عليه. توِف سنة 

( شعبة بن حجاج بن بسطام العتكي موالهم. احلافظ الثبت، كان الثوري يقول: هو أمري املؤمنني 6ص
ِف احلديث، كان إماما من أئمة املسلمني وركنا من أركان الدين به حفظ هللا أكثر احلديث، قال 

وخلقا كثريا. وهو من كبار أتباع الشافعي: لوال شعبة ما عرف احلديث ابلعراق. مسع احلسن والثوري 
 ه .« 160»التابعني. توِف سنة 

( أيب إسحاق عمرو بن عبد هللا السبيعي اهلمداين الكوِف، أحد األعالم اتبعي كبري مكثر، له 7ص
« 129»أو « 127»ثالمثائة شيخ، عابد غزا مرات. ولد لسنتني بقيتا من خالفة عثمان، وتوِف سنة 

 ه .
ب: صحايب. جليل، كنيته: أبو عمارة، أول مشهد شهده ِف اخلندق وافتتح الر ي  ( الرباء بن عاز 8ص

 توِف ابلكوفة أايم مصعب بن الزبري.
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 «منه« 3»ما رأيت شيئا قط  أحسن « 2»، إىل شحمة أذنيه، عليه حلة محراء « 1»اجلمة 
عن أيب اسحاق عن « 6»حدثنا سفيان « . 5»حدثنا وكيع « . 4»حدثنا حممود بن غيالن  -4

 الرباء بن عازب قال:
ِف حل ة محراء أحسن من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، له شعر يضرب « 7»ما رأيت من ذي ملة »

 « .8« »منكبيه، بعيد ما بني املنكبني، مل يكن ابلقصري وال ابلطويل
__________ 

ض النسخ: صبعيد( بصيغة التصغري ( رجال: بكسر اجليم الشعر بني السبوطة واجلعودة. وقع ِف بع1ص
واجلمة: « . وقيل ابلتصغري وهو غريب بل ِف صحته نظر»وهو تصغري ترخيم قال احلافظ ابن حجر: 

بضم اجليم وتشديد امليم، وهي ما سقط من شعر الرأس ووصل اىل املنكبني واللمة ما جاوز شحمة 
 األذن.

 ( احللة: ثوابن أو ثوب له بطانة.2ص
 4072وأبو داود ِف اللباس برقم  2337خرجه البخاري ومسلم ِف الفضائل برقم ( واحلديث أ3ص

 .1724والرتمذي ِف سننه ِف اللباس برقم  3699والنسائي وابن ماجه برقم 
( احلافظ أبو أمحد حممود بن غيالن، مسع الفضل بن موسى وغريه. ثقة من كبار اخآخذين عن تبع 4ص

 ج له الشيخان واملصنف.ه . خر « 239»التابعني. توِف سنة 
( احلافظ أبو سفيان وكيع بن اجلراح الرؤاسي الكوِف، من كبار الطبقة السابعة. مسع سفيان الثوري 5ص

وخلقا وروى عنه قتيبة وخلق كثري. وهو من مشايخ احلديث الثقات املعمول حبديثهم املرجوع اىل 
 ه .« 197»قوهلم. كان يفيت بقول أيب حنيفة وقد مسع منه توِف سنة 

( سفيان مثلث السني واألشهر الضم. وهو الثوري جزم بذلك مريك شاه، كما صرح به املؤلف ِف 6ص
جامعه ِف هذا احلديث بعينه، فبطل قول بعض الشراح ِف أنه ابن عيينة. والثوري: نسبة اىل أحد 

 أجداده.
 األذن.بكسر الالم وتشديد امليم املفتوحة شعر الرأس اجملاوز شحمة  -( اللمة7ص
 ( انظر ختريج احلديث السابق.8ص
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عن عثمان بن « 3»حدثنا املسعودي « . 2»حدثنا أبو نعيم « . 1»حدثنا حممد بن امساعيل  -5
 عن علي بن أيب طالب قال:« 5»عن انفع بن جبري بن مطعم « 4»مسلم بن هرمز 

الكفني والقدمني، ضخم الرأس « 6» مل يكن الن يب  صلى هللا عليه وسلم ابلطويل وال ابلقصري، شثن
ينحط من صبب « 9»، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأمنا « 8»، طويل املسربة « 7»ضخم الكراديس 

 « .11« »، مل أر قبله وال بعده مثله صصلى هللا عليه وسلم( « 10»
 ، وأبو جعفر« 13»وعلي بن حجر « 12»حدثنا أمحد بن عبدة الضيب البصري  -6

__________ 
حممد بن إمساعيل البخاري، صاحب الصحيح، إمام احملدثني، جبل احلفظ، روي أنه رؤي ِف  (1ص

البصرة قبل أن تطلع حليته وخلفه ألوف من طلبة احلديث، وروي عنه أنه قال: أحفظ مائة ألف 
 ه .« 256»حديث صحيح ومائيت ألف حديث غري صحيح، توِف سنة 

يوخ البخاري، كان غاية االتقان واحلفظ، وهو حجة. قال ( أبو نعيم الفضل بن دكني، من كبار ش2ص
الرافعي ِف اتريخ قزوين: رمي ابلتشيع لذلك تكلم الناس فيه، لكن احتج به اجلماعة. توِف سنة 

 ه .« 219»
( عبد الرمحن بن عتبة بن عبد هللا بن مسعود الكوِف املسعودي. قال العصام صدوق اختلط قبل 3ص

 ه .« 160»موته. توِف سنة 
 ( عثمان بن مسلم بن هرمز، وِف نسخة منصرف، وهو نسائي، فيه لني.4ص
ه . وأبوه « 99»( انفع بن جبري بن مطعم، اتبعي جليل مسع عليا وعدة من األصحاب. توِف سنة 5ص

 من كبار الصحابة.
( بفتح الشني وسكون الثاء أي غليظ األصابع والراحة. من غري خشونة وهي صفة مستحبة ِف 6ص
 رجال، مكروهة ِف النساء.ال
 ( وهي رؤوس العظام، واحدهتا كردس.7ص
 ( املسربة: بفتح امليم وسكون السني الشعر الدقيق الذي يبدأ من الصدر وينتهي ابلسرة.8ص
 « .كأنه»( وِف نسخ 9ص
 ( الصبب ما احندر من األرض.10ص
 ني أصحاب الكتب الستة.وأنه تفرد به ب 3641( وأخرجه الرتمذي ِف سننه ِف املناقب برقم 11ص
( أمحد بن عبدة الضيب البصري: ثقة حجة رمى ابلنصب صأي بكونه من اخلوارج( ، وهو عريب 12ص

 ه .« 245»من بين ضبة. توِف سنة 



« 244»( احلافظ علي بن حجر السعدي: مأمون ثقة، مسع كثريا من أئمة احلديث. توِف سنة 13ص
 ه .
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عن « 2»ابن أيب حليمة واملعىن واحد. قالوا. حدثنا عيسى بن يونس وهو « 1»حممد بن احلسني 
من ولد علي بن أيب طالب رضي « 4»قال حدثين ابراهيم بن حممد « 3»عمر بن عبد هللا موىل غفرة 

 هللا عنه قال كان علي إذا وصف رسول هللا صصلى هللا عليه وسلم( قال:
، وال ابلقصري املرتدد، وكان ربعة من « 5»ل املمغط مل يكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلطوي»

القوم، مل يكن ابجلعد القطط وال ابلسبط، كان جعدا رجال، ومل يكن ابملطه م وال ابملكلثم، وكان ِف 
وجهه تدوير، أبيض، مشرب، أدعج العينني، أهدب األشفار، جليل املشاش والكتد، أجرد ذو 

تقلع كأمنا ينحط ِف صبب، وإذا التفت التفت معا، بني   مسربة، شثن الكفني والقدمني إذا مشى
كتفيه خامت النبوة، وهو خامت النبيني، أجود الناس صدرا، وأصدق الناس هلجة، وألينهم عريكة، 

 ، من رآه بديهة هابه، ومن« 6»وأكرمهم صعشرة( 
__________ 

رج له إال املصنف؛ ولعدم ( أبو جعفر حممد بن احلسني بن أيب حليمة البصري: مقبول لكن مل خي1ص
حملمد؛ إذ لو كان للحسني « هو»اشتهاره بينه بقوله: صهو ابن أيب حليمة( ، وِف نسخ ابلواو والضمري 

 لقال: احلسني بن أيب حليمة.
( عيسى بن يونس: ثقة مأمون رأى جده أاب إسحاق السبيعي ومسع منه، وروى عن مالك بن أنس 2ص

أبوه يونس وإسحاق وابن راهويه، سكن الشام، وكان علما ِف العلم  واألوزاعي وغريمها. وروى عنه
 ه .« 264»والعمل، كان يغزو سنة وُيج سنة. توِف سنة 

( عمر بن عبد هللا موىل غفرة: مدين مسن وثقه ابن مسعود، وضعفه ابن معني. قال أمحد كثري 3ص
 خت بالل املؤذن.ه . وغفرة: بضم الغني: هي بنت رابح أ« 145»االرسال. توِف سنة 

من ولد علي بن أيب »( إبراهيم بن حممد: بن احلنفية صدوق من الطبقة اخلامسة. وقول املصنف: 4ص
 بفتحتني: اسم جنس، أو بضم فسكون: اسم مجع. واألول هو الرواية.« الولد»صفة له. و « طالب

فاعل من االمنغاط ورواه  ( املمغط: بضم امليم األوىل وتشديد الثانية بعدها غني مكسورة وهو اسم5ص
بعض احملدثني بضم امليم األوىل وفتح امليم الثانية وفتح الغني املشددة، وهو اسم مفعول من التغميط. 



 وأكثر احملققني على األول.
 ( ِف نسخة عشرية.6ص
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 « .1« »خالطه معرفة أحبه، يقول انعته: مل أر قبله وال بعده مثله صلى هللا عليه وسلم
مسعت صأاب جعفر حممد بن احلسني يقول: مسعت األصمعي يقول: ِف تفسري « 2»ل أبو عيسى قا

صفة النيب صلى هللا عليه وسلم: املمغط الذاهب طوال. وقال مسعت أعرابيا يقول ِف كالمه: متغط ِف 
 نشابته أي مدها مدا شديدا. واملرتدد:

دة، والرجل الذي ِف شعره حجونة؛ أي الداخل بعضه ِف بعض قصرا، وأما القطط: فالشديد اجلعو 
 تثن قليل، وأما املطهم: فالبادن الكثري اللحم، واملكلثم:

 املدور الوجه، واملشرب: الذي ِف بياضه محرة، واألدعج: الشديد سواد العني.
 واألهدب: الطويل األشفار.

إمالء علينا من  بن عبد الرمحن العجلي/« 3»حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا مجيع بن عمري  -7
عن ابن « 4»كتابه/ قال أخربين رجل من بين متيم من ولد أيب هالة زوج خدَية، يكىن أاب عبد هللا 

 عن احلسن بن علي رضي« 5»أليب هالة 
__________ 

 .3642( رواه الرتمذي ِف سننه ِف املناقب برقم 1ص
عيسى( . وقال بعضهم: يريد ( كذا ِف األصول املصححة، ومل يوجد ِف بعض النسخ لفظ صأبو 2ص

نفسه إذ هذه كنيته. واألرجح أنه إدراج من بعض الرواة الذين نقلوا الكتاب عنه. والكتد: جمتمع 
الكتفني وهو الكاهل. واملسربة: هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر اىل السرة. والشثن: 

وة. والصبب: احلدور، يقال احندران ِف الغليظ األصابع من الكفني والقدمني والتقلع: أن ميشي بق
صبوب وصبب، وقوله جليل. املشاش: يريد رؤوس املناكب. والعشرة: الصحبة. والعشري: 

 الصاحب. والبديهة: املفاجأة، يقال بدهته أبمر: أي فجأته.
زان، ( مجيع بن عمر: كذا ِف نسخ الشمائل، وهو ما أورده املزين ِف التهذيب، وتبعه الذهيب ِف املي3ص

وِف بعض الرواايت صعمري( مصغرا، واختاره احلافظ ابن حجر ِف التقريب. والعجلي: بكسر العني 
وسكون اجليم: نسبة اىل قبيلة عجل. ومجيع هذا وثقه ابن حبان، وضعفه غريه، قال ابن حجر 



 العسقالين: مجيع ضعيف رافضي.
جمهول من الطبقة السادسة مل خيرج حديثه ( أبو عبد هللا قيل امسه يزيد بن عمرو أو عمر أو عمري. 4ص

 أحد من األئمة أصحاب الصحاح إال املصنف.
( واختلف ِف اسم أيب هالة فقيل امسه النباش وقيل مالك وقيل زرارة وقيل هند وأبو هالة تزوج 5ص

خدَية ِف اجلاهلية فولدت له ذكرين، هندا وهالة. وتزوجها أيضا عتيق بن خالد املخزومي، فولدت 
عبد هللا، وبنتا. ُث تزوجها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومجيع أوالده صلى هللا عليه وسلم منها  له

 إال ابراهيم فمن مارية القبطية.
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، وكان وصافا عن حلية النيب صلى هللا عليه « 1»هللا عنهما قال: سألت خايل هند بن أيب هالة 
 ا أتعلق به فقال:وسلم، وأان أشتهي أن يصف يل منها شيئ

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فخما مفخ ما، يتألأل وجهه تأللؤ القمر ليلة البدر، أطول من »
فرقها، واال « 3»، عظيم اهلامة، رجل الشعر، ان انفرقت عقيقته « 2»املربوع، وأقصر من املشذ ب 

احلواجب سوابغ ِف « 4»جلبني، أزج فال َياوز شعره شحمة أذنيه، إذا هو وف ره، أزهر اللون، واسع ا
، له نور يعلوه ُيسبه من مل يتأمله « 7»؛ أقىن العرنني « 6»بينهما عرق يدره الغضب « 5»غري قرن 

دقيق املسربة كأن عنقه جيد « 9»مفلج األسنان « 8»أشم، كث اللحية، سهل اخلدين، ضليع الفم 
، سواء البطن والصدر، عريض « 11»سك ، معتدل اخللق، ابدن متما« 10»دمية ِف صفاء الفضة 

والسرة « 12»الصدر، بعيد ما بني املنكبني، ضخم الكراديس، أنور املتجرد، موصول ما بني الل بة 
 بشعر

__________ 
( وامنا كان هند هذا خاال للحسن ألنه أخو أمه من أمها، فانه ابن خدَية اليت هي أم فاطمة اليت 1ص

 ي يوم اجلمل.هي أمه. قتل هند هذا مع عل
 ( املشذب: الطويل البائن الطول مع نقص ِف حلمه، وأصله من النخلة اليت شذب عنها جريدها.2ص
 ( واملراد ابلعقيقة: شعر رأسه الذي على الناصية، أي جعلها فرقتني.3ص
 ( أزج: أي مقوس احلاجني.4ص
بتدأ حمذوف. والقرن ( سوابغ: أي كامالن وهو منصوب على املدح ويصح رفعه على أنه خرب مل5ص



 صابلتحريك( اقرتان احلاجبني حبيث يلتقي طرفامها.
 ( بينهما عرق يدره الغضب: أي يصريه الغضب ِمتلئا دما.6ص
 ( أي طويل األنف مع دقة أرنبته. والعرنني بكسر العني قيل ما صلب من األنف وقيل األنف كله.7ص
 ل على الفصاحة.( الضليع: الواسع والعرب متدح ذلك ألن سعته دلي8ص
 ( الفلج انفراج ما بني األسنان.9ص
( اجليد: العنق، والدمية: الصورة املتخذة من عاج أو غريه واملراد هو ِف اعتدال وحسن هيئة 10ص

 وكمال واشراق.
 ( البادن: السمني املعتدل السمن بدليل مل يكن ابملطهم.11ص
اللبة: بفتح الالم موضع الثغرة فوق ( أي نري العضو املتجرد عن الشعر أو عن الثوب. و 12ص

 الصدر.
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َيري كاخلط، عاري الثديني والبطن ِما سوى ذلك، أشعر الذراعني واملنكبني وأعايل الصدر، طويل 
مخصان « 1»الزندين رحب الراحة شثن الكفني والقدمني، سائل األطراف، أو قال شائل األطراف 

وميشي « 4»عنهما املاء، إذا زال زال قلعا، خيطو تكفيا  ينبو« 3»مسيح القدمني « 2»األمخصني 
؛ وإذا التفت التفت مجيعا؛ خافض الطرف؛ « 5»هوان؛ ذريع املشية إذا مشى كأمنا ينحط من صبب 

« 7»؛ ويبدر « 6»نظره إىل األرض أطول من نظره إىل السماء؛ جل نظره املالحظة. يسوق أصحابه 
 « .8»من لقي ابلسالم 

حدثنا حممد بن جعفر. حدثنا شعبة عن مساك بن حرب « . 9»بو موسى حممد بن املثىن حدثنا أ -8
 يقول:« 11»قال: مسعت جابر بن مسرة « 10»
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ضليع الفم؛ أشكل العني، منهوس العقب، قال شعبة: قلت »

 لسماك: ما ضليع الفم؟
 قال: عظيم الفم. قلت:

__________ 
 ك من الراوي والسائل الطويل، والشائل مثلها.( ش1ص
( أمخص القدم هو املوضع الذي ال ميس األرض عند الوطء من وسط القدم. ومخصان، كعثمان. 2ص



 واملراد أنه شديد جتافيهما عن األرض.
 ( أي أملسهما ومستويهما.3ص
 ( أي اذا مشى رفع رجليه بقوة وِف نسخة تكفؤا وهي أتكيد ملا قبلها.4ص
 ( ذريع أي واسع والصبب األرض املنحدرة.5ص
 ( أي يقدم أصحابه بني يديه وميشي خلفهم.6ص
 ( وِف نسخة يبدأ.7ص
 ( تفرد به الرتمذي ِف الشمائل والطرباين والبيهقي.8ص
( أبو موسى حممد بن املثىن العنزي البصري: املعروف ابلزمن، ثقة ورع، روى عن ابن عيينه وغندر 9ص
 ه .« 252»وخرج له اجلماعة. توِف سنة « بصريحممد بن جعفر ال»
 ه . 123( مساك بن حرب: اتبعي أدرك مثانني من الصحابة. ثقة، ساء حفظه توِف سنة 10ص
( جابر بن مسرة العامري السوائي: ومها صحابيان، خرج ألبيه البخاري ومسلم وأبو داود 11ص

 روان.والنسائي، وله اجلماعة. توفيا ِف خالفة عبد امللك بن م
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 « .1« »ما أشكل العني؟ قال طويل شق العني، قلت: ما منهوس العقب؟ قال قليل حلم العقب
يعين ابن سوار عن « 4»عن أشعث « 3»حدثنا عبثر بن القاسم « . 2»حدثنا هناد بن السري  -9

 أيب اسحاق عن جابر بن مسرة قال:
، وعليه حل ة محراء، فجعلت أنظر إليه « 5»يان رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ِف ليلة إضح»

 « .6« »وإىل القمر، فلهو عندي أحسن من القمر
عن أيب « 8»عن زهري « 7»حدثنا سفيان بن وكيع. حدثننا محيد بن عبد احلميد الرؤاسي  -10

 إسحاق قال: سأل رجل الرباء بن عازب:
 « .9« »ل ال، بل مثل القمرأكان وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مثل السيف؟ قا»

 حدثنا النضر بن« 10»حدثنا أبو داود املصاحفي/ سليمان بن سلم/  -11
__________ 

وأخرجه الرتمذي ِف سننه ِف املناقب برقم  2339( احلديث أخرجه مسلم ِف الفضائل برقم 1ص
3649. 



له راهب الكوفة لزهده. ( هناد بن السري: الكوِف التميمي الدارمي، الزاهد احلافظ، كان يقال 2ص
 ه .« 223»خرج له مسلم واألربعة توِف سنة 

 ( عبثر بن القاسم الزبريي: نسبة اىل الزبري ابلتصغري، كوِف، ثقة، خرج له اجلماعة.3ص
( أشعث بن سوار الكندي: بتشديد الواو، روى له مسلم والنسائي واملصنف وابن ماجه. توِف 4ص

 ه .« 130»سنة 
 ( أي مقمرة.5ص
 .2812( أخرجه الرتمذي ِف كتاب أدب احلديث رقم 6ص
( محيد بن عبد الرمحن الرؤاسي: نسبة اىل رواس، كوِف روى عن ابن إسحاق وعطية وروى عنه 7ص

 ه .« 190»سفيان وابن املبارك وغريمها. توِف سنة 
« 173»ة ( زهري بن معاوية بن خديج: أبو خيثمة اجلعفي، ثقة حافظ، خرج له اجلماعة. توِف سن8ص

 ه .
 .3640( أخرجه البخاري ِف صفة النيب صلى هللا عليه وسلم والرتمذي ِف املناقب برقم 9ص
( أبو داود املصاحفي سليمان بن سلم: البلخي، ثبت ثقة، روى عن أيب مطيع، وروى عنه أبو 10ص

 ه .« 238»داود. توِف سنة 
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عن أيب هريرة « 4»عن أيب سلمة « 3»اب عن ابن شه« 2»عن صاحل بن أيب األخضر « 1»مشيل 
 رضي هللا عنه قال:« 5»
 « .6« »كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبيض كأمن ا صيغ من فضة، رجل الشعر»

عن أيب الزبري عن جابر بن عبد « 8»قال أخربين الليث بن سعد « 7»حدثنا قتيبة بن سعيد  -12
 ال:هللا أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ق

، « 9»عرض علي  األنبياء، فإذا موسى عليه السالم ضرب من الرجال كأن ه من رجال شنوءة »
، ورأيت « 10»ورأيت عيسى بن مرمي عليه السالم فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود 

 ابراهيم عليه السالم فإذا أقرب من رأيت به
__________ 

 ين النحوي البصري، ثقة إمام، خرج له اجلماعة.( النضر بن مشيل: أبو احلسن املاز 1ص



( صاحل بن أيب األخضر: اليماين موىل بين أمية، كان خادما للزهري، وثقه البخاري، وضعفه 2ص
 املصنف والنسائي، قال الذهيب: صاحل احلديث، خرج له األربعة.

لفقيه احلافظ، اتبعي ( ابن شهاب: أبو بكر حممد بن أسلم الزهري املنسوب إىل زهرة بن كالب، ا3ص
 ه .« 125»أو « 124»صغري، متفق على جاللته واتقانه. توِف سنة 

( أبو سلمة: امسه عبد هللا أو إمساعيل بن عبد الرمحن بن عوف املدين، وهو قرشي زهري وِف موته 4ص
 ه  وقيل غري ذلك.« 94»أقوال قيل سنة 

افظ الصحابة ومكثرهم. قال الشافعي: ( أيب هريرة: امسه على األصح عبد الرمحن الدوسي، ح5ص
« 57»أحفظ من روى احلديث ِف دهره أبو هريرة. كان فقيها مفتيا ورعا، ويل أمر املدينة، توِف سنة 

 ه  ودفن ِف البقيع.« 59»ه  أو 
 ( تفرد به الرتمذي.6ص
 ( ِف بعض النسخ صابن سعد( .7ص
الليث أفقه من مالك، لكن ضيعه أصحابه ( الليث بن سعد العرمني عامل أهل مصر. قال الشافعي 8ص

 ه .« 175»وما فاتين أحد، فأسفت عليه مثله، توِف سنة 
( بفتح الشني قبيلة من اليمن، ورجال هذه القبيلة متوسطون بني اخلفة والسمن والشنوءة ِف 9ص

 األصل التباعد.
وسلم يوم احلديبية، ( عروة بن مسعود الثقفي، وهو الذي أرسلته قريش للنيب صلى هللا عليه 10ص

وقد أسلم سنة تسع من اهلجرة. وهو أحد الرجلني اللذين قالت قريش فيهما َلْوال نُ ز َِّل هَذا اْلُقْرآُن 
 الزخرف. 31َعلى رَُجٍل مَِّن اْلَقْريَ َتنْيِّ َعظِّيٍم 
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 « .2« « »1»شبها دحية 
عن « 3»أخرب يزيد بن هارون  حدثنا سفيان بن وكيع وحممد بن بشار/ املعىن واحد/ قاال -13

 يقول:« 5»قال مسعت أاب الطفيل « 4»سعيد اجلريري 
رأيت الن يب صلى هللا عليه وسلم وما بقي على وجه األرض أحد رآه غريي. قلت: صفه يل. قال:  »

 « .6« »كان أبيض؛ مليحا مقص دا
 «8»زامي  حدثنا إبراهيم بن املنذر احل« . 7»حدثنا عبد هللا بن عبد الرمحن  -14



__________ 
( دحية الكليب الصحايب شهد مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املشاهد بعد بدر وابيع حتت 1ص

الشجرة، وكان جربيل أييت للنيب صلى هللا عليه وسلم غالبا على صورته نزل الشام وبقي فيها 
 عليه وسلم اىل هرقل فلقيه واستوطن املزة جبانبها حَّت مات بزمن معاوية، وكان رسول النيب صلى هللا

 حبمص..
والرتمذي ِف سننه ِف املناقب  167( واحلديث أخرجه مسلم ِف االميان ابب االسراء حديث رقم 2ص

 .3651برقم 
( يزيد بن هارون: السلمي موالهم، كنيته أبو خالد، احلافظ املتقن، العابد، أحد األعالم، قيل كان 3ص

 ه .« 226»ه  وقيل سنة « 220»ألفا، خرج له اجلماعة، توِف سنة ُيضر جملسه ببغداد حنو سبعني 
( سعيد اجلريري: نسبة اىل أحد أابئه وامسه صجرير( ، ثقه ثبت، من الطبقة اخلامسة، اختلط قبل 4ص

 ه .« 144»موته، خرج له اجلماعة توِف سنة 
م أحد. صحايب، من حميب علي ( أاب الطفيل: عامر بن واثلة الليثي الكناين، ولد عام اهلجرة، أو عا5ص

 ه  على الصحيح.« 110»وشيعته. وهو آخر من مات من الصحابة. توِف سنة 
. واملقصد: هو الذي ليس جبسيم 2340( واحلديث أخرجه أيضا مسلم ِف الفضائل حديث رقم 6ص

 وال حنيف وال طويل وال قصري. وملح الشيء، من ابب ظرف أي حسن فهو مليح.
عبد الرمحن: بن الفضل الدارمي السمرقندي، احلافظ الكبري وعامل مسرقند، روى عن ( عبد هللا بن 7ص

إبراهيم بن املنذر والنضر بن مشيل ويزيد بن هارون واحلجاج بن منهال وخلف، وروى عنه مسلم 
والنسائي واملصنف والبخاري ِف غري الصحيح. قال أبو حامت: إمام أهل زمانه. ثقة ثبت توِف سنة 

 .ه « 255»
( ابراهيم بن املنذر احلزامي : أحد علماء املدينة، من كبار العلماء، صدوق، تكل م فيه أمحد ألجل 8ص

: نسبة اىل أحد أجداده، فإنه ابراهيم بن املنذر بن عبد هللا بن  236القرآن توِف سنة  ه  واحلزامي 
 املنذر بن املغرية بن عبد هللا بن خالد بن حزام القرشي.
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ابن أخي موسى بن « / 2»حدثين إمساعيل بن إبراهيم « . 1»ا عبد العزيز بن اثبت الز هري  حدثن
 قال:« 5»عن ابن عباس « 4»عن كريب « 3»عقبة/ عن موسى بن عقبة 



« إذا تكلم رؤي كالنور خيرج من بني ثناايه« . 6»كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أفلج الث ني تني »
«7. » 

__________ 
( عبد العزيز بن اثبت الز هري : نسبة لبين زهرة، مرتوك حد ث من حفظه الحرتاق كتبه، فكثر 1ص

غلطه. قال الذهيب: ال يتابع ِف حديثه. خر ج له املصنف. قال مريك: كذا وقع أصل مساعنا وكثري من 
 النسخ، والصواب ابن أيب اثبت كما حققه احملققون من علماء أمساء الرجال.

ل بن إبراهيم: األسدي موالهم، ثقة، روى عنه البخاري والنسائي واملصنف. توِف سنة ( إمساعي2ص
 ه .« 169»
( موسى بن عقبة: األسدي موىل آل الزبري. أحد علماء املدينة، فقيه، إمام ِف املغازي، روى عنه 3ص

 ه .« 141»عروة، وروى عنه السفياانن، وخر ج له اجلماعة. توِف سنة 
ابن أيب مسلم املدين، كنيته أبو رشيد، موىل ابن غياث، ثبت، روى عن مواله ( كريب: مصغر 4ص

 ه .« 98»وعن عائشة ومجاعة، وروى عنه ابناه وخلف. ثقة خر ج له اجلماعة. توِف ابملدينة سنة 
( حرب األمة، وترمجان القرآن، وابن عم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأيب اخللفاء، عبد هللا بن 5ص

وقد  « 68»ه  أو سنة « 78»املشهور ابلفضل والسخاء والكرم والعلم، مات ِف الطائف سنة عباس 
كف  بصره وصلى عليه ابن احلنفية. وقال: مات رابين هذه األمة، وهو أحد الستة املكثري الرواية، 

 ة.ومناقبه أكثر من أن تذكر، وهو أحد العبادلة األربعة. وكان عمره حني مات املصطفى ثالثة عشر 
 والفلج فرجة بني الثنااي والرابعيات.« ثنية»( بتشديد الياء، تثنية 6ص
 ( أخرجه الطرباين والبيهقي/ اجلامع الصغري/.7ص
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 ابب ما جاء ِف خامت الن بوة -2
عن اجلعد بن عبد الرمحن قال « 2»حدثنا حامت بن امساعيل « . 1»حدثنا قتيبة بن سعيد  -15

 يقول:« 4»ن يزيد مسعت السائب ب« : 3»
فمسح « 5»ذهبت يب خاليت إىل الن يب صلى هللا عليه وسلم فقالت: اي رسول هللا ان  ابن أخيت وجع »

صلى هللا عليه وسلم رأسي، ودعا يل ابلربكة، وتوضأ فشربت من وضوئه، وقمت خلف ظهره؛ 
 « .فنظرت إىل اخلامت بني كتفيه فإذا هو مثل رز احلجة



عن مساك بن حرب عن « 7»حدثنا أيوب بن جابر « . 6»يعقوب الطالقاين حدثنا سعيد بن  -16
 جابر بن مسرة قال:
__________ 

 ( وِف نسخة: أبو الرجاء.1ص
( حامت بن امساعيل املدين احلارثي موالهم، أصله من الكوفة، موىل بين عبد الدار، ثقة، ولكنه اهتم. 2ص

 ه . خر ج له اجلماعة.« 187»توِف سنة 
عد بن عبد الرمحن: بن أوس الكندي ويقال التميمي املدين، وقد نسب إىل جده، روى عن ( اجل3ص

السائب وعائشة بنت سعد والدوسي وغريهم، وروى عنه ُيىي القطان والقاسم املدين وخلف، ثقة 
 خرج له الشيخان والنسائي وأبو داود.

، حضر حجة الوداع مع أبيه، توِف ( السائب بن يزيد: الكندي، ولد ِف السنة الثانية من اهلجرة4ص
 ه .« 80»سنة 

 ( أي مريض.5ص
( سعيد بن يعقوب الطالقاين: بكسر الالم وتفتح أحياان، نسبة لبلد عند قزوين. ثقة، قال ابن 6ص

 ه .« 244»حبان: رمبا أخطأ، خرج له املصنف وأبو داود والنسائي. توِف سنة 
عن مساك وبالل بن املنذر وخلف، وروى عنه قتيبة بن ( أيوب بن جابر: اليمامي ُث الكوِف، روى 7ص

سعيد وابن أيب ليلى وغريمها. قال أبو زرعة وغريه. ضعيف من الطبقة السابعة، خرج له أبو داود 
 واملصنف.

 (1/28ص

 

 « .1« »رأيت اخلامت بني كتفي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غدة محراء مثل بيضة احلمامة»
عن عاصم بن عمر « 3»يوسف بن املاجشون عن أبيه « . 2»ب املديين حدثنا أبو مصع -17

 قالت:« 5»بن قتادة عن جدته رميثة « 4»
مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صولو أشاء ان أقب ل اخلامت الذي بني كتفيه من قربه لفعلت( ، »

 يقول لسعد بن معاذ يوم مات:
 « .6« »اهتز  له عرش الر محن

محد بن عبدة الض يب   وعلي بن حجر وغري واحد. قالوا: حدثنا عيسى بن يونس عن حدثنا أ -18



 عمر بن عبد هللا موىل غفرة قال: حدثين ابراهيم بن حممد من ولد علي بن أيب طالب قال:
كان علي إذا وصف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر احلديث بطوله وقال: بني كتفيه خامت 

 « .7« »لن بينيالنبوة، وهو خامت ا
__________ 

وهو ِما تفرد به، والغدة، قطعة  3647( احلديث أخرجه الرتمذي ِف سننه ِف املناقب برقم 1ص
. وهذا 2344اللحمة املرتفعة واملراد أنه شبيه هبا وأخرجه مسلم عن جابر بن مسرة ِف الفضائل برقم 

لتشبيه ببيضة احلمامة ِف املقدار، وقيل ِف ال يناِف ما جاء ِف رواية مسلم أنه كان على لون جسده. وا
 الصورة واللون!

والذي أثبتناه هو القياس ِف النسبة. هو مطرف بن عبد « املديين»( أبو مصعب املدين: وِف نسخ 2ص
 هللا اهلمداين ُث اليساري األصم، من كبار الفقهاء.

بضم اجليم، ومعناه  ( يوسف بن املاجشون: بكسر اجليم وضم الشني، وضبطه صاحب القاموس3ص
ابلفارسية: املورد، مسي بذلك حلمرة خديه. وهو أبو سلمة املدين التميمي موىل املنكدر، روى عن أبيه 

ه  خرج له الشيخان واملصنف وابن « 285»والزهري واملقربي، وروى عنه أمحد. ثقة توِف سنة 
 ماجه.

ملغازي أخرج حديثه األئمة الستة. قال ( عاصم بن عمر بن قتادة: مدين أوسي أنصاري ثقة عامل اب4ص
 ه .« 1120»الذهيب: وثق وكان كثري احلديث عالمة ابملغازي توِف سنة 

( رميثة: بنت عمر بن هشام بن عبد املطلب بن عبد مناف بن أم حكيم والدة القعقاع، صحابية 5ص
 صغرية خرج هلا النسائي واملصنف.

ملناقب والشيخان وابن ماجه. وسعد بن معاذ سيد ( وأخرجه الرتمذي ِف سننه عن جابر ِف ا6ص
األوس أسلم ابملدينة على يد مصعب بن عمري بني العقبة األوىل والثانية وأسلم ابسالمه بنو عبد 

األشهل وكان مطواعا ِف قومه شهد بدرا وأحدا ورمي ِف اخلندق فمات من جرحه بعد شهر واهتزاز 
 بتلقي روحه رضي هللا عنه. العرش كناية عن سرور محلته من املالئكة

 وهو ِما تفرد به. 3642( وأخرجه الرتمذي ِف سننه ِف املناقب برقم 7ص

 (1/29ص

 



قال: حدثين علباء « 2»حدثنا عزرة بن اثبت « . 1»حدثنا حممد بن بشار. حدثنا أبو عاصم  -19
 قال:« 4»قال: حدثين أبو زيد عمرو بن أخطب األنصاري « 3»بن أمحر اليشكري 

قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: اي أاب زيد ادن مين فامسح ظهري، فمسحت ظهره، »
 وما اخلامت؟« : 5»فوقعت أصابعي على اخلامت. قلت 

 « .6« »قال: شعرات جمتمعات
حسني بن واقد. حدثين عبد « 8»، حدثنا علي بن « 7»حدثنا أبو عمار بن حريث اخلزاعي  -20

 يقول:« 10»: مسعت أيب بريدة قال« 9»هللا بن بريدة 
__________ 

( أبو عاصم: الضحاك بن خملد الشيباين، النبيل، البصري احلافظ، شيخ البخاري، ثقة من الطبقة 1ص
 ه .« 212»التاسعة، صاحب مناقب وفضائل، خرج له اجلماعة. توِف سنة 

عة، روى عن عمرو بن دينار ( عزرة بن اثبت: بن أيب زيد األنصاري البصري، ثقة من الطبقة الساب2ص
 ه .« 215»أو « 214»وطائفة، وروى عنه وكيع وابن مهدي، توِف سنة 

( علباء بن أمحر اليشكري: صدوق من الطبقة الرابعة، روى عن عكرمه وغريه وعن ابن واقد، 3ص
 بصري  وثقه ابن معني. خر ج له مسلم واملصنف وابن ماجه والنسائي.

األنصاري : البدري  احلضرمي ، صحايب  جليل. قال الذهيب: وهو جد  ( أبو زيد عمرو بن أخطب4ص
 عزرة بن اثبت. خرج له مسلم واألربعة.

 ( القائل علباء أليب زيد، ال أبو زيد للنيب صل ى هللا عليه وسلم.5ص
( لعله أدخل يده ِف جيب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فهو مل ير اخلامت وإمنا حتس س الشعرات 6ص
 يت حوله بيده.ال
( أبو عمار احلسني بن حريث اخلزاعي: موالهم، املروزي ، من الطبقة العاشرة، ثقة، حدث عن 7ص

سفيان بن عيينه والفضيل بن عياض ووكيع وخلف، وخرج له البخاري ومسلم واملصنف والنسائي. 
 ه . 244توِف سنة 

ل أبو حامت: ضعيف، وقال ( علي بن حسني بن واقد: القرشي موالهم املروزي، صدوق، قا8ص
ه . « 210»النسائي: ال أبس به. روى عن املبارك وغريه، وروى عنه ابن راهويه وغريه. توِف سنة 

أبوه حسني بن واقد: روى عن عكرمه واثبت البناين، وروى عنه شقيق وخلف، وثقه ابن معني وغريه، 
 ه .« 159»أو « 157»ومل يرتضيه أمحد وقال: له مناكري. توِف سنة 

( عبد هللا بن بريدة: األسلمي، املروزي، كان قاضيا، من ثقات التابعني، وثقه أبو حامت وغريه، 9ص
 وخرج له اجلماعة.



( بريدة: صحايب، أسلم قبل بدر، ومل يشهدها، سكن املدينة والبصرة فمرض هبا ومات سنة 10ص
 ه .« 63»أو « 62»

 (1/30ص

 

 صلى هللا عليه وسلم. حني قدم املدينة مبائدة عليها رطب إىل رسول هللا« 1»جاء سلمان الفارسي »
فوضعت بني يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال اي سلمان ما هذا؟ فقال صدقة عليك وعلى 

 أصحابك، فقال: إرفعها فإان ال أنكل الصدقة. قال:
ال: ما هذا اي سلمان؟ فرفعها فجاء الغد مبثله، فوضعه بني يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فق

فقال: هدية لك فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألصحابه ابسطوا. ُث نظر إىل اخلامت على ظهر 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فآمن به، وكان لليهود فاشرتاه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بكذا 

َّت تطعم فغرس رسول هللا صلى هللا فيعمل سلمان فيه ح« 2»وكذا درمها على أن يغرس هلم خنال 
عليه وسلم النخيل إال خنلة واحدة غرسها عمر، فحملت النخل من عامها، ومل حتمل النخلة، فقال 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما شأن هذه النخلة فقال عمر اي رسول هللا أان غرستها فنزعها رسول 
 .هللا صلى هللا عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها

__________ 
( نسبة لفارس، وهو صحايب جليل وهو واحد ِمن اشتاقت هلم اجلنة، وكان أخربه بعض الرهبان 1ص

بظهور النيب ِف احلجاز ووصف له فيه عالمات وهي عدم قبول الصدقة وقبول اهلدية، وخامت النبوة 
من أبيه وكان  وسبب اسالمه أنه هرب 226/ 1فأحب الفحص عنها. وِف األمساء واللغات للنووي 

جموسيا. فلحق براهب ُث جبماعة من الرهبان فدله واحد منهم على الذهاب اىل احلجاز وأخربه بظهور 
النيب فقصده مع عرب فغدروا به وابعوه ِف وادي القرى ليهودي، ُث اشرتاه منه يهودي من قريظة 

سلم فأاته بصدقه فلم يقبلها ُث فقدم به املدينة فأقام هبا مدة حَّت قدمها رسول هللا صلى هللا عليه و 
بعد مدة أاته هبدية فقبلها ورأى خامت النبوة فتأكد من خرب الراهب قال سلمان فرأيت اخلامت فقبلته 
وبكيت فأجلسين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني يديه فحدثين بشأين كله وفاتين معه بدر وأحد 

بته على أن أغرس ثالمثائة خنلة وعلي أربعني بسبب الرق فقال يل اي سلمان كاتب عن نفسك فكات
أوقية ذهب فقال صلى هللا عليه وسلم أعينوا صاحبكم ابلنخل وكان صلى هللا عليه وسلم هو الذي 

يغرسها، ُث جاءه أحد الصحابة ابلذهب. وأول مشاهده اخلندق، وآخى رسول هللا بينه وبني أيب 



ه  وخرج الرتمذي ِف سننه ِف  36ق توِف ابملدائن سنة الدرداء، وقد أشار على رسول هللا حبفر اخلند
إن اجلنة لتشتاق إىل ثالثة علي وعمار »مناقب سلمان قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 « .وسلمان
 ( وِف نسخ خنيال.2ص

 (1/31ص

 

عن أيب « . 2»حدثنا أبو عقيل الدورقي « 1»حدثنا حممد بن بشار. حدثنا بشر بن الوضاح  -21
 قال:« 3»ضرة العوِف ن

كان ِف ظهره بضعة »سألت أاب سعيد اخلدري عن خامت رسول هللا صصلى هللا عليه وسلم( فقال: »
 « .4« »انشزة
عن « 6»أخربان محاد بن زيد « . 5»حدثنا أمحد بن املقدام أبو األشعث العجلي البصري  -22

 قال:« 8»عن عبد هللا بن سرجس « 7»عاصم األحول 
من أصحابه فدرت هكذا من خلفه « 9»هللا صصلى هللا عليه وسلم( وهو ِف انس  أتيت رسول»

 فعرف الذي أريد، فألقى الرداء عن ظهره، فرأيت موضع اخلامت على
__________ 

( بشر بن وضاح: أبو اهليثم البصري، صدوق، وثقه ابن حبان، روى عن أيب عقيل وغريه، وروى 1ص
 عنه بندار وغريه.

الدورقي: هو بشري بن عقبة، ويقال له: الناجي الشامي ويقال له: البصري، روى عن ( أبو عقيل 2ص
 أيب املتوكل الناجي والعبدي، وروى عنه هبز وغريه، ثقة، خرج له الشيخان واملصنف.

( أبو نضرة العوِف: امسه املنذر بن مالك بن قطعة العبدي العوِف، من أجالء التابعني، فلج ِف آخر 3ص
 ه . وخرج له اجلماعة.« 109»أو « 108»سنة  عمره، توِف

( تفرد به الرتمذي ِف الشمائل. أي كان اخلامت ِف ظهره الشريف قطعة حلم ظاهرة، والناشزة: أي 4ص
 املرتفعة.

( أمحد بن املقدام أبو األشعث العجلي البصري: صدوق، أحد األثبات املسندين. قال ابن 5ص
: صاحل احلديث. روى عن بشر بن املفضل وغريه. خذعة: كيس صاحب حديث، وقال أبو حامت

 ه .« 253»وخرج له البخاري والنسائي، وترك أبو داود الرواية عنه ملزاح فيه، توِف سنة 



( محاد بن زيد: بن درهم األزدي، اجلهضمي، البصري، األزرق، موىل آل جرير بن حازم، كان 6ص
ه . « 179»وال أعلم ابلسنة منه. توِف سنة  ضريرا، قال ابن مهدي: ما رأيت ابلبصرة أفقه منه،

 وخرج له اجلماعة.
( عاصم األحول: هو عاصم بن سليمان أبو عبد الرمحن البصري، احلافظ، قاضي املدائن، ثقة، مل 7ص

يتكلم به اال ابن القطان لدخوله ِف عمل السلطان. قال سفيان: حفاظ البصرة أربعة، فذكره منهم. 
 ر ج له الستة.ه . وخ« 142»توِف سنة 

 ( عبد هللا بن سرجس: املزين وقيل املخزومي، صحايب سكن البصرة خرج له مسلم واألربعة.8ص
 « .أانس»( وِف نسخة 9ص

 (1/32ص

 

فرجعت حَّت استقبلته فقلت غفر هللا « 3»كأهنا آثليل « 2»حوهلا خيالن « 1»كتفيه مثل اجلمع 
لك رسول هللا صصلى هللا عليه وسلم( . فقال نعم.  لك اي رسول هللا. فقال ولك فقال القوم استغفر

 « .5« « »4»ولكم ُث تال هذه اخآية َواْستَ ْغفِّْر لَِّذْنبَِّك َولِّْلُمْؤمِّنِّنَي َواْلُمْؤمِّناتِّ 
__________ 

 ( اجلمع: بضم اجليم أي مثل مجع الكف وهو هيأته بعد مجع األصابع.1ص
 شامة. ( مجع خال وهو نقطة تضرب اىل السواد تسمى2ص
( آثليل كمصابيح وهو مجع ثؤلول كعصفور وهو خراج صغري كاحلمصة يظهر على اجلسد له نتوء 3ص

 واستدارة.
 من سورة حممد صلى هللا عليه وسلم. 19( اخآية 4ص
 .2346ح  30ب  43( احلديث أخرجه مسلم ِف كتاب الفضائل ك 5ص
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 وسلم ابب ما جاء ِف شعر رسول هللا صلى هللا عليه -3
 حدثنا علي بن حجر. أخربان امساعيل بن ابراهيم عن محيد. عن أنس بن مالك قال: -23

 « .2« « »1»كان شعر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل نصف أذنيه »



عن « . 4»عن هشام بن عروة « 3»حدثنا هناد بن السري. أخربان عبد الرمحن بن أيب الزاند  -24
 :قالت« 5»أبيه. عن عائشة 

كنت أغتسل أان ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم من إانء واحد، وكان له شعر فوق اجلمة، ودون »
 « .6« »الوفرة

__________ 
 ابالفراد.« أذنه»( وِف نسخة 1ص
وكان شعر رسول هللا صلى هللا عليه » 2338( أخرجه مسلم عن أنس ِف الفضائل حديث رقم 2ص

 ا هنا.أبطول ِم« وسلم بني أذنيه وعاتقه
( عبد الرمحن بن أيب الزاند: امسه عبد هللا بن ذكوان املدين، موىل قريش، صدوق، وثقه مالك. 3ص

وقال أمحد: مضطرب احلديث. وقال صاحب امليزان: له مناكري، وكان يفيت ببغداد. توِف سنة 
 ه . وخرج له الستة.« 174»
ه . وأبيه: « 147»الكرب، توِف سنة  ( هشام بن عروة: أحد األعالم حجة إمام، تناقص حفظه ِف4ص

 عروة بن الزبري، كان ثقة فقيها ثبتا مأموان، يصوم الدهر. وهو أحد فقهاء املدينة السبعة.
( عائشة: الصديقة بنت الصديق، املربأة من كل عيب، الفقيهة العاملة حبيبة املصطفى، ولدت سنة 5ص

 مخسني، ومناقبها كثرية.أربع من النبوءة، وتوفيت سنة ست أو سبع أو مثان و 
وأخرج ابن « 604»( وأخرج ابن ماجه ِف الطهارة عن عائشة القسم املتعلق ابلغسل حديث رقم 6ص

واجلمة: الشعر النازل اىل  3635ماجه أيضا القسم املتعلق ابلشعر ِف كتاب اللباس حديث رقم 
 املنكبني، والوفرة ما بلغ شحمة االذن.
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حدثنا شعبة عن أيب إسحاق عن الرباء بن « 2»حدثنا أبو قطن « : 1»منيع  حدثنا أمحد بن -25
 عازب قال:

« كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مربوعا، بعيد ما بني املنكبني وكانت مج ته تضرب شحمة أذنيه»
«3. » 

 «5»قال: حدثين أيب عن قتادة « 4»حدثنا حممد بن بشار. حدثنا وهب بن جرير بن حازم  -26
 قال: قلت ألنس: كيف كان شعر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قال:



 « .6« »مل يكن ابجلعد وال ابلسبط، كان يبلغ شعره شحمة أذنيه»
__________ 

( أمحد بن منيع: أبو جعفر األصم، ثقة حافظ املشهور، صاحب املسند. روى عن هشيم وعباد 1ص
 . وخرج له الستة. قدري ولكنه صدوق.ه « 244»وخلف، وروى عنه اجلماعة توِف سنة 

( أبو قطن: امسه عمرو بن اهليثم بن قطن البصري، قدري إال أنه صدوق، ثقة، أخرج حديثه 2ص
 األئمة الستة.

صعظيم اجلمة اىل شحمة أذنيه( وأخرجه أبو  2337( وعن الرباء عند مسلم ِف الفضائل برقم 3ص
ي ِف املناقب ابب صفة النيب صلى هللا عليه والبخار  4184داود ِف كتاب الرتجل حديث رقم 

 صله شعر يضرب منكبيه( . 3639وسلم، وعند الرتمذي عن الرباء برقم 
( وهب بن جرير بن حازم: األزدي البصري اجلهضمي، احلافظ املشهور، وثقه ابن معني والعجلي، 4ص

عوف، وروى عنه أمحد. وقال النسائي: ال أبس به. وتكلم فيه عفان. روى عن هشام بن حسان وابن 
ه  وخرج له الستة. وأبوه: جرير بن حازم، « 206»قتل على مرحلة من دمشق راجعا من احلج، سنة 

أبو النصر، وِف حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حد ث من حفظه، ومع هذا روى حديثه 
 ه .« 207»األئمة الستة ِف صحاحهم. توِف سنة 

ه ، « 60»سي، أبو اخلطاب البصري، اتبعي ثقة ثبت، ولد أكمه سنة ( قتادة: ابن دعامة السدو 5ص
 ه .« 127»وتوِف سنة 

بلفظ صكان شعر رسول صلى هللا عليه وسلم اىل انصاف  4185( وعن أنس عند أيب داود برقم 6ص
 أذنيه( والنسائي.

 (1/35ص

 

عن « 3»ن أيب جنيح عن اب« 2»حدثنا سفيان بن عيينة « 1»حدثنا حممد بن ُيي بن أيب عمر  -27
 قالت:« 5»عن أم هاىنء بنت أيب طالب « 4»جماهد 

 « .6« »قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مك ة قدمة وله أربع غدائر»
__________ 

( حممد بن ُيىي بن أيب عمر: هو أبو عمر املكي، احلافظ النيسابوري، كان إمام زمانه، صدوق، 1ص
قال أبو حامت: كان به غفلة. أكثر الرواية عنه مسلم وكل ما ذكره ضعيف السند، الزم ابن عيينه، 



 ه .« 258»املصنف ِف هذا الكتاب ب صابن أيب عمر( فاملراد به حممد بن ُيىي. توِف سنة 
( سفيان بن عيينه: هو أبو حممد بن أيب عمران اهلدايل الكوِف األعور، أحد األعالم الكبار، حد ث 2ص

ه أمحد وابن املديين، ثقة ثبت، عامل زاهد عابد، كوِف سكن مكة، مسع من عن ابن دينار، وروى عن
ه . « 198»سبعني من التابعني. قال الشافعي: لوال مالك وسفيان لذهب علم احلجاز. توِف سنة 

 وخرج له اجلماعة.
( ابن أيب جنيح: امسه يسار، روى عن أبيه وطاوس وجماهد، وروى عنه شعبة وابن علية وعطاء، 3ص
 ه .« 131»ثقه أمحد وغريه، توِف ِف سنة و 
( جماهد: بن جبري، أحد األعالم االثبات، أمجعوا على أمانته، ومل يلتفتوا لتضعيف ابن حبان له، 4ص

 ه . خر ج له الستة.« 103»توِف مبكة وهو ساجد سنة 
شهر، شقيقة ( أم هاىنء بنت أيب طالب: اختلفوا ِف امسها فقالوا: فاختة وعاتكة وهند واألول أ5ص

علي كرم هللا وجهه. أسلمت يوم الفتح، خطبها النيب فاعتذرت فعذرها، روى عنها ابنها جعدة وعروة 
 وطائفة. ماتت ِف خالفة معاوية.

. وأخرجه ابن ماجه ِف اللباس برقم 4191( أخرجه أبو داود ِف كتاب الرتجل حديث رقم 6ص
سلمت يوم الفتح، وخطبها صلى هللا عليه وسلم . أم هاىنء امسها فاختة أو عاتكة أو هند، أ3631

وهي « قد أجران من أجرت اي أم هاىنء»فاعتذرت فعذرها وهي اليت قال هلا املصطفى يوم الفتح: 
شقيقة علي بن أيب طالب ماتت ِف خالفة معاوية. قوله صقدمة( بفتح القاف وسكون الدال، وهي 

 عليه وسلم ملكة بعد اهلجرة أربع، قدوم عمرة القدمة اليت كان فيها فتح مكة، وقدوماته صلى هللا
القضاء، وقدوم الفتح، وقدوم اجلعرانة، وقدوم حجة الوداع. والغدائر: مجع غديرة وِف رواية ضفائر 
وهي مجع ضفرية وكل من الضفرية والغديرة مبعىن الذؤابة وهي اخلصلة من الشعر اذا كانت مرسلة. 

 فان كانت ملوية فعقيصة.
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عن اثبت البناين « 3»عن معمر « 2»حدثنا عبد هللا بن املبارك « . 1»حدثنا سويد بن نصر  -28
 عن أنس:« 4»
 « .5« »أن  شعر رسول هللا كان إىل أنصاف أذنيه»

عن الزهري حدثنا « 6»حدثنا سويد بن نصر. حدثنا عبد هللا بن املبارك عن يونس بن يزيد  -29



 عن ابن عباس:« 7»تبة عبيد هللا بن عبد هللا بن ع
أن  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يسدل شعره. وكان املشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل »

الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان ُيب موافقة أهل الكتاب فيما مل يؤمر فيه بشيء ُث  فرق رسول هللا 
 « .8« »صلى هللا عليه وسلم رأسه

__________ 
املروزي، ثقة، روى عن ابن املبارك وابن عيينة. خرج له املصنف والنسائي. توِف ( سويد بن نصر؛ 1ص

 ه .« 240»سنة 
( عبد هللا بن املبارك: بن واضح احلنظلي التميمي موالهم املروزي أحد األئمة االعالم املكثرين، 2ص

ه ، وتوِف « 118»ثقة ثبت فقيه عامل جواد جماهد صوِف عابد، أخذ عن أربعة آالف شيخ، ولد سنة 
 ه  هبيت منصرفا من الغزو، خرج له الستة.« 181»سنة 

( معمر بن راشد البصري األسدي موالهم، أبو عروة، روى عنه أربعة من التابعني مع كونه غري 3ص
اتبعي، واألربعة شيوخ له، وهو أحد األعالم الثقات، له أوهام معروفة احتملت له ِف سعة ما أتقن. 

 أربع ومخسني ومائة للهجرة. خرج له الستة.توِف سنة ثالث أو 
( اثبت البناين: نسبة اىل بنانة أم سعد بنت لؤي بن غالب ذكره اخلطيب، وقال الزبري بن بكار 4ص

بنانة أمة لسعد بن لؤي حضنت بنته فغلبت عليهم فسموا هبا. اتبعي صحب أنس بن مالك أربعني 
 ه . خرج له الستة.« 123»أو « 122»سنة ثقة بال مدافع جليل القدر. توِف سنة 

بلفظ  2338مبعناه ِف كتاب الرتجل والنسائي ومسلم برقم  4186( وأخرجه أبو داود برقم 5ص
 صكان شعر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني أذنيه وعاتقه( .

( يونس بن يزيد: األيلي، القرشي موالهم، وثقه النسائي وضعفه ابن سعيد، وتناقض أمحد فيه، 6ص
 توِف سنة أربع أو تسع ومخسني أو ستني ومائة.

( عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة: اهلذيل املدين، الفقيه األعمى، ثبت ثقة، من الطبقة الثالثة، ومن 7ص
ه . خرج له الستة « 99»أو « 98»تالميذه عمر بن عبد العزيز وهو أحد الفقهاء السبعة توِف سنة 

 بعي كبري.وأبوه من األعيان الراسخني، ات
( أخرجه البخاري ِف املناقب ابب صفة النيب صلى هللا عليه وسلم ومسلم ِف الفضائل برقم 8ص

. والرتمذي والنسائي 3632. وابن ماجه ِف اللباس برقم 4188وأبو داود ِف الرتجل برقم  2336
 ِف الزينة. وسدل الشعر: ارساله، ومعىن فرق رأسه أي ألقى الشعر اىل جانيب رأسه.

 (1/37ص



 

« . 2»عن ابراهيم بن انفع املكي « . 1»حدثنا حممد بشار: حدثنا عبد الرمحن بن مهدي  -30
 عن ابن أيب جنيح. عن جماهد. عن أم هاىنء قالت:

 « .3« »رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذا ضفائر أربع»
__________ 

ي موالهم، البصري، اللؤلؤي، أحد ( عبد الرمحن بن مهدي: االمام أبو سعيد األزدي العنرب 1ص
ه . خرج له « 198»ه  وتوِف سنة « 135»األعالم احلفاظ الثقات، أهل املناقب العلية. ولد سنة 

 الستة.
 ( ابراهيم بن انفع املك ي؛ ثقة حافظ، روى عنه األئمة الستة.2ص
ث عن الذي ، مالحظة: يؤخذ من تعدد الرواايت ان كل راو حد27( انظر ختريج حديث رقم 3ص

رآه كما روي عنه صلى هللا عليه وسلم أنه حلق شعره. ولعل فعل النيب صلى هللا عليه وسلم هذا 
 وهذا يدل على جواز هذه األوجه من فرقه وسدله وحلقه/ وهللا أعلم/.
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 ابب ما جاء ِف ترج ل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -4
 « :2»حدثنا معن بن عيسى « : 1»حدثنا إسحاق بن موسى األنصاري  -31

 عن عائشة قالت:« 3»حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه 
 « .4« »كنت أرج ل رأس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان حائض»

 «6»حدثنا وكيع. حدثنا الربيع بن صبيح « . 5»حدثنا يوسف بن عيسى  -32
__________ 

بو موسى املدين الكوِف، جده عبد هللا بن يزيد له صحبة، روى ( إسحاق بن موسى األنصاري: أ1ص
عن ابن عيينه واألشجعي وابن وهب والعنربي والقزاز والغفاري وخلف، وروى عنه ابن بكري ومسلم 

 واملصنف والنسائي وغريهم، صدوق ثقة متقن من الطبقة العاشرة.
ين أحد أئمة احلديث، ثقة ثبت من ( معن بن عيسى: األشجعي موالهم، القز از أبو ُيىي املد2ص

 ( ه . خرج حديثه الستة إال ابن ماجه.198الطبقة العاشرة. توِف سنة ص
 مع ابنه هشام بن عروة. 24( عروة بن الزبري: تقدم التعريف به ِف احلديث 3ص



( أخرجه البخاري ِف اللباس ابب ترجيل احلائض زوجها وأخرجه مسلم ِف كتاب احليض برقم 4ص
كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول هللا » 4189د أيب داود عن عائشة ِف الرتجل برقم وعن 297

وهو عند ابن ماجه ِف « صلى هللا عليه وسلم صدعت الفرق من ايفوخه وارسل انصيته بني عينيه
وترجيل الشعر أي تسرُيه ويدل احلديث على طهارة يد احلائض وعلى عدم   3633اللباس برقم 

وعلى حل استخدام الزوجة برضاها وتويل خدمة الزوجة لزوجها بنفسها. وعلى جواز  كراهة خمالطتها،
 تسريح الشعر. / وهللا أعلم/.

( يوسف بن عيسى: بن دينار الزهريي املروزي ، روى عن ابن عيينة واملفضل بن موسى وغريمها. 5ص
« 249». توِف سنة وهو ثقة. فاضل من العاشرة، خرج له الشيخان وأبو داود واملصنف والنسائي

 ه .
( الربيع بن صبيح: السدي  البصري . كان القطان ال يرضاه. وقال ابن معني: ضعيف، وقال أمحد: 6ص

« 160»ال أبس به، وقال شعبة: هو من سادات املسلمني، وقال عفان: أحاديثه مقلوبة. توِف سنة 
 ه .« 170»وقيل 
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 أنس بن مالك قال: هو الرقاشي/ عن« / 1»عن يزيد بن أابن 
، « 3»، وتسريح حليته، ويكثر القناع « 2»كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يكثر دهن رأسه »

ت  « .5« »4« »حَّت كأن  ثوبه ثوب زاي 
بن أيب الشعثاء عن « 7»عن األشعث « . 6»حدثنا هناد بن السري. حدثنا أبو األحوص  -33
 عن عائشة قالت:« 9»عن مسروق « 8»أبيه 

إن كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليحب  التيم ن ِف طهوره إذا تطه ر وِف ترج له إذا ترج ل، وِف »
 « .10« »انتعاله إذا انتعل

__________ 
ن الر قاشي: نسبة لرقاشة وهي بنت قيس بن ثعلبة، روى عن محاد بن سلمة وخلق، 1ص ( يزيد بن أاب 

وك، والدارقطين وأمحد: منكر احلديث فاحلديث معلول بل عابد زاهد لكنه كما قال النسائي: مرت 
 عده اجلزري  ِف تصحيح املصابيح من املناكري ومن ُث  جزم احلافظ العراقي بضعفه.

 ( الدهن استعمال الدهن وهو ما يدهن به من زيت وغريه.2ص



 ن.( أي اختاذه ولبسه والقناع بكسر القاف خرقة توضع على الرأس حني استعمال الده3ص
( قيل املراد بثوبه: القناع واقتصر عليه احلافظ ابن حجر. والتحقيق أن هذا احلديث من مناكري 4ص

( من هذه الصفحة. واحلديث 2يزيد بن أابن الر قاشي انظر ما ورد ِف التعريف به ِف احلاشية رقم ص
فته واعتنائه يتعارض مع األحاديث الكثرية اليت وردت عنه عليه الصالة والسالم وتدل على نظا

 حبسن مظهره.
 ( ِف اجلامع الصغري أخرجه الرتمذي ِف الشمائل والبيهقي.5ص
، أو سالم بن سليم احلنفي: روى عن آدم بن 6ص ( أبو األحوص: عوف بن مالك بن فضالة اخليثمي 

علي وزايد بن عالثة، وروى عنه مسدد وهناد. وثقه الزهري وابن معني، وقال احلاكم: ليس ابملتني. 
 ه  من الطبقة السابعة. 179توِف سنة 

( ابن أيب الشعثاء: الكوِف احملاريب، روى عن أبيه واألسود وغريمها، وروى عنه شعبة، ثقة توِف سنة 7ص
 ه  خر ج له الستة.« 125»
( أبو الش عثاء: امسه سليم ابلضم ابن أسود بن حنظلة احملاريب الكوِف. روى عن عمر وابن مسعود 8ص

 ه  خرج له اجلماعة.« 82»زم عليا، وهو ثقة ثبت. توِف سنة وأيب ذر وال
( مسروق: سرق ِف صغره فسمي به. امام مهام قدوة عابد زاهد من االعالم الكبار. توِف سنة 9ص
 ه  خرج له الستة.« 63»
وأخرجه « وِف شأنه كله»( واحلديث أخرجه البخاري ِف الطهارة ابب التيمن ِف الوضوء وزاد فيه 10ص

والرتمذي  33وأبو داود برقم « ِف شأنه كله»وفيه زايدة  258ِف الطهارة حديث رقم  مسلم
 خمففة من الثقيلة، وامسها ضمري الشأن والالم ِف« إن»والنسائي وابن ماجه و 
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عن احلسن البصري « 2»عن هشام بن حسان « 1»حدثنا حممد بشار. حدثنا ُيىي بن سعيد  -34
 قال:« 4»مغف ل  عن عبد هللا بن« 3»
 « .5« »هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الرت ج ل إال غب ا»

 عن« 7»قال: حدثنا عبد السالم بن حرب « 6»حدثنا احلسن بن عرفة  -35
__________ 

هي الفارقة بني املخففة والثقيلة، والتيمن هو االبتداء ابليمني، وطهوره: بضم الطاء وفتحها « ليحب»



سموعتان وبضم الطاء هو الفعل وبفتحها: ما يتطهر به. والرتجل: أي ُيب ِف متشطه أن روايتان م
/ 3يبدأ ابجلهة اليمىن من رأسه. وِف تنعله: أي وُيب التيمن ابالنتعال، وِف شرح مسلم للنووي 

160. 
يد ( ُيىي بن سعيد: أيب سعيد التميمي البصري القطان األحول أحد احلفاظ األعالم، روى عن مح1ص

واألعمش، وروى عنه أمحد وابن معني، كان رأسا ِف العلم والعمل، قال أمحد ما رأيت مثله. وقال 
بندار: امام زمانه حفظا وورعا وزهدا، هو الذي رسم ألهل العراق رسم احلديث، كان يقف أمحد وابن 

 ه . خر ج له الستة.« 198»معني وابن املديين يسألونه عن احلديث هيبة. توِف سنة 
( هشام بن حسان: األزدي موالهم، ثقة عظيم الشأن، من أكابر الثقات. قال الذهيب: وأخطأ 2ص

 ه . خرج له الستة.« 148»شعبة ِف تضعيفه. توِف سنة 
( احلسن البصري: امسه يسار، موىل األنصار، ولد لسنتني بقيتا من خالفة عمر، ومات ابلبصرة 3ص

صحابيا، وهو   130فصيحا تضرب األمثال بنسكه أدرك ه  كان عاملا زاهدا فقيها « 110»سنة 
 كثري االرسال والتدليس.

( عبد هللا بن مغفل: املزين، صحايب مشهور، من أصحاب الشجرة. قال: كنت أرفع أغصاهنا عن 4ص
 ه .« 57»أو « 60»املصطفى، وهو أول من دخل وكرب يوم الفتح. توِف ابلبصرة سنة 

والنسائي ِف الزينة والرتمذي ِف  4159ح  1ب  27الرتجل ك ( وأخرجه أبو داود ِف كتاب 5ص
وابن حبان ِف صحيحه. والغب: بكسر الغني وتشديد  1756سننه ِف كتاب اللباس حديث رقم 

الباء، أي ُيجل شعره وينظفه وُيسنه من وقت خآخر، ألن مواظبته تشعر بشدة االمعان ِف الزينة 
 وذلك من شأن النساء.

ة: العبدي املؤدب، روى عن امساعيل بن عياش وجرير، وروى عنه الصغار ( احلسن بن عرف6ص
 صدوق ثبت من الطبقة العاشرة، خرج له املصنف والنسائي.

( عبد السالم بن حرب: النهدي املالئى، من كبار مشيخة الكوفة وثقاهتم ومسنديهم. قال 7ص
ابن سعد: ضعيف. توِف سنة املصنف: ثقة حافظ. وقال الدارقطين: ثقة حجة. وقال ابن معني و 

 ه  وخرج له اجلماعة.« 187»

 (1/41ص

 



عن محيد بن عبد الرمحن عن رجل من أصحاب « 2»عن أيب العالء األودي « 1»يزيد بن أيب خالد 
 النيب صلى هللا عليه وسلم:

 « « .أن  الن يب صلى هللا عليه وسلم كان يرتج ل غب ا»
__________ 

ا وقع ِف بعض نسخ الشمائل وصوابه يزيد بن خالد بن يزيد بن موهب ( يزيد بن أيب خالد: كذ1ص
الرملي، ثقة عابد زاهد ورع، روى عن الليث وابن علية ووكيع وخلف، وروى عنه أبو داود والفراييب 
وابن قتيبة. مات سنة اثنني أو ثالث أو سبع وثالثني ومائتني. خرج له أبو داود واملصنف والنسائي 

 وابن ماجه.
أبو العالء األودي: داود بن عبد هللا بن عمرو الدمشقي، روى عن أيب سالم ومكحول، وروى  (2ص

عنه هشيم وأهل واسط ألنه واليها. قال أبو زرعة: ال أبس به. وقال غريه: ثقة. خرج له أبو داود 
 وابن ماجه واملصنف.

 عبد هللا بن مغفل.( أنظر ختريج احلديث السابق فقد قيل هذا الرجل املبهم هو الصحايب 3ص

 (1/42ص

 

 ابب ما جاء ِف شيب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -5
عن قتادة قال: قلت ألنس « 2»أخربان مه ام « . 1»حدثنا حممد بن بشار. أخربان أبو داود  -36

 بن مالك:
أبو هل خضب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: مل يبلغ ذلك. إمنا كان شيبا ِف صدغيه، ولكن »

 « .3« »بكر رضي هللا تعاىل عنه خضب ابحلن اء والكتم
عن معمر « 6»قاال: حدثنا عبد الرزاق « 5»وُيىي بن موسى « 4»حدثنا إسحاق بن منصور  -37

 عن اثبت عن أنس بن مالك قال:
__________ 

 ( أبو داود: سليمان بن داود بن اجلارود البصري الطيالسي، ثقة حافظ، روى عن ابن عوف1ص
ه  من الطبقة التاسعة أخرج له البخاري ِف « 204»وشعبة، وروى عنه بندار والكرميي، توِف سنة 

 اترخيه ومسلم.
( مهام: بن ُيىي، العودي البصري، عامل ثقة، قال أبو حامت: ثقة ِف حفظه شيء وقال: أبو زرعة: 2ص



 ه  خرج له الستة.« 164»ال أبس به ورمبا وهم. مات سنة 
بخاري وليس فيه ذكر أيب بكر، وأخرجه مسلم مثل رواية الشمائل وأخرجه أبو داود ِف  ( اخرجه ال3ص

وِف مجع الوسائل أخرجه األئمة الستة. واخلضب: « . قد خضب أبو بكر وعمر»كتاب الرتجل وزاد 
تلوين الشيب ابحلمرة. والصدغ: هو ما بني العني واألذن. ويسمى الشعر النابت على الصدغ صدغا 

راد هنا. والكتم: وهو ورق يصبغ به. واحلناء: جتعل الشعر أمحر، والكتم َيعل الشعر أسود وهو امل
 مائال اىل احلمرة.

( اسحاق بن منصور: أبو يعقوب الكوسج، املروزي، التميمي موالهم، أحد األئمة الزهاد 4ص
 ه  خرج له الستة.« 251»املتمسكني ابلسنة، لكنه كان يتشيع. توِف سنة 

بن موسى: البلخي السجستاين، ثقة من الطبقة العاشرة، روى عن ابن عيينة ووكيع وروى  ( ُيىي5ص
ه  وقيل غري ذلك. خرج له البخاري وأبو داود « 204»عنه احلكيم الرتمذي وغريه. توِف سنة 

 والنسائي.
 ( عبد الرزاق: بن مهام بن انفع احلمريي موالهم، ثقة حافظ كبري، مصنف شهري، عمي ِف آخر6ص

 حياته فتغري وكان شيخا ألجل أصحاب احلديث، قال العصام: وكان يتشيع وهللا أعلم.

 (1/43ص

 

 « .1« »ما عددت ِف رأس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحليته إال أربع عشرة شعرة بيضاء»
حدثنا شعبة عن مساك بن حرب قال: مسعت « . 2»حدثنا حممد بن املثىن. أخربان أبو داود  -38
 بر بن مسرة، وقد سئل عن شيب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال:جا
 « .كان إذا دهن رأسه مل ير منه شيب وإذا مل يدهن رؤي منه شيء»

عن شريك « 4»حدثنا ُيىي بن آدم « 3»حدثنا حممد بن عمر بن الوليد الكندي الكوِف  -39
 قال: «8»عن ابن عمر « 7»عن انفع « 6»عن عبيد هللا بن عمر « 5»
 « .9« »إمنا كان شيب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حنوا من عشرين شعرة بيضاء»

__________ 
 والنسائي مبعناه ِف الزينة. 2344( أخرجه مسلم ِف الفضائل برقم 1ص
 ( أي الطيالسي ألنه يروي عن شعبة.2ص
طبقته، وروى عنه ابن ( حممد بن عمر بن الوليد الكندي الكوِف: نسبة لكندة، روى عن وكيع و 3ص



ه . « 256»صاعد وابن زيدان ومجع، قال أبو حامت: صدوق، وقال النسائي: ال أبس به. توِف سنة 
 خرج له املصنف والنسائي وابن ماجه.

( ُيىي بن آدم: بن سليم الكوِف، أبو زكراي املقرىء، موىل خالد بن خالد بن عقبة بن أيب معيط، 4ص
لتاسعة، روى عن مالك ومعمر، وروى عنه أمحد وإسحاق. توِف سنة ثقة حافظ من كبار الطبقة ا

 ه . خرج له الستة.« 203»
( شريك: بن عبيد هللا بن أيب شريك النخعي الكوِف، قاضي واسط ُث الكوفة صدوق خيطىء  5ص

 ه  وقيل غري ذلك. خرج له اجلماعة.« 230»كثريا، وثقة حافظ يغلط. توِف سنة 
ن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب، الفقيه، ثقة ثبت، من أكابر ( عبد هللا بن عمر: ب6ص

 الفقهاء، قدمه أمحد على انفع توِف سنة سبع أو مخس أو أربع وأربعني ومائة للهجرة.
أو « 117»( انفع: موىل ابن عمر العدوي، أحد األعالم، من أئمة التابعني، ثقة ثبت، توِف سنة 7ص
 ه .« 119»
الرمحن عبد هللا، ولد بعد البعثة بقليل استصغر يوم أحد وهو ابن أربع عشر ( ابن عمر: أيب عبد 8ص

سنة، وحضر اخلندق وبيعة الرضوان، وهو شقيق حفصة أم املؤمنني، وأحد الستة املكثرين، كان من 
 ه .« 74»أو « 73»أشد الناس اتباعا للسنة، كثري الصدقة. توِف سنة 

 .3630( وأخرجه ابن ماجه ِف اللباس برقم 9ص

 (1/44ص

 

عن أيب « 3»عن شيبان « 2»حدثنا معاوية بن هشام « . 1»حدثنا أبو كريب حممد بن العالء  -40
 عن ابن عباس قال:« 4»إسحاق عن عكرمة 

والواقعة واملرسالت وعم  يتساءلون، « 5»قال أبو بكر اي رسول هللا قد شبت قال: شيبتين هود »
 « .6« »وإذا الشمس كو رت

عن أيب إسحاق « 8»عن علي بن صاحل « 7»سفيان بن وكيع. حدثنا حممد بن بشر حدثنا  -41
 قالوا:« 9»عن أيب جحيفة 

 « .اي رسول هللا نراك قد شبت قال قد شي بتين هود واخواهتا»
 عن عبد امللك بن« 10»حدثنا علي بن حجر قال: أنبأان شعيب بن صفوان  -42

__________ 



ه . « 248»: اهلمداين الكوِف، ثقة، أحد األعالم املكثرين، توِف سنة ( أبو كريب حممد بن العالء1ص
 خرج له الستة.

( معاوية بن هشام: القصار الكوِف، قال أبو حامت: صدوق. وأبو داود: ثقة. وخطأ الذهيب من 2ص
 ه .« 204»زعم أنه مرتوك، توِف سنة 

 ( شيبان: صدوق، يهم، رمي ابلقدر، أكثر الرواية عنه مسلم.3ص
 ( عكرمة: موىل ابن عباس، ثبت عامل. مل يثبت تكذيبه عن ابن عمر، وهو من كبار التابعني.4ص
( ابلصرف، وبرتكه على أنه علم على سورة، ومها روايتان. أخرجه الرتمذي ِف كتاب التفسري، 5ص

وقد جاء ِف هذه السور من أحوال يوم القيامة، وهالك  3293تفسري سورة الواقعة حديث رقم 
 مم اخل.األ
 ( وأخرجه الطرباين أيضا/ اجلامع الصغري/.6ص
 ( حممد بن بشر: العقدي الكوِف، أحد األعالم الثقات، من الطبقة التاسعة خرج له الستة.7ص
( علي بن صاحل: الكوِف اهلمداين، وثقه مجع، كان رأسا ِف العلم والعمل، والقراءة. توِف سنة 8ص
 ة إال البخاري.ه  أو بعدها. أخرج له اجلماع« 153»
( أيب جحيفة: وهب السواء بن عامر بن صعصعة، الكوِف، من مشاهري الصحابة، وكان علي 9ص

 ه .« 74»املرتضى ُيبه ويسميه وهب اخلري. قال الذهيب: ثقة. توِف سنة 
( شعيب بن صفوان: الثقفي الكوِف الكاتب. قال ِف الكاشف: قال ابن عدي: عامة ما يرويه 10ص

 يه. قال ابن حجر: مقبول.ال يتابع عل

 (1/45ص

 

تيم الرابب قال أتيت النيب صلى « 3»عن أيب رمثة التيمي « 2»عن إايد لقيط العجلي « 1»عمري 
 هللا عليه وسلم ومعي ابن يل قال فأريته، فقلت ملا رأيته:

« به أمحرهذا نيب  هللا صلى هللا عليه وسلم، وعليه ثوابن أخضران، وله شعر قد عاله الش يب، وشي»
«4. » 

عن مساك « 6»حدثنا محاد بن سلمة « . 5»حدثنا أمحد بن منيع. حدثنا سريج بن النعمان  -43
 بن حرب قال: قيل جلابر بن مسرة أكان ِف رأس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شيب قال:

هن واراهن  مل يكن ِف رأس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شيب إال شعرات ِف مفرق رأسه إذا اد  »



 « « .الد هن
__________ 

( عبد امللك بن عمري: اللخمي العجلي، ويقال القبطي، فصيح عامل تغري حفظه، رمبا دلس. قال 1ص
 ه . خرج له الستة.« 136»أمحد: مضطرب احلديث، وقال ابن معني: خمتلط، وثقه مجع. توِف سنة 

خرج له البخاري ِف اترخيه ومسلم وأبو  ( إايد بن لقيط العجلي: السدوسي، قال الذهيب: ثقة.2ص
 داود.

 ( أبو رمثة التيمي، تيم الرابب: صاحيب اختلف ِف امسه، فقيل رفاعة وقيل خياب وغري ذلك.3ص
انطلقت مع أيب حنو النيب صلى »عن أيب رمثة قال  4065( وعند أيب داود ِف اللباس حديث رقم 4ص

أخرجه النسائي ِف الزينة والرتمذي ِف سننه. وعند أيب و « هللا عليه وسلم فرأيت عليه بردين أخضرين
« . فاذا هو ذو وفرة هبا ردع حناء وعليه بردان أخضران»بلفظ  4206داود عنه ِف الرتجل برقم 

 أي أن البياض صبغ حبمرة.« شيبه أمحر»وقوله: 
، أخذ عن ( سريج بن النعمان: أبو احلسن البغدادي اجلوهري أصله من خراسان. ثقة يهم قليال5ص

 ه . خرج له البخاري واألربعة.« 217»املاجشون وفليج، وروى عنه البخاري، واحلريب، توِف سنة 
( محاد بن سلمة: البصري، العابد الزاهد اجملاب الدعوة، أحد األعالم قال ابن معني: إذا رأيت 6ص

 ه .« 167»سنة من يقع فيه فاهتمه على االسالم. قال ابن حجر أثبت الناس لكن تغري. توِف 
 والنسائي ِف الزينة. 2344( وأخرجه مسلم ِف صفة النيب صلى هللا عليه وسلم حديث رقم 7ص

 (1/46ص

 

 ابب ما جاء ِف خضاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -6
حدثنا عبد امللك بن عمري عن إايد بن لقيط قال: « . 1»حدثنا أمحد بن منيع. حدثنا هشيم  -44

 ة قال:أخربين أبو رمث
أتيت الن يب  صلى هللا عليه وسلم مع ابن يل. فقال ابنك هذا؟ فقلت: نعم، أشهد به، قال ال َيين »

 « .3« »، قال ورأيت الشيب أمحر« 2»عليك وال جتين عليه 
ألن  الرواايت الصحيحة أنه « 5»هذا أحسن شيء روي ِف هذا الباب، وأفسر « 4»قال أبو عيسى 

 « .6»يبلغ الشيب وأبو رمثه امسه رفاعة بن يثريب التيمي  صلى هللا عليه وسلم مل
__________ 



 ( هشيم: أبو مغوية السملي الواسطي حافظ بغداد، إمام ثقة مدلس. عاش مثانني سنة.1ص
 ( أي ال يؤخذ هو بذنبك، وال تؤخذ أنت بذنبه.2ص
ِف سننه  والرتمذي 18ب  27ك  4288( وأخرجه أبو داود ِف كتاب الرتجل حديث رقم 3ص

دون ذكر الشيب، وفيه زايدة ]ُث قال: أما أنه  4495والنسائي. وأخرجه أبو داود ِف الدايت برقم 
ال َيين عليك وال جتين عليه[ ، ُث قرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َوال َتزُِّر وازِّرٌَة وِّْزَر ُأْخرى اخآية 

لعرب ِف اجلاهلية أيخذون الرجل جبريرة النجم.. وهذا ابطال ملا كانت عليه ا 38األنعام و  165
 قريبه.

 ( أبو عيسى أي املصنف. وقد تقدم تفسري ذلك.4ص
 ( الفسر: أي الكشف والبيان واملعىن أنه أوضح رواية وأظهر داللة.5ص
 ( نسبة ليثرب من أمساء املدينة قبل االسالم، وتيم إحدى القبائل.6ص

 (1/47ص

 

 قال:« 1»ثنا أيب عن شريك عن عثمان بن موهب حدثنا سفيان بن وكيع قال: حد -45
 « .سئل أبو هريرة هل خضب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال نعم»

قال أبو عيسى وروى أبو عوانة هذا احلديث عن عثمان بن عبد هللا بن موهب فقال عن أم سلمة 
«2. » » 

عن إايد « 5»عن أيب جناب « 4»قال: أنبأان النضر بن زرارة « 3»حدثنا ابراهيم بن هارون  -46
 قالت:« 7»امرأة بشري بن اخلصاصية « 6»بن لقيط عن اجلهذمة 

أان رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيرج من بيته ينفض رأسه، وقد اغتسل، وبرأسه ردع من »
 « .8« »حناء أو قال ردغ شك ِف هذا الشيخ

__________ 
د هللا بن موهب كما صرح املصنف فيما بعد، التيمي ( عثمان بن موهب: صوابه عثمان بن عب1ص

الطلحي موىل آل طلحة، املدين األعرج، أخذ عن أيب هريرة وابن عمر وطائفة، وروى عنه شعبة 
 وعدة، ثقة من الطبقة الرابعة.

( وعن أم سلمة عند البخاري ِف اللباس اهنا أخرجت شعرا من شعر النيب صلى هللا عليه وسلم 2ص
عن عثمان بن موهب قال: دخلت على أم  3623ند ابن ماجه ِف اللباس حديث رقم خمضواب. وع



سلمة فأخرجت إيل  شعرا من شعر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خمضواب ابحلناء والكتم. ولعله أراد 
أن عثمان روى احلديث عنهما معا، فروى شريك عنه عن أيب هريرة وروى أبو عوانة عنه عن أم 

 سلمة.
براهيم بن هارون: العابد الزاهد، صدوق ثقة، روى عن حامت بن امساعيل وخلق، وخرج له ( إ3ص

 احلكيم الرتمذي.
( النضر بن زرارة: بن عبد الكرمي الذهلي الكوِف، أورده الذهيب ِف الضعفاء واملرتوكني وقال: إنه 4ص

 جمهول. وقال ابن حجر: مستور من الطبقة التاسعة.
أيب حية الكليب، حمدث مشهور، ورمبا ضعفوه لكثرة تدليسه، من الطبقة  ( أيب جناب: ُيىي بن5ص

 السادسة.
 ( اجلهذمة كدحرج، صحابية غري النيب صلى هللا عليه وسلم امسها فسماها ليلى.6ص
 ( اخلصاصية مثل كراهية اسم أمه وهي منسوبة اىل خصاصة بن عمرو بن كعب.7ص
املراد ابلردغ لطخات غليظة من الصبغ ِف رأسه الذي ( الردع: هو الصبغ من زعفران أو ورس. و 8ص

هو احلناء أو الزعفران أو غريه. والذي شك ِف أنه ردع أو ردغ هو شيخ الرتمذي وهو إبراهيم بن 
هارون. قال القسطالين: اتفق احملققون على أن صالردغ( ابملعجمة وهم وغلط إلطباق من أهل اللغة 

 على أنه ابملهملة.

 (1/48ص

 

حدثنا محاد بن سلمة حدثنا « . 1»حدثنا عبد هللا بن عبد الرمحن. حدثنا عمرو بن عاصم  -47
 محيد عن أنس قال:

رأيت شعر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خمضواب قال محاد: وأخربان عبد هللا بن حممد بن عقيل »
 « .3« »، قال: رأيت شعر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند أنس بن مالك خمضواب« 2»

__________ 
( عمرو بن عاصم: الكاليب العبسي البصري احلافظ، روى عن خلق كثري منهم شعبة، وروى عنه 1ص

 ه . خرج له اجلماعة.« 223»البخاري وخلق. صدوق، توِف سنة 
 ( عبد هللا بن حممد بن عقيل: بن أيب طالب اهلامشي، وأمه زينب بنت علي كر م هللا وجهه.2ص
وي رمحه هللا، واملختار أنه صلى هللا عليه وسلم ِف وقت دل عليه حديث ابن عمر ِف ( قال النو 3ص



الصحيحني وتركه ِف معظم األوقات، فأخرب كل مبا رأى، وهو صادق، وهللا أعلم. وانظر ما كتب ِف 
 ِف هذا املوضوع. 68/ 6سنن الرتمذي ِف اجلزء 

 (1/49ص

 

 عليه وسلم ابب ما جاء ِف كحل رسول هللا صلى هللا -7
عن « 2»حدثنا أبو داود الطيالسي عن عب اد بن منصور « . 1»حدثنا حممد بن محيد الرازي  -48

 عكرمة عن ابن عب اس أن الن يب  صلى هللا عليه وسلم قال:
« 5»أن  الن يب  له مكحلة « 4»وزعم « . فإن ه َيلو البصر، وينبت الشعر« 3»اكتحلوا ابألمثد »

 « .6« »ة ثالثة ِف هذه وثالثة ِف هذهيكتحل منها كل  ليل
موسى. حدثنا « 8»حدثنا عبيد هللا بن « 7»حدثنا عبد هللا بن الصباح اهلامشي البصري  -49

 وحدثنا علي بن حجر.« 10»عن عباد بن منصور/ ح « 9»اسرائيل 
__________ 

د. اختلفوا فيه قال ابن ( حممد بن محيد الرازي: أبو عبد هللا، روى عن ابن املبارك، وروى عنه أمح1ص
 ه .« 248»معني: حسن الرأي، وقيل حافظ ضعيف. توِف سنة 

 ( عباد بن منصور: أبو سلمة البصري، صدوق، رمي ابلقدر وتغري  آبخره.2ص
( الكحل: بضم الكاف اسم ملا يكتحل به وابلفتح مصدر مبعىن استعمال الكحل ِف العني. 3ص

 ما اثء ساكنة حجر يكتحل به.واألمثد: بكسر اهلمزة وامليم بينه
 ( وزعم أي ابن عباس كما ِف رواية ابن ماجه واملراد ابلزعم هنا جمرد القول، ال للشك.4ص
( املكحلة: بضم امليم وهي آلة الكحل واملراد منها ما فيه الكحل. وقوله ثالثة ِف هذه أي ِف 5ص

 العني اليمىن وثالثة ِف العني اليسرى.
وأخرج قسما منه النسائي ِف  3499و  3497ِف كتاب الطب حديث رقم ( وأخرجه ابن ماجه 6ص

 الزينة ابب الكحل.
( عبد هللا بن الص ب اح اهلامشي البصري املريدي ثقة من كبار الطبقة السادسة خرج له الشيخان 7ص

 ه .« 250»وأبو داود واملصنف والنسائي توِف سنة 
مد العبسي موالهم، أحد احلفاظ املشاهري، كان عاملا ( عبيد هللا بن موسى: السيد اجلليل أبو حم8ص

ابلقراءات، ومل ير ضاحكا قط. من الطبقة التاسعة، قال الذهيب: أحد األعالم على تشيعه وبدعته، 



 ه . خرج له الستة.« 210»وقال ابن حجر: ثقة ينفع. توِف سنة 
 حجة.( اسرائيل: بن يونس بن أيب اسحاق السبيعي، ثقة، تكلم فيه بال 9ص
 ( / ح/ إشارة اىل التحويل من اسناد إىل اسناد آخر، وذلك إذا كان للحديث إسنادان.10ص

 (1/50ص

 

 حدثنا يزيد بن هارون. حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال:
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام ابالمثد ثالاث ِف كل  عني، وقال يزيد بن »

ون ِف حديثه: إن النيب صلى هللا عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها عند النوم ثالاث ِف كل  هار 
 « .1« »عني
عن حممد بن « 3»عن حممد بن اسحاق « 2»حدثنا أمحد بن منيع. حدثنا حممد بن يزيد  -50

 عن جابر هو ابن عبد هللا قال:« 4»املنكدر 
 « « .ليكم ابالمثد عند الن وم فإنه َيلو البصر وينبت الش عرقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ع»

« 7»عن عبد هللا بن عثمان بن خيثم « 6»حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بشر بن املفضل  -51
 عن ابن عباس قال:« 8»عن سعيد بن جبري 
__________ 

 ( انظر ختريج احلديث السابق.1ص
امساعيل بن أيب خالد وجمالد، وروى عنه أمحد واسحاق، قال ( حممد بن يزيد: الواسطي، روى عن 2ص

ه  أو حنوها خرج له أبو داود « 190»الذهيب: حجة وقال ابن حجر: ثقة ثبت عابد. توِف سنة 
 والنسائي.

( حممد بن اسحاق: بن يسار املطليب موالهم، املدين نزيل العراق، أحد األعالم، إمام املغازي 3ص
ن املسيب، وروى عن عطاء وطبقته، وروى عنه شعبة والسفياانن واحلمادان والسري، رأى أنسا واب

وخلق، كان حبرا من حبار العلم، صدوق ولكنه يدلس، له غرائب، واختلف ِف االحتجاج به وحديثه 
 ه  خرج له البخاري ِف التعليق واخلمسة.« 152»أو « 151»فوق احلسن. توِف سنة 

دين التابعي، جليل ثقة إمام، روى عن أيب هريرة وعائشة، وروى عنه ( حممد بن املنكدر: التيمي امل4ص
 ه . خر ج له الستة.« 130»مالك والسفياانن توِف سنة 

وفيه زايدة ]البسوا  3878ح  14ب  22( وأخرجه أبو داود ِف الطب ابب األمر ابلكحل ك 5ص



ب  31ابن ماجه ِف الطب ك  من ثيابكم البياض فاهنا من خري ثيابكم وكفنوا فيها مواتكم[ وأخرجه
 .1757والرتمذي ِف سننه ِف اللباس حديث رقم  3498وحديث  3497ح  25

 ه . خرج له اجلماعة.« 187»( بشر بن املفضل: أبو امساعيل االمام احلجة الثقة. توِف سنة 6ص
ِف سنة ( عبد هللا بن عثمان بن خيثم: املكي، حليف الزهريني. قال أبو حامت: صاحل احلديث. تو 7ص
 ه  خر ج له البخاري ِف التعليق واخلمسة.« 132»
( سعيد بن جبري: األسدي موالهم، أحد األعالم الكبار جممع على جاللته وعلمه وزهده، قتله 8ص

 ه  خرج له الستة.« 95»احلجاج سنة 

 (1/51ص

 

 « .1« »عرقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن خري أكحالكم االمثد َيلو البصر وينبت الش»
« 3»حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن عبد امللك « . 2»حدثنا ابراهيم بن املستمر البصري  -52

 عن ابن عمر قال:« 4»عن سامل 
 « .5« »قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عليكم ابالمثد فإن ه َيلو البصر وينبت الشعر»

__________ 
 ( انظر ختريج احلديث السابق.1ص
م بن املستمر البصري: روى عن العقدي، وروى عنه ابن خزمية وأمم. قال النسائي ( إبراهي2ص

صدوق، قال ابن حجر: لكنه يقرب. من الطبقة احلادية عشر خرج له أبو داود واملصنف والنسائي 
 وابن ماجه.

( عثمان بن عبد امللك: املكي املؤذن، مستقيم لني احلديث، أخرج له املصنف وأبو داود وابن 3ص
 ماجه.

« 106»( سامل: بن عبد هللا بن عمر بن اخلطاب، أحد األئمة الفقهاء السبعة ابملدينة. توِف سنة 4ص
 ه .« 107»أو 

 .3495( وأخرجه ابن ماجه ِف كتاب الطب حديث رقم 5ص

 (1/52ص

 



 ابب ما جاء ِف لباس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -8
وزيد بن حباب « 2»وأبو متيلة « 1»لفضل بن موسى حدثنا حممد بن محيد الرازي. حدثنا ا -53

 « :5»عن عبد هللا بن بريدة عن أم سلمة قالت « 4»عن عبد املؤمن بن خالد « 3»
 « .6« »كان أحب  الثياب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم القميص»

بن بريدة  حدثنا علي بن حجر حدثنا الفضل بن موسى عن عبد املؤمن بن خالد عن عبد هللا -54
 عن أم سلمة قالت:
__________ 

( الفضل بن موسى: املروزي، من ثقات صغار التابعني، قال الذهيب: ما علمت فيه لينا إال ما 1ص
روي عن ابن املديين أنه قال: له مناكري. روى عن هشام بن عروة وطبقته، وروى عنه ابن راهويه 

 ه .« 192»أو « 191»وخلق. توِف سنة 
يلة: ُيىي بن واضح املروزي قال أمحد: ال أبس به، وقال الذهيب ثقة، من الطبقة التاسعة. ( أبو مت2ص

 روى عن ابن إسحاق وروى عنه أمحد وابن أيب شيبة والدورقي. خرج له الستة.
( زيد بن حباب: أبو احلسن، حافظ، روى عن حسني بن واقد، وروى عنه أمحد وغريه. قال 3ص

 ه .« 203»م. توِف سنة الذهيب: ال أبس به وقد يه
( عبد املؤمن بن خالد: املروزي قاضي مرو، قال الذهيب: صدوق. من الطبقة السابعة، خرج له 4ص

 أبو داود واملصنف.
 ( أم سلمه: أم املؤمنني هند بنت املغرية املخزومية، أسلمت قدميا هاجرت اىل احلبشة.5ص
والرتمذي ِف سننه ِف كتاب اللباس  4025ح  3ب  26( وأخرجه أبو داود ِف كتاب اللباس ك 6ص

والنسائي وأم سلمة امسها هند بنت أيب أمية املخزومية تزوجها النيب صلى هللا  1762حديث رقم 
ه  وهي آخر  62عليه وسلم بعد وفاة زوجها أيب سلمة وهي أول من هاجر اىل احلبشة توفيت سنة 

 خيط له كمان وجيب وُييط ابلبدن.أمهات املؤمنني وفاة. والقميص: اسم ملا يلبس من امل

 (1/53ص

 

 « .1« »كان أحب الثياب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم القميص»
حدثنا أبو متيلة عن عبد املؤمن بن خالد عن عبد هللا بن « 2»حدثنا زايد بن أيوب البغدادي  -55

 بريدة عن أمه عن أم سلمة قالت:



 « .3« »هللا عليه وسلم لبس القميص كان أحب  الثياب إىل رسول هللا صلى»
قال هكذا قال زايد بن أيوب ِف حديثه عن عبد هللا بن بريدة عن أمه عن أم سلمة، وهكذا روى غري 

 واحد عن أيب متيلة مثل زايد بن أيوب وأبو متيلة يزيد ِف هذا احلديث صعن أمه( وهو أصح.
حدثين أيب عن بديل « . 5»بن هشام  حدثنا معاذ« . 4»حدثنا عبد هللا حممد بن احلجاج  -56

 عن أمساء بنت يزيد قالت:« 7»عن شهر بن حوشب « . 6»صيعين ابن ميسرة( العقيلي 
 « .8« »كان كم  قميص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل الر سغ»

__________ 
 ( انظر ختريج احلديث السابق.1ص
منها فلقبه أمحد بشعبة الصغري، حافظ، ( زايد بن أيوب: الطوسي، لقب بدلويه وكان يغضب 2ص

 خر ج له الشيخان.
 ( انظر ختريج احلديث السابق.3ص
« 205»( عبد هللا بن حممد بن احلجاج: الصواف، صدوق، أخذ عن أيب خزمية وغريه. توِف سنة 4ص

 ه .
ه . « 200»( معاذ بن هشام: البصري، قال ابن عدي: صدوق ليس حبجة رمبا غلط، توِف سنة 5ص

ج له الستة. وأبوه: هشام بن عبد هللا، قال الطيالسي: كان هشام أمري املؤمنني ِف احلديث. توِف خر 
 ه .« 154»سنة 

 ه .« 130»( بديل بن ميسرة العقيلي: وثقه مجاعة، توِف سنة 6ص
 ه .« 100»( شهر بن حوشب: صدوق كثري االرسال، وثقه أمحد وابن معني وغريمها. توِف سنة 7ص
والنسائي.  1765والرتمذي ِف اللباس برقم  4027أبو داود ِف اللباس حديث رقم  ( وأخرجه8ص

الرسغ: ابلسني والصاد لغتان ِف احلديث وهو مفصل ما بني الكف والساعد. وأمساء بنت يزيد 
األنصاري، صحابية تكىن أم سلمة خرج هلا البخاري ِف األدب املفرد، وأصحاب السنن قتلت تسعة 

 فسطاطها. من الروم بعمود

 (1/54ص

 

حدثنا أبو عمار صاحلسني بن حريث( . حدثنا أبو نعيم. حدثنا زهري عن عروة بن عبد هللا بن  -57
 عن أبيه قال:« 2»عن معاوية بن قرة « . 1»قشري 



أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ِف رهط من مزينة لنبايعه، وإن  قميصه ملطلق، أو قال زر »
 « .3« »فأدخلت يدي ِف جيب قميصه فمسست اخلامتقميصه مطلق، قال 

حدثنا محاد بن سلمة عن حبيب بن « 5»حدثنا حممد بن الفضل « . 4»حدثنا عبد بن محيد  -58
 عن احلسن عن أنس بن مالك:« 6»الشهيد 

أن  الن يب صلى هللا عليه وسلم خرج وهو يت كىء على أسامة بن زيد، عليه ثوب قطري  قد توش ح به »
 « .فصلى هبم «7»

وقال عبد بن محيد قال حممد بن الفضل سألين ُيىي بن معني عن هذا احلديث أول ما جلس إيل ، 
 فقلت حدثنا محاد بن سلمة، فقال لو كان من

__________ 
( عروة بن عبد هللا بن قشري: أبو مهل، وثقه الذهيب وابن حجر، روى عن ابن سريين وطائفة، 1ص

 خرج له أبو داود وابن ماجه. وروى عنه سفيان وغريه.
ه . خرج له « 113»( معاوية بن قر ة: كان عاملا عامال، ثقة ثبتا، ولد يوم اجلمل، وتوِف سنة 2ص

 اجلماعة.
والرهط  -3578وابن ماجه ِف اللباس برقم  4082( احلديث أخرجه أبو داود ِف اللباس برقم 3ص

قميص مطلق أي حملول غري مزرور. واجليب: قوم الرجل وعشريته أو من ثالث إىل عشرة ومعىن ال
 الفتحة ِف الصدر أو املراد به الطوق الذي خيرج منه الرأس.

( عبد بن محيد: هو عبد احلميد بن حبر ويقال نصر، ثقة حافظ طواف ِف البلدان لطلب احلديث، 4ص
يب فديك ذو تصانيف. من الطبقة احلادية عشرة، روى عن علي بن عاصم والنضر بن مشيل وابن أ

 ه .« 249»وخلف، وروى عنه مسلم والرتمذي وعدة. توِف سنة 
( حممد بن الفضل: أبو النعمان البصري، احلافظ املشهور، شيخ حافظ صدوق مكثر ثقة، اختلط 5ص

 ه . خرج له اجلماعة.« 224»آخرا فرتك األخذ عنه. توِف سنة 
اب الطفيل ثقة ثبت، توِف سنة ( حبيب بن الشهيد: األزدي البصري، اتبعي صغري، أدرك أ6ص
 ه . خرج له الستة.« 145»
( القطري: بكسر القاف وسكون الطاء، نسبة اىل القطر، وهو نوع من الربود اليمنية يتخذ من 7ص

قطن وفيه محرة وأعالم مع خشونة، أو نوع من حلل جياد حتمل من بلد ابلبحرين امسها صقطر( 
 يه.بفتحتني، وتوشح به: أي وضعه فوق عاتق
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علي فإين أخاف أن ال ألقاك، قال « 1»كتابك. فقمت ألخرج كتايب فقبض على ثويب، ُث قال: أمله 
 فأمليته عليه، ُث أخرجت كتايب فقرأت عليه.

عن أيب « 2»حدثنا سويد بن نصر. حدثنا عبد هللا بن املبارك عن سعيد بن إايس اجلريري  -59
 نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال:

 «ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا استجد  ]ك
، « 5»صعمامة أو قميصا أو رداء( ُث يقول اللهم لك احلمد كما كسوتنيه « 4»ثواب مساه ابمسه 

 « .6»أسألك خريه وخري ما صنع له، وأعوذ بك من شر ه وشر  ما صنع له( 
 عن« 8»حدثنا القاسم بن مالك املزين « . 7»حدثنا هشام بن يونس الكوِف 

__________ 
( أمله بكسر امليم وتشديد الالم املفتوحة وهو من اإلمالل مبعىن االمالء، واملعىن اقرأه علي  من 1ص

 حفظك. وِف نسخة صإمله( .
( سعيد بن إايس اجلريري: أحد الثقات االثبات، تغري قليال ولذا ضعفه ُيىي القطان، ووثقه مجع. 2ص

 ماعة.ه  وخرج له اجل« 144»توِف سنة 
 ( أي إذا لبس ثواب جديدا.3ص
( قوله صعمامة أو قميصا أو رداءا( موجودة ِف بعض النسخ وحمذوفة من بعضها. ومعىن قوله مساه 4ص

 ابمسه أي إذا كان عمامة مساه عمامة وإذا كان رداء مساه رداء وهكذا.
 ( قوله كسوتين إايه أجرى الضمري املنفصل جمرى املتصل.5ص
 1767والرتمذي ِف سننه ِف اللباس برقم  4020اود ِف اللباس حديث رقم ( أخرجه أبو د6ص

والنسائي وزاد أبو داود صفكان أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم، إذا لبس أحدهم ثواب جديدا قيل 
له: تبلى وخيلف هللا تعاىل( . وقد أخرجه ابن ماجه واحلاكم والرتمذي عن حديث عمر مرفوعا صمن 

ا فقال احلمد هلل الذي كساين ما أواري به عوريت، وأجتمل به ِف حيايت ُث عمد اىل لبس ثواب جديد
الثوب اخللق فتصدق به كان ِف حفظ هللا، وِف كنف هللا وِف سرت هللا حيا وميتا( . ومنها ما أخرجه 

 أمحد والرتمذي وأبو داود وابن ماجه صمن لبس ثواب فقال احلمد هلل الذي كساين( .
 ه .« 252»يونس الكوِف: ثقة، روى عنه أبو داود واملصنف توِف سنة  ( هشام بن7ص
( القاسم بن مالك املزين: الكوِف، روى عنه أمحد وابن عرفة وعدة. قال ابن حجر: صدوق فيه 8ص

لني، خرج له الشيخان والنسائي وابن ماجه: صهذا ورزقنيه من غري حول مين وال قوة، غفر هللا له ما 



وخري الثوب هو بقاؤه ونقاؤه واخلري الذي صنع من أجله هو صرفه ملا فيه رضا هللا  تقدم من ذنبه( .
تعاىل. وشره هو ضد اخلري، وشر ما صنع له هو حتويله اىل لبس الكرب واخليالء، وقد رأى النيب صلى 
هللا عليه وسلم على عمر ثواب أبيض جديدا فقال له صالبس جديدا وعش محيدا ومت شهيدا( أخرجه 

 .3558ن ماجه ِف اللباس برقم اب
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 اجلريري عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا عليه وسلم حنوه.
 حدثنا حممد بن بشار. حدثنا معاذ بن هشام. حدثين أيب عن قتادة عن أنس بن مالك قال: -60

 « .1»كان أحب  الثياب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يلبسه احلربة 
بن أيب جحيفة. عن « 2»حدثنا حممود بن غيالن. حدثنا عبد الرزاق. حدثنا سفيان. عن عون  -61

 أبيه قال:
رأيت الن يب  صلى هللا عليه وسلم وعليه حل ة محراء كأين  أنظر إىل بريق ساقيه. قال سفيان: أراها »

 « .3« »حربة
سرائيل عن أيب اسحاق عن الرباء حدثنا عيسى بن يونس. عن ا« 4»حدثنا علي بن خشرم  -62

 بن عازب قال:
ما رأيت أحدا من الناس أحسن ِف حل ة محراء من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أن كانت مجته »
 « .6« »لتضرب قريبا من منكبيه« 5»

__________ 
ري ِف وأخرجه البخا 1788والرتمذي ِف اللباس برقم  4060( وأخرجه أبو داود ِف اللباس برقم 1ص

. والنسائي. واحلربة: 2079اللباس ابب الربود واحلربة والشملة عن أنس، ومسلم ِف اللباس برقم 
بكسر احلاء وفتح الباء، وهي ثياب من نوع برود اليمن تتخذ من كتان أو قطن حمربة أي مزينة 

 والتحبري التزين والتحسن واحلرب مفرد واجلمع حرب وحربات مثل عنبة وعنب وعنبات.
ه . خرج له « 116»( عون بن أيب جحيفة: روى عنه شعبة وسفيان وعدة، وثقوه. توِف سنة 2ص

 الستة.
( احلديث أخرجه البخاري. وكانت رؤية أيب جحيفة ِف بطحاء مكة قرب مكة وقوله صحربة( أي 3ص

 خمططة خبطوط محر ال محراء قانية، واملراد بسفيان الثوري.



 ه .« 257»فظ، وثقه النسائي، توِف ِف رمضان سنة ( علي بن خشرم: املروزي، احلا4ص
 ( اجلمة: خصلة الشعر.5ص
وِف االستئذان واألدب، والبخاري ِف صفة  1724( وأخرجه الرتمذي ِف سننه ِف اللباس برقم 6ص

النيب صلى هللا عليه وسلم وِف اللباس ومسلم ِف فضائل النيب صلى هللا عليه وسلم. وأبو داود ِف 
 ، والنسائي ِف الزينة، وابن ماجه ِف اللباس.4072وِف اللباس برقم  4183الرتجل برقم 
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عن أبيه « 1»حدثنا حممد بن بشار. حدثنا عبد الرمحن بن مهدي. حدثنا عبيد هللا ابن إايد  -63
 عن أيب رمثة قال:

 « .2« »رأيت الن يب صلى هللا عليه وسلم وعليه بردان أخضران»
قال حدثنا عبد هللا بن حسان العنربي « . 3»محيد. حدثنا عفان بن مسلم حدثنا عبد بن  -64

 قالت:« 7»عن قيلة بنت خمرمة « 6»وعليبة « 5»عن جدتيه دحيبة « 4»
وِف « 9« »كانت بزعفران وقد نفضته« 8»رأيت الن يب صلى هللا عليه وسلم وعليه أمسال ملي تني »

 « .10»احلديث قصة طويلة 
__________ 

 ه  خرج له الستة إال ابن ماجه.« 269»بيد هللا بن إايد: السدوسي، صدوق، توِف سنة ( ع1ص
وِف الدايت. والرتمذي ِف االستئذان والنسائي ِف  4065( أخرجه أبو داود ِف اللباس برقم 2ص

 العقود والزينة. والربدان: تثنية برد وهو ثوب خمطط، أي ذو خطوط خضر.
لثقة الثبت. قال ُيىي القطان: إذا وافقين عفان ال أابيل مبن أخالف. ( عفان بن مسلم: البصري، ا3ص

 ه  خرج له الستة.« 220»توِف سنة 
( عبد هللا بن حسان العنربي: أبو اجلنيد التميمي، روى عن حبان وعنه احلوضي. قال صاحب 4ص

اترخيه وأبو  الكاشف: ثقة، وقال صاحب التقريب: مقبول. من الطبقة السابعة. خرج له البخاري ِف
 داود.

 ( دحيبة: العنربية مقبولة، من الطبقة الثالثة، خرج هلا البخاري، ِف اترخيه وأبو داود.5ص
 ( عليبة: هي بنت أو بنت بنت قيلة.6ص
 ( قيلة بنت خمرمة: صحابية هلا حديث طويل ِف الصحاح. خرج هلا البخاري ِف األدب وأبو داود.7ص



وسبب وهو الثوب اخللق. واملليتان تثنية ملية وهي تصغري مالءة، ( االمسال: مجع مسل، كأسباب 8ص
 واملالءة: كل ثوب مل يضم بعضه اىل بعض خبيط بل كله نسج واحد.

( أي كانت املليتان مصبوغتني بزعفران. وقوله له نفضته أي نفضت االمسال من الزعفران فلم يبق 9ص
 عليه وسلم عن لبس الزعفران ألن النهي حممول منه اال األثر القليل. وهذا ال يناِف هنيه صلى هللا

 على ما اذا بقي لون الزعفران براقا خبالف ما اذا نفض وزال عن الثوب ومل يبق منه اال القليل.
أن رجال جاء فقال السالم عليك اي رسول هللا، »( والقصة جاءت ِف الطرباين بسند ال أبس به 10ص

ته، وعليه أمسال مليتني قد كانتا بزعفران فنفضتا، وبيده عسيب فقال وعليك السالم ورمحة هللا وبركا
خنلة قاعدا القرفصاء قال: فلما رأيته أرعدت من الفرق، / أي اخلوف/ فنظر ايل  فقال: وعليك 

 أه .« السكينة، فذهب عين ما أجد من الروع
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ثمان ابن خثيم عن سعيد بن حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا بشر بن املفضل. عن عبد هللا بن ع -65
 جبري عن ابن عباس قال:

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عليكم ابلبياض من الث ياب ليلبسها أحياؤكم وكف نوا فيها »
ا من خري ثيابكم  « .1« »مواتكم، فإهن 

حدثنا حممد بن بشار. حدثنا عبد الرمحن بن مهدي. حدثنا سفيان عن حبيب بن أيب اثبت  -66
 قال:« 3»عن ميمون بن أيب شبيب عن مسرة بن جندب  «2»
ا أطهر وأطيب، وكف نوا فيها مواتكم»  « .4« »قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم البسوا البياض فإهن 

حدثنا أيب عن مصعب بن شيبة « . 5»حدثنا أمحد بن منيع. حدثنا ُيىي بن زكراي بن أيب زائدة  -67
 ن عائشة قالت:ع« 7»عن صفية بنت شيبة « 6»

__________ 
ِف كتاب  3070، وانظر حديث رقم 2815احلديث أخرجه الرتمذي ِف سننه ِف كتاب األدب برقم 

 اخلراج عند أيب داود.
والرتمذي ِف  3566وابن ماجه ِف اللباس برقم  4061( أخرجه أبو داود ِف اللباس حديث رقم 1ص

 سننه.
« 119»األعور، صدوق ثقة، من الطبقة الثالثة. توِف سنة  ( حبيب بن أيب اثبت: أبو ُيىي الكوِف  2ص



 ه .
( مسرة بن جندب: صحايب  جليل، عظيم األمانة، صدوق احلديث من عظماء احلفاظ املكثرين، 3ص

 ه .« 59»أو « 58»توِف سنة 
جه والنسائي ِف الزينة واجلنائز وابن ما 2811( أخرجه الرتمذي ِف سننه ِف كتاب االستئذان برقم 4ص

 .3567ِف اللباس برقم 
( ُيىي بن زكراي بن أيب زائدة: الكوِف، أحد الفقهاء الكبار احملدثني األثبات مجع الفقه واحلديث، 5ص

ه . خرج له الستة. وأبو زكراي: صدوق مشهور « 182»وله كتب، قيل: مل يغلط قط، توِف سنة 
 ه .« 149»حافظ، وثقه أمحد. توِف سنة 

ملك ي، من الطبقة اخلامسة، خر ج له مسلم قال أبو حامت: ال ُيمدونه. وقال ( مصعب بن شيبة: ا6ص
 له مناكري. وقال الدارقطين: لني. وقال أبو داود: ضعيف.

( صفية بنت شيبة: البدري ة نسبة لبين عبد الدار، هلا رواية وحديث. أنكر الدارقطين إدراكها 7ص
 وجزمه ِف الفتح أبهنا من صغار الصحابة. للنيب، ويرده تصريح البخاري بسماعها من النيب،
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 « .1« »خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود»
« 2»حدثنا يوسف بن عيسى. حدثنا وكيع. حدثنا يونس بن أيب إسحاق عن أبيه. عن الشعيب  -68

 بن شعبة. عن أبيه:« 3»عن عروة بن املغرية 
 « .4« »صلى هللا عليه وسلم لبس جب ة رومي ة ضي قة الكم نيأن  الن يب »

__________ 
ومسلم ِف « عليه مرط مرحل من شعر أسود»ولفظه  4032( وأخرجه أبو داود ِف اللباس برقم 1ص

أي بكرة. واملرط: كساء طويل واسع « ذات غداة»والرتمذي ِف سننه. ومعىن  2781اللباس برقم 
كتان يؤتزر به، واملرحل الذي على صورة رحال االبل والذي فيه   من خز أو صوف أو شعر أو

 خطوط.
( الش عيب : نسبة ألشعب بطن من مهدان، وهو عامر بن شرحبيل، فقيه مشهور، ومن كبار 2ص

 التابعني، روى عن مخسمائة صحايب.
ة: صحايب مشهور،  ( عروة بن املغرية بن شعبة: الثقفي  الكوِف ، ويل  أمر الكوفة، ثقة. وأبو املغري 3ص



 كان من خدمة املصطفى صلى هللا عليه وسلم. خر ج له الستة.
واجلبة لباس معروف، وكان لبس النيب  1768( وأخرجه الرتمذي ِف سننه ِف كتاب اللباس برقم 4ص

 صلى هللا عليه وسلم هذه اجلبة ِف غزوة تبوك. والرومية نسبة اىل بالد الروم.

 (1/60ص

 

 [1خف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم* ]ابب ما جاء ِف  -9
« . 2»عن حجري بن عبد هللا « . 1»حدثنا هناد بن السري. حدثنا وكيع عن دهلم بن صاحل  -69

 عن ابن بريدة عن أبيه:
فلبسهما ُث  توض أ « 4»أهدى للن يب  صلى هللا عليه وسلم خف ني أسودين ساذجني « 3»أن  الن جاشي »

 «ومسح عليهما
__________ 

ابب ما جاء ِف عيش رسول هللا صلى هللا عليه »* ورد بني هذا الباب والباب الذي قبله ابب بعنوان 
 ويبدو أن ذلك وقع من فعل النساخ ألن هذا الباب مذكور ِف آخر الكتاب بتوسع.« وسلم

لثالثة. ( دهلم بن صاحل: الكوِف ، قال أبو داود: ال أبس به، وقال ابن معني: ضعيف. من الطبقة ا1ص
 روى عن الشعيب وغريه، وروى عنه أبو نعيم. خرج له أبو داود وابن ماجه والبخاري.

 ( حجري بن عبد هللا: الكندي، جاء ِف التقريب: مقبول من الطبقة الثامنة خرج له أبو داود.2ص
 ( النجاشي: بفتح النون وكسرها لقب ملوك احلبشة وكان اسم النجاشي: أصحمة وكان من امللوك3ص

الذين دعاهم النيب صلى هللا عليه وسلم لالسم ِف كتاب أرسله مع عمرو بن أمية الضمري، وكتب 
اليه يدعوه لالسالم فأسلم سنة ست على قول األكثر ومات سنة تسع من اهلجرة وقد أخرب النيب 
ِف صلى هللا عليه وسلم أصحابه مبوت النجاشي وصلى عليه صالة الغائب وقد هاجر اليه املسلمون 
صدر االسالم فأكرم وفادهتم ورد وفد قريش املكون من عمرو بن العاص وصاحبيه دون أن ميس 

 املسلمني أبذى.
 155( ساذجني بفتح الذال وكسرها أي خالصني ِف السواد. أخرجه أبو داود ِف الطهارة برقم 4ص

ديث قبول هدية وِف احل 3620وابن ماجه ِف الطهارة وِف اللباس  2821والرتمذي ِف األدب برقم 
 أهل الكتاب وان أصل األشياء الطهارة. وجواز املسح على اخلف.
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عن أيب « 1»حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ُيىي بن زكراي بن أيب زائدة عن احلسن بن عياش  -70
 « :2»اسحاق عن الشعيب قال: قال املغرية بن شعبة 

خف ني فلبسهما، وقال إسرائيل عن جابر عن عامر للن يب  صلى هللا عليه وسلم « 3»أهدى دحية »
 « .6« »مها أم ال؟« 5»وجبة فلبستهما حَّت ختر قا ال يدري النيب صلى هللا عليه وسلم أذكى  « 4»

 « .7»قال أبو عيسى وأبو إسحاق هذا هو أبو اسحق الشيباين وامسه سليمان 
__________ 

 ه  خرج له مسلم.« 132»ه. توِف سنة ( احلسن بن عياش: الكوِف وثقه ابن معني وغري 1ص
 .39( املغرية بن شعبة: صحايب، تقدم التعريف به مع ابنه عروة بن املغرية. ص 2ص
 ( دحية بن خليفة الكليب صحايب جليل كان ينزل جربيل بصورته ِف بعض األحيان.3ص
 ( أي الشعيب.4ص
ن هذين اخلفني كانتا متخذتني من جلد ( أذكى: أي أمذبوح تذكية شرعية أم ال، واملعىن: مل يعلم أ5ص

 مذكى أم من جلد امليتة: املدبوغ أم غري املدبوغ، وِف احلديث أن األصل ِف األشياء اجملهولة الطهارة.
 .1766( وأخرجه الرتمذي ِف سننه ِف كتاب اللباس برقم 6ص
 ( أبو إسحاق الشيباين: امسه سليمان وقيل فريوز، وقيل خاقان، الكوِف.7ص
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 ابب ما جاء ِف نعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -10
حدثنا حممد بن بشار: حدثنا أبو داود الطيالسي. حدثنا مهام عن قتادة قال قلت ألنس بن  -71

 مالك:
 « .1« »كيف كان نعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ قال: هلما قباالن»

عن عبد هللا « 2»يع عن سفيان عن خالد احلذاء حدثنا أبو كريب حممد بن العال. حدثنا وك -72
 عن ابن عباس قال:« 3»بن احلارث 

 « .5»شراكهما « 4»كان لنعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قباالن مثىن »
 حدثنا أبو أمحد« 6»حدثنا أمحد بن منيع. صويعقوب بن ابراهيم(  -73

__________ 



وأبو داود ِف اللباس برقم  1773ِف اللباس برقم ( واحلديث أخرجه الرتمذي أيضا ِف سننه 1ص
ومسلم والنسائي، وعند البخاري ِف كتاب اللباس ابب قباالن ِف نعل النيب صلى هللا عليه  4133

والقباالن تثنية قبال بكسر « . أن نعل النيب صلى هللا عليه وسلم كان هلما قباالن»وسلم عن أنس 
النعل، فالقبال هو السري الذي يعقد فيه الشسع الذي  القاف؛ ويسمى شسعا، والشسع أحد سيور

 يكون بني إصبعي الرجل.
« 141»( خالد احلذ اء: ثقة إمام حافظ، اتبعي جليل القدر، كثري احلديث، واسع لعلم، توِف سنة 2ص

 ه . خر ج له اجلماعة. وقد عيب لدخوله ِف عمل السلطان.
اية، وألبيه وجده صحبة، أمجعوا على توثيقه. توِف سنة ( عبد هللا بن احلارث: هامشي  جليل، له رو 3ص
 ه .« 84»
( بفتح امليم والنون وسكون الثاء من التثنية وهي جعل الشيء اثنني والشراك: وهو أحد سيور 4ص

 النعل يكون على وجهها وِف رواية صمثين ( .
 .3614( وأخرجه ابن ماجه ِف اللباس حديث رقم 5ص
 لزهري ، ثقة، مكثر، خرج له اجلماعة.( يعقوب بن إبراهيم: ا6ص
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 قال:« 2»حدثنا عيسى بن طهمان « 1»الزبريي 
 هلما قباالن، قال:« 3»أخرج إلينا أنس بن مالك نعلني جرداوين »
 « .5« »عن أنس أهنما كانتا نعلي الن يب صلى هللا عليه وسلم« 4»فحدثين اثبت بعد »

قال حدثنا مالك حدثنا سعيد بن « . 6». قال حدثنا معن حدثنا إسحاق بن موسى األنصاري   -74
« 9»أنه قال البن عمر: رأيتك تلبس النعال الس بتية « 8»عن عبيد بن جريج « . 7»سعيد املقربي  

 قال:
« 10»إين  رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يلبس الن عال اليت ليس فيها شعر، ويتوضأ فيها »

 « .11« »فأان أحب  أن ألبسها
__________ 

ه . من « 208»( أبو أمحد الزبريي: الكوِف ، ثقة ثبت، لكنه خيطىء ِف حديث الثوري. توِف سنة 1ص
 الطبقة التاسعة. خرج له اجلماعة.



( عيسى بن طهمان: أبو بكر البصري ، نزيل الكوفة، روى عن أنس وانس وروى عنه ُيىي بن آدم 2ص
 خاري والنسائي.وقبيصة وعروة، وث قوه. خرج له الب

 ( أي ال شعر عليهما، أستعري من أرض جرداء ال نبات فيها.3ص
 ( بعد: مقطوعة عن االضافة. أي بعد هذا اجمللس، أو بعد إخراج أنس النعلني.4ص
 ( انظر ختريج احلديث السابق.5ص
  ه 198( معن: بن عيسى املدين ، أحد األئمة، قال أبو حامت: أثبت أصحاب مالك توِف سنة 6ص

 خرج له اجلماعة.
 123( سعيد بن سعيد املقربي : ثقة: كثري احلديث، روايته عن عائشة وأم سلمة مرسلة. توِف سنة 7ص

 ه  خرج له اجلماعة.
 ( عبيد بن جريح ابلتصغري فيهما مدين  اتبعي، أخرج حديثه الشيخان وغريمها.8ص
البقر املدبوغة ألن شعرها سبت  ( أي اليت ال شعر عليها نسبة للسبت بكسر السني، وهو جلود9ص

 وسقط عنها ابلدابغ، ومراد السائل أن يعرف حكمة اختيار ابن عمر، لبس السبتية.
 ( أي يتوضأ والرجل ِف النعل، وقال الثوري معناه، أن يتوضأ ويلبسها بعد، ورجاله رطبتان.10ص
 ( البخاري ِف اللباس ابب النعال السبتية والنسائي.11ص
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عن صاحل « 1»حدثنا إسحاق بن منصور. حدثنا عبد الرز اق عن معمر. عن ابن أيب ذئب  -75
 عن أيب هريرة قال:« 2»موىل التوأمة 

 « .كان لنعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قباالن»
قال حدثين من مسع « 3»حدثنا أمحد بن منيع. حدثنا أبو أمحد حدثنا سفيان عن الس د ي   -76

 يقول:« 4» عمرو بن حريث
 « .5« »رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصل ي ِف نعلني خمصوفتني»

حدثنا اسحاق بن موسى االنصاري. حدثنا معن. حدثنا مالك. عن أيب الزاند. عن األعرج  -77
 عن أيب هريرة؛ أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:« 6»
 « .7« »يعا أو ليحفهما مجيعاال ميشني  أحدكم ِف نعل واحدة، لينعلهما مج»

 حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أيب الزاند حنوه.



__________ 
( ابن أيب ذئب عبد الرمحن بن حممد االمام الكبري الشأن ثقة فقيه فاضل عامل روى عن انفع 1ص

وعكرمة وروى عنه معمرو بن مالك وابن وهب وأنه كان كبري الشأن وحسبك قول الشافعي: ما 
 ين أحد فأسفت عليه ما أسفت على الليث وابن أيب ذئب.فات
ه  والتوأمة: هي  125( صاحل موىل التوأمة: ابن صاحل موىل أم سلمة ثقة ثبت تغري آخرا توِف سنة 2ص

 أخت ربيعة بن خلف مسيت به لكوهنا أحد توأمني.
ه أمحد وقال صاحب ( الس د ي : هو امساعيل بن عبد الرمحن السدي الكبري ضعفه ابن معني ووثق3ص

 ه  خرج له مجاعة اال البخاري. 127التقريب: صدوق يهم ويتشيع. توِف سنة 
 ( عمرو بن حريث: قرشي  خمزومي صحايب صغري خرج له اجلماعة.4ص
 ( النعالن املخصوفتان: أي املخروزاتن، أو املرقعتان ويؤخذ من احلديث جواز الصالة ِف النعلني.5ص
« 117»ن بن هرمز، ثقة ثبت عامل، من الطبقة الثالثة توِف ابالسكندرية سنة ( األعرج: عبد الرمح6ص

 ه . خرج له الستة.
( وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود ِف اللباس ومعىن لينعلهما أي ليلبسهما، وقوله ليحفهما 7ص

و ضمن مجيعا أي ليخلعهما مجيعا، وِف رواية ليخلعها. واألصل ليحف هبما، حذف اجلار اختصارا أ
 اجملرد معىن املتعدي.

 (1/65ص

 

 حدثنا إسحاق بن موسى. حدثنا معن. حدثنا مالك عن أيب الز بري عن جابر: -78
 « .1« »يعين الرجل بشماله أو ميشي ِف نعل واحدة -أن  الن يب صلى هللا عليه وسلم هنى أن أيكل»

 .حدثنا قتيبة عن مالك/ ح/ وحدثنا إسحاق بن موسى. حدثنا معن -79
 حدثنا مالك عن أيب الزاند عن األعرج عن أيب هريرة:

أن  الن يب صلى هللا عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ ابليمني. وإذا نزع فليبدأ ابلش مال، »
 « .2« »فلتكن الي مىن أوهلما تنعل وآخر مها تنزع

شعبة. حدثنا أشعث/ هو حدثنا أبو موسى حممد بن املثىن. حدثنا حممد بن جعفر قال حدثنا  -80
 ابن أيب الشعثاء/ عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت:

 « .3« »كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ُيب  التيم ن ما استطاع ِف ترج له وتنع له وطهوره»



أبو معاوية/ « / 5»أبو عبد هللا/ حدثنا عبد الرمحن بن قيس « / 4»حدثنا حممد بن مرزوق  -81
 عن أيب هريرة قال:« 6»عن حممد حدثنا هشام 

__________ 
أبطول ِما هنا والنسائي ِف  4137وأبو داود ِف اللباس برقم  2099( مسلم ِف اللباس برقم 1ص

 الزينة.
 4139( وأخرجه البخاري ِف اللباس ابب ينزع نعل اليسرى ومسلم وأبو داود ِف اللباس برقم 2ص

 .1780اللباس برقم  والرتمذي ِف 3616وابن ماجه بنحوه برقم 
وأبو داود ِف  268( وأخرجه البخاري ِف اللباس ابب يبدأ ابلنعل اليمىن ومسلم ِف الطهارة برقم 3ص

 والرتمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه. 4140اللباس برقم 
( حممد بن مرزوق: أبو عبد هللا، روى عن عبد هللا األعلى بن األعلى وسامل بن نوح، وروى عنه 4ص

 ه .« 248»وابن ماجه وابن خزمية. توِف سنة مسلم 
( عبد الرمحن بن قيس أبو معاوية: بن معاوية الض يب ، كذبه أبو زرعه وغريه، ذكره ابن حجر 5ص

 والذهيب ِف الطبقة التاسعة وقاال: ال ذكر له ِف الكتب الستة.
 ( أي هشام بن حسان، وحممد بن سريين.6ص
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هللا عليه وسلم قباالن وأيب بكر وعمر رضي هللا تعاىل عنهما، وأول من  كان لنعل رسول هللا صلى»
 « .1« »عقد عقدا واحدا عثمان رضي هللا عنه

__________ 
( وفعل سيدان عثمان هذا ابختاذ قبال واحد اشارة اىل بيان اجلواز وأن لبسه صلى هللا عليه وسلم  1ص

مر االنتعال بقبالني أو بقبال واحد أمر موسع كان على وجه املعتاد ال على قصد العبادة، وأن أ
 ولكل أن يلبس ما يناسبه وما يالئم أرضه وبيئته.
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 ابب ما جاء ِف ذكر خامت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -11
عن يونس عن ابن شهاب. عن « 1»حدثنا قتيبة بن سعيد وغري واحد عن عبد هللا بن وهب  -82

 أنس بن مالك قال:
 « .4« »حبشيا« 3»وكان فص ه « 2»خامت النيب صصلى هللا عليه وسلم( من ورق  كان»

 حدثنا قتيبة. حدثنا أبو عوانة عن أيب بشر عن انفع عن ابن عمر: -83
 « .5« »أن  النيب صلى هللا عليه وسلم اختذ خامتا من فضة، فكان خيتم به وال يلبسه»

 « .6»شي  قال أبو عيسى: أبو بشر: امسه جعفر بن أيب وح
__________ 

ه ، « 125»( عبد هللا بن وهب: البصري ، أحد األعالم األثبات، صاحب التصانيف. ولد سنة 1ص
 ه . خرج له اجلماعة.« 177»وتوِف سنة 

 ( الورق: بكسر الراء الفضة. وتسكن ختفيفا.2ص
منا كان حبشيا ألن ( الفص: بفتح الفاء وضمها وكسرها، واملراد به ما ينقش عليه اسم صاحبه، وا3ص

 معدنه ابحلبشة كان من جزع وهو خرز فيه بياض وسواد أو من عقيق ومعدهنا ابحلبشة.
( وأخرجه البخاري ِف كتاب اللباس ابب قول النيب صل ى هللا عليه وسلم ال ينقش على نفس 4ص

لباس برقم وابن ماجه ِف ال 2094وأخرجه مسلم ِف اللباس برقم « اختذ خامتا من فضة»خامته بلفظ 
والنسائي ِف اللباس  4216ح  -ب 28وأبو داود ِف كتاب اخلامت ابب ِف اختاذ اخلامت ك  3641

اختذ خامتا من ورق وفصه حبشي ونقشه حممد »ابب ِف صفة خامت النيب صلى هللا عليه وسلم ولفظه 
 .1737وأخرجه الرتمذي ِف اللباس برقم « رسول هللا

سلها للملوك وال يلبسه ِف يده لكن هذا يناِف األخبار اخآتية على أنه  ( أي خيتم به الكتب اليت ير 5ص
 كان يلبسه ِف ميينه، ولعل املراد أنه ال يلبسه دائما بل غالبا.

ه  وقيل اليت « 125»توِف سنة  -( أبو بشر جعفر بن وحشي: هو جعفر بن إايس البصري، ثقة6ص
 بعدها.
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هو الطنافسي/ حدثنا زهري/ أبو « / 1»حفص بن عمر بن عبيد حدثنا حممود بن غيالن. قال  -84
 خيثمة/ عن محيد عن أنس بن مالك قال:



 « .2« »كان خامت النيب صلى هللا عليه وسلم من فض ة، فص ه منه»
حدثنا إسحاق بن منصور. حدثنا معاذ بن هشام. حدثين أيب عن قتادة عن أنس بن مالك  -85

 قال:
ى هللا عليه وسلم أن يكتب إىل العجم قيل له إن العجم ال يقبلون إال كتااب ملا أراد رسول هللا صل»

 « .3« »عليه خامت، فاصطنع خامتا فكأين أنظر إىل بياضه ِف كفه
عن « 5»حدثين أيب عن مثامة « 4»حدثنا حممد بن ُيىي حدثنا حممد بن عبد هللا األنصاري  -86

 أنس بن مالك قال:
« 6« »صلى هللا عليه وسلم صحمم د( سطر و صرسول( سطر و صهللا( سطركان نقش خامت رسول هللا »
. 

__________ 
 ( حفص بن عمر بن عبيد الطنافسي: ثقة، من الطبقة العاشرة.1ص
ومن للتبعيض، أي فصه بعض اخلامت ولعل اخلامت كان مربعا، فهذا « يعود للخامت»( الضمري ِف منه 2ص

 أقرب للنقش فيه.
ِف اللباس ابب اختاذ اخلامت خيتم به الشيء أو ليكتب به اىل أهل الكتاب  ( أخرجه البخاري3ص

ابب اختاذ النيب صلى هللا عليه وسلم خامتا ملا أراد ان يكتب  2072وغريهم ومسلم ِف اللباس برقم 
 بنحوه. 4214اىل العجم وأبو داود ِف كتاب اخلامت حديث رقم 

رعة: صاحل احلديث، وقال ابن معني: ثقة ثبت. خرج له ( حممد بن عبد هللا األنصاري: قال أبو ز 4ص
ه . وأبوه عبد هللا بن املثىن: صدوق كثري الغلط، من الطبقة السادسة، « 215»اجلماعة توِف سنة 

 خرج له البخاري والنسائي.
( مثامة: بن عبد هللا أنس بن مالك األنصاري البصري، كان قاضيا ابلبصرة، صدوق وثقة أمحد، 5ص

 ه  ومات بعد ذلك بقليل، خرج له البخاري.« 110»ابن معني اىل تضعيفه، عزل سنة وأشار 
والبخاري ِف اللباس ابب هل َيعل نقش اخلامت  1747( أخرجه الرتمذي ِف سننه ِف اللباس برقم 6ص

اختذ رسول هللا صلى هللا »عن أنس قال  2092ثالثة أسطر وأخرجه مسلم ِف اللباس حديث رقم 
والنسائي  4214وأبو داود ِف اخلامت برقم « . امتا من فضة ونقش فيه حممد رسول هللاعليه وسلم خ

اختذ النيب صلى هللا عليه وسلم خامتا »ِف اللباس ابب صفة خامت النيب صلى هللا عليه وسلم ونقشه 
 « .من ورق ونقشه حممد رسول هللا
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عن خالد بن « 2»ثنا نوح بن قيس أبو عمرو/ حد« / 1»حدثنا نصر بن علي اجلهضمي  -87
 عن قتادة عن أنس بن مالك:« 3»قيس 

م ال يقبلون كتااب إال » ، فقيل له إهن  أن  النيب صلى هللا عليه وسلم كتب إىل كسرى وقيصر والنجاشي 
 « .4« »خبامت، فصاغ، رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خامتا؛ حلقته فضة ونقش فيه حمم د رسول هللا

بن منهال عن مه ام عن « 6»واحلجاج « 5»ا إسحاق بن منصور. حدثنا سعيد بن عامر حدثن -88
 عن الزهري عن أنس:« 7»ابن جريج 

 « .8« »أن  النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا دخل اخلالء نزع خامته»
 حدثنا عبد هللا بن عمر عن انفع عن« 9»حدثنا إسحاق بن منصور. حدثنا عبد هللا بن منري  -89

 ابن عمر قال:
__________ 

( نصر بن علي اجلهضمي: األسدي، أحد احلفاظ األعالم الثقات، من الطبقة العاشرة. توِف سنة 1ص
 ه . خرج له البخاري.« 205»
( نوح بن قيس: البصري، صاحل احلال، حسن احلديث، كان يتشيع وثقه أمحد، ونقل عن ُيىي 2ص

ه  أو اليت بعدها. خرج له مسلم « 183»توِف سنة تضعيفه، وقال البخاري: مل يصح حديثه. 
 واألربعة.

( خالد بن قيس: بن رايح البصري، ثقة صدوق، قال البخاري ال يصح حديثه، من الطبقة 3ص
 التاسعة، خرج له مسلم وأبو داود.

 .85( انظر ختريج حديث رقم 4ص
، رمبا وهم. من الطبقة ( سعيد بن عامر: أبو حممد البصري، أحد األعالم، ثقة مأمون صاحل5ص

 ه  خرج له الستة.« 208»التاسعة. توِف سنة 
ه  أو اليت « 216»( احلجاج بن منهال: البصري، ثقة من الطبقة التاسعة ورع عامل. توِف سنة 6ص

 بعدها.
( مهام بن جريج: املكي، الفقيه املشهور، أول من صنف ِف اإلسالم قال ُيىي: هو أثبت من 7ص

 ه .« 150»مالك. توِف سنة 
 19وأبو داود ِف الطهارة حديث رقم  1746( أخرجه الرتمذي ِف سننه ِف اللباس حديث رقم 8ص

. والنسائي وابن 303وابن ماجه ِف الطهارة ابب ذكر هللا على اخلالء واخلامت ِف اخلالء حديث رقم 



 حبان واحلاكم.
 سعة، خرج له اجلماعة.( عبد هللا بن منري: أبو هشام الكوِف، ثقة، من الطبقة التا9ص

 (1/70ص

 

اختذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خامتا من ورق فكان ِف يده، ُث كان ِف يد أيب بكر ويد عمر، »
 « .2« »حممد رسول هللا»نقشه « 1»ُث كان ِف يد عثمان حَّت وقع ِف بئر أريس 

__________ 
مه/ وهي بئر حبديقة قريبة من مسجد ( أريس بفتح اهلمزة وكسر الراء/ بوزن أمري ابلصرف وعد1ص

 قباء، ونسب اىل رجل من اليهود امسه أريس وهو الفالح بلغة أهل الشام.
فأخرج اخلامت  -جلس عثمان على أريس قال»( وأخرجه البخاري ِف اللباس عن أنس وزاد فيه 2ص

لم ِف اللباس برقم فجعل يعبث به فسقط قال فاختلفنا ثالثة أايم مع عثمان ننزح البئر فلم جنده ومس
 والرتمذي. 4218والنسائي وأبو داود ِف كتاب اخلامت برقم  54

 (1/71ص

 

 ابب ما جاء ِف ختتم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -12
حدثنا حممد بن سهل بن عسكر البغدادي وعبد هللا بن عبد الرمحن قاال أخربان ُيىي بن حسان  -90

عن إبراهيم بن عبد هللا « 3»ن شريك بن عبد هللا بن أيب منر ع« 2»حدثنا سليمان بن بالل « . 1»
 عن أبيه عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنهم:« 4»بن حنني 

 « .5« »أن  النيب صلى هللا عليه وسلم كان يلبس خامته ِف ميينه»
 حدثنا عبد هللا بن وهب عن سليمان بن بالل عن« 6»حدثنا حممد بن ُيىي حدثنا أمحد بن صاحل 

 شريك بن عبد هللا بن أيب منر حنوه.
« 7»حدثنا أمحد بن منيع. حدثنا يزيد بن هارون عن محاد بن سلمة قال رأيت ابن أيب رافع  -91

 يتختم ِف ميينه، فسألته عن ذلك فقال رأيت عبد هللا بن
__________ 

ماجه. توِف سنة  خرج له اجلماعة إال ابن -( ُيىي بن حسان: التنيسي البصري، ثقة، إمام رئيس1ص



 ه .« 208»
 ه .« 172»( سليمان بن بالل: التيمي، إمام جليل، ثقه. توِف سنة 2ص
( شريك بن عبد هللا بن أيب منر: وثقه أبو داود، وقال ابن معني: ال أبس به وقال النسائي: غري 3ص

 قوي.
  بعد املائة.( إبراهيم بن عبد هللا بن حنني؛ اهلامشي موالهم، ثقة، خرج له الستة. توِف4ص
 والنسائي. 4226( وأخرجه أبو داود ِف كتاب اخلامت برقم 5ص
 ه .« 248»( أمحد بن صاحل: املصري، ثقة حافظ، تكلم فيه، ولكن وثقه غري واحد توِف سنة 6ص
( ابن أيب رافع: امسه عبد الرمحن. قال البخاري: ِف حديثه مناكري، من الطبقة الرابعة روى له 7ص

 األربعة.

 (1/72ص

 

 يتختم ِف ميينه، وقال عبد هللا بن جعفر:« 1»جعفر 
 « .2« »كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتخت م ِف ميينه»

عن عبد هللا « . 3»حدثنا ُيىي بن موسى. حدثنا عبد هللا بن منري. حدثنا إبراهيم بن الفضل  -92
 بن حممد بن عقيل. عن عبد هللا بن جعفر:

 « .4»وسلم( كان يتختم ِف ميينه[  ]أنه صصلى هللا عليه
عن جعفر بن حممد « 6»حدثنا عبد هللا بن ميمون « 5»حدثنا أبو اخلطاب زايد بن ُيىي  -93

 عن أبيه عن جابر بن عبد هللا:« 7»
 « .أن  النيب صلى هللا عليه وسلم كان يتختم ِف ميينه»

 حاق.حدثنا حممد بن محيد الرازي. حدثنا جرير. عن حممد بن إس -94
 ، إال قال:« 9»بن عبد هللا قال: كان ابن عباس يتختم ِف ميينه وال إخاله « 8»عن الصلت 

__________ 
( عبد هللا بن جعفر بن أيب طالب اهلامشي أحد األجواد ولد أبرض احلبشة وله صحبة مات سنة 1ص

 مثانني وهو ابن مثانني.
 والنسائي ِف الزينة. 3647ِف اللباس برقم  وابن ماجه 1744( وأخرجه الرتمذي ِف اللباس برقم 2ص
( ابراهيم بن الفضل: بن سليمان املخزومي، قال الذهيب: شيخ مدين روى عنه الرتمذي والبيهقي 3ص



 وابن ماجه، وقول ابن معني: ضعيف ال يثبت حديثه، ليس بشيء. وقال أمحد: ليس بقوي.
 ( انظر ختريج احلديث السابق.4ص
ه  خرج « 254»بن ُيىي: بصري، ثقة حافظ، من الطبقة العاشرة. توِف سنة ( أبو اخلطاب زايد 5ص

 له الستة.
( عبد هللا بن ميمون: بن داود القداح املكي، قال البخاري: واهي احلديث، وقال أبو حامت: 6ص

 مرتوك، وقال ابن حبان: ال َيوز االحتجاج به، من الطبقة الثامنة، خرج له املصنف.
ه . وأبو: حممد « 148»الصادق لقب به لكمال صدقه وورعه، فقيه توِف سنة  ( جعفر بن حممد:7ص

بن علي الباقر بن جعفر الباقر، ثقة من الطبقة الرابعة، خرج له اجلماعة، لقب ابلباقر ألنه بقر العلم 
 ه .« 118»أي شقه. توِف سنة 

السادسة وثقوه، خرج له  ( الصلت بن عبد هللا: بن نوفل بن احلارث بن عبد املطلب، من الطبقة8ص
 أبو داود.

 ( إخاله بكسر اهلمزة، أي أظنه والقائل هو الصلت.9ص

 (1/73ص

 

 « .1« »كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتختم ِف ميينه»
 عن انفع عن ابن عمر:« 3»عن أيوب بن موسى « 2»حدثنا ابن أيب عمر. حدثنا سفيان  -95

ونقش فيه حممد « 4»اختذ خامتا من فضة وجعل فصه ِما يلي كفه أن  النيب صلى هللا عليه وسلم »
 « .6« »ِف بئر أريس« 5»رسول هللا وهنى أن ينقش أحد عليه، وهو الذي سقط من معيقيب 

 عن أبيه قال:« 7»حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا حامت بن إمساعيل عن جعفر بن حممد  -96
 « .8« »كان احلسن واحلسني يتختمان ِف يسارمها»

 حدثنا عبد هللا بن عبد الرمحن. حدثنا حممد بن عيسى/ وهو ابن -97
__________ 

 .1742والرتمذي ِف اللباس برقم  4229( أخرجه أبو داود ِف اللباس برقم 1ص
 ( ابن أيب عمر: هو حممد. وسفيان: يريد ابن عيينة.2ص
ىي بن معني. من الطبقة ( أيوب بن موسى: بن عمرو األشدق األموي املكي، وثقه أمحد وُي3ص

 السادسة. خرج له اجلماعة.



وهي تفسري لألوىل وعند أيب داود عن ابن عباس انه كان « ِما يلي ابطن كفه»( وِف رواية ملسلم 4ص
يلبس خامته وجعل فصه على ظهرها قال راوي احلديث الصلت بن عبد هللا: وال أخال ابن عباس اال 

 عليه وسلم كان يلبس خامته كذلك وَيمع بني الرواايت أنه وقد كان يذكر ان رسول هللا صلى هللا
 وقع مرة هكذا ومرة هكذا.

( بضم امليم وفتح العني تصغري معقاب كمفضال أسلم قدميا وشهد بدرا وهاجر اىل احلبشة وكان 5ص
 يلي خامت النيب صلى هللا عليه وسلم، واستعمله أبو بكر وعمر وعثمان على بيت املال.

وأبو داود ِف اخلامت برقم  2091ه البخاري ِف اللباس نقش اخلامت ومسلم ِف اللباس برقم ( وأخرج6ص
اختذ من »القسم األول منه  3645والرتمذي والنسائي بنحوه ِف الزينة. وابن ماجه برقم  4218

 « .فضة وجعل فصه ِما يلي كفه
 ( هو الصادق بن الباقر.7ص
أن النيب  4227. وعن ابن عمر عند أيب داود برقم 1743( وأخرجه الرتمذي ِف اللباس برقم 8ص

صلى هللا عليه وسلم كان يتختم ِف يساره وكان فصه ِف ابطن كفه وُيمل فعل احلسن واحلسني على 
 اقتدائهما ابلنيب صلى هللا عليه وسلم فانه فعله ِف آخر أمره.

 (1/74ص

 

 عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك:عن سعيد بن أيب « 2»حدثنا عباد بن العوام « / 1»الطباع 
 « .أنه صلى هللا عليه وسلم كان يتخت م ِف ميينه»
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب ال نعرفه من حديث سعيد بن أيب عرفة عن قتادة عن أنس عن »

النيب صلى هللا عليه وسلم حنو هذا إال من هذا الوجه. وروى بعض أصحاب قتادة عن قتادة عن 
 « .عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه كان يتختم ِف يساره وهو حديث ال يصح أيضاأنس بن مالك 

عن موسى بن عقبة « 4»حدثنا عبد العزيز بن أيب حازم « 3»حدثنا حممد بن عبيد هللا احملاريب  -98
 عن انفع عن ابن عمر قال:

فاختذ الن اس خواتيم من  اختذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خامتا من ذهب فكان يلبسه ِف ميينه»
 « .5« »ذهب فطرحه صلى هللا عليه وسلم وقال ال ألبسه أبدا فطرح الناس خواتيمهم

__________ 
( حممد بن عيسى بن الطباع: كان حافظا مكثرا فقيها. قال أبو حامت: ثقة مأمون ما رأينا أحفظ 1ص



 ه  روى له الستة.« 185»لألبواب منه. توِف سنة 
العوام: الواسطي: وثقه أبو حامت، وقال أمحد: حديثه عن ابن أيب عروبة مضطرب. توِف ( عباد بن 2ص

 ه  خرج له الستة.« 156»سنة 
ه  خرج له أبو داود « 245»( حممد بن عبيد هللا احملاريب: الكوِف النحاس يقال توِف سنة 3ص

 والنسائي.
د: مل يكن يعرف بطلب احلديث، ومل ( عبد العزيز بن أيب حازم: مسلمة بن دينار املدين قال أمح4ص

 ه  وخرج له اجلماعة.« 184»يكن ابملدينة بعد مالك أفقه منه. قال ابن معني: ثقة توِف سنة 
( وأخرجه البخاري ِف اللباس ابب خواتيم الذهب ومسلم ِف اللباس ابب حترمي خامت الذهب على 5ص

وروى ابن  4218وأبو داود برقم  2091الرجال ونسخ ما كان من اابحته ِف أول االسالم برقم 
والرتمذي « هنى عن خامت الذهب»عن ابن عمر أن النيب صلى هللا عليه وسلم  3643ماجه برقم 

. وهذا احلديث يدل على حترمي خامت الذهب للرجل ونسخ حله وهذه األحاديث تدل 1741برقم 
ال مينع جواز التختم ابليسار كما  على أن الغالب هو ختتم الرسول صلى هللا عليه وسلم ابليمني وهذا

 ثبت ِف بعض األحاديث/ وهللا أعلم/.

 (1/75ص

 

 ابب ما جاء ِف صفة سيف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -13
 حدثنا حممد بن بشار. حدثنا وهب بن جرير. حدثنا أيب عن قتادة عن أنس قال: -99

 « .1« »كان قبيعة سيف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من فض ة»
حدثنا حممد بن بشار. حدثنا معاذ بن هشام. حدثين أيب عن قتادة عن سعيد بن أيب احلسن  -100

 قال:« 2»البصري 
 « .3« »كانت قبيعة سيف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من فض ة»

__________ 
نة والدارمي. والنسائي ِف الزي 2583وأبو داود برقم  1691( أخرجه الرتمذي ِف االجتهاد برقم 1ص

والقبيعة: صبفتح القاف( : ما على رأس مقبض السيف من فضة أو حديد أو غريمها، وقائم السيف: 
مقبضه. وكان للنيب صلى هللا عليه وسلم تسعة أسياف لكل واحد اسم خاص منها ذو الفقار، 

ِف ظهره فقرات   صبكسر الفاء وفتحها( وكان ال يكاد يفارقه ودخل يوم فتح مكة، ومسي ذا الفقار ألن



كفقرات الظهر غنمه عليه الصالة والسالم من بدر. ومن سيوفه البتار، والسيف املأثور الذي ملكه 
 من أبيه، ومنها سيف يقال له القضيب، واحلتف واملخذم والرسول والصمصامة واللحيف.

ه  خرج له « 100»( سعيد هذا هو أخو احلسن البصري وهو ثقة من أوساط التابعني. توِف سنة 2ص
 اجلماعة واحلديث مرسل ألنه من أوساط التابعني، لكن يشهد له احلديث السابق.

( احلديث مرسل ولكن يشهد له احلديث السابق وقد أشار اليه الرتمذي ِف سننه بعد حديث رقم 3ص
 .2584. وأخرجه أبو داود ِف اجلهاد برقم 1691

 (1/76ص

 

عن هود/ « 2»حدثنا طالب بن حجري « 1»بصري حدثنا أبو جعفر حممد بن صدران ال -101
 قال:« 4»عن جده « 3»وهو ابن عبد هللا بن سعيد 

دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة، قال طالب فسألته »
 « .5« »عن الفضة فقال كانت قبيعة السيف فضة

عن عثمان بن سعد « 7»أبو عبيدة احلداد حدثنا « . 6»حدثنا حممد بن شجاع البغدادي  -102
 عن ابن سريين قال: صنعت سيفي على سيف مسرة بن جندب.« 8»
 « .9« »وزعم مسرة أن ه صنع سيفه على سيف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان حنفي ا»

 عن عثمان بن سعد هبذا االسناد« 11»حدثنا حممد بن بكر « . 10»حدثنا عقبة بن مكرم البصري 
 حنوه.

__________ 
 ( أبو جعفر حممد بن صدران البصري: ِف التقريب هو حممد بن ابراهيم بن صدران صدوق ثقة.1ص
( طالب بن حجري: البصري، ارتضاه املصنف، وضعفه ابن القطان، وقال الذهيب: صدوق. من 2ص

 الطبقة العاشرة. خرج له البخاري ِف األدب.
وهو « سعد»له البخاري ِف األدب وِف رواية سنن الرتمذي ( مقبول من الطبقة السابعة خرج 3ص

 الصواب.
بن مالك العصري بن عبد القيس صحايب جليل. وقيل امسه « مزيد»( هو جده ألمه وامسه 4ص
 ككبرية.« مزيدة»
 وهو ِما تفرد به. 1690( أخرجه الرتمذي برقم 5ص



 ه  خرج له النسائي.« 244»سنة  ( حممد بن شجاع البغدادي: ذكره ابن حبان ِف الثقات. توِف6ص
( أبو عبيدة احلداد: عبد الواحد بن واصل البصري نزيل بغداد، ثقة تكلم فيه األزدي بال حجة. 7ص

 خرج له البخاري وأبو داود والنسائي واملصنف.
 ( عثمان بن سعد: الكاتب املؤدب البصري، قال ِف الكاشف: لينه غري واحد خرج له أبو داود.8ص
، ومعىن حنفيا أي على هيئة سيوف بين حنيفة، قبيلة 1683جه الرتمذي ِف اجلهاد برقم ( وأخر 9ص

 مسيلمة ألن صانعه منهم، أي يعمل كعملهم وكانوا معروفني حبسن صناعة السيوف.
ه . خرج له « 243»( عقبة بن مكرم البصري: احلافظ وهو غري الضيب الكوِف توِف سنة 10ص

 اجلماعة.
 بن عثمان البصري، ثقة، صاحب حديث خرج له اجلماعة. ( حممد بن بكر:11ص

 (1/77ص

 

 ابب ما جاء ِف صفة درع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -14
عن حممد بن « 2»حدثنا يونس بن بكري « . 1»حدثنا أبو سعيد عبد هللا بن سعيد األشج  -103

عن الزبري « 3»بد هللا بن الزبري إسحاق عن ُيىي بن عباد بن عبد هللا بن الزبري عن أبيه عن جده ع
 قال:« 4»بن العوام 

كان على النيب صلى هللا عليه وسلم يوم أحد درعان، فنهض إىل الصخرة فلم يستطع، فأقعد حتته »
وصعد النيب  صلى هللا عليه وسلم حَّت استوى على الصخرة، قال مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم 

 « .5« »يقول أوجب طلحة
__________ 

( عبد هللا بن سعيد األشج: الكوِف، احلافظ، قال أبو حامت إمام أهل زمانه. وقال السيوطي: ما 1ص
 ه  خرج له الستة.« 257»رأيت أحفظ منه. توِف سنة 

( يونس بن بكري: الشيباين احلافظ، قال ابن معني صدوق. وقال أبو داود. ليس حبجة يوصل كالم 2ص
 ه . خرج له البخاري ِف التعليق ومسلم وأبو داود.« 199»ابن إسحاق ابحلديث. توِف سنة 

( عبد هللا بن الزبري: أحد العبادلة األربعة، من كبار متأخري الصحابة، عامل زاهد عابد. استخلف 3ص
 بعد معاوية واتبعه ِمالك االسالم سوى الشام. صلبه احلجاج بن يوسف الثقفي.

ن ابجلنة. هاجر إىل احلبشة ُث اىل املدينة. وكان أول من سل ( الزبري بن العوام: أحد العشرة املبشري4ص



 السيف ِف سبيل هللا.
. ووقعة أحد كانت ِف السنة 3739وِف املناقب برقم  1692( أخرجه الرتمذي ِف اجلهاد برقم 5ص

الثالثة للهجرة، وقد جرح النيب صلى هللا عليه وسلم ِف هذه الوقعة وكسرت رابعيته وشج وجهه 
قة املغفر ِف وجنته وسقط بني القتلى حَّت قال ابن قميئة قتلنا حممد فأراد النيب صلى هللا ودخلت حل

عليه وسلم أن يستعلي على الصخرة لرياه الناس وتعلم حياته فلم يستطع، وطلحة بن عبد هللا 
القرشي أحد املبشرين ابجلنة والستة أصحاب الشورى، ومعىن أوجب طلحة أي وجبت له اجلنة، قتل 

سنة وله قرب ِف البصرة. والدرع، بكسر الدال، وهو هنا  64ه  يوم اجلمل وهو ابن  36لحة سنة ط
جبة من حديد، ويسمى الزرد يصنع حلقا وهو من مالبس احلرب، وكان للنيب صلى هللا عليه وسلم 

 تسعة دروع.

 (1/78ص

 

 عن السائب بن يزيد: «1»حدثنا ابن أيب عمر. حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة  -104
 « .2« »أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما»

__________ 
 ( يزيد بن خصيفة: قال مجع: ثقة انسك. وقال أمحد: منكر احلديث خرج له اجلماعة.1ص
ِف البخاري.  عن رجل قد أمساه، ولعله طلحة كما 2590( وأخرجه البخاري وأبو داود برقم 2ص

، ومعىن ظاهر بينهما أي مجع 2806ح  18ب  24وأخرجه ابن ماجه ِف اجلهاد ابب السالح ك 
بينهما ولبس احدامها فوق األخرى. كأنه جعل احدامها ظهارة واألخرى بطانة ولبس الدرعني يدل 

 على االهتمام ِف التوقي ِف احلرب وليساعد ذلك ِف االقدام وعدم االكرتاث ابلعدو.

 (1/79ص

 

 ابب ما جاء ِف صفة مغفر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -15
 حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك: -105

متعلق « 2»، فقيل له هذا ابن خطل « 1»أن  النيب صلى هللا عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر »
 « .3« »أبستار الكعبة فقال اقتلوه



__________ 
 ( املغفر: بوزن املبضع زرد ينسج على قدر الرأس يلبس حتت القلنسوة.1ص
( وامسه عبد العزى فلما أسلم مسي عبد هللا. وتعلق أبستار الكعبة خوفا من القتل، وكان قد ارتد 2ص

 عن االسالم بعد أن كتب الوحي، وقتل مسلما كان خيدمه ملا أرسله النيب صلى هللا عليه وسلم على
الصدقة، نزل منزال وأمره أن يذبح تيسا ويصنع له طعاما ُث انم فاستيقظ ومل يصنع له شيئا فعدا عليه 
فقتله، واختذ قينتان تغنيان هبجاء املسلمني والرسول عليه الصالة والسالم. والذي قتله هو أبو برزة 

من دخل املسجد »وسلم  األسلمي ضرب عنقه بني الركن واملقام وهذا ال يناِف قوله صلى هللا عليه
ألن ابن خطل ِمن استثناهم النيب صلى هللا عليه وسلم، روى الدارقطين واحلاكم أن « . فهو آمن اخل

أربعة ال آمنهم ال ِف حل وال ِف حرم، احلويرث بن نقيد، وابن »رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 
م ابن أيب سرح فلم يقتل/ من شرح خطل ومقيس بن صبابة، وعبد هللا بن أيب السرح، وقد أسل

 جسوس على الشمائل/.
 1357( وأخرجه البخاري ِف احلج واللباس واجلهاد واملغازي ومسلم ِف املناسك حديث رقم 3ص

ابب جواز دخول مكة بغري احرام وأبو داود ِف اجلهاد والنسائي ِف الزينة وابن ماجة ِف اجلهاد برقم 
 .1693والرتمذي ِف اجلهاد برقم  2805

 (1/80ص

 

حدثنا عبد هللا بن وهب حدثين مالك بن أنس عن ابن « . 1»حدثنا عيسى بن أمحد  -106
 شهاب عن أنس بن مالك:

أن  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه املغفر قال فلما نزعه جاءه »
، قال ابن شهاب، وبلغين أن  رسول هللا رجل فقال له: إن  ابن خطل متعلق أبستار الكعبة فقال اقتلوه

 « .2« »صلى هللا عليه وسلم مل يكن يومئذ حمرما
__________ 

 ه .« 268»( عيسى بن أمحد: بن وردان العسقالين، وثقه النسائي. توِف سنة 1ص
 ( انظر ختريج احلديث السابق.2ص

 (1/81ص



 

 ابب ما جاء ِف عمامة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -16
حدثنا حممد بن بشار. حدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن محاد بن سلمة/ ح/ وحدثنا حممود  -107

 بن غيالن حدثنا وكيع عن مح اد بن سلمة عن أيب الزبري عن جابر قال:
 « .1« »دخل النيب صلى هللا عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء»

ساور الور اق عن جعفر ابن عمرو بن حريث عن حدثنا ابن أيب عمر. حدثنا سفيان عن م -108
 أبيه قال:

 « .2« »رأيت على رأس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عمامة سوداء»
حدثنا حممود بن غيالن ويوسف بن عيسى قاال حدثنا وكيع عن مساور الور اق عن جعفر بن  -109

 عمرو بن حريث عن أبيه:
 « .3« »اس وعليه عمامة سوداءأن  النيب صلى هللا عليه وسلم خطب الن  »

__________ 
وابن ماجه ِف اللباس برقم  4076( وأخرجه مسلم ِف املناسك وأبو داود ِف اللباس برقم 1ص

 والنسائي ِف الزينة. 1735. وأخرجه الرتمذي ِف اجلهاد، وِف اللباس برقم 3585
وأبو داود ِف اللباس « نربخيطب على امل»وزاد فيه  3584( وأخرجه ابن ماجه ِف اللباس برقم 2ص

رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم على املنرب وعليه عمامة سوداء قد أرخى »ولفظه  4077برقم 
 والنسائي. 1359وأخرجه مسلم ِف احلج ابب جواز دخول مكة بال احرام برقم « . طرفها بني كتفيه

 ( انظر ختريج احلديث السابق.3ص

 (1/82ص

 

عن عبد العزيز « 2»حدثنا ُيىي بن حممد املدين « . 1»إسحاق اهلمذاين حدثنا هارون بن  -110
 عن انفع عن ابن عمر قال:« 4»عن عبيد هللا بن عمر « 3»بن حممد 

 «5« »كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا اعتم  سدل عمامته بني كتفيه»
 وساملا يفعالن ذلك. قال انفع وكان ابن عمر يفعل ذلك قال عبيد هللا ورأيت القاسم بن حممد

حدثنا يوسف بن عيسى. حدثنا وكيع حدثنا أبو سليمان وهو عبد الرمحن بن الغسيل عن  -111
 عكرمة عن ابن عباس:



 « .6« »أن  النيب صلى هللا عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة دمساء»
__________ 

ه . خرج له « 258»ِف سنة ( هارون بن اسحاق اهلمذاين: الكوِف، احلافظ الثقة، متعبد، تو 1ص
 النسائي وابن ماجه واملصنف.

( ُيىي بن حممد املدين: نسبة إىل مدينة السالم على األصح. صدوق خيطىء، من الطبقة العاشرة. 2ص
 خرج له أبو داود وابن ماجه واملصنف.

 ( عبد العزيز بن حممد: املدين حد ث من كتب غريه فأخطأ. قال النسائي حديثه عن عبد هللا3ص
 العمري منكر. وهو من الطبقة الثامنة، خرج له اجلماعة.

 ( عبيد هللا بن عمر: هو عبيد هللا بن عبد هللا بن عمر أخو سامل. توِف قبل أخيه سامل.4ص
 أي لبس العمامة.« اعتم»وهو ِما تفرد به ومعىن  1736( وأخرجه الرتمذي ِف اللباس برقم 5ص
 كتاب املناقب، مناقب األنصار عن ابن الغسيل عن عكرمة ( أصل هذا احلديث عند البخاري ِف6ص

وزاد « خرج رسول هللا وعليه ملحفة متعطفا هبا على منكبيه وعليه عصابة دمساء»عن ابن عباس قال 
فيه فضل األنصار. والعصابة والعمامة مبعىن واحد، والدمساء املتلطخة بدسومة شعره من الطيب. 

بن الغسيل، والغسيل هو حنظلة ولقب ابلغسيل ألنه كان جنبا حني وابن الغسيل، هو عبد الرمحن 
مسع نفري أحد فخرج مسرعا قبل أن يغتسل فلما استشهد رأى النيب صلى هللا عليه وسلم املالئكة 

تغسله غسل اجلنابة. ان ذلك كان ِف مرضه صلى هللا عليه وسلم كما جاء عند البخاري ِف املناقب 
 « . ومل يصعده بعد ذلكفصعد املنرب»عن أنس قال 

 (1/83ص

 

 ابب ما جاء ِف صفة إزار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -17
عن « 1»حدثنا أمحد بن منيع. حدثنا إمساعيل بن إبراهيم. حدثنا أي وب عن محيد بن هالل  -112

 قال:« 2»أيب بردة عن أبيه 
 ا، فقالت:أخرجت إلينا عائشة رضي هللا عنها كساء ملب دا وإزارا غليظ»

 « .3« »قبض روح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ِف هذين
حدثنا حممود بن غيالن. حدثنا أبو داود عن شعبة عن األشعث بن سليم قال مسعت عميت  -113

 ، قال:« 4»حتدث عن عمها 



 فإنه« 6»أان أمشي ِف املدينة إذا إنسان خلفي يقول: ارفع إزارك « 5»بينا »
__________ 

يد بن هالل: البصري، ثقة توقف فيه ابن األنباري لدخوله ِف عمل السلطان. وقال ابن ( مح1ص
 قتادة: ما كانوا يفضلون أحدا عليه ِف العلم روى له اجلماعة.

 ( أبوه هو موسى األشعري الصحايب املشهور.2ص
نع . ولفظه صأخرجت الينا ازارا غليظا ِما يص2080( وأخرجه مسلم ِف اللباس حديث رقم 3ص

ابليمن وكساء من اليت يسموهنا امللبدة قال: فأقسمت ابهلل أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبض 
وابن ماجه  4036ح  8ب  26ِف هذين الثوبني( وأخرجه أبو داود ِف اللباس ابب لباس الغليظ ك 

عة أو التخينة وأخرجه البخاري ِف اللباس واخلمس. وامللبدة: املرق 1733والرتمذي ِف اللباس برقم 
اليت صارت كاللبدة. واإلزار: بكسر اهلمزة: امللحفة، واملراد ابإلزار ما يسرت أسفل البدن، والرداء ما 

 يسرت أعلى البدن.
 ( عمة األشعث امسها رهم وعمها امسه عبيد بن خالد احملاريب.4ص
 ( ِف نسخة صبينما( ابثبات امليم.5ص
 ( أي ارفع إزارك عن األرض.6ص

 (1/84ص

 

وأبقى، فإذا هو رسول هللا صصلى هللا عليه وسلم( ، فقلت اي رسول هللا إمنا هي بردة « 1»أتقى 
 « .3« »، قال أمالك ِف أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إىل نصف ساقيه« 2»ملحاء 
عن أايس بن « 4»حدثنا سويد بن نصر. حدثنا عبد هللا بن املبارك عن موسى بن عبيدة  -114

 عن أبيه قال:« 5»سلمة بن األكوع 
كان عثمان بن عفان أيتزر إىل أنصاف ساقيه، وقال هكذا كانت إزرة صاحيب يعين النيب صصلى هللا »

 « .6»عليه وسلم( 
عن « 7»حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا أبو األحوص عن أيب اسحاق عن مسلم بن نذير  -115

 قال:« 8»حذيفة بن اليمان 
وسلم بعضلة ساقي أو ساقه، فقال هذا موضع االزار فإن أبيت أخذ رسول هللا صلى هللا عليه »

 « .9« »فأسفل، فإن أبيت فال حق  لالزار ِف الكعبني



__________ 
 ( ِف نسخة صأنقى( ابلنون أي أنظف من الوسخ وأبقى أي أكثر دواما للثوب.1ص
 خطوط من سواد وبياض.( بفتح امليم أتنيث أملح أي فيها بياض خيالطه سواد، فامللحاء اليت فيها 2ص
 « .اجلامع الصغري»( أخرجه أمحد والبيهقي 3ص
ه . خرج « 153»( موسى بن عبيدة: الزيدي، ضعفوه قال أمحد: ال حتل الرواية عنه. توِف سنة 4ص

 له ابن ماجه.
( سلمة بن األكوع: ثقة، كان شجاعا راميا فاضال شهد بيعة الرضوان، وغزا مع املصطفى سبع 5ص

 غزوات.
ازرة املسلم اىل »وِف الباب عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  (6ص

والنسائي  4093أخرجه أبو داود برقم « نصف الساق وال حرج أو ال جناح فيما بينه وبني الكعبني
 . ومعىن إزره: بكسر اهلمزة وسكون الزاي، اسم للهيئة اليت يكون عليها3573وابن ماجه برقم 

 اإلزار كاجللسة من اجللوس واللبسة من اللبس.
( مسلم بن نذير: الكوِف. قال الذهيب: صاحل. خر ج له البخاري ِف األدب والنسائي وابن ماجه. 7ص

 ويكىن أبيب الفياض.
( حذيفة بن اليمان: صاحب سر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ِف املنافقني والفنت، أسلم قبل 8ص

ه  أو غري « 36»تل أبوه ِف أحد قتله املسلمون خطأ، فوهب هلم دمه. توِف سنة بدر وشهد أحدا، ق
 ذلك.

والنسائي ِف الزينة واملعىن ال  3572وابن ماجه برقم  1784( وأخرجه الرتمذي ِف اللباس برقم 9ص
 تسرت الكعبني ابإلزار.

 (1/85ص

 

 ابب ما جاء ِف مشية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -18
 عن أيب هريرة قال:« 2»عن أيب يونس « 1»ثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ابن هليعة حد -116

ما رأيت شيئا أحسن من رسول هللا صصلى هللا عليه وسلم( كأن الشمس جتري ِف وجهه، وال رأيت »
أحدا أسرع ِف مشيته من رسول هللا صصلى هللا عليه وسلم( كأمنا األرض تطوى له، إان لنجهد أنفسنا 

 « .3« »غري مكرتثوإنه ل



حدثنا علي بن حجر وغري واحد قالوا: أنبأان عيسى بن يونس عن عمر بن عبد هللا موىل  -117
 غفرة، قال أخربين ابراهيم بن حممد من ولد علي بن أيب طالب قال:

« كان علي  إذا وصف النيب صصلى هللا عليه وسلم( قال: كان إذا مشى تقلع كأمنا ينحط من صبب»
«4. » 

__________ 
( ابن هليعة: امسه عبد هللا، احلضرمي، الفقيه املشهور، وقاضي مصر. قال الذهيب: ضعفوه، لكن 1ص

 ه .« 174»حديث ابن وهب وابن املبارك وأيب عبد الرمحن املقرىء عنه أحسن وأجود. توِف سنة 
 ( أيب يونس: موىل أيب هريرة. قال صاحب التقريب: ثقة.2ص
بضم « لنجهد»و  3650مذي ِف مناقب النيب صلى هللا عليه وسلم برقم ( احلديث أخرجه الرت 3ص

 النون وكسر اهلاء وَيوز فتحهما.
بال مهزة. « تكفي تكفيا»وتكفأ: تقدم وِف نسخة  3642( وأخرجه الرتمذي ِف املناقب برقم 4ص

 ِف حمل منحدر. ومعناه مييل اىل أمامه لريفع رجله من األرض بكليته والصبب: املنحدر، أي كأمنا ينزل

 (1/86ص

 

حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أيب عن املسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن انفع  -118
 بن جبري بن مطعم عن علي بن أيب طالب كرم هللا وجهه قال:

 « .كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكف ؤا كأمنا ينحط من صبب»

 (1/87ص

 

 ِف تقن ع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابب ما جاء -19
حدثنا يوسف بن عيسى. حدثنا وكيع. حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أابن عن أنس بن  -119

 مالك قال:
ت»  « .1« »كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يكثر القناع كأن  ثوبه ثوب زاي 

__________ 
 توضع على الرأس حني استعمال الدهن. والقناع خرقة 32( سبق هذا احلديث برقم 1ص



 (1/88ص

 

 ابب ما جاء ِف جلسة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -20
عن « 1»حدثنا عبد بن محيد حدثنا عفان بن مسلم. حدثنا عبد هللا بن حسان عن جدتيه  -120

 قبلة بنت خمرمة أهنا:
، قالت: فلما رأيت « 2»فصاء رأت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ِف املسجد وهو قاعد القر »

 « .4« « »3»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املتخشع ِف اجللسة فأرعدت من الفرق 
 وغري واحد قالوا:« 5»حدثنا سعيد بن عبد الرمحن املخزومي  -121

أنه رأى النيب صلى هللا عليه وسلم مستلقيا « 6»حدثنا سفيان عن الزهري عن عباد بن متيم عن عمه 
 « .7»ملسجد وواضعا إحدى رجليه على األخرى ِف ا

__________ 
 .64( سبق تسميتها ِف احلديث رقم 1ص
( بضم القاف والفاء أي وهو قاعد قعودا خمصوصا أبن َيلس على إليتيه ويلصق فخذه ببطنه 2ص

 ويضع يديه على ساقيه.
بعض قصة سبقت، ووقع  ( الفرق صابلتحريك( أي اخلوف والفزع ِما عاله من عظم املهابة، وهذا3ص

ِف هذه القصة بعد قوهلا أرعدت من الفرق فقال له جليسه اي رسول هللا أرعدت املسكينة، فقال 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومل ينظر إيل وأان عند ظهره، اي مسكينة عليك السكينة، قالت 

ه وسلم قال للرجل الذي فأذهب هللا ما كان دخل ِف قليب من الرعب. وقد ورد أنه صلى هللا علي
 أرعد بني يديه هون عليك فإين لست مبلك إمنا أان ابن امرأة من قريش أتكل القديد.

وانظر الرتمذي ِف حديث  4847( أخرجه أبو داود ِف األدب ابب ِف جلوس الرجل حديث رقم 4ص
 .2815رقم 

 ( سعيد بن عبد الرمحن املخزومي: املكي، ثقة. خرج له النسائي.5ص
عمه هو عبد هللا بن زيد بن عاصم بن حممد صحايب شهري ويقال هو الذي قتل مسيلمة ( 6ص

 الكذاب.
وابو داود ِف  2100( أخرجه البخاري ِف الصالة واللباس واالستئذان ومسلم ِف اللباس برقم 7ص

 .2766االدب والنسائي ِف الصالة ومالك ِف الصالة. والرتمذي ِف األدب برقم 



 (1/89ص

 

حدثنا اسحاق بن حممد « 2»حدثنا عبد هللا بن إبراهيم املدين « 1»ثنا سلمة بن شبيب حد -122
 االنصاري عن ربيح بن عبد الرمحن بن أيب سعيد عن أبيه عن جده أيب سعيد اخلدري قال:

 « .5« »بيديه« 4»احتىب « 3»كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا جلس ِف املسجد »
__________ 

 بن شبيب: النيسابوري نزيل مكة، ثقة من الطبقة احلادية عشرة خرج له مسلم واألربعة.( سلمة 1ص
 ( عبد هللا بن ابراهيم املدين: مرتوك احلديث، ونسبه ابن حبان إىل الوضع. خرج له أبو داود.2ص
 ( ِف نسخة: ِف اجمللس.3ص
 الستناد إىل اجلدار.( احتىب الرجل إذا مجع ظهره وساقيه بيديه، واالحتباء يقوم مقام ا4ص
 والرتمذي. 4846( أخرجه البيهقي ِف السنن وابو داود ِف األدب برقم 5ص

 (1/90ص

 

 ابب ما جاء ِف تكأة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -21
حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن « . 1»حدثنا عباس بن حممد الدوري البغدادي  -123

 قال:مساك بن حرب عن جابر بن مسرة 
 « .2« »رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره»

حدثنا محيد بن مسعدة. حدثنا بشر بن املفضل. حدثنا اجلريري عن عبد الرمحن بن أيب بكرة  -124
 قال:« 3»عن أبيه 

رسول هللا. أبكرب الكبائر؟ قالوا بلى اي « 4»قال رسول هللا صصلى هللا عليه وسلم( أال أحدثكم »
قال: االشراك ابهلل، وعقوق الوالدين. قال: وجلس رسول هللا صصلى هللا عليه وسلم( وكان متكئا 

 قال: وشهادة الزور، أو قول الزور، قال فما زال رسول هللا« 5»
__________ 

 ه  خرج له األربعة. 271( عباس بن حممد الدوري البغدادي: ثقة حافظ توِف سنة 1ص
. وأخرج الرتمذي ِف صفة 3143وابو داود ِف اللباس برقم  2771ِف األدب برقم ( الرتمذي 2ص



كانت وسادة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اليت يضطجع »عن عائشة  2471القيامة حديث رقم 
 .4146وأخرجه مسلم والبخاري وابو داود ِف اللباس برقم « عليها من أدم حشوها ليف

: البصري التابعي أول مولود ولد ِف االسالم ابلبصرة مسع من كبار ( عبد الرمحن بن أيب بكرة3ص
الصحابة وروى عنه كبار التابعني اتفقوا على توثيقه. روى له اجلماعة. أبوه: هو أبو بكرة نفيع ابن 
احلارث صحايب مشهور بكنيته نزل من الطائف من بكرة تعلق هبا فكناه النيب صلى هللا عليه وسلم 

 ن مثل النصل من العبادة.أبيب بكرة وكا
 ( ِف نسخة أخربكم.4ص
( ولعل املصنف ساق هذا احلديث لوجود االتكاء فيه. وتغيري اجللسة يدل على االهتمام مبا بعدها 5ص

والزور: هو االحنراف. والرسول صلى هللا عليه وسلم ُيذر من شهادة الزور ويؤخذ من احلديث تكرار 
 سامعون ابملهم وينتبهوا ملا يلقى عليهم.الواعظ املهم من الكالم ليأخذ ال

 (1/91ص

 

 « .1« »صصلى هللا عليه وسلم( يقوهلا حَّت قلنا ليته سكت
 حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا شريك عن علي بن األقمر عن أيب جحيفة قال: -125

 « .2« »قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أما أان فال آكل متكئا»
شار. حدثنا عبد الرمحن بن مهدي. حدثنا سفيان عن علي بن األقمر قال حدثنا حممد بن ب -126

 مسعت أاب جحيفة يقول:
 « .3« »قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال آكل متكئا ال آكل متكئا»

حدثنا يوسف بن عيسى. حدثنا وكيع حدثنا اسرائيل عن مساك بن حرب عن جابر بن مسرة  -127
 قال:

 « .4« » عليه وسلم متكئا على وسادةرأيت النيب صلى هللا»
قال أبو عيسى. مل يذكر وكيع على يساره، وهكذا روى غري واحد عن إسرائيل حنو رواية وكيع، وال 

 نعلم أحدا، روى فيه على يساره إال ما رواه إسحق بن منصور عن إسرائيل.
__________ 

والبخاري ِف الشهادات وِف استتابة  والتفسري والشهادات 1902( أخرجه الرتمذي ِف الرب برقم 1ص
 املرتدين ِف االستئذان وِف األدب ومسلم ِف االميان.



والبخاري ِف األطعمة والرتمذي ِف االطعمة  3769ح  7، ب 1( أخرجه ابو داود ِف األطعمة إ 2ص
 وابن ماجه فيه.

 ( انظر ختريج احلديث السابق.3ص
 .2771لرتمذي ِف االستئذان برقم وا 4143( أخرجه ابو داود ِف اللباس برقم 4ص

 (1/92ص

 

 «1»ابب ما جاء ِف إتكاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  -22
حدثنا عبد هللا بن عبد الرمحن. حدثنا عمرو بن عاصم. حدثنا محاد بن سلمة عن محيد عن  -128
 أنس:

د وعليه ثوب قطري قد فخرج يتوكأ على أسامة بن زي« 2»أن  النيب صلى هللا عليه وسلم كان شاكيا 
 « .3»توشح به فصلى هبم 

حدثنا عبد هللا بن عبد الرمحن. حدثنا حممد بن املبارك. حدثنا عطاء بن مسلم اخلفاف  -129
 بن عباس قال:« 6»عن عطاء بن أيب رابح عن الفضل « 5»حدثنا جعفر بن برقان « . 4»احلليب 

الذي توِف  فيه، وعلى رأسه عصابة صفراء،  دخلت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ِف مرضه»
 فسلمت عليه، فقال اي فضل. قلت: لبيك اي رسول هللا، قال: أشدد

__________ 
( املراد هبذا الباب اتكاء النيب صلى هللا عليه وسلم على أحد من أصحابه حالة املشي لعارض 1ص

 عليه وسلم حال اجللوس. مرض أو حنوه، أما الباب السابق فكان ِف اتكاء النيب صلى هللا
 ( أي مريضا.2ص
 .34ص  58( تقدم هذا احلديث برقم 3ص
( عطاء بن مسلم اخلفاف احلليب: كوِف، نزل حلب، ضعفه أبو داود. وقال أبو حامت ال ُيتج به. 4ص

 ه . خرج له النسائي وابن ماجه. 190من الطبقة التاسعة. توِف سنة 
 ه  خرج له البخاري ِف اترخيه واجلماعة. 154ة. توِف سنة ( جعفر بن برقان: قال ابن معني: ثق5ص
( الفضل بن عباس: صحايب مشهور ابن عم النيب صلى هللا عليه وسلم ورديفه بعرفة وهو أكرب 6ص

 أوالد العباس.

 (1/93ص



 

، ُث قام فدخل ِف « 2»، قال: ففعلت ُث قعد فوضع كفه على منكيب « 1»هبذه العصابة رأسي 
 « « .3»احلديث قصة املسجد، وِف 

__________ 
 ( ليسكن األمل ابلشد فيخف.1ص
 ( أي عند إرادة القيام ليقوم، وهذا وجه مناسبة احلديث لالتكاء.2ص
( وهي أنه صلى هللا عليه وسلم صعد املنرب وأمر بنداء الناس ومحد هللا وأثىن عليه والتمس من 3ص

 ة ِف ابب وفاته صلى هللا عليه وسلم.املسلمني أن يطلبوا منه حقوقهم وستأيت هذه القص

 (1/94ص

 

 ابب ما جاء ِف صفة أكل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -23
« 1»حدثنا حممد بن بشار. حدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم  -130

 « :2»عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه 
 « .أصابعه ثالاث« 3»أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يلعق »

 « .4« »يلعق أصابعه الثالث»قال أبو عيسى روى غري حممد بن بشار هذا احلديث قال 
حدثنا عفان. حدثنا محاد بن سلمة عن اثبت عن أنس « . 5»حدثنا احلسن بن علي اخلالل  -131
 قال:

__________ 
د، مكثر مشهور، توِف ( سعد بن ابراهيم: وِف نسخة سعيد وهو سهو من الناسخ. ثقة إمام عاب1ص

 ه . 125سنة 
( ابن كعب بن مالك: قال مريك: الصحيح أنه عبد هللا بن كعب، وِف بعض الرواايت ابلشك عبد 2ص

هللا أو عبد الرمحن، ومها ثقتان من كبار التابعني. وأبوه: كعب بن مالك األنصاري صحايب مشهور، 
 م هللا وجهه.وهو أحد الثالثة الذين خلفوا. مات ِف خالفة علي كر 

 ( لعق االصابع أي حلسها.3ص
( ففي هذا احلديث روايتان رواية حممد بن بشار، كان يلعق أصابعه ثالاث ورواية غري حممد بن بشار  4ص

كان يلعق اصابعه الثالث واستفيد من الروايتني معا ان امللعوق ثالثة أصابع وأن اللعق ثالث لكل 



عن أيب  2035ومسلم برقم  1802. وأخرجه الرتمذي برقم من الثالث الوسطى فالسبابة فاالهبام
هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإنه ال يدري ِف 

 أيتهن الربكة.
( احلسن بن علي اخلالل: ثقة حافظ، صاحب آتليف من الطبقة احلادية عشر. خرج له اجلماعة 5ص

 إال النسائي.

 (1/95ص

 

 « .1« »كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثالث»
حدثنا يعقوب بن إسحاق/ يعين « 2»حدثنا احلسني بن علي بن يزيد الصدائي البغدادي  -132

 حدثنا شعبة عن سفيان الثوري عن علي بن األقمر عن أيب جحيفة قال:« . 3»احلضرمي/ 
 « .4« »لم أما أان فال آكل متكئاقال النيب صلى هللا عليه وس»

 حدثنا حممد بن بشار. حدثنا عبد الرمحن بن مهدي. حدثنا سفيان عن علي بن األقمر حنوه.
حدثنا هارون بن إسحاق اهلمداين. حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابن  -133

 لكعب بن مالك عن أبيه قال:
 « .5« »ل أبصابعه الثالث ويلعقهنكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيك»

__________ 
وابو داود ِف االطعمة برقم  2034ومسلم برقم  1804( وأخرجه الرتمذي ِف األطعمة برقم 1ص

 والنسائي. 3845
ه  خرج له أبو داود والنسائي  240( علي بن يزيد الصدائي البغدادي: صدوق ثقة توِف سنة 2ص

 واملصنف.
رمي: أحد القراء الثالثة من العشرة. ثقة، خرج له اجلماعة إال ( يعقوب بن إسحاق احلض3ص

وقال: إذا ما وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها األذى وليأكلها وال يدعها »البخاري. وجاء فيه زايدة 
/ 6انظر الرتمذي « . للشيطان وأمران أن نسلت الصحفة، وقال انكم ال تدرون ِف أي طعامكم الربكة

103. 
 1831والرتمذي ِف األطعمة برقم  3799خاري ِف األطعمة وابو داود فيه برقم ( أخرجه الب4ص

 .3262وابن ماجه ِف األطعمة برقم 



رأيت النيب صلى هللا عليه »ولفظه عن كعب  2032( وأخرجه أمحد ومسلم ِف األطعمة برقم 5ص
وابو داود ِف « اوسلم يلعق أصابعه الثالث من الطعام وِف رواية ملسلم ويلعق يده قبل ان ميسحه

 .3848األطعمة برقم 

 (1/96ص

 

حدثنا أمحد بن منيع. حدثنا الفضل بن دكني. حدثنا مصعب بن سليم قال مسعت أنس بن  -134
 مالك يقول:

 « .1« »أيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بتمر فرأيته، أيكل وهو مقع من اجلوع»
__________ 

والنسائي والرتمذي. مقع: اسم فاعل من االقعاء.  3771 وابو داود برقم 2044( مسلم برقم 1ص
 أي متساند اىل ما وراءه من الضعف احلاصل له بسبب اجلوع.

 (1/97ص

 

 ابب ما جاء ِف صفة خبز رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -24
 حدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار قاال: حدثنا حممد بن جعفر. -135

« 2»ُيدث عن األسود بن يزيد « 1»اق قال مسعت عبد الرمحن بن يزيد حدثنا شعبة عن أيب اسح
 عن عائشة أهنا قالت:

ما شبع آل حممد صلى هللا عليه وسلم من خبز الشعري يومني متتابعني حَّت قبض رسول هللا صلى »
 « .3« »هللا عليه وسلم

بن عثمان عن سليم بن  حدثنا عباس بن حممد الدوري. حدثنا ُيىي بن أيب بكري. حدثنا حريز -136
 يقول:« 5»قال مسعت أاب أمامة الباهلي « 4»عامر 

 « .6« »ما كان يفضل عن أهل بيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خبز الشعري»
 حدثنا اثبت بن يزيد عن هالل« 7»حدثنا عبد هللا بن معاوية اجلمحي  -137

__________ 
 ثقة، توِف قبل يوم اجلماجم. خرج له اجلماعة. ( عبد الرمحن بن يزيد: أبو بكر الكوِف،1ص



ه  خرج له الستة. « 74»( األسود بن يزيد: أخو عبد الرمحن، خمضرم ثقة جليل مكثر، توِف سنة 2ص
 رأى الصديق وروى عن علي.

 وابن ماجه ِف الزهد. 2970ومسلم ِف الزهد برقم  2358( وأخرجه الرتمذي ِف الزهد برقم 3ص
ه . وغلط من قال: له رؤية. خرج له مسلم  163احلمصي، كان ثبتا، توِف سنة  ( سليم بن عامر:4ص

 واألربعة.
 ( ابو أمامة الباهلي: صحايب مشهور سكن الشام، قيل هو آخر من مات هبا من الصحب.5ص
 .2360( أخرجه الرتمذي ِف الزهد برقم 6ص
ه  خرج له أبو داود « 243»( عبد هللا بن معاوية اجلمحي: أبو جعفر البصري. توِف سنة 7ص

 والنسائي.

 (1/98ص

 

 عن عكرمة عن ابن عباس قال:« 1»ابن خباب 
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يبيت الليايل املتتابعة طاواي هو وأهله ال َيدون عشاء، وكان »

 « .2« »أكثر خبزهم خبز الشعري
حدثنا عبد « 3»بد اجمليد احلنفي حدثنا عبد هللا بن عبد الرمحن. حدثنا عبيد هللا بن ع -138

 أنه قيل له:« 6»عن سهل بن سعد « 5»حدثنا أبو حازم « . 4»الرمحن بن عبد هللا بن دينار 
فقال سهل: ما رأى رسول هللا صلى « 7»أكل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم النقى يعين احلو ارى »

كانت لكم مناخل على عهد رسول هللا   هللا عليه وسلم النقى حَّت لقي هللا عز وجل، فقيل له: هل
صلى هللا عليه وسلم، قال: ما كانت لنا مناخل، قيل كيف كنتم تصنعون ابلشعري، قال كنا ننفخه 

 « .9« »ُث نعجنه« 8»فيطري منه ما طار 
عن أنس بن « 10»حدثنا حممد بن بشار. حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثين أيب عن يونس  -139

 مالك قال:
__________ 

 ( هالل بن خباب: أبو العالء البصري، ثقة، تغري آخرا، من الطبقة اخلامسة، خرج له األربعة.1ص
 وابن ماجه. 2361( وأخرجه الرتمذي ِف الزهد برقم 2ص
( عبيد هللا بن عبد اجمليد احلنفي: البصري، نسبة إىل بين حنيفة قبيلة من ربيعة، ثقة، مل يثبت أن 3ص



 خرج له اجلماعة.ُيىي بن معني ضعفه. 
( عبد الرمحن بن عبد هللا بن دينار: روى عن أبيه وزيد بن أسلم، وروى عنه القطان وعلي بن 4ص

 اجلعد، قال أبو حامت وغريه: فيه لني، وقال ابن معني: ِف حديثه ضعف.
 ( أبو حازم: األعرج سلمة بن دينار املدين، ثقة عابد، من الطبقة الثالثة، خرج له اجلماعة.5ص
( سهل بن سعد: بن مالك األنصاري له وألبيه صحبة، وهو آخر من مات من الصحب ِف 6ص

 ه .« 91»ه  أو « 88»املدينة. توِف سنة 
 « .املعجم الوسيط»( احلوارى: الدقيق األبيض وهو لباب الدقيق 7ص
 أي نضع عليه املاء.« ُث نثريه»زايدة  2365( ِف سنن الرتمذي حديث رقم 8ص
 .2365رتمذي ِف سننه ِف الزهد برقم ( أخرجه ال9ص
( يونس: بن أيب الفرات البصري، ثقة، من الطبقة السادسة. لينه ابن حبان. خرج له البخاري 10ص

 والنسائي وابن ماجه.

 (1/99ص

 

 وال خبز له مرقق.« 2»وال ِف سكر جة « 1»ما أكل نيب هللا صلى هللا عليه وسلم على خوان »
 « .3« »كانوا أيكلون؟ قال: على هذه السفرقال فقلت لقتادة فعالم  

 قال حممد بن بشار صيونس( هذا الذي روى عن قتادة هو يونس االسكاف.
عن جمالد عن الشعيب عن مسروق « 4»حدثنا أمحد بن منيع. حدثنا عباد بن عباد املهليب  -140
 قال:

كي إال بكيت. قال: دخلت على عائشة فدعت يل بطعام وقالت: ما أشبع من طعام فأشاء أن أب»
قلت مل؟ قالت: أذكر احلال اليت فارق عليها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الدنيا، وهللا ما شبع من 

 « .5« »خبز وحلم مرتني ِف يوم
حدثنا حممود بن غيالن. حدثنا أبو داود. قال حدثنا شعبة عن أيب إسحاق قال مسعت عبد  -141

 ن يزيد عن عائشة قالت:الرمحن بن يزيد ُيدث عن األسود ب
 « .6« »ما شبع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من خبز الشعري يومني متتابعني حَّت قبض»

حدثنا عبد « أبو معمر« »7»حدثنا عبد هللا بن عبد الرمحن. حدثنا عبد هللا بن عمرو  -142
 الوارث عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن أنس قال:



 « .8« »هللا عليه وسلم على خوان، وال أكل خبزا مرققا حَّت مات ما أكل رسول هللا صلى»
__________ 

 ( اخلوان بكسر اخلاء وبضم وهو مرتفع يهيأ ليؤكل الطعام عليه.1ص
( السكرجة: بضم السني والكاف والراء املشددة املضمومة وهي إانء صغري يوضع فيه الشيء 2ص

 القليل املشهي لألكل كالسلطة واملخلل.
والبخاري وابن ماجه والنسائي. السفر: بضم  3364احلديث أخرجه الرتمذي ِف الزهد برقم ( 3ص

السني املشددة مجع سفرة وهي أخص من املائدة، وهي ما ميد ويبسط ليؤكل عليه سواء كان من 
 اجللد أو الثياب.

 اجلماعة. ( عباد بن عباد املهليب: نسبة إىل املهلب بن أيب صفرة، ثقة، رمبا وهم. خرج له4ص
 .2357( وأخرجه الرتمذي ِف الزهد برقم 5ص
وابن ماجه ِف  2970ومسلم ِف الزهد حديث رقم  2358( أخرجه الرتمذي ِف الزهد برقم 6ص

 الزهد.
 ه . رمي ابلقدر. خرج له اجلماعة. 224( عبد هللا بن عمرو: املقرىء، احلافظ، حجة. توِف سنة 7ص
 والبخاري والنسائي وابن ماجه. 2364( أخرجه الرتمذي ِف الزهد برقم 8ص

 (1/100ص

 

 ابب ما جاء ِف إدام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -25
حدثنا حممد بن سهل بن عسكر وعبد هللا بن عبد الرمحن قاال: حدثنا ُيىي بن حسان.  -143

 حدثنا سليمان بن بالل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة:
سلم قال: نعم االدام اخلل، قال عبد هللا بن عبد الرمحن ِف حديثه نعم أن رسول صلى هللا عليه و »

 « .1« »االدام أو االدام اخلل  
« 2»حدثنا قتيبة. حدثنا أبو األحوص عن مساك بن حرب قال: مسعت النعمان بن بشري  -144
 يقول:

من الدقل ما ميأل ألستم ِف طعام وشراب ما شئتم، لقد رأيت نبيكم صصلى هللا عليه وسلم( وما َيد »
 « .3« »بطنه

حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن حمارب بن « 4»حدثنا عبدة بن عبد هللا اخلزاعي  -145



 عن جابر بن عبد هللا قال:« 5»داثر 
 « .6« »قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: نعم االدام اخلل»

__________ 
 2051لم ِف األشربة برقم ومس 1841( أخرجه الرتمذي ِف األطعمة برقم 1ص
 ه . له وألبويه صحبة.« 64»( النعمان بن بشري: االنصاري، وايل محص ليزيد. قتل سنة 2ص
 .2977ومسلم ِف الزهد. برقم  2373( أخرجه الرتمذي ِف الزهد برقم 3ص
 ( عبدة بن عبد هللا اخلزاعي: أبو سهل البصري، كوِف األصل، ثقة خرج له اجلماعة.4ص
 بن داثر: الكوِف، القاضي، ثقة إمام من أكابر العلماء والزهاد. خرج له اجلماعة. ( حمارب5ص
 والنسائي. 3820ومسلم وابو داود ِف االطعمة برقم  1840( أخرجه الرتمذي ِف األطعمة برقم 6ص

 (1/101ص

 

« 2»عن زهدم اجلرمي « 1»حدثنا هناد. حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أيب قالبة  -146
 ل:قا
كنا عند أيب موسى األشعري فأتى بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم، فقال: ما لك؟ فقال: إين »

 ، فحلفت أن ال آكلها، قال:« 3»رأيتها أتكل شيئا نتنا 
 « .4« »ادن فإين رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيكل حلم الدجاج

براهيم بن عبد الرمحن بن مهدي حدثنا إ« 5»حدثنا الفضل بن سهل األعرج البغدادي  -147
 قال:« 8»عن أبيه عن جده « 7»عن إبراهيم بن عمر بن سفينة « 6»
 « .9« »أكلت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حلم حبارى»

 حدثنا علي بن حجر. حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن أيوب عن -148
__________ 

فاضل كثري االرسال، من الطبقة الثالثة. خرج له ( أبو قالبة: عبد هللا بن زيد اجلرمي، ثقة 1ص
 اجلماعة.

 ( زهدم اجلرمي: أبو مسلم البصري، ثقة من الطبقة الثالثة. خرج له البخاري وغريه.2ص
( مل ُيرم هذا الرجل وهو من التابعني على نفسه الشيء احلالل إمنا رأى الدجاجة أتكل شيئا غري 3ص

 نظيف فعافتها نفسه.



والبخاري ِف التوحيد والنذور والذابئح وكفارات  1827مذي ِف االطعمة برقم ( أخرجه الرت 4ص
االميان واملغازي ومسلم ِف األميان والنذور والنسائي ِف الصيد، وِف احلديث حل أكله وهو من 

 الطيبات.
 ه  خرج له اجلماعة إال ابن ماجه. 255( الفضل بن سهل: صدوق، كان ذكيا حافظا، توِف سنة 5ص
ابراهيم بن عبد الرمحن بن مهدي: البصري، صدوق له مناكري، من الطبقة العاشرة. خرج له أبو ( 6ص

 داود.
 ( ابراهيم بن عمر بن سفينة: موىل أم سلمة صدوق من الطبقة الثالثة خرج له أبو داود.7ص
لقبه النيب ( سفينة هذا موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وامسه مهران وكنيته أبو عبد الرمحن و 8ص

 صلى هللا عليه وسلم سفينة.
. 1830والرتمذي ِف االطعمة برقم  3797( احلديث أخرجه ابو داود ِف االطعمة برقم 9ص

واحلبارى: بضم احلاء وفتح الباء طائر معروف كبري العنق رمادي اللون حلمه بني الدجاج والبط، ويقع 
 على املؤنث واملذكر. وواحده ومجعه سواء.

 (1/102ص

 

 قال:« 2»عن زهدم اجلرمي « 1»القاسم التميمي 
كنا عند أيب موسى األشعري قال فقدم طعامه وقدم ِف طعامه حلم دجاج. وِف القوم رجل من بين »

تيم هللا، أمحر كأنه موىل. قال فلم يدن فقال له أبو موسى ادن فإين قد رأيت رسول هللا صصلى هللا 
 « .3« »أيكل شيئا فقذرته فحلفت أن ال أطعمه أبداعليه وسلم( أكل منه، قال إين رأيته 

حدثنا حممود بن غيالن. حدثنا أبو أمحد الزبريي وأبو نعيم قاال حدثنا سفيان عن عبد هللا بن  -149
 قال:« 5»عن أيب أسيد « 4»عيسى عن رجل من أهل الشام يقال له عطاء 

 « .6« »به فإنه من شجرة مباركة قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: كلوا الزيت، وادهنوا»
عن « 7»حدثنا ُيىي بن موسى. حدثنا عبد الرزاق. حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه  -150

 عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه قال:
 « .8« »قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: كلوا الزيت واد هنوا به فإنه من شجرة مباركة»

__________ 
 تميمي: ابن عاصم، مقبول، من الطبقة الرابعة.( القاسم ال1ص



 ( زهدم اجلرمي: ابو مسلم البصري، ثقة من الطبقة الثالثة. خرج له البخاري وغريه.2ص
 والبخاري ومسلم والنسائي. 1827( أخرجه الرتمذي ِف األطعمة برقم 3ص
 ة.( عطاء: ِف التقريب، شامي أنصاري، سكن الساحل، مقبول، من الطبقة الرابع4ص
( أبو أسيد: قيل امسه عبد هللا بن اثبت الزرقي. ليس له عند املؤلف إال هذا احلديث، وليس ِف 5ص

 الكتب الستة غريه.
 .1853( وأخرجه الرتمذي ِف األطعمة 6ص
( زيد بن أسلم: الفقيه العمري، قال ابن عجالن: ما هبت أحدا هيبيت زيد بن أسلم. توِف سنة 7ص
عة. وأبوه أسلم موىل عمر بن اخلطاب، خمضرم، اتفقوا على توثيقه توِف ه . خرج له اجلما« 136»

 ه . خرج له اجلماعة. 80سنة 
 وابن ماجه ِف األطعمة. 1852( وأخرجه الرتمذي ِف األطعمة برقم 8ص

 (1/103ص

 

 قال أبو عيسى وعبد الرزاق كان يضطرب ِف هذا احلديث، فرمبا أسنده ورمبا أرسله.
 وهو أبو داود سليمان بن معبد املروزي السنجي.« 1»حدثنا السنجي 

حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم حنوه. ومل يذكر 
 فيه عن عمر.

حدثنا حممد بن بشار. حدثنا حممد بن جعفر وعبد الرمحن بن مهدي قاال حدثنا شعبة عن  -151
 قتادة عن أنس بن مالك قال:

ء فأيت بطعام أو دعي له، فجعلت أتتبعه، فأضعه بني » كان النيب صلى هللا عليه وسلم يعجبه الد اب 
 « .2« »يديه ملا أعلم أنه ُيبه

عن « 4»عن إمساعيل بن أيب خالد « 3»حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا حفص بن غياث  -152
 عن أبيه قال:« 5»حكيم بن جابر 

يه وسلم فرأيت عنده دابء يقطع، فقلت ما هذا؟ قال نكث ر به دخلت على النيب صلى هللا عل»
 « .6« »طعامنا

 قال أبو عيسى: وجابر هذا هو جابر بن طارق، ويقال ابن أيب طارق وهو
__________ 



( السنجي: بكسر السني وسكون النون نسبة إىل سنج قرية من قرى مرو. وثقه النسائي. توِف 1ص
 د والنسائي.ه  خرج له أبو داو « 257»سنة 

و  1850( حديث أنس املتعلق ابلدابء مروي عند الرتمذي أبلفاظ متقاربة ِف األطعمة برقم 2ص
والبخاري ِف االطعمة  2041ومسلم ِف االطعمة برقم  3782وأبو داود ِف االطعمة برقم  1851

 ابب الدابء والنسائي.
ا حدث من كتابه. توِف سنة ( حفص بن غياث: قاضي الكوفة وقاضي اجلانب الشرقي، ثبت إذ3ص
 ه . خرج له اجلماعة.« 194»
 ه .« 146»( امساعيل بن أيب خالد: حافظ إمام، توِف سنة 4ص
 ( حكيم بن جابر: ثقة من الطبقة الثالثة، خرج له النسائي وابن ماجه.5ص
ِف االطعمة وقد أشار اليه الرتمذي ِف االطعمة بعد حديث  3304( وأخرجه ابن ماجه برقم 6ص

1850. 

 (1/104ص

 

رجل من أصحاب رسول هللا صصلى هللا عليه وسلم( وال نعرف له إال هذا احلديث الواحد وأبو خالد 
 امسه سعد.

أنه مسع « 1»حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة  -153
 أنس بن مالك يقول:

سلم لطعام صنعه. قال أنس فذهبت مع رسول هللا صلى إن خياطا دعا رسول هللا صلى هللا عليه و »
هللا عليه وسلم إىل ذلك الطعام، فقر ب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خبزا من شعري ومرقا فيه 

ء وقديد  ، « 3»، قال أنس فرأيت النيب صلى هللا عليه وسلم يتتبع الدابء حوايل القصعة « 2»داب 
 « .4« »ذفلم أزل أحب  الدابء من يومئ

وسلمة بن شبيب وحممود بن غيالن قالوا حدثنا أبو « 5»حدثنا أمحد بن إبراهيم الدروقي  -154
 عن هشام بن عروة عن عائشة قالت:« 6»أسامة 

 « .7« »كان النيب صلى هللا عليه وسلم ُيب احللواء والعسل»
 ال:ق« 9»حدثنا حجاج بن حممد « . 8»حدثنا احلسن بن حممد الزعفراين  -155

__________ 



 ( إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة: ثقة ثبت مات ِف زمن معاوية خرج له اجلماعة.1ص
 ( القديد: حلم ِملح جمفف ِف الشمس أو غريها.2ص
 ( القصعة: بفتح القاف هي اليت أيكل منها عشرة والصحفة: اليت أيكل منها مخسة.3ص
خاري ِف االطعمة ابب الدابء، ومسلم ِف االشربة والب 1851( أخرجه الرتمذي ِف األطعمة برقم 4ص

 والنسائي. 3782وابو داود ِف االطعمة برقم  2041ابب أكل اليقطني برقم 
 ه .« 246»( أمحد بن إبراهيم الدروقي: البغدادي احلافظ، له تصانيف، توِف سنة 5ص
 ه اجلماعة.( أبو أسامة: قيل امسه محاد بن أسامة، الكوِف احلافظ، كان حجة. خرج ل6ص
والبخاري ِف األطعمة ابب احللواء والعسل وِف  1833( أخرجه الرتمذي ِف االطعمة برقم 7ص

وابن  3715األشربة والطب وترك احليل ومسلم. وأبو داود ِف االشربة ابب شراب العسل برقم 
 .3323ماجه ِف االطعمة برقم 

وى له البخاري واألربعة. وثقه النسائي ( احلسن بن حممد الزعفراين: البغدادي صاحب الشافعي، ر 8ص
 وغريه.

( حجاج بن حممد: الرتمذي، نزل بغداد ُث املصيصة. قال أمحد: ما كان أضبط وأشد تعاهده 9ص
 للحروف. خرج له الستة.

 (1/105ص

 

 « :1»قال ابن جريج 
إىل  أخربه أن أم سلمة أخربته أهنا قربت« 3»أن عطاء بن يسار « 2»أخربين حممد بن يوسف »

 « .4« »رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جنبا مشواي، فأكل منه ُث قام إىل الصالة وما توضأ
 عن عبد هللا بن احلارث قال:« 5»حدثنا قتيبة عن ابن هليعة عن سليمان بن زايد  -156

 « .6« »أكلنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شواء ِف املسجد»
عن أيب صخرة جامع بن شداد « 7»حدثنا وكيع. حدثنا مسعر حدثنا حممود بن غيالن.  -157

 قال:« 9»عن املغرية بن شعبة « 8»
 مشوي ُث أخذ« 11»مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات ليلة فأيت جبنب « 10»ضفت »

__________ 
: ما دون ( ابن جريج: امسه القرشي األموي املكي الفقيه أحد األعالم. قال ابن عيينه مسعته يقول1ص



 العلم تدويين أحد.
 ه . خرج له اجلماعة.« 12»( حممد بن يوسف: حمدث قيسارية الشام، توِف سنة 2ص
 ( عطاء بن يسار: املدين القاضي من كبار التابعني وعلمائهم. خرج له اجلماعة واتفقوا على توثيقه.3ص
 وهو ِما تفرد به. 1830( أخرجه الرتمذي ِف األطعمة برقم 4ص
 مان بن زايد: البصري وثقوه. خرج له ابن ماجه.( سلي5ص
 .1830واشار اليه الرتمذي ِف سننه بعد رقم  3311( أخرجه ابن ماجه ِف األطعمة برقم 6ص
( مسعر: ابن كدام أبو سلمة الكوِف قال أبو شعبة: كنا نسميه املصحف من إتقانه. توِف سنة 7ص
 ه .« 105»
 ه  خرج له الستة.« 127»، ثقة مات سنة ( أبو صخرة جامع بن شداد: احملاريب8ص
( املغرية بن شعبة: بن أيب عقيل اليشكري الكوِف ثقة من الطبقة الرابعة خرج له مسلم وأبو داود 9ص

 والنسائي.
 ( ضفت: أي كنت ضيفا عليه.10ص
 ( اجلنب املشوي: أي قطعة من اللحم املشوي.11ص
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ابلصالة فألقى الشفرة « 3»فجاء بالل يؤذنه « 2». قال فجعل ُيز، فحز يل هبا منه« 1»الشفرة 
لك على « 7»فقال له أقص ه « 6»قد وىف « 5»يداه؟ قال: وكان شاربه « 4»فقال: ما له؟ تربت 

 « .9« »قصه على سواك« 8»سواك أو 
عن أيب حيان التيمي « 11»حدثنا حممد بن فضيل « . 10»حدثنا واصل بن عبد األعلى  -158

 يب زرعة عن أيب هريرة قال:عن أ« 12»
 « .13« »أيت النيب صلى هللا عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع، وكانت تعجبه، فنهش منها»

__________ 
 ( أي السكني.1ص
 ( أي قال املغرية.2ص
 ( أي يعلمه بوقتها.3ص
قم بشرح حديث ر  128/ 1( تربت يداه: بفتح التاء وكسر الراء. جاء ِف شرح سنن الرتمذي 4ص



أصل هذه الكلمة افتقرت، ولكن العرب اعتادت استعماهلا غري قاصدة حقيقة معناها األصلي  113
فيذكرون تربت يداك، وقاتله هللا ما أشجعه، وال أم لك وال أب لك، وثكلته أمه وويل أمه اخل، 

االعجاب  يقولوهنا عند انكار الشيء، أو الزجر عنه أو العزم عليه، أو استعظامه أو احلث عليه أو
 .221/ 3به/ وهللا أعلم/ وانظر شرح مسلم للنووي 

وكان شاريب فيكون الضمري عائد إىل بالل، وفيه التفات من التكلم  188( ِف رواية أيب داود رقم 5ص
إىل الغيبة. والتقدير: قال املغرية: وكان شارب بالل قد طال وأشرف على فمه. والذي يقص منه هو 

 الذي يسيل على الفم.
 ( وىف: أي طال وأشرف على فمه.6ص
( بتقدير مهزة االستفهام أي أأقصه لك على سواك. والسواك هو عود االراك الذي يستاك به. 7ص

 فيوضع العود حتت الشارب ُث يقص ما فضل عن السواك.
شك من الرواة من املغرية أو غريه ِف أي العبارتني قاهلا النيب صلى هللا عليه وسلم و « أو( »8ص
 فعل أمر. أي قصه أنت.« هقص»
 وابن ماجه. 188( وأخرجه ابو داود ِف الطهارة برقم 9ص
 ه  خرج له مسلم واألربعة.« 244»( واصل بن عبد األعلى: الكوِف، ثقة، مات سنة 10ص
ه . خرج له « 194»( حممد بن فضيل: أبو عبد الرمحن الكوِف، صدوق ثقة تشيع. توِف سنة 11ص

 اجلماعة.
ه . خرج له « 145»ن التيمي: امسه ُيىي بن سعيد الكوِف، إمام عابد زاهد. توِف سنة ( أبو حيا12ص

 الستة.
 والبخاري ومسلم. 3307وابن ماجه برقم  1838( أخرجه الرتمذي ِف االطعمة برقم 13ص
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عن أيب إسحاق عن « 1»حدثنا حممد بن بشار. حدثنا أبو داود. عن زهري/ يعين ابن حممد/  -159
 عن مسعود قال:« 2»سعيد بن عياض 

أن اليهود « 4»، وكان يرى « 3»كان النيب صلى هللا عليه وسلم يعجبه الذراع قال وسم  ِف الذ راع »
 « .5« »مس وه

عن قتادة عن « 7»عن أابن بن يزيد « 6»حدثنا حممد بن بشار. حدثنا مسلم بن إبراهيم  -160



 قال:« 8»شهر بن حوشب عن أيب عبيد 
 ت للنيب صلى هللا عليه وسلم قدرا، وقد كان يعجبه الذراع فناولته الذراع ُث قال:طبخ»

انولين الذراع فناولته ُث قال: انولين الذراع فقلت: اي رسول هللا وكم للشاة من ذراع؟ فقال: والذي 
 « .ما دعوت« 9»نفسي بيده لو سكت  لناولتين الذراع 

قال: « 10»حدثنا ُيىي بن عباد عن فليح بن سليمان حدثنا احلسن بن حممد الزعفراين.  -161
عن عبد هللا بن الزبري عن « 11»حدثين رجل من بين عباد يقال له عبد الوهاب بن ُيىي بن عباد 

 عائشة رضي هللا عنها قالت:
__________ 

 ه .« 162»( زهري بن حممد: املروزي أبو املنذر، نزل الشام، ثقة، توِف سنة 1ص
 عياض: الكوِف صدوق، من الطبقة الثانية خرج له البخاري ِف اترخيه والنسائي.( سعيد بن 2ص
( كان ذلك ِف غزوة خيرب، وضعته له زينب بنت احلارث ابيعاز من اليهود، وأخرب النيب صلى هللا 3ص

عليه وسلم ابلسم فامتنع. وقد اسلمت زينب ومل ينتقم صلى هللا عليه وسلم منها. وقد احضرها 
عليه وسلم وقال هلا ما محلك على ذلك؟ فقالت: ان كنت نبيا ال يضرك السم وإال صلى هللا 

 اسرتحنا منك.
 ( أي ابن مسعود.4ص
 .3781( وأخرجه ابو داود ِف األطعمة حديث رقم 5ص
ه  « 220»( مسلم بن إبراهيم: الفراهيدي البصري احلافظ قال ابن معني: ثقة مأمون. توِف سنة 6ص

 داود. وهو أكرب مشايخ أيب
( أابن بن يزيد: العطار البصري أبو يزيد. قال أمحد: ثبت ِف كل املشايخ. خرج له الستة إال ابن 7ص

 ماجه.
 ( ابلتصغري بدون اتء، وهو موىل للنيب صلى هللا عليه وسلم وقد جاء أيضا ابلتاء صأبو عبيدة( .8ص
 ( هذا من معجزاته صلى هللا عليه وسلم ِف تكثري الطعام.9ص
فليح بن سليمان بن أيب املغرية األسلمي، وقيل فليح لقبه وامسه عبد امللك. قال ابن معني ( 10ص

 ه . خرج له الستة.« 168»وابو حامت والنسائي: ليس ابلقوي. توِف سنة 
( عبد الوهاب بن ُيىي بن عباد: بن عبد هللا بن الزبري، قال أبو حامت: شيخ ذكره ابن عباد ِف 11ص

 ين خيتج به وضعفه النسائي.الثقات، والدارقط

 (1/108ص



 

ما كانت الذراع أحب اللحم إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولكنه كان ال َيد اللحم إال غبا، »
 « .1« »وكان يعجل إليها ألهنا أعجلها نضجا

، « 2»حدثنا حممود بن غيالن. حدثنا أبو أمحد. حدثنا مسعر، قال مسعت شيخا من فهم  -162
 يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:« 3»عت عبد هللا بن جعفر قال مس

 « .4« »إن أطيب اللحم حلم الظهر»
عن ابن أيب « 5»حدثنا سفيان بن وكيع. حدثنا زيد بن احلباب عن عبد هللا بن املؤمل  -163

 عن عائشة رضي هللا عنها:« 6»مليكة 
 « .7« »الدام اخلل  أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: نعم ا»

عن اثبت أيب محزة الثمايل « 8»حدثنا أبو كريب حممد بن العالء حدثنا أبو بكر بن عي اش  -164
 عن الشعيب عن أم هاىنء قالت:« 9»
دخل علي  النيب صلى هللا عليه وسلم فقال: أعندك شيء؟ فقلت ال إال خبز ايبس وخل ، فقال »

 « .10« »هايت، ما أقفر بيت من أدم فيه اخلل  
__________ 

 والغب: بكسر الغني، املرة بعد املرة. 1839( وأخرجه الرتمذي ِف االطعمة برقم 1ص
 ( قيل امسه حممد بن عبد هللا، وقيل حممد بن عبد الرمحن، وقيل هو أبوحي.2ص
 ( ابن أيب طالب أبو جعفر اهلامشي.3ص
 .2308ح  28ب  29( أخرجه ابن ماجه ِف األطعمة ابب أطايب اللحم ك 4ص
( عبد هللا بن املؤمل: املخزومي املكي، أخذ عن أيب مليكة وعطاء، وأخذ عنه الشافعي وأبو 5ص

سعدونة وخلق ويل قضاء مكة. قال ابو داود: منكر احلديث. وقال أبو حامت: ليس ابلقوي. وقال 
 ه .« 180»زين احلفاظ: ضعفه اجلمهور توِف سنة 

 عبيد هللا، ثقة فقيه، من الطبقة الثالثة، خرج له اجلماعة.( ابن أيب مليكة: عبد هللا بن 6ص
 .2051ومسلم ِف األشربة ابب فضيلة اخلل برقم  1841( وأخرجه الرتمذي ِف األطعمة برقم 7ص
( أبو بكر بن عياش: ثقة عابد، من الطبقة السابعة، ساء حفظه ملا كرب. قيل هذا امسه وقيل عبد 8ص

 ذلك خرج له اجلماعة.هللا أو حممد أو سامل، وغري 
 ( اثبت أيب محزة الثمايل: روى عن أنس وعدة، وروى عنه وكيع وأبو نعيم وخلق، ضعفوه.9ص
 وهو ِما تفرد به. وما أقفر: أي ما خال. 1842( وأخرجه الرتمذي ِف األطعمة برقم 10ص
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عن مرة « 1»بن مرة حدثنا حممد بن املثىن. حدثنا حممد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عمرو  -165
 عن أيب موسى األشعري رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:« 2»اهلمداين 

 « .3« »فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»
حدثنا علي بن حجر. حدثنا امساعيل بن جعفر. حدثنا عبد هللا بن عبد الرمحن بن معمر  -166

 أنه مسع أنس بن مالك يقول: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:« 4»األنصاري أبو طوالة 
 « .5« »فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»

عن « 7»عن سهيل بن أيب صاحل « 6»حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا عبد العزيز بن حممد  -167
 أبيه عن أيب هريرة رضي هللا عنه:

 ، ُث رآه أكل من كتف« 8»ى هللا عليه وسلم توضأ من أكل ثور أقط أنه رأى رسول هللا صل»
__________ 

 ( عمرو بن مروة: بن عبد هللا بن طارق البجلي.1ص
( مرة اهلمداين: بن شرحبيل الكوِف، يقال له مرة الطيب، ثقة عابد من الطبقة الثامنة. خرج له 2ص

 اجلماعة.
والبخاري ِف أحاديث االنبياء وِف فضل عائشة  1835( أخرجه الرتمذي ِف االطعمة برقم 3ص

والنسائي ِف عشرة النساء. والثريد هو اخلبز املأدوم  2431واالطعمة. ومسلم ِف الفضائل برقم 
 ابملرق والغالب أن يكون مع اللحم.

( عبد هللا بن عبد الرمحن بن معمر االنصاري أبو طوالة: قاضي املدينة، ثقة، من الطبقة اخلامسة، 4ص
 رج له اجلماعة.خ
والبخاري ِف فضل عائشة وِف االطعمة ومسلم ِف  3881( أخرجه الرتمذي ِف فضل عائشة برقم 5ص

 وابن ماجه ِف االطعمة. 2446الفضائل برقم 
 ه  خرج له اجلماعة.« 187»( عبد العزيز بن حممد: قال أبو زرعة: سيء احلفظ، توِف سنة 6ص
« 140»ن، قال أبو حامت: ال ُيتج به، ووثقه انس. توِف سنة ( سهيل بن أيب صاحل: املدين السما7ص

ه . روى له اجلماعة إال البخاري مل يرو عنه إال حديثا مفردا. وأبوه: ذكوان املذي السماك الزايت، 
 ثقة ثبت، من الطبقة الثالثة، خرج له الستة.



مزة وكسر القاف ل ن جمفف ( الثور: بفتح الثاء وسكون الواو القطعة من األقط: واألقط: بفتح اهل8ص
 ايبس.
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 « .1« »شاة، ُث صل ى ومل يتوضأ
عن أبيه وهو بكر بن « 2»حدثنا ابن أيب عمر. حدثنا سفيان بن عيينه عن وائل بن داود  -168

 وائل عن الز هري  عن أنس بن مالك قال:
 « .3« »أومل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن صفي ة بتمر وسويق»

 « .4»حدثنا احلسني بن حممد البصري. حدثنا الفضيل بن سليمان  -169
 موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:« 6»موىل عبيد هللا بن علي بن أيب رافع « 5»حدثنا فائد 

أن احلسن بن علي  وابن عب اس وابن جعفر أتوها، « 7»حدثين عبيد هللا بن علي عن جدته سلمى »
 لنا طعاما ِما كان يعجب رسول فقالوا هلا: اصنعي

__________ 
عن أيب هريرة ولفظه  493وابن ماجه ِف الطهارة برقم  79( وأخرجه الرتمذي ِف الطهارة برقم 1ص

صأكل صلى هللا عليه وسلم كتف شاة فمضمض وغسل يديه وصلى( . وأخرجه ابو داود ِف الطهارة 
صلى هللا عليه وسلم ترك الوضوء ِما غريت  كان آخر األمرين من رسول هللا»عن جابر  192برقم 
بنحوه ولفظه أكل النيب صلى هللا عليه  489وأخرجه النسائي أيضا وأخرجه ابن ماجه برقم « النار

وسلم وابو بكر وعمر خبزا وحلما ومل يتوضأوا فيكون هذا احلديث انسخا للحديث األول، ومحله 
ضوء الثاين ابملعىن الشرعي. وقيل ان األول بعضهم على الوضوء اللغوي وهو غسل الكفني والو 

 لالستحباب ال للوجوب/ وهللا أعلم/.
( وائل بن داود التيمي، الكوِف، ثقة صدوق من الطبقة الثالثة خرج له األربعة والبخاري ِف 2ص

 األدب. وِف نسخة عن ابنه بكر بن وائل.
 1909وابن ماجه برقم  3744وابو داود برقم  1095( أخرجه الرتمذي ِف النكاح برقم 3ص

أو »والسويق القمح أو الشعري املقلو. أي جعل طعام وليمته عليها التمر والسويق. وِف الصحيحني 
وهو الطعام املتخذ من التمر واألقط والسمن، وقد َيعل عوض األقط خاصة، من « مل عليها حبيس

نسل هارون أخي موسى، الومل وهو اجلمع. وصفية هذه هي بنت حيي بن أخطب اليهودي وهي من 



وكانت عروسا حتت كنانة بن « . قال هلا النيب صلى هللا عليه وسلم جدك نيب وعمك نيب وزوجك نيب
الربيع قتل يوم خيرب سنة سبع هجرية فاصطفاها النيب صلى هللا عليه وسلم لنفسه، توفيت سنة 

 ه  ودفنت ابلبقيع.« 58»
 كثريا، من الطبقة الثامنة. خرج له الستة.  ( الفضيل بن سليمان: البصري، صدوق خيطىء4ص
 ( فائد: وثقه ابن معني، وخرج له ابو داود وابن ماجه.5ص
 ( عبيد هللا بن علي بن أيب رافع: القبطي، وامسه ابراهيم وقيل أسلم وقيل غري ذلك.6ص
هللا عليه ( هي حاضنة إبراهيم ابن النيب صلى هللا عليه وسلم وزوجة أيب رافع وخادمة النيب صلى 7ص

 وسلم وطباخته.

 (1/111ص

 

 هللا صلى هللا عليه وسلم وُيسن أكله، فقالت: اي بين ال تشتهيه اليوم، قال: بلى اصنعيه لنا.
قال: فقامت فأخذت شيئا من الشعري فطحنته، ُث جعلته ِف قدر وصب ت عليه شيئا من زيت ودقت 

ن يعجب نيب هللا صلى هللا عليه وسلم وُيسن فقربته إليهم، فقالت هذا ِما كا« 1»الفلفل والتوابل 
 « .أكله

عن نبيح « 2»حدثنا حممود بن غيالن. حدثنا أبو أمحد عن سفيان عن األسود بن قيس  -170
 عن جابر بن عبد هللا قال:« 3»العنزي 

وِف أاتان النيب صلى هللا عليه وسلم ِف منزلنا، فذحبنا له شاة فقال: كأهنم علموا أان حنب  اللحم، »
 « « .4»احلديث قصة 

أنه مسع جابرا « 5»حدثنا ابن أيب عمر. حدثنا سفيان. حدثنا عبد هللا بن حممد بن عقيل  -171
 قال سفيان وحدثنا حممد بن املنكدر عن جابر قال:

خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان معه فدخل على امرأة من األنصار فذحبت له شاة فأكل »
 فأكل منه ُث توضأ للظهر وصلى ُث« 7»من رطب « 6»ناع منها، وأتته بق

__________ 
 ( التوابل: ما يضاف للطعام من كزبرة وكمون اخل.1ص
 ( األسود بن قيس: الكوِف، يكىن أاب قيس، ثقة، من الطبقة الرابعة. خرج له الستة.2ص
 ( نبيح العنزي: بن عبد هللا الكوِف ثقة خرج له األربعة.3ص



انكفأت أي انطلقت إىل امرأيت فقلت هل عندك شيء »ابرا ِف غزوة اخلندق قال ( وهي أن ج4ص
فإين رأيت برسول هللا صلى هللا عليه وسلم جوعا شديدا فأخرجت جرااب فيه صاع من الشعري، ولنا 
هبيمة داجن، أي شاة مسينة فذحبتها أان وطحنت أي زوجيت الشعري، حَّت جعلنا اللحم ِف الربمة ُث 

هللا عليه وسلم وأخربته اخلرب سرا وقلت له تعال أنت ونفر معك، فصاح اي أهل اخلندق، جئته صلى 
إن جابرا صنع سورا فحيهال بكم، أي هلموا مسرعني، وقال: ال تنزلن برمتكم وال ختبزن عجينكم 
حَّت أجيء، فلما جاء. أخرجت له العجني، فبصق فيه، وابرك ُث عمد إىل برمتنا فبصق وابرك ُث 

ادعي خابزة لتخبز معك واغرِف من برمتكم وال تنزلوها والقوم ألف. ُث أقسم ابهلل لقد أكلوا قال: 
حَّت تركوه وانصرفوا وإن برمتنا لتغط، أي لتغلي، ويسمع غطيطها كما هي، وإن عجيننا ليخبز، 

 أخرجه البخاري ومسلم. ومعىن سورا أي طعاما.
هلامشي املدين أمه زينب بنت علي قال أبو حامت: ( عبد هللا بن حممد بن عقيل: بن أيب طالب ا5ص

 وعندي لني احلديث. وقال ابن خزمية: ال أحتج به. توِف بعد األربعني.
 ( القناع بكسر القاف الطبق الذي يؤكل عليه.6ص
 ( الرطب: ابلفتح ضد اليابس، والرطب من التمر معروف وهو نضيج البسر.7ص

 (1/112ص

 

 « .2« »عاللة الشاة فأكل ُث صلى العصر ومل يتوضأ من« 1»انصرف فأتته بعاللة 
حدثنا فليح بن سليمان عن « . 3»حدثنا العباس بن حممد الدوري. حدثنا يونس بن حممد  -172

 قالت:« 6»عن أم املنذر « . 5»، عن يعقوب بن أيب يعقوب « 4»عثمان بن عبد الرمحن 
معلقة، قالت: فجعل رسول « 7»ولنا دوال  دخل علي  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومعه علي  »

« 8»هللا صلى هللا عليه وسلم أيكل وعلي  معه أيكل، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعلي: مه 
، قالت فجلس علي والنيب صلى هللا عليه وسلم أيكل، قالت فجعلت هلم « 9»اي علي؛ فانك انقة 

 « .10« »م لعلي: من هذا فأصب فان هذا أوفق لكسلقا وشعريا، فقال النيب صلى هللا عليه وسل
عن سفيان عن طلحة بن ُيىي « 11»حدثنا حممود بن غيالن. حدثنا بشر بن السري  -173

 املؤمنني رضي هللا عنها قالت:« 13»عن عائشة أم « . 12»
__________ 

فتح العني: وهو الشرب ( العاللة: بضم العني: البقية، أو ما يتعلل به شيئا بعد شيء، من العلل: ب1ص



 بعد الشرب.
 .80( أخرجه أصحاب السنن، الرتمذي ِف الطهارة برقم 2ص
ه . خرج له « 280»( يونس بن حممد بن مسلم البغدادي املؤدب احلافظ، ثقة توِف سنة 3ص

 اجلماعة.
روى له ( عثمان بن عبد الرمحن: قيل صوابه عبد الرحيم، التيمي املدين، ثقة من الطبقة اخلامسة. 4ص

 اجلماعة.
 ( يعقوب بن أيب يعقوب: ثقة ثبت، من الطبقة الثالثة، خرج له أبو داود وابن ماجه.5ص
 ( أم املنذر: أنصارية امسها سلمة بنت قيس بن عمرو، هلا صحبة، خرج هلا أبو داود والنسائي.6ص
 ( مجع دالية وهي العذق من النخلة يقطع بسرا، ُث يعلق فإذا أرطب يؤكل.7ص
 صمه( اسم فعل أمر مبعىن أكفف.( 8ص
 ( أي قريب عهد مبرض، ويستفاد من احلديث احلمية للمريض والناقة.9ص
 والنسائي وابن ماجه والرتمذي. 3855ح  1ب  22( أخرجه ابو داود ِف الطب ك 10ص
 ه .« 175»( بشر بن السري: أبو عمرو األفوه، أخذ عنه أمحد وأمم، وثقوه. توِف سنة 11ص
بن ُيىي: بن طلحة بن عبيد هللا القرشي، وثقه مجع، وقال البخاري منكر احلديث. ( طلحة 12ص

 ه  خرج له مسلم واألربعة.« 148»وقال ابو زرعة: صاحل. توِف سنة 
( عائشة بنت طلحة: أمها أم كلثوم بنت الصديق. كانت فارطة اجلمال، توفيت سنة نيف ومائة. 13ص

 خرج هلا اجلماعة.

 (1/113ص

 

فأقول ال، فيقول إين صائم، « 1»نيب صلى هللا عليه وسلم أيتيين فيقول: أعندك غداء كان ال»
قال أما « 2»قالت: فأاتين يوما فقلت اي رسول هللا إنه أهديت لنا هدية، قال وما هي؟ قلت حيس 

 « « .3»إين أصبحت صائما: قالت: ُث أكل 
حدثنا أيب عن حممد « 4»بن غياث حدثنا عبد هللا بن عبد الرمحن. حدثنا عمر بن حفص  -174

بن عبد هللا بن « 7»عن يوسف « 6»عن يزيد بن أيب أمية األعور « . 5»بن أيب ُيىي األسلمي 
 قال:« 8»سالم 

رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعري، فوضع عليها مترة، وقال هذه إدام »



 « .9« »هذه وأكل
عن عباد ابن العوام عن « . 10»الرمحن. حدثنا سعيد بن سليمان  حدثنا عبد هللا بن عبد -175

 محيد، عن أنس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
 « .11« »كان يعجبه الث فل. قال عبد هللا يعين ما بقي من الطعام»

__________ 
 ( الغداء طعام أول النهار.1ص
 الدقيق.( احليس: بفتح احلاء هو التمر مع السمن واألقط أو 2ص
 ( هذا دليل على جواز التحلل من صيام النفل.3ص
ه  خرج له اجلماعة إال ابن « 222»( عمر بن حفص بن غياث. الكوِف، ثقة رمبا وهم. توِف سنة 4ص

 ماجه.
( حممد بن ُيىي األسلمي: صدوق من الطبقة اخلامسة روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه وأبو 5ص

 ُيىي وامسه مسعان.
 يزيد بن أيب أمية األعور: من الطبقة اخلامسة، خرج له أبو داود واملصنف ِف الشمائل.( 6ص
( يوسف بن عبد هللا بن سالم: أجلسه املصطفى ِف حجره ومساه، بقي إىل سنة مائة. وله وألبيه 7ص

 صحبة.
ول فعلى الرواية األوىل يكون يوسف رواه عن الرس« عن عبد هللا بن سالم»( ِف نسخة زايدة 8ص

 صلى هللا عليه وسلم وعلى رواية الزايدة يكون يوسف قد رواه عن أبيه، ويوسف وأبوه صحابيان.
 والرتمذي. 3259( أخرجه أبو داود ِف االميان والنذور برقم 9ص
( سعيد بن سليمان: ثقة حافظ، نزيل بغداد ذكروا أنه ما دلس قط. قال أمحد: كان يصحف. 10ص

 لستة.ه  خرج له ا« 120»توِف سنة 
 ( وأخرجه أمحد واحلاكم ِف اجلامع الصغري.11ص

 (1/114ص

 

 «1»ابب ما جاء ِف صفة وضوء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  -26
 حدثنا أمحد بن منيع. حدثنا إمساعيل بن ابراهيم عن أيوب عن ابن أيب مليكة عن ابن عباس: -176

« 2»ر ب إليه الطعام فقالوا أال أنتيك بوضوء أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرج من اخلالء فق»



 « .3« »قال: إمنا أمرت ابلوضوء إذا قمت إىل الصالة
عن « 4»حدثنا سعيد بن عبد الرمحن املخزومي. حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار  -177

 عن ابن عباس قال:« . 5»سعيد بن احلويرث 
ائط فأيت بطعام، فقيل له: أال تتوض أ فقال أصلي خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الغ»

 « .6« »فأتوضأ؟
__________ 

 ( املراد ابلوضوء هنا، الوضوء اللغوي وهو غسل اليدين والفم.1ص
 ( الوضوء: بفتح الواو: ما يتوضأ به وابلضم الفعل.2ص
 ومسلم بنحوه. 1848والنسائي والرتمذي ِف االطعمة برقم  3760( ابو داود ِف االطعمة: برقم 3ص
 ( عمرو بن دينار: املكي أبو األشرم، ثقة ثبت، من الطبقة الرابعة. خرج له اجلماعة.4ص
 ( سعيد بن احلويرث: املكي أخذ عن حممد بن عباس وأخذ عنه عمرو بن دينار وابن جريج ثقة.5ص
 ( انظر ختريج احلديث السابق.6ص

 (1/115ص

 

صح( وحدثنا « . 1» بن منري. حدثنا قيس بن الربيع حدثنا ُيىي بن موسى. حدثنا عبد هللا -178
عن « 4»عده زاذان « 3»عن قيس بن الربيع عن أيب هشام « 2»قتيبة. حدثنا عبد الكرمي اجلرجاين 

 سلمان قال:
قرأت ِف التوراة أن بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده فذكرت ذلك للنيب صصلى هللا عليه »

ته ِف التوراة فقال رسول هللا صصلى هللا عليه وسلم( بركة الطعام الوضوء قبله وسلم( وأخربته مبا قرأ
 « .5« »والوضوء بعده

__________ 
( قيس بن الربيع الكوِف، كان شعبة يثين عليه. قال ابن معني: ليس بشيء وضعفه آخرون. توِف 1ص

 سنة بضع وستني ومائة. خرج له أبو داود وابن ماجه.
جلرجاين: قاضي جرجان، أخذ عن ابن جريج وأيب حنيفة، وأخذ عنه الشافعي ( عبد الكرمي ا2ص

 وقتيبة. هرب من القضاء فجاور مكة.
 ( أبو هشام: امسه ُيىي بن دينار وقيل غري ذلك. من الطبقة السادسة. خرج له الستة.3ص



وِف سنة ( زاذان: أخذ عن علي وابن مسعود ويقال مسع عمر، وأخذ عنه عدة واملنهال. ثقة. ت4ص
 ه  خرج له مسلم واألربعة والبخاري ِف التاريخ.« 82»
 .3761وابو داود ِف االطعمة برقم  1847( وأخرجه الرتمذي ِف االطعمة برقم 5ص

 (1/116ص

 

 ابب ما جاء ِف قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه -27
« 2»عن راشد بن جندل اليافعي « 1»يزيد بن أيب حبيب حدثنا قتيبة. حدثنا ابن هليعة عن  -179

 قال:« 4»عن أيب أيوب االنصاري « 3»عن حبيب بن أوس 
كنا عند النيب صلى هللا عليه وسلم يوما، فقرب طعاما فلم أر طعاما كان أعظم بركة منه أول ما »

 اسم هللا حني أكلنا، ُث أكلنا، وال أقل بركة ِف آخره، فقال: اي رسول هللا كيف هذا؟ قال إان ذكران
 « .قعد من أكل ومل يسم هللا تعاىل فأكل معه الشيطان

عن بديل العقيلي عن « 5»حدثنا ُيىي بن موسى. حدثنا أبو داود. حدثنا هشام الدستوائي  -180
 عن عائشة قالت:« 7»عن أم كلثوم « 6»عبد هللا بن عبيد بن عمري 

__________ 
 قرىء، ثقة يرسل، من الطبقة اخلامسة. خرج له الستة.( يزيد بن أيب حبيب: امل1ص
 ( راشد بن جندل اليافعي: املصري، ثقة، من الطبقة السادسة خرج له املصنف.2ص
 ( حبيب بن أوس: الثقفي: مقبول، من الطبقة الثانية، خرج له املصنف.3ص
 عليه وسلم أمام بيته ( امسه خالد بن زيد، صحايب جليل وهو الذي بركت انقة رسول هللا صلى هللا4ص

ه  وقربه معروف وقد شيد مسجد كبري جبانبه كما  51ِف أول اهلجرة، مات ابلقسطنطينية سنة 
 وأصبح حوله حي يعرف ابمسه.

( هشام الدستوائي: قال أبو داود الطيالسي: كان هشام أمري املؤمنني ِف احلديث. توِف سنة 5ص
 ه . خرج له الستة.« 154»
ه  خرج له اجلماعة إال « 113»عبيد بن عمري: املكي، وثقه أبو حامت، توِف سنة  ( عبد هللا بن6ص

 البخاري.
( أم كلثوم: بنت عقبة بن أيب معيط األموية الصحابية، هاجرت سنة سبع تزوجها زيد فالزبري فعبد 7ص

 الرمحن بن عوف، وهي أخت عثمان ألمه.



 (1/117ص

 

ا أكل أحدكم فنسي أن يذكر هللا تعاىل على طعامه فليقل قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: إذ»
 « .1« »بسم هللا أو له وآخره

عن معمر عن هشام « 2»حدثنا عبد هللا بن الصباح اهلامشي البصري. حدثنا عبد األعلى  -181
 انه:« 3»بن عروة عن أبيه عن عمر بن سلمة 

ل: أدن اي بين فسم هللا تعاىل وكل دخل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعنده طعام، فقا»
 « .4« »بيمينك، وكل ِما يليك

حدثنا حممود بن غيالن. حدثنا أبو أمحد الزبريي. حدثنا سفيان الثوري عن أيب هاشم عن  -182
 عن أيب سعيد اخلدري قال:« 5»إمساعيل بن رايح عن أبيه رايح بن عبيد 

طعامه قال: احلمد هلل الذي أطعمنا وسقاان وجعلنا كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا فرغ من »
 « .6« »مسلمني

 «7»حدثنا حممد بن بشار. حدثنا ُيىي بن سعيد. حدثنا ثور بن يزيد  -183
__________ 

وزاد،  1859والنسائي والرتمذي ِف األطعمة برقم  3767( أخرجه أبو داود ِف االطعمة برقم 1ص
النيب صلى هللا عليه وسلم أيكل طعاما ِف ستة من أصحابه،  كان»وهبذا االسناد عن عائشة قالت 

 « .فجاء أعرايب فأكله بلقمتني. فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أما أنه لو مس ى لكفاكم
 ( عبد األعلى: بن واصل، ثقة من الطبقة التاسعة. خرج له النسائي.2ص
ولد ابحلبشة حني هاجر أبوه إليها ومات ( كان ربيب النيب صلى هللا عليه وسلم من أم سلمة، 3ص

 ه  واسم أبيه عبد هللا بن عبد األسد.« 83»ابملدينة سنة 
والبخاري ِف األطعمة ومسلم ِف األطعمة واألشربة  1858( أخرجه الرتمذي ِف األطعمة برقم 4ص

 وابن ماجه ِف األطعمة. 2022وأبو داود ِف األطعمة برقم  3777برقم 
ح: بن عبيدة السلمي، أخذ عن أبيه وغريه، وأخذ عنه أبو هاشم الرماين وغريه، ( إمساعيل بن راي5ص

وهو من الطبقة الثالثة، خرج له أبو داود. وأبوه: رايح بن عبيدة: أخذ عن ابن عمر وابن سعيد 
 وغريمها، وعنه حجاج بن أرطأة ومجاعة. وثق.

 والنسائي. 3850( أخرجه ابو داود برقم 6ص



أي خالد احلمصي احلافظ كان ثبتا، قدراي، أخرجوه من محص وأحرقوا داره. مات  ( ثور بن يزيد:7ص
 ه  خرج له البخاري واألربعة.« 150»سنة 

 (1/118ص

 

 عن أيب أمامة قال:« 1»عن خالد بن معدان 
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا رفعت املائدة من بني يديه يقول: احلمد هلل محدا كثريا طيبا »
 « .4« »ربنا« 3»وال مستغىن عنه « 2»اركا فيه، غري مودع مب

حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي. عن بديل بن « / 5»حدثنا أبو بكر/ حممد بن أابن  -184
 ميسرة العقيلي. عن عبد هللا بن عبيد بن عمري عن أم كلثوم عن عائشة قالت:

أصحابه فجاء أعرايب فأكله بلقمتني فقال كان النيب صلى هللا عليه وسلم أيكل الطعام ِف ستة من »
 « .6« »رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: لو مسى لكفاكم

عن زكراي بن أيب زائدة عن سعيد « 7»حدثنا هناد وحممود بن غيالن. قاال: حدثنا أبو أسامة  -185
 عن أنس بن مالك قال:« 8»بن أيب بردة 

لريضى عن العبد أن أيكل األكلة فيحمده عليها، أو  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: إن هللا»
 « .9« »يشرب الشربة فيحمده عليها

__________ 
 ( خالد بن معدان: الكالعي احلمصي، فقيه كبري الشأن ثبت مهيب خملص خرج له الستة.1ص
من  ( مودع: بضم امليم وبتشديد الدال املفتوحة: أي غري مرتوك ذلك احلمد بل االشتغال به دائم2ص

غري انقطاع كما ان نعمه سبحانه ال تنقطع عنا طرفة عني، وِف رواية البخاري صغري مكفي وال مودع( 
 قال اخلطايب: ومعناه صغري حمتاج إىل أحد بل هو الذي يطعم عباده ويكفيهم( وقيل غري ذلك.

 ( أي ال يستغين عنه أحد.3ص
 .3284ماجه ِف األطعمة برقم  والبخاري والنسائي وابن 3849( أخرجه ابو داود برقم 4ص
ه . خرج له  244( حممد بن أابن: يلقب محدويه، حافظ مكثر. وثقه النسائي وغريه توِف سنة 5ص

 اجلماعة.
وابن ماجه وابن حبان ِف صحيحه. وهذا  1851( أخرجه أبو داود والرتمذي ِف األطعمة برقم 6ص

 عدم التسمية فيها حمق للربكة.احلديث يدل على أن التسمية فيها بركة ِف الطعام وان 



( أبو أسامة: محاد بن أسامة الكوِف القرشي موالهم املشهور بكنيته، ثقة ثبت، رمبا دلس، من  7ص
 كبار الطبقة التاسعة توِف ابلشام هاراب من القضاء. خرج له اجلماعة.

ن حجة. خرج له ( سعيد بن أيب بردة: بن أيب موسى األشعري الكوِف، احلافظ موىل بين هاشم، كا8ص
 الستة.

 وأمحد والنسائي ومسلم. 1817( أخرجه الرتمذي ِف األطعمة برقم 9ص

 (1/119ص

 

 ابب ما جاء ِف قدح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -28
 حدثنا عمرو بن حممد.« . 1»حدثنا احلسني بن األسود البغدادي  -186

 حدثنا عيسى بن طهمان عن اثبت قال:
حبديد فقال: اي اثبت، هذا قدح رسول « 2»ن مالك قدح خشب غليظا مضببا أخرج إلينا أنس ب»

 « .3« »هللا صلى هللا عليه وسلم
 حدثنا عبد هللا بن عبد الرمحن. أنبأان محاد بن سلمة أنبأان محيد واثبت عن أنس قال: -187

« 5»لنبيذ املاء وا« : 4»لقد سقيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هبذا القدح الشراب كله »
 « .6« »والعسل والل ن

__________ 
 ( احلسني بن األسود: صدوق خيطىء كثريا من الطبقة احلادية عشر خرج له املصنف فقط.1ص
( املضب: أي مشدود بضباب من حديد مجع ضبة. وهي حديدة عريضة َيمع فيها اخلشب 2ص

 ومينعها من التفريق.
صم االحول قال رأيت قدح النيب صلى هللا عليه وسلم ( أخرجه البخاري ِف كتاب االشربة عن عا3ص

عند أنس بن مالك وكان قد تصدع فسلسله بفضة قال وهو قدح جيد عريض من نضار، والن ضار 
خشب معروف، وعند البخاري عن أيب بردة قال قال يل عبد هللا بن سالم أال أسقيك ِف قدح شرب 

 النيب صلى هللا عليه وسلم فيه.
 السابق املضبب حبديد. ( هذا القدح4ص
 ( النبيذ: هو ماء َيعل فيه مترات ليحلو، وكان يوضع له التمر أول الليل ويشرب منه إذا أصبح.5ص
عن سهل بن  2006وأخرجه مسلم ِف االشربة برقم  2008( وأخرجه مسلم ِف األشربة برقم 6ص



ه فكانت امرأته يومئذ سعد قال دعا أبو أسيد الساعدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ِف عرس
خادمهم، وهي العروس، قال سهل تدرون ما ... رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنقعت له مترات من 

 الليل ِف تور فلما أكل سقته إايه.

 (1/120ص

 

 ابب ما جاء ِف صفة فاكهة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -29
عن عبد هللا « 2»ابراهيم بن سعد عن أبيه حدثنا « . 1»حدثنا إمساعيل بن موسى الفزاري  -188

 بن جعفر قال:
 « .3« »كان النيب صلى هللا عليه وسلم أيكل القثاء ابلرطب»

حدثنا عبدة بن عبد هللا اخلزاعي البصري. حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن  -189
 عروة عن أبيه عن عائشة رضي هللا عنها:

 « .4« »سلم كان أيكل البطيخ ابلر طبأن  النيب صلى هللا عليه و »
 حدثنا إبراهيم بن يعقوب. حدثنا وهب بن جرير. حدثنا أيب قال: -190

 عن أنس بن مالك قال:« 5»مسعت محيد صيقول( أو قال حدثين محيد قال وهب: وكان صديقا له 
__________ 

لبخاري ِف خلق األفعال ( إمساعيل بن موسى: صدوق رمي ابلرفض، من الطبقة العاشرة، خرج له ا1ص
 وأبو داود وابن ماجه.

 ( سعد بن عبد الرمحن بن عوف الزهري املدين، ثقة عابد، من الطبقة اخلامسة. روى له اجلماعة.2ص
والبخاري ِف االطعمة ومسلم فيه وابو داود فيه برقم  1845( أخرجه الرتمذي ِف األطعمة برقم 3ص

 ولكنه أكرب منه.وابن ماجه. والقثاء يشبه اخليار  3835
والنسائي  3836وابو داود ِف االطعمة برقم  1844( وأخرجه الرتمذي ِف األطعمة برقم 4ص

 خمتصرا.
 ( أي كان محيد صديقا جلرير.5ص

 (1/121ص

 



 « .2« »والر طب« 1»رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َيمع بني اخلربز »
حدثنا عبد هللا بن يزيد بن « 3»العزيز الرملي حدثنا حممد بن ُيىي. حدثنا حممد بن عبد  -191

 عن عروة عن عائشة رضي هللا عنها:« 5»عن حممد بن إسحاق عن يزيد بن رومان « 4»الصلت 
 « .6« »أن النيب صلى هللا عليه وسلم أكل البطيخ ابلرطب»

ثنا حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس/ ح/ وحدثنا إسحاق بن موسى حدثنا معن. حد -192
 مالك عن سهيل بن أيب صاحل عن أيب هريرة قال:

كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فإذا أخذه رسول هللا »
لنا ِف صاعنا وِف « 7»صلى هللا عليه وسلم قال: اللهم ابرك لنا ِف مثاران وابرك لنا ِف مدينتنا وابرك 

وإين أدعوك « 8»اهيم عبدك وخليلك ونبيك وإين عبدك ونبيك وإنه دعاك ملكة مد ان، اللهم إن ابر 
« يراه فيعطيه ذلك الثمر« 9»للمدينة مبثل ما دعاك به ملكة ومثله معه قال: ُث يدعو أصغر وليد 

«10. » 
__________ 

 ( اخلربز: هو بكسر اخلاء البطيخ وهو معرب عن الفارسية.1ص
 « .اجلامع الصغري»( أخرجه امحد والنسائي 2ص
( حممد بن عبد العزيز الرملي: نسبة إىل الرملة ِف الشام. قال يعقوب الفسوي: حافظ ولينه غريه 3ص

 خرج له البخاري والنسائي.
 ( عبد هللا بن يزيد بن الصلت: القاهري موىل الزبري، قال جرير بن حازم: ثقة. خرج له النسائي.4ص
 ذهيب: واه وقال أبو حامت: مرتوك. خرج له اجلماعة.( يزيد بن رومان: املدين قال ال5ص
فيقول »وزاد  3836وابو داود ِف االطعمة برقم  1844( أخرجه الرتمذي ِف االطعمة برقم 6ص

 وأخرجه النسائي خمتصرا.« نكسر حر  هذا بربد هذا، وبرد هذا حبر هذا
 كفاية لكثري سكاهنا/ وهللا أعلم/.  ( بربكة دعاء النيب صلى هللا عليه وسلم هلا كان ِف قليل مثارها7ص
.  37( قال تعاىل ِف سورة ابراهيم 8ص رَبىنا إِّين ِّ َأْسَكْنُت مِّْن ُذر ِّيىيتِّ بِّواٍد َغرْيِّ ذِّي َزرٍْع عِّْنَد بَ ْيتَِّك اْلُمَحرىمِّ

 قْ ُهْم مَِّن الثىَمراتِّ َلَعلىُهْم َيْشُكُروَن.رَبىنا لُِّيقِّيُموا الصىالَة فَاْجَعْل َأْفئَِّدًة مَِّن النىاسِّ هَتْوِّي إِّلَْيهِّْم َواْرزُ 
 ( الوليد: ولد. أي يدعو أصغر طفل.9ص
وابن ماجه ِف  1373ومسلم ِف احلج برقم  1451( أخرجه الرتمذي ِف الدعوات برقم 10ص

وإيثار احلج بذلك لشدة فرحهم به أو لتكون مناسبة بني الباكورة ِف الرطب  3929األطعمة برقم 
 منهم أقرب العهد ابخللق واالَياد/ وهللا أعلم/.والصغار 



 (1/122ص

 

عن حممد بن إسحاق عن أيب « 1»حدثنا حممد بن محيد الرازي. حدثنا إبراهيم بن املختار  -193
 بنت معوذ بن عفراء قالت:« 3»عن الربيع « 2»عبيد بن حممد بن عمار بن ايسر 

وكان صلى هللا « 6»من قثاء زغب « 5»أجر بقناع من رطب وعليه « 4»بعثين معاذ بن عفراء »
فمأل يده منها « 8»قد قدمت عليه من البحرين « 7»عليه وسلم ُيب القثاء فأتيته به وعنده حلية 

 « .10« « »9»فأعطانيه 
حدثنا علي بن حجر حدثنا شريك عن عبد هللا بن حممد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن  -194

 عفراء قالت:
لى هللا عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب. فأعطاين ملء كفه حليا أو قالت أتيت النيب ص»

 « .11« »ذهبا
__________ 

 ( إبراهيم بن خمتار: ضعفوه، من الطبقة الثامنة، خرج له البخاري ِف اترخيه وابن ماجه.1ص
 و سلمة.( حممد بن عمار بن ايسر: قيل مقبول، من الطبقة الرابعة. خرج له االربعة. وهو أخ2ص
( بتشديد الراء املضمومة وفتح الباء، وبتشديد الياء املكسورة. الصحابية األنصارية، ومعوذ بضم 3ص

امليم وفتح العني وكسر الواو، والربيع ِمن ابيع النيب صلى هللا عليه وسلم حتت الشجرة بيعة الرضوان 
بن هشام عدو هللا يوم بدر، وِف روى عنها أهل املدينة، وأبوها معوذ هو أحد الذين قتلوا أاب جهل 

البخاري ِف اجلهاد والطب. عنها قالت صكنا نغزوا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نسقي القوم 
 .344/ 2وخندمهم ونرد القتلى واجلرحى إىل املدينة( / من هتذيب االمساء واللغات للنووي 

، ومت أمر قتله على يد ابن مسعود ( وهو عمها، واشرتك هو وأخوه معوذ ِف قتل أيب جهل ببدر4ص
 وهو جمروح مطروح يتكلم حَّت قال له صلقد رقيت مرقى عاليا اي رويعي الغنم( .

( القناع: الطبق الذي يؤكل فيه، وقوله صأجر( بفتح اهلمزة وسكون اجليم، أي وعلى القناع أجر، 5ص
 وهو مجع جرو، وهو الصغري من كل شيء حيواان كان أو غريه.

ب: بضم الزاي وسكون الغني مجع أزغب من الزغب بفتحتني، وهو صغار الريش أول ( الزغ6ص
 طلوعه أشبه ما يكون على القثاء الصغرية ِما يشبه أطراف الريش أول طلوعه.

 ( احللية ابلكسر فسكون اسم ملا يتزين به من نقد أو غريه.7ص
 ( أي من خراج البحرين.8ص



إجراء للضمري « أعطانيه»لم وفيه مناسبة احللية للمرأة وِف ( وهذا من سخائه صلى هللا عليه وس9ص
 املنفصل جمرى املتصل واألصل أعطاين إايه.

 ( أخرجه الطرباين/ اجلامع الصغري/ القسم املتعلق ابلقثاء.10ص
 ( أنظر ختريج احلديث السابق.11ص

 (1/123ص

 

 ابب ما جاء ِف صفة شراب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -30
حدثنا ابن أيب عمر. حدثنا سفيان عن معمر عن الزهريي عن عروة عن عائشة رضي هللا  -195

 عنها قالت:
 « .1« »كان أحب الشراب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم احللو البارد»

عن عمر/ هو ابن « 2»حدثنا أمحد بن منيع. حدثنا إمساعيل بن إبراهيم. حدثنا علي بن زيد  -196
 عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال:« 3»أيب حرملة 

دخلت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أان وخالد بن الوليد على ميمونة، فجاءتنا إبانء من ل ن »
فشرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان على ميينه وخالد عن مشاله فقال يل الشربة لك، فان 

أحدا، ُث قال رسول هللا صلى هللا « 4»رك شئت آثرت هبا خالدا، فقلت ما كنت ألوثر على سؤ 
عليه وسلم: من أطعمه هللا طعاما فليقل اللهم ابرك لنا فيه وأطعمنا خريا منه، ومن سقاه هللا عز وجل 

لبنا فليقل اللهم ابرك لنا فيه وزدان منه. ُث قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ليس شيء 
 « .5« »لل نَيزىء مكان الطعام والشراب غري ا

__________ 
 وهو ِما تفرد به. 1897( وأخرجه الرتمذي ِف االشربة برقم 1ص
( علي بن زيد بن عبد هللا بن زهري بن عبد هللا بن جدعان البصري، وهو أحد احلفاظ ابلبصرة 2ص

 ه  خرج له البخاري ِف األدب واخلمسة.« 131»قال الدارقطين ال يزال عندي فيه لني توِف سنة 
 عمر بن أيب حرملة: من الطبقة الرابعة خرج هلا أبو داود والنسائي. (3ص
 ( السؤر: املراد به ما بقي ِف االانء بعد شرب النيب صلى هللا عليه وسلم.4ص
أيت النيب صلى هللا »خمتصرا. وِف الباب عن أنس  3426( وأخرجه ابن ماجه ِف األشربة برقم 5ص

 ب وعن يساره ابو بكر وعنعليه وسلم بقدح ل ن قد شيب مباء فشر 
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قال أبو عيسى هكذا روى سفيان بن عيينه هذا احلديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة 
رضي هللا عنها. ورواه عبد هللا بن املبارك وعبد الرزاق وغري واحد عن معمر عن الزهري عن النيب 

ن عائشة. وهكذا روى يونس وغري واحد عن صلى هللا عليه وسلم مرسال ومل يذكروا فيه عن عروة ع
 الزهري عن النيب صلى هللا عليه وسلم مرسال.

قال أبو عيسى إمنا أسنده ابن عيينة من بني الناس قال أبو عيسى وميمونة بنت احلارث زوج النيب 
 صلى هللا عليه وسلم هي خالة ابن الوليد وخالة ابن عباس وخالة يزيد بن األصم رضي هللا عنهم.

واختلف الناس ِف رواية هذا احلديث عن علي بن زيد بن جدعان فروى بعضهم عن علي بن زيد عن 
عمر بن أيب حرملة وروى شعبة عن علي بن زيد فقال عن عمرو بن حرملة والصحيح عمر بن أيب 

 حرملة.
__________ 

لنسائي. أبو داود ِف أخرجه الستة إال ا« ميينه أعرايب، فأعطى االعرايب فضله وقال األمين فاألمين
. وعن سهل بن سعد عند 2029. ومسلم برقم 1894. والرتمذي برقم 3725االشربة برقم 

 الشيخني.
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 ابب ما جاء ِف صفة شرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -31
حدثنا أمحد بن منيع. حدثنا هشيم. حدثنا عاصم األحول وغريه عن الشعيب عن ابن عباس  -197
 هللا عنهما:رضي 

 « .1« »أن النيب صلى هللا عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم»
عن عمرو بن شعيب « 2»حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا حممد بن جعفر عن حسني املعلم  -198

 قال:« 3»عن أبيه عن جده 
 « .4« »رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا»

قال حدثنا ابن املبارك. عن عاصم األحول عن الشعيب. عن ابن حدثنا علي بن حجر.  -199



 عباس رضي هللا عنهما قال:
 « .5« »سقيت النيب صلى هللا عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم»

__________ 
 2027والبخاري ِف احلج واالشربة ومسلم برقم  1883( أخرجه الرتمذي ِف االشربة برقم 1ص

 اجه ِف االشرب.والنسائي ِف احلج وابن م
 ( حسني بن املعلم: بن الذكوان، ثقة رمبا وهم. خرج له اجلماعة.2ص
( عمرو بن شعيب: قال البخاري: رأيت أمحد وابن املديين وإسحاق وعامة أصحابنا ُيتجون به. 3ص

ه . وأبوه: شعيب بن حممد بن عبد هللا بن عمرو بن العاص: صدوق ثبت من « 118»مات سنة 
ة. خرج له البخاري واألربعة وجده: عبد هللا بن عمرو: الصحايب ابن الصحايب ابن الطبقة الثالث

 الصحابية كان أكثر تلقيا وأخذا للعلم عن املصطفى من أبيه.
. واحلديث يدل على جواز الشرب قائما وقاعدا. / 1884( أخرجه الرتمذي ِف االشربة برقم 4ص

 وهللا أعلم/.
 ( انظر ختريج احلديث السابق.5ص
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قاال حدثنا ابن الفضيل « 1»وحممد بن طريف الكوِف  -حممد بن العالء -حدثنا ابو كريب -200
 بن سربة قال:« 4»عن النزال « 3»عن عبد امللك بن ميسرة « 2»عن االعمش 

فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض « 5»أتى علي  رضي هللا عنه بكوز من ماء وهو ِف الرحبة »
« 6»وجهه وذراعيه ورأسه، ُث شرب منه وهو قائم ُث قال: هذا وضوء من مل ُيدث  واستنشق ومسح

 « .7« »هكذا رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فعل
عن « 9»قاال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد « 8»حدثنا قتيبة بن سعيد ويوسف بن محاد  -201

 عن أنس بن مالك رضي هللا عنه:« 10»أيب عاصم 
__________ 

ه  خرج له مسلم وأبو داود وابن « 242»( حممد بن طريف الكوِف: أبو جعفر، ثقة، توِف سنة 1ص
 ماجه.

 ه . خرج له اجلماعة.« 148»( األعمش: سليمان بن مهران الكوِف، أحد األعالم، توِف سنة 2ص



 ( عبد امللك بن ميسرة: الكوِف، ثقة من الطبقة الرابعة. خرج له الستة.3ص
املفتوحة وتشديد الزاي: اهلاليل الكوِف له صحبة، خرج له اجلماعة غري : بتشديد النون ( النزال4ص

 مسلم.
 ( مكان ِف الكوفة أو رحبة املسجد بفتح الراء واحلاء، وقد تسكن وهي املكان املتسع.5ص
 ( هذا الوضوء هو الوضوء اللغوي واملراد به التنظيف.6ص
أمحد. وذكر هذا احلديث هنا لورود قوله والبخاري و  3718( وأخرجه ابو داود ِف االشربة برقم 7ص
أن شربه صلى هللا عليه وسلم قائما  195/ 13وِف شرح مسلم للنووي « . شرب وهو قائم»

 للجواز وما ورد من النهي عن الشرب قائما، فمحمول على التنزيه مجعا بني األحاديث.
 ه .« 245»توِف سنة ( يوسف بن محاد: ثقة خرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه 8ص
( عبد الوارث بن سعيد: بن ذكوان البصري، احلافظ، كان فصيحا معراب مفوها ثبتا صاحلا، رمي 9ص

 ه .« 180»ابلقدر. توِف سنة 
 ( البصري قيل امسه مثامه وقيل خالد بن عبيد العتكي، روى له مسلم وأبو داود والنسائي.10ص
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 « .1« »كان يتنفس ِف االانء ثالاث إذا شرب، ويقول هو أمرأ وأروى  أن النيب صلى هللا عليه وسلم»
عن أبيه عن ابن « 2»حدثنا علي بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين بن كريب  -202

 عباس رضي هللا عنهما:
 « .3« »أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتني»

عن عبد الرمحن بن أيب « 4»عن يزيد بن يزيد بن جابر  حدثنا ابن أيب عمر. حدثنا سفيان -203
 قالت:« 6»عن جدته كبشة « 5»عمرة 

« 8»معلقة قائما، فقمت إىل فيها « 7»دخل علي  النيب صلى هللا عليه وسلم فشرب من ِف قربة »
 « .9« »فقطعته
نصاري عن حدثنا حممد بن بشار. حدثنا عبد الرمحن بن مهدي. حدثنا عزرة ابن اثبت اال -204

 مثامة بن عبد هللا قال:
__________ 

 3727، وأبو داود برقم 2028ومسلم برقم  1885( أخرجه الرتمذي ِف االشربة برقم 1ص



 والنسائي، ومعىن أمرأ: أي أسوغ.
( رشدين بن كريب: العباسي، قال البخاري: رشدين هذا منكر احلديث. وأبوه كريب بن أيب 2ص

 ه . خرج له اجلماعة.« 98»ابن عباس. قال الذهيب: وثقوه. توِف سنة  مسلم اهلامشي املدين موىل
وعن ابن عباس عنه الرتمذي  3417وابن ماجه برقم  1887( أخرجه الرتمذي ِف االشربة برقم 3ص

قال ال تشربوا واحدا كشرب البعري ولكن اشربوا مثىن »عن النيب صلى هللا عليه وسلم  1886برقم 
 « .شربتم وامحدوا إذا أنتم رفعتم وثالث ومسوا إذا أنتم

ه  خرج له مسلم وأبو « 133»( يزيد بن يزيد بن جابر: الدمشقي، كان ثقة صاحلا. توِف سنة 4ص
 داود والنسائي.

( عبد الرمحن بن أيب عمرة: األنصاري البخاري القاضي، قيل ولد ِف عهد املصطفى وليس له 5ص
 صحبة. خرج له اجلماعة.

 االنصارية أخت حسان هلا صحبة. ( كبشة بنت اثبت6ص
 ( أي من فم قربة، والقربة، جلد مدبوغ يوضع فيه املاء.7ص
 ( قامت إىل فم القربة فقطعته.8ص
تبتغي بركة »وزاد  1423وابن ماجه ِف االشربة برقم  1893( وأخرجه الرتمذي ِف االشربة برقم 9ص

 « .موضع فم الرسول صلى هللا عليه وسلم
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نس بن مالك يتنفس ِف االانء ثالاث. وزعم أنس أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يتنفس ِف كان أ»
 « .1« »االانء ثالاث

عن « 2»حدثنا عبد هللا بن عبد الرمحن. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكرمي  -205
 الرباء بن زيد ابن ابنة أنس بن مالك عن أنس بن مالك:

وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم « 3»عليه وسلم دخل على أم سليم  أن النيب صلى هللا»
 « .5« « »4»فقامت أم سليم إىل رأس القربة فقطعتها 

حدثتنا عبيدة « 7»حدثنا إسحاق بن حممد الفروي « . 6»حدثنا أمحد بن نصر النيسابوري  -206
 « .9»عن عائشة بنت سعد بن أيب وقاص عن أبيها « 8»بنت انئل 

 « .10« »أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يشرب قائما»



 قال أبو عيسى: وقال بعضهم عبيدة بنت انبل.
__________ 

 ( انظر ختريج احلديث السابق.1ص
 ه  خرج له اجلماعة. 127( عبد الكرمي: بن مالك احلضرمي كان حافظا مكثرا توِف سنة 2ص
 ( وهي أم أنس بن مالك.3ص
 طعته.( ِف نسخة فق4ص
 .1892( أخرجه أمحد، وأشار اليه الرتمذي بعد حديث 5ص
 ه .« 245»( أمحد بن نصر: بن زايد القرشي النيسابوري املقرىء أحد األئمة الزهاد. توِف سنة 6ص
( إسحاق بن حممد الفروي: قال أبو حامت: صدوق رمبا لقن لذهاب بصره، وقال مرة مضطرب. 7ص

 ه . خرج له البخاري. «220»ووهاه أبو داود توِف سنة 
( عبيدة بنت انئل: من الطبقة السابعة، خرج هلا املصنف قال صاحب التهذيب: ذكرها ابن حبان 8ص

 ِف الثقات.
( عائشة بنت سعد بن وقاص: الزهرية املدنية، ثقة من الرابعة، عمرت حَّت أدركها مالك. توفيت 9ص

عد بن أيب وقاص أحد العشرة املبشرين ه . خرج هلا البخاري وأبو داود. وأبوها س« 117»سنة 
 ابجلنة وآخرهم موات، وأول من رمى بسهم ِف سبيل هللا، شهد املشاهد كلها، يقال له فارس االسالم.

 .195/ 8والشوكاين ِف نيل االوطار  1883( أشار اليه الرتمذي ِف االشربة بعد حديث 10ص
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  عليه وسلمابب ما جاء ِف تعطر رسول هللا صلى هللا -32
 وغري واحد، قالوا: حدثنا أبو أمحد الزبريي.« 1»حدثنا حممد بن رافع  -207

 عن أبيه قال:« 4»عن موسى بن أنس بن مالك « 3»عن عبد هللا بن املختار « 2»حدثنا شيبان 
 « .6« »يتطيب منها« 5»كان لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم سك ة »

نا عبد الرمحن بن مهدي. حدثنا عزرة بن اثبت عن مثامة بن عبد حدثنا حممد بن بشار. حدث -208
 هللا قال:

« كان أنس بن مالك ال يرد الطيب. وقال أنس إن النيب صلى هللا عليه وسلم كان ال يرد الطيب»
«7. » 



__________ 
ديث. ( حممد بن رافع: الزاهد احلافظ، قال النسائي: ثقة مأمون. كان مهيبا كبري القدر كثري احل1ص

 ه  خرج له اجلماعة اال القزويين. 245توِف سنة 
ه . خرج له أبو  235( شيبان: بن فروخ أبو حممد بن أيب شيبة، قال أبو زرعة: صدوق. توِف سنة 2ص

 داود وأكثر عنه مسلم.
 ( عبد هللا بن خمتار: البصري ال أبس به، قال ابن معني ثقة. خرج له اجلماعة إال البخاري.3ص
 بن أنس بن مالك: قاضي البصرة ثقة. ( موسى4ص
( سكة: بضم السني وتشديد الكاف، وهي طيب أسود خيلط ويعرك ويرتك وتظهر رائحته كلما 5ص

مضى عليه الزمن. وُيتمل أن تكون وعاء يوضع فيه الطيب، وهو الظاهر. ويتأكد التعطر للمسلم ِف 
 فل وقراءة القرآن، والعلم والذكر.يوم اجلمعة والعيدين وعند االحرام وحضور اجلماعة واحملا

 .4162ح  2ب  27( أخرجه ابو داود ِف كتاب الرتجل ابب ِف استحباب الطيب ك 6ص
 .2791( أخرجه امحد والبخاري والنسائي والرتمذي ِف األدب برقم 7ص
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أبيه  عن عبد هللا بن مسلم بن جندب عن« 1»حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ابن أيب فديك  -209
 عن ابن عمر قال:« 2»
 « .3« »قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ثالث ال ترد: الوسائد و صالدهن( والل ن»

عن سفيان عن اجلريري عن أيب « . 4»حدثنا حممود بن غيالن. حدثنا أبو داود احلفري  -210
 عن أيب هريرة قال:« . 5»نضرة عن رجل 

م طيب الرجال ما ظهر رُيه وخفي لونه وطيب الن ساء ما ظهر قال رسول هللا صلى هللا عليه وسل»
 « .6« »لونه وخفي رُيه

وحدثنا علي  بن حجر أنبأان إمساعيل بن إبراهيم عن اجلريري عن أيب نضرة عن الطفاوي عن أيب هريرة 
 رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم مثله مبعناه.

__________ 
 بن إمساعيل بن أيب فديك. قال الذهيب: صدوق وهو شيخ الشافعي. ( ابن أيب فديك: حممد1ص
( عبد هللا بن مسلم بن جندب: اهلذيل املدين املقرىء، قال أبو زرعة: ال أبس به من الطبقة الثالثة. 2ص



خرج له املؤلف فقط. وأبوه: مسلم بن جندب: املدين القاضي، ثقة فصيح، من الطبقة الثالثة خرج 
 خلق األعمال عن أبيه.له البخاري ِف 

وهو ِما تفرد به املراد ابلدهن الطيب واملعىن أن إكرام  2791( أخرجه الرتمذي ِف األدب برقم 3ص
الضيف هذه الثالثة هدية قليلة املنة فال ينبغي ان ترد. وِف نسخة بدل الل ن الطيب. وعند أيب داود 

 « .عليه طيب فال يردهمن عرض »يرفعه  4172ِف كتاب الرتجل عن أيب هريرة برقم 
( ابو داود احلفري: عمر بن سعد بن عبد هللا. قال ابن املديين: ال أعلم أين رأيت ابلكوفة أعلم 4ص

 منه. خرج له مسلم واألربعة.
( ِف نسخة بدله الطفاوي: نسبة لطفاوة حي من قيس غيالن. قال صاحب التقريب: شيخ أليب 5ص

 نضرة جمهول.
. وهذا احلديث املراد به خارج البيت وللمرأة أن تتطيب 2788ألدب رقم ( أخرجه الرتمذي ِف ا6ص

. 2789ِف بيتها مبا شاءت. وِف الباب عن عمران بن حصني مبعناه عند الرتمذي ِف األدب برقم 
 وللمرأة أن تتزين وتتعطر لزوجها مبا تشاء بل ندب الشارع لذلك.
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ن علي، قاال: حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حجاج وعمرو ب« 1»حدثنا حممد بن خليفة  -211
 قال:« 4»عن أيب عثمان النهدي « 3»عن حنان « 2»الصواف 

 « .5« »قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أعطي أحدكم الرُيان فال يرد ه فإنه خرج من اجلنة»
 ِف كتاب اجلرح قال أبو عيسى وال نعرف حلنان غري هذا احلديث وقال عبد الرمحن بن أيب حامت

والتعديل حنان األسدي من بين أسد بن شريك وهو صاحب الرقيق عم والد مسدد وروى عن أيب 
 عثمان النهدي وروى عنه احلجاج بن أيب عثمان الصواف، مسعت أيب يقول ذلك.

عن « 7»حدثنا أيب عن بيان « . 6»حدثنا عمر بن إمساعيل بن جمالد بن سعيد اهلمداين  -212
 قال:« 9»عن جرير بن عبد هللا « 8»أيب حازم قيس بن 

__________ 
ه . خرج له املصنف وابن خزمية واحملاملي  261( حممد بن خليفة: البصري الصريِف مات سنة 1ص

 وغريهم.
( حجاج الصواف: بن أيب ميسرة أو سامل الصواف أبو الصلت الكندي موالهم البصري، ثقة 2ص



 حافظ، خرج له الستة.
 األسدي، عم سرهد والد مسدد، من الطبقة السادسة. خرج له أبو داود. ( حنان:3ص
( بفتح النون املشددة من اليمن وامسه عبد الرمحن بن مل أدرك اجلاهلية وأسلم ِف عهد النيب 4ص

صلى هللا عليه وسلم ومل يلقه وهو ثقة ثبت مات سنة مخس وتسعني عن مائة وثالثني سنة، واحلديث 
 مرسل.

وِف اجلامع الصغري أخرجه أبو داود ِف مراسيله.  2792الرتمذي ِف األدب برقم ( أخرجه 5ص
 والرُيان هو كل نبت طيب الريح ومنه احلبق.

( عمر بن امساعيل بن جمالد بن سعيد اهلمداين: نزيل بغداد، أورده الذهيب ِف الضعفاء واملرتوكني. 6ص
بغداد، صدوق خيطىء. من الطبقة الثامنة. خرج من الطبقة العاشرة. وأبوه: امساعيل اهلمداين، نزيل 

 له البخاري.
 ( بيان: بن بشري الكوِف املؤدب، ثقة ثبت من اخلامسة. خرج له اجلماعة.7ص
( قيس بن أيب حازم: الكوِف، اتبعي كبري، هاجر إىل املصطفى ففاتته الصحبة بليايل، روى له 8ص

 لرواية عن العشرة.اجلماعة. اتفقوا على أنه تفرد من بني التابعني اب
( صحايب مشهور كان سيد قبيلة جبيلة وكان طويال جدا، ومفرطا ابجلمال حَّت لقب بيوسف هذه 9ص

انه صلى هللا عليه وسلم كلما رأى  228ه  وسيأيت ِف حديث رقم  51األمة؛ نزل الكوفة ومات سنة 
 جريرا تبسم.

 (1/132ص

 

فألقى جرير رداءه ومشى ِف إزار، فقال له خذ عرضت بني يدي عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه، »
رداءك، فقال عمر للقوم: ما رأيت رجال أحسن صورة من جرير اال ما بلغنا من صورة يوسف 

 « .الصديق عليه السالم

 (1/133ص

 

 ابب كيف كان كالم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -33
عن « 2»عن أسامة بن زيد « 1»حدثنا محيد بن مسعدة، البصري. حدثنا محيد األسود  -213



 الزهري عن عروة عن عائشة رضي هللا تعاىل عنها قالت:
ما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسرد كسردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكالم بني  فصل، »

 « .3« »ُيفظه من جلس إليه
 بن املثىن عن مثامة عن عبد هللا« 4»حدثنا حممد بن ُيىي. حدثنا أبو قتيبة/ مسلم بن قتيبة  -214

 عن أنس بن مالك قال:
 « .5« »كان رسول هللا صصلى هللا عليه وسلم( يعيد الكلمة ثالاث لتعقل عنه»

بن عبد الرمحن العجلي قال: حدثين رجل « 6»حدثنا سفيان بن وكيع. حدثنا مجيع بن عمر  -215
 من بين متيم من ولد أيب هالة زوج خدَية يكىن أاب

__________ 
( محيد األسود: األشعري البصري، صدوق يهم قليال، من الطبقة السابعة. خرج له البخاري 1ص

 والنسائي وابن ماجه.
ه . خرج له البخاري  153( أسامة بن زيد: املدين، قال النسائي وغريه: ليس ابلقوي توِف سنة 2ص

 ِف التاريخ واخلمسة.
ري ومسلم وابو داود ِف كتاب العلم ابب ِف والبخا 3643( أخرجه الرتمذي ِف املناقب برقم 3ص

 مبعناه. 3655ح  7ب  19سرد احلديث ك 
 ( مسلم بن قتيبة: اخلرساين، نزيل البصرة، صدوق من الطبقة التاسعة خرج له البخاري واألربعة.4ص
والبخاري ِف العلم  2724واالستئذان برقم  3644( وأخرجه الرتمذي ِف املناقب برقم 5ص

 واالستئذان.
 ( ِف نسخة عمرو.6ص

 (1/134ص

 

 عبد هللا عن أبن أليب هالة عن احلسن بن علي رضي هللا تعاىل عنهما قال:
سألت خايل هند بن أيب هالة وكان وصافا، فقلت صف يل منطق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، »

احة، طويل قال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم متواصل األحزان، دائم الفكرة، ليست له ر 
ويتكلم جبوامع الكلم،  « 1»السكت، ال يتكلم ِف غري حاجة، يفتتح الكالم وخيتمه صابسم هللا تعاىل( 

كالمه فصل، ال فضول وال تقصري، ليس ابجلاِف وال املهني، يعظم النعمة وإن دقت ال يذم منها شيئا 



كان هلا فإذا تعدى احلق مل يقم   وال ميدحه، وال تغضبه الدنيا وال ما« 2»غري أنه مل يكن يذم ذواقا 
لغضبه شيء حَّت ينتصر له وال يغضب لنفسه وال ينتصر هلا، إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب 
قلبها وإذا حتدث اتصل هبا، وضرب براحته اليمىن بطن إهبامه اليسرى، وإذا غضب أعرض وأشاح، 

 « « .3»الغمام وإذا فرح غض طرفه، جل  ضحكه التبسم، يفرت  عن مثل حب  
__________ 

 ( ِف نسخة وخيتمه ابشداقه.1ص
( الذواق: املأكول واملشروب أي كان صلى هللا عليه وسلم ميدح مجيع نعم هللا وال يشتغل مبذمتها 2ص

 قط.
 ( الغمام: السحاب وحب الغمام: هو الربد شبه به اسنانه البيض.3ص

 (1/135ص

 

 هللا عليه وسلم ابب ما جاء ِف ضحك رسول هللا صلى -34
عن مساك « 1»حدثنا أمحد بن منيع. حدثنا عباد بن العوام. أخربان احلجاج/ وهو ابن أرطأة  -216

 بن حرب عن جابر بن مسرة رضي هللا عنه قال:
، وكان ال يضحك إال تبسما، « 3»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم محوشة « 2»كان ِف ساق »

 « .5« « »4»لعينني وليس أبكحل فكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل ا
عن عبد هللا بن احلارث « 6»حدثنا قتيبة بن سعيد. أخربان ابن هليعة عن عبد هللا بن املغرية  -217

 رضي هللا عنه أنه قال:« 7»بن جزء 
 « .8« »ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم»

 «10»ثنا ُيىي بن اسحاق السيلحاين حد« 9»حدثنا أمحد بن خالد اخلالل  -218
__________ 

 ( احلجاج بن أرطأة: الكوِف القاضي، الفقيه، اتفقوا على حفظه وتدليسه وضعفه اجلمهور.1ص
 ( ِف نسخة ساقي.2ص
( أي دقه/ وِف املعجم الوسيط/ محش الرجل: كان دقيق الساقني وِف بعض النسخ ابخلاء 3ص

 واخلمش: اسم جلرح البشرة.
 كحل بفتحتني سواد ِف اجفان العني خلقة.( ال4ص



 .3648( أخرجه الرتمذي ِف املناقب برقم 5ص
 ( عبد هللا بن املغرية: صدوق من الطبقة الرابعة. خرج له ابن ماجه.6ص
 ( عبد هللا بن احلارث بن جزء: صحايب، سكن مصر، خرج له ابو داود وابن ماجه.7ص
 وهو ِما تفرد به. 3645( أخرجه الرتمذي ِف املناقب برقم 8ص
ه . روى له  247( أمحد بن خالد اخلالل: البغدادي، ثقة، من طبقة أمحد بن حنبل. توِف سنة 9ص

 النسائي.
 ه  خرج له مسلم واألربعة. 220( ُيىي بن إسحاق السيلحاين: صدوق، ثقة، حافظ. توِف سنة 10ص

 (1/136ص

 

 بن احلارث رضي هللا عنه قال: حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أيب حبيب عن عبد هللا
 « .1« »ما كان ضحك رسول هللا صصلى هللا عليه وسلم( إال تبسما»

 قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث ليث بن سعد.
حدثنا أبو عمار/ احلسني بن حريث. حدثنا وكيع. حدثنا األعمش عن املعرور بن سويد  -219

 عن أيب ذر رضي هللا عنه قال:« 2»
ول هللا صصلى هللا عليه وسلم( : إين ألعلم أول رجل يدخل اجلنة وآخر رجل خيرج من النار. قال رس»

يؤتى ابلرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وخيبأ عنه كبارها فيقال له: عملت يوم كذا  
نة فيقول كذا وكذا وهو مقر  ال ينكر وهو مشفق من كبارها فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حس

إن يل ذنواب ال أراها ههنا. قال أبو ذر: فقد رأيت رسول هللا صصلى هللا عليه وسلم( ضحك حَّت 
 « .3« »بدت نواجذه

عن بيان عن قيس بن « 5»حدثنا زائدة « 4»حدثنا أمحد بن منيع. حدثنا معاوية بن عمرو  -220
 أيب حازم عن جرير بن عبد هللا رضي هللا عنه قال:

 « .6« »سول هللا صصلى هللا عليه وسلم( منذ أسلمت وال رآين إال ضحكما حجبين ر »
__________ 

 .3645( وأخرجه الرتمذي ِف املناقب برقم 1ص
 ( املعرور بن سويد: أبو أمية، ثقة من الطبقة الثانية، خرج له اجلماعة.2ص
الباب عن ابن وِف  190ومسلم ِف االميان برقم  2599( أخرجه الرتمذي ِف صفة جهنم برقم 3ص



 187والبخاري ِف صفة اجلنة والتوحيد ومسلم ِف االميان برقم  2598مسعود عند الرتمذي برقم 
 .4339وابن ماجه ِف الزهد برقم 

ه  خرج له  214( معاوية بن عمرو: البغدادي، ثقة، كان شجاعا ال يبايل بلقاء عشرين، توِف سنة 4ص
 الستة.

ه  خرج  261وِف، ثقة حجة، صاحب سنن، توِف عزاب ابلروم سنة ( زائدة: بن قدامة الثقفي، الك5ص
 له اجلماعة.

وابن  2475والبخاري ومسلم ِف فضائل جرير برقم  3822( أخرجه الرتمذي ِف املناقب برقم 6ص
 .159ماجه ِف املقدمة برقم 

 (1/137ص

 

بن أيب خالد عن  حدثنا أمحد بن منيع. حدثنا معاوية بن عمرو. حدثنا زائدة عن إمساعيل -221
 قيس عن جرير قال:

 « .1« »ما حجبين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال رآين منذ أسلمت إال تبسم»
« 2»حدثنا هناد بن السري. حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماين  -222

 عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال:
عليه وسلم: إين ألعرف آخر أهل النار خروجا، رجل خيرج منها زحفا قال رسول هللا صلى هللا »

فيقال له انطلق فادخل اجلنة. قال: فيذهب ليدخل اجلنة فيجد الناس قد أخذوا املنازل، فريجع 
 فيقول: اي رب قد أخذ الناس املنازل.

 فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول: نعم. قال فيقال له متن .
 ىن. فيقال له فان لك الذي متنيت وعشرة أضعاف الدنيا.قال فيتم

قال: فيقول: تسخر يب وأنت امللك. قال فلقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ضحك حَّت 
 « .3« »بدت نواجذه

 قال:« 4»حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق عن علي  بن ربيعة  -223
 ه أتى بدابة لريكبها، فلما وضع رجله ِفشهدت عليا رضي هللا عن»

__________ 
( البخاري ِف اجلهاد واملغازي والدعوات، وِف ذكر جرير واألدب. ومسلم ِف الفضائل برقم 1ص



 159وابن ماجه ِف املقدمة برقم  3822وأبو داود ِف اجلهاد والرتمذي ِف املناقب برقم  2475
اخلليل فضرب ِف صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاداي  ولقد شكوت اليه اين ال أثبت على»وزادوا 
 « .مهداي

( عبيدة السلماين: عبيدة بن عمرو بن قيس الكوِف، أسلم ِف حياة املصطفى قال ابن عيينه: كان 2ص
 ه . 72يوازي شرُيا ِف العلم والقضاء، توِف سنة 

جلنة وِف التوحيد ومسلم والبخاري ِف صفة ا 2598( أخرجه الرتمذي ِف كتاب صفة جهنم برقم 3ص
 والنواجذ: هي األضراس. 4339وابن ماجه ِف الزهد برقم  186ِف االميان برقم 

 ( علي بن ربيعة: ثقة من كبار الطبقة الثالثة، خرج له الستة.4ص

 (1/138ص

 

 الركاب قال بسم هللا: فلما استوى على ظهرها قال احلمد هلل. ُث قال:
َقلُِّبوَن ُسْبحاَن الىذِّي َسخىَر لَ  ُث قال: احلمد هلل ثالاث. « . 1»نا هذا َوما ُكنىا لَُه ُمْقرِّنِّنَي َوإِّانى إِّىل رَب ِّنا َلُمن ْ

وهللا أكرب ثالاث. سبحانك إين ظلمت نفسي، فاغفر يل فانه ال يغفر الذنوب إال أنت، ُث ضحك 
 عليه وسلم صنع  فقلت له: من أي شيء ضحكت اي أمري املؤمنني؟ قال رأيت رسول هللا صلى هللا

كما صنعت، ُث ضحك فقلت: من أي شيء ضحكت اي رسول هللا؟ قال: إن ربك ليعجب من 
 « .3« « »2»عبده إذا قال: رب  اغفر يل ذنويب، يعلم أنه ال يغفر الذنوب أحد غريه 

عن « 4»حدثنا حممد بن بشار. حدثنا حممد بن عبد هللا االنصاري. حدثنا عبد هللا بن عون  -224
 قال:« 6»عن عامر بن سعد « 5»حممد بن حممد بن األسود 

 حَّت بدت نواجذه.« 8»لقد رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم ضحك يوم اخلندق « 7»قال سعد »
« 10»وكان سعد راميا، وكان الرجل « 9»قال: قلت كيف كان ضحكه قال: كان رجل معه ترس 

د بسهم، فلما رفع رأسه رماه، فلم خيطىء هذه منه يقول. كذا وكذا ابلرتس يغطي جبهته. فنزع له سع
 وانقلب الرجل« يعين جبهته»

__________ 
من سورة الزخرف. ومعىن سخر لنا هذا: أي ذلل لنا هذا املركب الصعب وجعله  13( اخآية 1ص

أي منقادا لنا، وما كنا له مقرنني: أي مطيقني، من أقرن الشيء: أطاقه وقوي عليه، كأنه صار له قران 
 مثله ِف الشدة وقال بعض الشراح: أي ما كنا مطيقني قهره واستعماله لو مل يسخره هللا لنا.



 ( ِف بعض النسخ صأحد غريي(2ص
والنسائي وامحد ِف  3443والرتمذي ِف الدعوات برقم  2602( أبو داود ِف اجلهاد برقم 3ص

 املسند.
 ه  خرج له اجلماعة. 151وىف سنة ( عبد هللا بن عون: البصري، أحد األعالم الورعني، ت4ص
 ( حممد بن حممد بن االسود: الزهري، مستور من الطبقة السادسة، خرج له املصري فقط.5ص
 ه . خرج له الستة. 104( عامر بن سعد: بن أيب وقاص الزهري، املدين مات سنة 6ص
 ( أي سعد بن أيب وقاص وهو أحد العشرة املبشرين ابجلنة.7ص
ان ِف السنة اخلامسة اهلجرية، واخلندق حفر حول املدينة ابستشارة سلمان ( يوم اخلندق ك8ص

 الفارسي.
 ( الرتس: وهو ما يسترت به حال احلرب وِف رواية صقوس( بدل ترس.9ص
 ( هذا من كالم سعد، واملراد ابلرجل أحد املقابلني لسعد ِف اخلندق من االعداء.10ص

 (1/139ص

 

لى هللا عليه وسلم حَّت بدت نواجذه. قال: قلت من أي شيء فضحك النيب ص« . 1»وشال برجله 
 « « .2»ضحك قال. من فعله ابلرجل 

__________ 
 ( أي انقلب الرجل وصار أعاله أسفله وقوله وشال برجله أي سقط على عقبه ورفع رجله.1ص
سه مل ( ضحكه صلى هللا عليه وسلم من قتل سعد هلذا الرجل الكافر، واصابته احملكمة وأن تر 2ص

 ينفعه.

 (1/140ص

 

 ابب ما جاء ِف صفة مزاح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -35
حدثنا حممود بن غيالن. حدثنا أبو اسامة عن شريك عن عاصم األحول. عن أنس بن  -225
 مالك.

 قال حممود قال أبو أسامة: يعين ميازحه« . 1« »أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال له: اي ذا األذنني»



«2. » 
عن أنس بن مالك رضي « 3»حدثنا هناد بن السري. حدثنا وكيع عن شعبة عن أيب التياح  -226

 هللا عنه قال:
اي أاب عمري ما « : 4»إن كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليخالطنا حَّت يقول ألخ يل صغري »

 « .5« »فعل الن غري
__________ 

وأبو داود ِف االدب برقم  3831وِف املناقب برقم  1993( أخرجه الرتمذي ِف الرب برقم 1ص
 ِف ابب املزاح. 5002

( املزاح: بكسر امليم االنبساط مع الغري من غري تنقيص أو حتقري له واملزاح املنهي عنه هو الذي 2ص
فيه افراط ويداوم عليه فانه يورث كثرة الضحك وقسوة القلب، ويوجب االحقاد ويسقط املهابة 

 والوقار.
ه  خرج له  120أبو التياح: يزيد بن محيد الضبعي، أحد األئمة الثقات العابدين، توِف سنة  (3ص

 اجلماعة.
( أخ ألم وهو ابن أيب طلحة زيد بن سهل األنصاري أمهما أم سليم بنت ملحان وأبو عمري مات 4ص

 صغريا ِف حياة النيب صلى هللا عليه وسلم.
 333وِف الصالة ابب الصالة على البسط برقم  1990( أخرجه الرتمذي ِف الرب برقم 5ص

ومسلم ِف الصالة واالستئذان وِف  3720والبخاري ِف كتاب األدب وابن ماجه ِف االدب برقم 
والنسائي ِف اليوم والليلة. والنغري: بضم  2150فضائل النيب صلى هللا عليه وسلم وِف االدب برقم 

 وهو طائر صغري مجعه نغران،النون تصغري النغر/ بضم النون وفتح الغني/ 

 (1/141ص

 

قال أبو عيسى: وفقه هذا احلديث أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان ميازح وفيه أنه كىن غالما 
صغريا. فقال له اي أاب عمري، وفيه أنه ال أبس أن يعطى الصيب الطري ليلعب به وإمنا قال له النيب صلى 

ن غري؟ ألنه كان له نغري يلعب به، فمات فحزن الغالم عليه هللا عليه وسلم اي أاب عمري، ما فعل ال
 فمازحه النيب صلى هللا عليه وسلم فقال اي أاب عمري: ما فعل النغري؟

 « .1»حدثنا عباس بن حممد الدوري. حدثنا علي بن احلسن بن شقيق  -227



 ة رضي هللا تعاىل عنه قال:أنبأان عبد هللا بن املبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد املقربي. عن أيب هرير 
 « .2« »قالوا اي رسول هللا إنك تداعبنا. فقال: نعم غري أين ال أقول إال حقا»

 عن محيد عن أنس بن مالك.« 3»حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا خالد بن عبد هللا  -228
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. فقال: إين حاملك على ولد انقة.« 4»أن رجال استحمل »

__________ 
وِف احلديث: خمالطة الرجل خمدومه وصاحبه ودخوله إايه وان كان عاملا أو إماما وفيه كنية من مل يولد 

له أو التسمي ابسم بصورة الكنية وفيه التصغري للمرء أو للشيء إذا مل يكن على طريق التحقري. وفيه 
جواز لعب الصيب ابلعصفور ومتكني الويل أن صيد املدينة غري حمرم وفيه جواز املزاح فيما ليس امثا و 

إايه من ذلك وجواز السجع ابلكالم احلسن بال كلفة، ومالطفة الصبيان وأتنيسهم وبيان ما كان عليه 
النيب صلى هللا عليه وسلم من حسن اخللق وكرم الشمائل والتواضع وزايرة األهل ألن أم سليم والدة 

 .129/ 14وشرح مسلم للنووي  137/ 2بن العريب أيب عمري هي من حمارمه/ راجع العارضة ال
ه . خرج  215( علي بن احلسن بن شقيق: املروزي، كان من حفاظ كتب ابن املبارك، توِف سنة 1ص

 له اجلماعة.
 وهو ِما تفرد به. 1991( اخرجه الرتمذي/ ِف الرب برقم 2ص
ه  وقيل غري ذلك خرج  179نة ( خالد بن عبد هللا: الواسطي املدين موالهم، ثقة عابد، توِف س3ص

 له الستة.
 ( أي سأله أن ُيمله على دابة.4ص

 (1/142ص

 

« 1« »فقال: اي رسول هللا ما أصنع بولد االبل؟ فقال صلى هللا عليه وسلم: هل تلد الناقة إال الن وق
. 

 حدثنا إسحاق بن منصور. حدثنا عبد الرزاق. حدثنا معمر عن اثبت. عن أنس بن مالك:» -229
وكان يهدي إىل النيب صلى هللا عليه وسلم هدية « . 2»أن رجال من أهل البادية/ كان امسه زاهرا/ »

من البادية. فيجهزه النيب صلى هللا عليه وسلم إذا أراد أن خيرج. فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: إن 
، « 5»ن رجال دميما ، وكان صلى هللا عليه وسلم ُيبه، وكا« 4»وحنن حاضروه « 3»زاهرا ابديتنا 

فأاته النيب صلى هللا عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو ال يبصره. فقال: من 



ما ألصق ظهره بصدر « 6»هذا؟ أرسلين فالتفت، فعرف النيب صلى هللا عليه وسلم فجعل ال أيلو 
م يقول: من يشرتي هذا العبد؟ النيب صلى هللا عليه وسلم حني عرفه فجعل النيب صلى هللا عليه وسل

فقال اي رسول هللا إذا وهللا جتدين كاسدا. فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: لكن عند هللا لست 
 « .بكاسد. أو قال: أنت عند هللا غال

عن احلسن « 7»حدثنا عبد بن محيد. حدثنا مصعب بن املقدام. حدثنا املبارك بن فضالة  -230
 قال:« 8»

__________ 
وهذا منه  4998وأبو داود ِف األدب ابب املزاح حديث  1992( أخرجه الرتمذي ِف الرب برقم 1ص

صلى هللا عليه وسلم مداعبة ومباسطة، والعبارة تفيد الصغري من ولد الناقة وهلذا تعجب الرجل فقال 
 له صلى هللا عليه وسلم قولته الكرمية والنوق مجع انقة وهي أنثى اإلبل.

 لوسائل زاهر بن جرام األشجعي شهد بدرا.( ِف مجع ا2ص
( أي نستفيد منه ما يستفيد الرجل من ابديته، والبادي: هو املقيم ابلبادية، قال تعاىل ِف سورة 3ص

 « .واملسجد احلرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد» 25احلج اخآية 
 ألمته ِف متابعة هذه اجملاملة. ( أي حاضرو املدينة له، وهذا من حسن املعاملة تعليما4ص
 ( أي قبيح الصورة مع كونه مليح السرية.5ص
 ( ال يقصر.6ص
ه  خرج له  165( املبارك بن فضالة: البصري وثقه عفان وأبو زرعة، وضعفه النسائي، توِف سنة 7ص

 ابن ماجه.
 ( هو احلسن البصري عند االطالق فاحلديث مرسل.8ص

 (1/143ص

 

 النيب صلى هللا عليه وسلم فقالت:إىل « 1»أتت عجوز »
اي رسول هللا أدع هللا أن يدخلين اجلنة. فقال اي أم فالن! ان  اجلنة ال تدخلها عجوز. قال: فولت 

تبكي فقال: أخربوها أهنا ال تدخلها وهي عجوز إن هللا تعاىل يقول: إِّانى أَْنَشْأانُهنى إِّْنشاًء َفَجَعْلناُهنى 
 « « .2»راابً أَْبكارًا ُعُرابً أَتْ 

__________ 



 ( قيل هي صفية بنت عبد املطلب عمته وأم الزبري بن العوام.1ص
من الواقعة واالبكار: العذارى وعراب: أي متحببات إىل أزواجهن ُيسن  37، 36، 35( اخآايت 2ص

التبعل مجع عروب، كرسل ورسول، من أعرب إذا بني. وأترااب: أي مستوايت ِف سن واحدة كأهنم 
 بهن ِف التساوي الرتائب وهي ضلوع الصدر مجع ترب.أش

 (1/144ص

 

 ابب ما جاء ِف صفة كالم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ىف الشعر -36
عن عائشة رضي هللا « 1»حدثنا علي بن حجر. حدثنا شريك عن املقدام بن شريح عن أبيه  -231

 عنها قالت:
وسلم يتمثل بشيء من الشعر قالت: كان يتمثل بشعر قيل هلا هل كان رسول هللا صلى هللا عليه »

 « .5« « »4»وأيتيك ابألخبار من مل تزود « 3»ويتمثل بقوله « 2»ابن رواحه 
حدثنا حممد بن بشار. حدثنا عبد الرمحن بن مهدي. حدثنا سفيان الثوري عن عبد امللك بن  -232

 عمري. حدثنا أبو سلمة عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال:
__________ 

( املقدام بن شريح: بن هاىنء بن يزيد احلارثي الكوِف، ثقة، من الطبقة السادسة. خرج له 1ص
 اجلماعة. وأبوه شريح الكوِف، خمضرم ثقة، روى له اجلماعة.

( هو عبد هللا بن رواحة االنصاري اخلزرجي أحد النقباء شهد العقبة وبدرا وأحدا واخلندق 2ص
 فتح وما بعده فإنه قتل يوم مؤتة شهيدا أمريا ومن شعره:واملشاهد بعدها، اال ال

 وفينا رسول هللا يتلو كتابه ... إذا انشق معروف من الفجر ساطع
 أراان اهلدى بعد العمى فقلوبنا ... به موقنات ان ما قال واقع

 يبيت َياِف جنبه عن فراشه ... إذا استقلت ابلكافرين املضاجع
 فة بن العبد قال ذلك ِف قصيدته املعلقة.( أي ويتمثل أيضا بشعر طر 3ص
 ( بضم التاء وكسر الواو املشددة، وهو من التزويد وهو اعطاء الزاد وأول البيت:4ص

 ستبدي لك االايم ما كنت جاهال ... وأيتيك ابالخبار من مل تزود
 .2852( أخرجه الرتمذي ِف األدب برقم 5ص

 (1/145ص



 

أال كل شيء ما « : 1»إن أصدق كلمة قاهلا الشاعر كلمة لبيد  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 « .2»خال هللا ابطل 

 « .4« »بن أيب الص لت أن يسلم« 3»وكاد أمية 
حدثنا حممد بن املثىن حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن األسود بن قيس عن جندب بن  -233

 قال:« 5»سفيان البجلي 
  عليه وسلم وسلم فدميت فقال:أصاب حجر إصبع رسول هللا صلى هللا»

 «6»هل أنت إال إصبع دميت ... وِف سبيل هللا ما لقيت 
حدثنا ابن أيب عمر. حدثنا سفيان بن عيينة عن األسود بن قيس عن جندب بن عبد هللا البجلي 

 حنوه:
__________ 

كان شريفا ِف اجلاهلية ( لبيد بن أيب ربيعة العامري قدم على النيب صلى هللا عليه وسلم وفد قومه،  1ص
سنة، وهو من فصحاء العرب وشعرائهم  140ه  وله من العمر  41واالسالم نزل الكوفة مات سنة 

 وملا أسلم مل يقل شعرا، وقال يكفيين القرآن.
 ( والبيت هكذا:2ص

 أال كل  شيء ما خال هللا ابطل ... وكل نعيم ال حمالة زائل
وكان أمية هذا ينطق ابحلقائق ويؤمن ابلبعث ويتعبد ابجلاهلية. ( الثقفي أدرك االسالم ومل يسلم، 3ص

 « .آمن شعره وكفر قلبه»مات ِف حصار الطائف. وقال عنه صلى هللا عليه وسلم: 
وابن  2256والبخاري ومسلم ِف كتاب الشعر برقم  2853( أخرجه الرتمذي ِف األدب برقم 4ص

 .3757ماجه ِف االدب برقم 
 باء واجليم نسبة إىل قبيلة جبيلة. له صحبة، خرج له اجلماعة.( البجلي. بفتح ال5ص
ومسلم ِف اجلهاد ابب مالقي الرسول صلى هللا  3342( أخرجه الرتمذي ِف التفسري حديث رقم 6ص

 154/ 12/ أنظر شرح مسلم للنووي 1796ح  39ب  32عليه وسلم من أذى املشركني ك 
ِف سبيل هللا، وِف كتاب األدب. وهذا الشعر البن  وأخرجه البخاري ِف اجلهاد ابب فضل من يصرع

 رواحة قال ِف غزوة مؤتة فأصيب ابصبعه فارجتز وجعل يقول:
 هل أنت إال أصبع دميت ... وِف سبيل هللا ما لقيت

 اي نفس، إال تقتلي متويت ... هذا حياض املوت قد صليت



 وما متنيت فقد لقيت ... إن تفعلي فعلهما هديت
 تشهد، ومتثل النيب صلى هللا عليه وسلم بقوله.ُث ثبت حَّت اس

 (1/146ص

 

حدثنا حممد بن بشار. حدثنا ُيىي بن سعيد. حدثنا سفيان الثوري، أنبأان أبو إسحاق عن  -234
 الرباء بن عازب قال:

فقال ال وهللا ما « . 2»عن رسول هللا صصلى هللا عليه وسلم( اي أاب عمارة « 1»قال له رجل أفررمت »
ابلنبل « 4»تلقتهم هوازن « 3»رسول هللا صصلى هللا عليه وسلم( ولكن وىل  سرعان الناس  وىل  

بن عبد املطلب آخذ « 5»ورسول هللا صصلى هللا عليه وسلم( على بغلته وأبو سفيان بن احلارث 
 بلجامها ورسول هللا صصلى هللا عليه وسلم( يقول:

 «6»أان الن يب  ال كذب ... أان ابن عبد املطلب 
حدثنا إسحاق بن منصور. حدثنا عبد الرزاق. حدثنا جعفر بن سليمان. حدثنا اثبت عن  -235
 أنس:

وابن رواحه ميشي بني يديه وهو « 7»أن النيب صلى هللا عليه وسلم دخل مكة ِف عمرة القضاء »
 يقول:

 «8»خل وا بين الكفار عن سبيله ... اليوم نضربكم على تنزيله 
 «9»مقيله ... ويذهل اخلليل عن خليله  ضراب يزيل اهلام عن

فقال له عمر: اي ابن رواحة بني يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وِف حرم هللا تقول الشعر فقال 
 « .10« »صلى هللا عليه وسلم خل عنه اي عمر فلهي أسرع فيهم من نضج النبل

__________ 
 ( بضم العني؛ وهي كنية الرباء.1ص
 وأخفاؤهم.( أي أوائلهم 2ص
 ( قبيلة مشهورة بشدة السهم ال تكاد ختطىء سهامهم.3ص
 ( ابن عم النيب صلى هللا عليه وسلم وأخوه من الرضاعة.4ص
والبخاري ِف املغازي  1776ح  28ب  32( أخرجه مسلم ِف اجلهاد ابب غزوة حنني ك 5ص

 وابن ماجه ِف اجلهاد. 1688والرتمذي ِف اجلهاد حديث رقم 



 حنني كما ِف رواية الصحيحني. ( وذاك يوم6ص
 ( حصلت بعد صلح احلديبية.7ص
 ( نضر بكم: بسكون الباء لضرورة الشعر. والتنزيل: القرآن والنبل: السهام.8ص
 ( واهلام مجع هامة أعلى الرأس، ومقيله أي موضعه.9ص
 والنسائي ِف احلج. 2852( أخرجه الرتمذي ِف األدب برقم 10ص

 (1/147ص

 

 ي  بن حجر. حدثنا شريك عن مساك بن حرب عن جابر بن مسرة قال:حدثنا عل -236
جالست النيب  صلى هللا عليه وسلم أكثر من مائة مرة وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون »

 « .1« »أشياء من أمر اجلاهلية وهو ساكت ورمبا تبسم معهم
 ن أيب سلمة عن أيب هريرة:حدثنا علي  بن حجر. حدثنا شريك عن عبد امللك بن عمري ع -237

عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: أشعر كلمة تكلمت هبا العرب كلمة لبيد: أال كل شيء ما خال »
 « .2« »هللا ابطل

عن عبد هللا بن عبد الرمحن الطائفي عن « 3»حدثنا أمحد بن منيع. حدثنا مروان بن معاوية  -238
 عمرو بن الشريد عن أبيه قال:

النيب صلى هللا عليه وسلم فأنشدته مائة قافية من قول أمي ة بن أيب الصلت « 4»كنت ردف »
حَّت أنشدته مائة يعين بيتا. « 5»الثقفي: كلما أنشدته بيتا قال يل النيب صلى هللا عليه وسلم: هيه 

 « .6« »فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: إن كاد ليسلم
ي  بن حجر/ واملعىن واحد/ قاال: حدثنا عبد الرمحن بن حدثنا إمساعيل بن موسى الفزاري وعل -239

 أيب الزاند عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت:
 كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يضع حلسان بن اثبت منربا ِف املسجد يقوم عليه»

__________ 
 .2854( أخرجه الرتمذي ِف األدب برقم 1ص
 .242( انظر ختريج احلديث رقم 2ص
( مروان بن معاوية: بن احلارث الكوِف احلافظ نزيل مكة ودمشق ثقة يديل أمساء الشيوخ توِف سنة 3ص

 ه . خرج له اجلماعة. 193



 ( أي رديفه. أي راكب خلفه على الدابة.4ص
 ( أي زدين.5ص
 وابن ماجه ِف االدب. 2255( أخرجه مسلم ِف كتاب الشعر حديث رقم 6ص
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ن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو قال ينافح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قائما يفاخر ع
 ويقول صلى هللا عليه وسلم:

« ما ينافح أو يفاخر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« 1»إن هللا تعاىل يؤيد حسان بروح القدس 
«2. » 

اند عن أبيه عن عروة عن عائشة حدثنا إمساعيل بن موسى وعلي  بن حجر قاال: حدثنا ابن أيب الز 
 رضي هللا عنها. عن النيب صلى هللا عليه وسلم مثله.

__________ 
 ( أي جربيل.1ص
 .5015ح  95، ب 35وأبو داود ِف األدب ك  2849( أخرجه الرتمذي ِف األدب برقم 2ص
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 ابب ما جاء ِف كالم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ِف الس مر -37
حدثنا أبو عقيل الثقفي عبد « 2»حدثنا أبو النضر « . 1»دثنا احلسن بن صباح البزار ح -240

 عن جمالد عن الشعيب عن مسروق عن عائشة قالت:« 3»هللا بن عقيل 
نساءه حديثا فقالت امرأة منهن : كأن  « 4»حدث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات ليلة »

أسرته اجلن  ِف « 5»افة، إن خرافة كان رجال من عذرة احلديث حديث خرافة فقال أتدرون ما خر 
اجلاهلية، فمكث فيهم دهرا ُث ردوه إىل االنس، فكان ُيدث الناس مبا رأى فيهم من األعاجيب 

 « .فقال الناس: حديث خرافة« 6»
__________ 

توِف ( احلسن بن صباح البزار: البغدادي، أحد االعالم، وثقه أمحد وقال أبو حامت: صدوق، 1ص



 ه . خرج له البخاري وأبو داود والنسائي. 249ببغداد سنة 
 125( أبو النضر: سامل بن أيب أمية أو هاشم بن القاسم املدين نزيل بغداد ثقة يرسل، توِف سنة 2ص

 ه . خر ج له الستة.
 ( عبد هللا بن عقيل: الكوِف نزيل بغداد صدوق من الطبقة الثامنة. خرج له األربعة.3ص
ذ من احلديث جواز التحدث بعد العشاء وال سيما مع العيال والنساء من ابب حسن ( يؤخ4ص

 املعاشرة معهن وتفريج اهلم عن قلوهبن.
 ( إحدى القبائل اليمنية املشهورة.5ص
( بني عليه الصالة والسالم أن حديث خرافة ليس بكذب بل كان صادقا فيما قاله، ولكنه لغرابته 6ص

 تطاف اجلن لالنس قبل اهلجرة كان كثريا إذا ذاك.تعجب الناس منه. وان اخ
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 حديث أم  زرع
حدثنا علي بن حجر. أخربان عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه عبد هللا بن عروة  -241

 عن عروة عن عائشة قالت:
 جلست إحدى عشرة أمرأة فتعاهدن وتعاقدن أن ال يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا:»

على رأس جبل وعر ال سهل فريتقى وال مسني فينتقل « 1»األوىل( زوجي حلم مجل غث صفقالت 
«2. » 

، أن أذكره أذكر عجره وجبره « 4»، إين أخاف أن ال أذره « 3»صقالت الثانية( زوجي ال أثري خربه 
«5. » 

__________ 
قلة نفعه والرغبة عنه ( أي كلحم اجلمل ِف الرداءة ال كلحم الضأن، واملقصود منه املبالغة ِف 1ص

 ونفاد الطبع منه.
( واملقصود منه ِف املبالغة ِف تكربه وسوء خلقه فال يوصل إليه إال بغاية املشقة وال ينفع زوجته ِف 2ص

عشرة وال غريها مع كونه مكروها رديئا. ومعىن ال ينتقل أي ال ينقله الناس إىل بيوهتم ليأكلوه بعد 
ل يرغبون عنه لرداءته. وابجلملة فقد وصفته ابلبخل والرداءة والكرب مقاساة التعب ومشقة الوصول، ب

 على أهله وسوء اخللق.



 ( أي ال أظهره وأنثره.3ص
 ( أي هي ختاف من ذكره أن يطلقها.4ص
( بضم األول وفتح الثاين أي عيوبه، كلها ظاهرها وابطنها، والعجر مجع عجرة وهي نفخة ِف 5ص

السرة. تريد: ال أخوض ِف ذكر خربه فاين أخاف من ذكره الشقاق  عروق العنق. والبجر، مجع جبرة
 والفراق وضياع االطفال والعيال.
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 « .3»وإن أسكت أعلق « 2»، إن أنطق أطلق « 1»صقالت الثالثة( زوجي العشن ق 
 وال خمافة وال سآمة.« 5»ال حر  وال قر  « 4»صقالت الرابعة( زوجي كليل هتامة 

 « .8»، وال يسأل عما عهد « 7»، وإن خرج أسد « 6»سة( زوجي إن دخل فهد صقالت اخلام
، « 11»وإن اضطجع التف  « 10»، وإن شرب اشتف  « 9»صقالت السادسة( زوجي إن أكل لف 

 « .12»وال يوجل الكف  ليعلم البث 
شج ك  «16»كل  داء له داء « 15»طباقاء « 14»أو غياايء « 13»صقالت السابعة( زوجي عياايء 

 « .17»أو فلك أو مجع كال  لك 
__________ 

 ( بفتح العني والشني ونون مفتوحة مشددة وهو الطويل املستكره ِف طوله النحيف السيء اخللق.1ص
 ( أي أنطق بعيوبه تفصيال يطلقين لسوء خلقه وال أحب الطالق ألوالدي منه أو حلاجيت اليه.2ص
وهي املرأة اليت ال هي مزوجة بزوج ينفع وال هي مطلقة  ( أي وإن سكت عن عيوبه يصريين معلقة3ص

 تتوقع أن تتزوج.
 ( ِف كمال االعتدال وعدم األذى وسهولة أمره وهتامة: مكة وما حوهلا.4ص
 ( كناية عن عدم االذى لكرم أخالقه وثبوت مجيع أنواع اللذة ِف عشرته.5ص
 ل: كثر نومه كالفهد.( أي إن دخل عليها يثب كوثوب الفهد جلماعها. فهد الرج6ص
 ( وان خرج من عندها أو خالط الناس فعل فعل االسد.7ص
( أي ال يسأل عما علم ِف بيته من مطعم ومشرب وغريمها تكرما. فوصفته أبنه كرمي الطبع حسن 8ص

العشرة لني اجلانب ِف بيته قوي شجاع ِف أعدائه ال يتفقد ما ذهب من ماله ومتاعه وال يسأل عنه 
 وسخاء قلبه.لشرف نفسه 



 ( أي كثر وخلط صنوف الطعام.9ص
 ( أي شرب الشفافة وهي بقية املاء ِف قعره أي ال يدع ِف االانء شيئا منه.10ص
( أي إن اضطجع على جنبه التف ِف ثيابه وتغطى بلحاف منفردا ِف انحية وحده وال يباشرها 11ص

 فال نفع فيه لزوجته.
 بثها وحزهنا، فال شفقة عنده عليها. ( أي وال يدخل يده حتت ثياهبا ليعلم12ص
 ( أي عاجز عن القيام مبصاحله من العي، وقيل هو العنني.13ص
 ( أي ذو غي وهو الضاللة أو اخليبة.14ص
 ( أي أمحق، أطبقت عليه أموره أو العاجز عن اجلماع أو الكالم.15ص
 ( أي اجتمعت فيه كل عيوب الناس.16ص
 ر عضوا من أعضائهن أو َيمع هلن بني األمرين.( أي إما يشج رأس نسائه أو يكس17ص
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 « .2»والريح ريح زرنب « 1»صقالت الثامنة( زوجي املس  مس  أرنب 
 «3»صقالت التاسعة( زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد. قريب البيت من الناد 

له إبل كثريات املبارك « 5»وما مالك؟ مالك خري من ذلك « . 4»صقالت العاشرة( زوجي مالك 
 « .8»إذا مسعن صوت املزهر أيقن  أهنن هوالك « 7»، قليالت املسارح « 6»

، « 11»من حلي  أذين « 10»، وما أبو زرع؟ أانس « 9»صقالت احلادية عشرة( زوجي أبو زرع 
 إيل  نفسي وجدين ِف« 13»وجبحين فبجحت « 12»ومأل من شحم عضدي 

__________ 
 كمس األرنب ِف اللني والنعومة.  ( أي مس زوجي1ص
( الزرنب: بفتح الزاي نوع من النبات طيب الرائحة واملعىن أهنا تصفه حبسن اخللق وكرم املعاشرة 2ص

ولني اجلانب كلني مس األرنب وشبهت ريح بدنه أو ثوبه بريح الطيب وَيوز أن يراد به طيب الثناء 
 عليه وانتشاره بني الناس.

عمد تقوم عليها البيوت كن ت بذلك عن علو حسبه وشرف نسبه. والنجاد:  ( العماد ِف االصل3ص
بكسر النون: محائل السيف كنت به عن طول القامة، إشارة إىل أنه صاحب سيف فأشارت إىل 

شجاعته والرماد: كناية عن كثرة اجلود املستلزم لكثرة الضيافة املستلزمة لكثرة الرماد ودوام وقود 



النادي حذفت الياء للسجع والنادي املوضع الذي َيتمع فيه وجوه القوم  انره. والناد: أصله
 للتشاور والتحدث وهذا شأن الكرام َيعلون بيوهتم قريبا من النادي تعرضا ملن يضيفهم.

 ( أي امسه مالك.4ص
 ( أي خري ِما سأقوله ِف حقه ففيه إمياء إىل أنه فوق ما يوصف من اجلود والسماحة.5ص
 ، مكان بروك االبل.( مجع مربوك6ص
( أي إبله كثرية إذا بركت فإذا سرحت كانت قليلة لكثرة ما حنر منها ِف مباركها لالضياف أو 7ص

 يرتكها جبانب البيت حَّت إذا نزل به الضيفان كانت حاضرة.
 ( أي إذا مسعت االبل صوت العود الذي يضرب أيقن أهنن منحورات لالضياف من كرمه وجوده.8ص
 ك لكثرة زرعه، وُيتمل أهنا كنته بذلك تفاؤال بكثرة أوالده ويكون الزرع مبعىن الولد.( كنته بذل9ص
 ( أانس: بزنة أقام، من النوس وهو حترك الشيء متدليا.10ص
 ( املراد أنه حرك أذنيها من أجل ما حالمها به.11ص
 ( أي جعلين مسينة.12ص
 ( املعىن فرحين ففرحت نفسي.13ص
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« 3»فعنده أقول فال أقبح « 2»فجعلين ِف أهل صهيل وأطيط ودانس ومنق  « 1»ق أهل غنيمة بش
عكومها رداح « : 6»، أم  أيب زرع فما أم  أيب زرع « 5»، وأشرب فاتقمح « 4»، وأرقد فأتصب ح 

 « :9»ابن أيب زرع فما ابن أيب زرع « 8»، وبيتها فساح « 7»
 ، بنت أيب زرع: فما بنت« 11»وتشبعه ذراع اجلفرة « 10»شطبة  -مضجعه كمسل

__________ 
ابلفتح والكسر وُيتمل أنه اسم موضع « بشق»( غنيمة: ابلتصغري للتقليل أي أهل غنم قليلة، و 1ص

ق ِّ اأْلَنْ ُفسِّ من سورة النحل ص ( . واملعىن، وجدين ِف أهل غنم 7أو مبعىن املشقة ومنه قوله تعاىل إِّالى بِّشِّ
 .قليلة فهم ِف جهد وضيق عيش

( أي فحملين إىل أهل خيل ذات صهيل وابل ذات أطيط فالصهيل صوت اخليل واألطيط: 2ص
صوت اإلبل وبقر تدوس الزرع ِف بيدره ليخرج احلب من السنبل. ومنق: بضم امليم وفتح النون 

وتشديد القاف وهو الذي ينقي احلب وينظفه من الت ن وغريه بعد الدرس بغرابل فهم أصحاب زرع 



نظيف. واملراد من ذلك كله: أهنا كانت ِف أهل قلة ومشقة فنقلها إىل أهل ثروة وكثرة  وأرابب حب
 لكوهنم أصحاب خيل وإبل وغريمها.

 ( أي فأتكلم عنده أبي كالم فال ينسبين اىل القبح لكراميت عليه وحلسن كالمي لديه.3ص
حمبوبة إليه مع استغنائه عين  ( أي أانم فأدخل ِف الصبح فريفق يب وال يوقظين خلدمته ومهنته ألين4ص

 ابخلدم اليت ختدمه وختدمين.
( أي فأروى وأودع املاء لكثرته عنده مع قل ته عند غريه، واملعىن: أهنا مل تتأمل منه ال من جهة املرقد 5ص

 وال من جهة املشرب.
 ( أرادت أن متدح أم زوجها بعد مدح زوجها.6ص
ة كثرية، فالعكوم مجع عكم وهو العدل إذا كان فيه متاع، ( أي أعداهلا وأوعية طعامها عظيمة ثقيل7ص

 والرداح: بفتح الراء، العظيمة الثقيلة الكثرية.
 ( بفتح الفاء أي واسع وسعة البيت دليل سعة الثروة.8ص
 ( انتقلت اىل مدح ابن أيب زرع.9ص
لطاء وهي ما ( أي مرقده كمسل: بفتح أوله واثنيه مبعىن مسلول، شطبة: بفتح الشني وسكون ا10ص

شطب أي شق من جريد النخل وهو السعف. واملعىن أن حمل اضطجاعه وهو اجلنب كشطبة مسلولة 
 من اجلريد ِف الدقة فهو خفيف اللحم دقيق احلصر كالشطبة املسلولة من قشرها.

ا ( تشبعه: بضم التاء من تشبعه ألنه من االشباع، واجلفرة بفتح اجليم وسكون الفاء ولد الشاة إذ11ص
عظم واستكرش، واملراد أنه ضاوي مهفف قليل اللحم على حنو واحد على الدوام وذلك شأن 

 الكرام.
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، جارية أيب زرع فما « 3»وغيظ جارهتا « 2»، وملء كسائها « 1»أيب زرع طوع أبيها وطوع أمها 
، وال متأل بيتنا تعشيشا  «6»وال تنقث مريتنا تنقيثا « 5»أيب زرع: ال تبث  حديثنا تبثيثا « 4»جارية 

فلقي امرأة معها ولدان هلا. كالفهدين « 9»واألوطاب متخض « 8»قالت خرج أبو زرع « . 7»
« 12»فطلقين ونكحها فنكحت بعده رجال سراي  « 11»يلعبان من حتت خصرها برمانتني « 10»

ئحة زوجا وأعطاين من كل را« 15»وأراح علي نعما ثراي « 14»وأخذ خطيا « 13»ركب شراي 
فلو مجعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية « 17»، وقال: كلي أم زرع، ومريي أهلك « 16»



 أيب زرع.
__________ 

 ( أي هي مطيعة ألبيها ومطيعة ألمها غاية االطاعة.1ص
 ( أي مالئة لكسائها لضخامتها ومسنها وهذا ِمدوح ِف النساء.2ص
 لغريهتا منها بسبب مزيد مجاهلا وحسنها.( واملراد منها ضرهتا، فتغيظ ضرهتا 3ص
 ( أي خادمته.4ص
 ( واملعىن ال تنشر كالمنا الذي نتكلم به فيما بيننا نشرا لداينتها.5ص
( أي ال تنقل طعامنا نقال ألمانتها وصيانتها، صوتنقث( بفتح التاء وضم القاف، والنون ساكنة. 6ص

 واملعىن: ال تنقل، واملرية: بكسر امليم الطعام.
( أي ال جتعل بيتنا ِملوءا من القمامة والكناسة حَّت يصري كأنه عش الطائر، بل تصلحه وتنظفه 7ص

 لشطارهتا.
 ( خرج لسفر ِف يوم من األايم.8ص
( أي واحلال أن االوطاب مجع وطب: أي أسقيه الل ن، ومتخض ابلبناء للمجهول أي حترك 9ص

 ل كثرة الل ن وذلك حال خروج العرب للتجارة.الستخراج الزبد من الل ن. واملراد أنه خرج ِف حا
 ( أي مثلهما ِف الوثوب واللعب وسرعة احلركة.10ص
( أي ذات ثديني صغريين كالرمانتني فيلعب ولداها بثدييها الشبيهني ابلرمانتني. أو أهنا ذات  11ص

 تلك كفل عظيم إذا استقلت يصري حتتها فجوة َيري فيها الرمان، لعب ولداها برمي الرمان ِف
 الفجوة. وهذا أنسب ألهنا قالت من حتت خصرها.

 ( سراي: أي من سراة الناس واشرافهم.12ص
 ( أي فرسا يتشرى ِف مشيه أي يلج فيه بال فتور.13ص
 ( وهو الرمح املنسوب إىل اخلط قرية بساحل حبر عمان تعمل فيها الرماح.14ص
زوال أو أدخلها علي ِف املراح. والنعم: ( أي جعلها داخلة علي ِف وقت الرواح وهو ما بعد ال15ص

 االبل والغنم والبقر، وثراي: من الثروة وهي كثرة املال.
 ( أعطاها من كل هبيمة ذاهبة إىل بيته ِف وقت الرواح زوجني اثنني اثنني.16ص
 ( قال الزوج الذي تزوجها بعد أيب زرع كلي ما تشائني وأعطي أقاربك.17ص
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هللا عنها فقال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كنت لك كأيب زرع ألم زرع قالت عائشة رضي 
«1« » »2. » 

__________ 
 ( أي ِف األلفة والعطاء. ال ِف الفرقة واخلالء.1ص
( أخرجه البخاري ِف النكاح ابب حسن املعاشرة مع األهل وحل السمر ِف خري. ومسلم ِف 2ص

والنسائي ِف عشرة النساء وفيه زايدة  2448ح  14ب  44الفضائل ابب ذكر حديث أم زرع ك 
صإال أهنا طلقها وأان ال أطلق فقالت عائشة: اي رسول هللا بل أنت خري من أيب زرع( انظر القسطالين 

 .102/ 8على البخاري 
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 ابب ما جاء ِف صفة نوم برسول هللا صلى هللا عليه وسلم -38
نا عبد الرمحن بن مهدي. حدثنا اسرائيل عن أيب إسحاق عن حدثنا حممد بن املثىن. حدث -242

 عن الرباء بن عازب:« 1»عبد هللا بن يزيد 
أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمىن حتت خده األمين وقال: رب »

 « .2« »قين عذابك يوم تبعث عبادك
سرائيل عن أيب إسحاق عن أيب عبيدة عن عبد هللا حدثنا حممد بن املثىن حدثنا عبد الرمحن حدثنا إ

 مثله وقال: يوم جتمع عبادك.
حدثنا حممود بن غيالن. حدثنا عبد الرزاق. حدثنا سفيان عن عبد امللك بن عمري عن ربعي  -243

 عن حذيفة قال:« 3»بن حراش 
يا، وإذا استيقظ كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا أوى إىل فراشه قال اللهم ابمسك أموت وأح»

 « .4« »قال احلمد هلل الذي أحياان بعد ما أماتنا وإليه النشور
__________ 

( عبد هللا بن يزيد: املدين املقرىء، من شيوخ مالك، ثقة، من الطبقة السادسة. خرج له اجلماعة. 1ص
 وهو مل يدرك الرباء ألن الطبقة السادسة مل تدرك الصحابة فاخلرب منقطع.

 .3396الرتمذي ِف الدعوات برقم  ( أخرجه2ص
 ه . خرج له اجلماعة. 104( ربعي بن حراش: أبو مرمي الكوِف، قانت هلل مل يكذب قط. توِف سنة 3ص



والبخاري ِف الدعوات والتوحيد وأبو داود ِف االدب  3413( أخرجه الرتمذي ِف الدعوات برقم 4ص
 وابن ماجه ِف الدعوات.
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أراه عن الزهري عن « : 2»عن عقيل « 1»بن سعيد. حدثنا املفضل بن فضالة حدثنا قتيبة  -244
 عروة عن عائشة قالت:

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أوى إىل فراشه كل ليلة مجع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما »
جسده يبدأ قل هو هللا أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ُث مسح هبما ما استطاع من 

 « .3« »هبما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك ثالث مرات
« 4»حدثنا حممد بن بشار. حدثنا عبد الرمحن بن مهدي. حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل  -245

 عن كريب. عن ابن عباس:
لصالة فقام أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انم حَّت نفخ وكان إذا انم نفخ فأاته بالل فآذنه اب»

 « .7»وِف احلديث قصة « 6« »ومل يتوضأ« 5»وصلى 
 حدثنا إسحاق بن منصور. حدثنا عفان. حدثنا محاد بن سلمة عن اثبت عن أنس بن مالك: -246

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا أوى إىل فراشه قال: احلمد هلل الذي أطعمنا وسقاان »
 « .8« » له وال مؤويوكفاان وآواان. فكم ِمن ال كاِف

__________ 
( املفضل بن فضالة: البصري موىل آل عمر بن اخلطاب أخو مبارك. قال النسائي ليس بقوي. 1ص

 من الطبقة الثامنة. خرج له اجلماعة.
 ه  خرج له اجلماعة. 141( عقيل: بن خالد بن عقيل، كان حافظا صاحب كتاب. توِف سنة 2ص
والبخاري ومسلم وابن ماجه وأبو داود ِف األدب  3399ات برقم ( أخرجه الرتمذي ِف الدعو 3ص

 .5056ج  107ب  35ابب ما يقول عند النوم ك 
 ( سلمة بن كهيل: احلضرمي الكوِف، ثقة، من الطبقة الرابعة. خرج له الستة.4ص
 ( وهذه من خصوصياته صلى هللا عليه وسلم ان نومه ال ينقض وضوءه.5ص
 محد والشيخان عن ابن عباس صاجلامع الصغري( .( صكان إذا انم نفخ( أ6ص
ِف  262( ستأيت هذه القصة ِف الباب اخآيت/ ِف عبادة النيب صلى هللا عليه وسلم ِف حديث رقم 7ص



 نوم ابن عباس عند ميمونة.
 والنسائي. 5053ومسلم وأبو داود ِف األدب برقم  3393( أخرجه الرتمذي ِف الدعوات برقم 8ص
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حدثنا محاد بن سلمة « 2»حدثنا سليمان بن حرب « . 1»حدثنا احلسني بن حممد احلريري  -247
 عن أيب قتادة:« 5»عن عبد هللا بن رابح « 4»عن بكر بن عبد هللا املزين « 3»عن محيد 

قبيل « 6»أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا عر س بليل اضطجع على شقه األمين، وإذا عر س »
 «7« »ذراعه ووضع رأسه على كفه الص بح نصب

__________ 
( احلسني بن حممد احلريري: قيل مبهملة مفتوحة مكربا، وقيل جبيم ومهمتلني نسبة إىل جرير 1ص

 مصفرا، مستور من الطبقة احلادية عشر، خرج له املصنف فقط.
يتكلم ِف ( سليمان بن حرب: البصري قاضي مكة، قال أبو حامت: إمام من األئمة ال يدلس و 2ص

 ه . خرج له الستة. 224الرجال وِف الفقه. توِف سنة 
( لعله محيد بن هالل البغدادي البصري، ثقة، توقف فيه ابن املنري لدخوله ِف عمل السلطان روى 3ص

 له اجلماعة.
 ( بكر بن عبد هللا املزين: البصري، ثقة، خرج له اجلماعة.4ص
ه  وثقوه قتله األزارقة خرج له  128ة، إمام، توِف سنة ( عبد هللا بن رابح: املدين، سكن البصر 5ص

 مسلم واألربعة.
 ( أي نزل، والتعريس النزول ِف أي وقت بليل أو هنار.6ص
 ( أخرجه مسلم ِف الصالة.7ص
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 ابب ما جاء ِف عبادة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -39
عن زايد بن عالقة « 2»: حدثنا أبو عوانه ، قاال« 1»حدثنا قتيبة بن سعيد وبشر بن معاذ  -248

 عن املغرية بن شعبة رضي هللا عنه قال:« 3»



قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حَّت انتفخت قدماه فقيل له أتتكلف هذا وقد غفر هللا لك ما »
 « .5« »قال: أفال أكون عبدا شكورا« 4»تقدم من ذنبك وما أتخر 

بن حريث. حدثنا الفضل بن موسى عن حممد بن عمرو، عن أيب حدثنا أبو عمار/ احلسني  -249
 سلمة عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال:

قدماه قال: فقيل له: أتفعل هذا وقد « 6»كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي حَّت ترم »
 « .7« »جاءك: إن هللا قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما أتخر، قال أفال أكون عبدا شكورا

__________ 
 ه . خرج له النسائي وابن ماجه. 40( بشر بن معاذ: البصري، صدوق، توِف بعد سنة 1ص
 ( أبو عوانه: الوضاح الواسطي، ثقة، من الطبقة السابعة، خرج له الستة.2ص
 ( زايد بن عالقة: أبو سهيل، ثقة، رمي ابلنصب، من الطبقة الثالثة. خرج له الستة.3ص
 ة الفتح إِّانى فَ َتْحنا َلَك فَ ْتحاً ُمبِّيناً، لِّيَ ْغفَِّر َلَك اَّللىُ ما تَ َقدىَم مِّْن َذنْبَِّك َوما أتََخىَر.( قال تعاىل ِف سور 4ص
( أخرجه البخاري ِف صالة الليل، وِف الرقائق والتفسري، ومسلم ِف صفة القيامة واجلنة والنار 5ص

 والرتمذي ِف الصالة والنسائي فيه وابن ماجه فيه.
  نسخة حَّت تورم أي من كثرة الوقوف ِف الصالة.( ِف6ص
( البخاري ِف صالة الليل والرقائق والتفسري. ومسلم ِف صفة القيامة واجلنة والنار والرتمذي ِف 7ص

 والنسائي فيه وابن ماجه فيه. 412الصالة برقم 
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عمي ُيىي بن  حدثنا« . 1»حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى بن عبد الرمحن الرملي  -250
 عيسى الرملي عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال:

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقوم يصلي حَّت تنتفخ قدماه، فيقال له اي رسول هللا تفعل هذا »
 « .2« »وقد غفر هللا لك ما تقدم من ذنبك وما أتخر، قال أفال أكون عبدا شكورا

مد بن بشار. حدثنا حممد بن جعفر. حدثنا شعبة عن أيب إسحاق عن األسود بن حدثنا حم -251
 يزيد قال:

سألت عائشة رضي هللا عنها عن صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلليل فقالت: كان ينام أول »
، فإذا أمل  أبهله« 4»أوتر، ُث أتى فراشه فإذا كان له حاجة « 3»الليل ُث يقوم فإذا كان من السحر 



 « .5« »مسع االذان وثب، فإن كان جنبا أفاض عليه من املاء وإال توضأ وخرج إىل الصالة
حدثنا قتيبة بن سعيد. عن مالك بن أنس/ ح/ وحدثنا إسحاق بن موسى األنصاري حدثنا  -252

« 6»معن عن مالك عن خمرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس أنه أخربه أنه ابت عند ميمونة 
 خالته قال: وهي

__________ 
( عيسى بن عثمان بن عيسى بن عبد الرمحن الرملي: الكوِف نزيل الرملة، صدوق تشيع، من 1ص

 الطبقة التاسعة. خرج له البخاري ِف األدب ومسلم وأبو داود وابن ماجه.
 ( ِف الصفحة السابقة7( راجع هامش رقم ص2ص
 ي ثالث ركعات.( السحر آخر الليل وقبل الفجر، ويوتر أي يصل3ص
 ( أي إىل اجلماع.4ص
 وأصحاب الكتب الستة. 48( أخرجه الرتمذي. ِف الصالة برقم 5ص
( ميمونة: بنت احلارث أم املؤمنني اهلاللية تزوجها صلى هللا عليه وسلم سنة ست من اهلجرة وقيل 6ص

بني مكة عشرة سنة سبع قيل كان امسها برة فسماها رسول هللا ميمونة ماتت بسرف وهو ماء بينه و 
ه  وكانت قبل أن يتزوجها النيب صلى هللا عليه وسلم عند أيب  51أميال. ودفنت هناك، توفيت سنة 

رهم بن عبد العزى. وهي مشتقة من اليمن وهي الربكة وامليمون املبارك. / من هتذيب االمساء 
سلم وعد العباس بذود واللغات للنووي/ وسبب مبيته كما رواه احلاكم أن املصطفى صلى هللا عليه و 

 من االبل فأرسل عبد هللا يستخريه فأدركه املساء فبات عندها.
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واضطجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ِف طوهلا، فنام رسول « 1»فاضطجعت ِف عرض الوسادة »
هللا  هللا صلى هللا عليه وسلم حَّت إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل فاستيقظ رسول

صلى هللا عليه وسلم فجعل ميسح النوم عن وجهه وقرأ العشر آايت اخلواتيم من سورة آل عمران 
 معلق فتوضأ منها فأحسن الوضوء ُث قام يصلي.« 3»، ُث قام إىل شن « 2»

فوضع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يده اليمىن على « 4»قال عبد هللا بن عباس فقمت إىل جنبه 
فصلى ركعتني ُث ركعتني ُث ركعتني ُث ركعتني ُث ركعتني ُث « 5»أبذين اليمىن ففتلها  رأسي ُث أخذ

ُث اضطجع حَّت جاءه املؤذن فقام فصلى ركعتني « 7»قال: / معن/ ست مرات ُث أوتر « 6»ركعتني 



 « .9« »ُث خرج فصلى الصبح« 8»خفيفتني 
عن ابن عباس « 10»ة عن أيب مجرة حدثنا أبو كريب/ حممد بن العالء/ حدثنا وكيع عن شعب -253
 قال:

__________ 
 ( عرض، بفتح العني على األشهر وِف رواية بضمها، أي جبانبها.1ص
( وأول اخآايت إِّنى ِفِّ َخْلقِّ السىماواتِّ َواأْلَْرضِّ إىل آخر السورة وتندب قراءة هذه اخآايت 2ص

 للشخص إذا استيقظ.
 ملاء.( أي إىل قربة ابلية معلقة لتربيد ا3ص
 ( ِف رواية فقمت وتوضأت فقمت عن يساره.4ص
( وِف رواية فأخذ أبذين فأدارين عن ميينه، تنبيها على ما هو السنة من وقوف املأموم الواحد عن 5ص

 ميني االمام، فان وقف عن يساره حوله االمام انداب.
عليه وسلم، ويؤخذ ( يؤخذ منه أنه يسن السالم من كل ركعتني، وصح الوصل من فعله صلى هللا 6ص

منه جواز فعل النفل مجاعة. ويؤخذ منه حذق ابن عباس مذ كان طفال ومراقبته أحوال النيب صلى هللا 
 عليه وسلم ِف العادات والعبادات.

( أي أفرد ركعة وحدها فتمت صالته ثالث عشرة ركعة كما ِف رواية الصحيحني منها ركعتان سنة 7ص
 عشرة وتر على املشهور.العشاء أو سنة الوضوء واالحدى 

( مها سنة الصبح فيسن ختفيفهما، ويؤخذ من احلديث أن فعل النفل ِف البيت أفضل إال ما 8ص
 استثىن.

 قسما منه، وأخرجه البخاري ومسلم وغريهم. 232( وأخرج الرتمذي ِف الصالة برقم 9ص
 ثالثة. خرج له الستة.( أبو مجرة: نصر بن عمران البصري، مشهور بكنيته، ثقة، من الطبقة ال10ص
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 « .1« »كان النيب صلى هللا عليه وسلم يصلي من الليل ثالث عشرة ركعة»
عن سعد بن هشام « 2»حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوىف  -254

 عن عائشة:« 3»
ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من  أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا مل يصل ابلليل منعه من»



 « .4« »النهار ثنيت عشرة ركعة
حدثنا حممد بن العالء حدثنا أبو اسامة عن هشام/ يعين ابن حسان/ عن حممد بن سريين  -255

 عن أيب هريرة:
« 5« »عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صالته بركعتني خفيفتني»
. 

حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس/ ح/ وحدثنا إسحاق بن موسى حدثنا معن حدثنا  -256
أخربه عن زيد بن « 7»أن عبد هللا ابن قيس بن خمرمة « 6»مالك عن عبد هللا بن أيب بكرة عن أبيه 

 أنه قال:« 8»خالد اجلهين 
صلى رسول هللا صلى هللا ألرمقن  صالة النيب صلى هللا عليه وسلم، فتوسدت عتبته أو فسطاطه ف»

 ُث صلى ركعتني ومها« 9»عليه وسلم ركعتني خفيفتني ُث صلى ركعتني طويلتني 
__________ 

 والبخاري ومسلم وغريهم. 442( أخرجه الرتمذي ِف الصالة برقم 1ص
 ( زرارة بن أوىف: أبو حاجب البصري، قاضي البصرة، ثقة عابد، خرج له الستة.2ص
 نصاري املدين، ثقة، من الطبقة الثالثة، استشهد مبكران. خرج له الستة.( سعد بن هشام: األ3ص
 444( أخرجه الرتمذي ِف الصالة برقم 4ص
 وغريه. 768( أخرجه مسلم ِف الصالة برقم 5ص
ه  خرج له األربعة.  135( عبد هللا بن أيب بكرة: األنصاري املدين القاضي، حجة، مات سنة 6ص

 اببن حزم. أكثر ابناه إسحاق وهشام الرواية عنه.وأبوه: أبو بكرة املشهور 
( عبد هللا بن قيس بن خمرمة: املطليب، يقال له رؤبة، اتبعي كبري، ويل العراق قبل احلجاج أايما، 7ص

 وويل قضاء املدينة. خرج له مسلم واألربعة.
ن معه لواء ( زيد بن خالد اجلهين: املدين، صحايب مشهور، سكن املدينة وحضر احلديبية، وكا8ص

 ه . 88جهينة يوم الفتح. توِف سنة 
 ( ذكر طويلتني ثالث مرات للمبالغة ِف غاية الطول.9ص

 (1/163ص

 



دون اللتني قبلهما ُث صلى ركعتني ومها دون اللتني قبلهما ُث صلى ركعتني ومها دون اللتني قبلهما ُث 
 « .1« »ركعةصلى ركعتني ومها دون اللتني قبلهما ُث أوتر فذلك ثالث عشرة 

حدثنا إسحق بن موسى. حدثنا معن. حدثنا مالك عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أيب  -257
سلمة بن عبد الرمحن أنه أخربه أنه سأل عائشة رضي هللا تعاىل عنها كيف كانت صالة رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم ِف رمضان؟ فقالت:
زيد ِف رمضان وال ِف غريه عن إحدى عشرة ركعة يصلي ما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لي»

أربعا ال تسأل عن حسنهن وطوهلن  ُث  يصلي أربعا ال تسأل عن حسنهن  وطوهلن  ُث يصلي ثالاث قالت 
عائشة رضي هللا عنها: قلت: اي رسول هللا أتنام قبل أن توتر فقال اي عائشة إن عيين تنامان وال ينام 

 « .2« »قليب
إسحاق بن موسى. حدثنا معن. حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة  حدثنا -258

 رضي هللا عنها:
أن رسول هللا صصلى هللا عليه وسلم( كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة فإذا »

 « .3« »فرغ منها اضطجع على شقه األمين
حنوه/ ح/ وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن  حدثنا ابن أيب عمر حدثنا معن عن مالك عن ابن شهاب

 شهاب حنوه.
 حدثنا هناد حدثنا أبو األحوص عن األعمش عن ابراهيم عن األسود عن عائشة قالت: -259

 « .4« »كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي من الليل تسع ركعات»
__________ 

 يه ومالك ِف املوطأ فيه.( وأخرجه مسلم ِف الصالة. وأبو داود فيه وابن ماجه ف1ص
 والبخاري ومسلم وغريهم. 439( وأخرجه الرتمذي ِف الصالة برقم 2ص
والبخاري ومسلم وغريهم، وفعله هذا منه صلى هللا عليه  420( أخرجه الرتمذي ِف الصالة برقم 3ص

 أعلم/.وسلم يدل على استحباب االضطجاع وقد تركه صلى هللا عليه وسلم بياان جلواز الرتك/ وهللا 
 والبخاري ومسلم وغريهم. 442( أخرجه الرتمذي ِف الصالة برقم 4ص
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 حدثنا حممود بن غيالن، حدثنا ُيىي بن آدم، حدثنا سفيان الثوري عن األعمش حنوه.
حدثنا حممد بن املثىن. حدثنا حممد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أيب محزة  -260

عن رجل من بين عبس عن حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه أنه صلى مع النيب  رجل من األنصار« 1»
 صلى هللا عليه وسلم من الليل قال:

فلما دخل ِف الصالة قال هللا أكرب ذو امللكوت واجلربوت والكربايء والعظمة. قال: ُث قرأ البقرة ُث »
ن ريب العظيم ُث رفع رأسه فكان ركع فكان ركوعه حنوا من قيامه وكان يقول سبحان ريب العظيم سبحا

قيامه حنوا من ركوعه، وكان يقول لريب احلمد لريب احلمد ُث سجد فكان سجوده حنوا من قيامه وكان 
يقول سبحان ريب األعلى سبحان ريب األعلى ُث رفع رأسه فكان ما بني السجدتني حنوا من السجود 

ل عمران والنساء واملائدة أو األنعام. / شعبة وكان يقول رب اغفر يل رب اغفر يل حَّت قرأ البقرة وآ
 « .2« »الذي شك ِف املائدة واألنعام

 قال أبو عيسى وأبو محزة امسه طلحة بن زيد وأبو محزة الضبعي امسه نصر بن عمران.
عن « 4»حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث « . 3»حدثنا أبو بكر حممد بن انفع البصري  -261

 عن عائشة رضي هللا عنها قالت:« 6»عن أيب املتوكل « 5»بدي إمساعيل بن مسلم الع
__________ 

 ( أبو محزة: طلحة بن يزيد، وثقه النسائي خرج له البخاري واألربعة.1ص
 وامحد ومسلم وابو داود وابن ماجه. 262( أخرجه الرتمذي ِف الصالة برقم 2ص
وروى عنه مسلم وعدة. قال الذهيب: ( أبو بكر حممد بن انفع البصري: روى عن غندر ومجاعة، 3ص

 ثقة.
( عبد الصمد بن عبد الوارث: التنوري أبو سهل، حافظ حجة، روى عن هشام الدستوائي 4ص

 ه  خرج له الستة. 207وشعبة، وروى عنه ابنه وغندر، توِف سنة 
 ( إمساعيل بن مسلم العبدي: البصري القاضي، ثقة، من الطبقة السادسة، خرج له مسلم.5ص
 أبو املتوكل: امسه علي بن داود أو علي بن دؤد. (6ص
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 « .1« »قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم آبية من القرآن ليلة»
حدثنا حممود بن غيالن. حدثنا سليمان بن حرب. حدثنا شعبة عن األعمش عن أيب وائل  -262



 عن عبد هللا بن مسعود قال:« 2»
هللا عليه وسلم فلم يزل قائما حَّت مهمت أبمر سوء، قيل له وما صليت ليلة مع رسول هللا صلى »

 « .3« »مهمت به؟ قال مهمت أن أقعد وأدع النيب صلى هللا عليه وسلم
 حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا جرير عن األعمش حنوه.

حدثنا إسحاق بن موسى األنصاري. حدثنا معن. حدثنا مالك عن أيب النضر عن أيب سلمة  -263
 ئشة رضي هللا تعاىل عنها:عن عا

أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون »
 « .4« »ثالثني أو أربعني آية قام فقرأ وهو قائم ُث ركع وسجد ُث صنع ِف الركعة الثانية مثل ذلك

قالت « 5»ذاء. عن عبد هللا بن شقيق حدثنا أمحد بن منيع. حدثنا هشيم حدثنا خالد احل -264
 سألت عائشة رضي هللا عنها عن صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن تطوعه فقالت:

__________ 
قام املصطفى صلى هللا عليه وسلم ليلة فقرأ آية »( ِف فضائل القرآن أليب عبيدة عن أيب ذر 1ص

ُْم عِّباُدَك واحدة الليل كله حَّت اصبح هبا يقوم وهبا يركع فق يل أليب ذر، ما هي؟ قال إِّْن تُ َعذ ِّهْبُْم فَإِّهنى
، وامنا كررها حَّت أصبح ملا اعرتاه عند 118َوإِّْن تَ ْغفِّْر هَلُْم فَإِّنىَك أَْنَت اْلَعزِّيُز احْلَكِّيُم من سورة املائدة 

 قراءهتا من هول ما ابتدئت به/ وهللا أعلم/.
ة الكوِف. قال الذهيب: له إدراك، توِف سنة ثالث ومثانني، من ( أبو وائل: األسدي شقيق بن سلم2ص

 العلماء العاملني اتفقوا على توثيقه.
 ( أخرجه البخاري ِف الصالة ومسلم فيه وابن ماجه فيه.3ص
والبخاري  955وأخرجه أبو داود ِف الصالة برقم  374( وأخرجه الرتمذي ِف الصالة برقم 4ص

حلديث يدل على جواز فعل بعض صالة التطوع من قعود وبعضها من ومسلم وابن ماجه والنسائي وا
 .80/ 1من سنن الرتمذي  374قيام وهو قول اجلمهور. انظر ما كتب على حديث 

 ( عبد هللا بن شقيق: البصري، قال أمحد ثقة انصيب. من الطبقة الثالثة. خرج له الستة.5ص
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 قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ كان يصلي ليال طويال قائما وليال طويال»
 « .1« »وهو جالس ركع وسجد وهو جالس



حدثنا إسحاق بن موسى األنصاري. حدثنا معن. حدثنا مالك عن ابن شهاب عن السائب  -265
زوج النيب صلى هللا عليه وسلم « 3»عن حفصه « 2»بن يزيد عن املطلب بن أيب وداعة السهمي 

 قالت:
قاعدا ويقرأ ابلسورة ويرتلها حَّت تكون « 4»كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي ِف سبحته »

 « .5« »أطول من أطول منها
حدثنا احلسن بن حممد الزعفراين. حدثنا احلجاج بن حممد عن ابن جريح قال: أخربين عثمان  -266

 ائشة رضي هللا تعاىل عنها أخربته:أن أاب سلمة بن عبد الرمحن أخربه أن ع« 6»بن أيب سليمان 
 « .أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل ميت حَّت كان أكثر صالته وهو جالس»

حدثنا أمحد بن منيع. حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن أيوب عن انفع عن ابن عمر رضي هللا  -267
 عنهما قال:

تني بعدها وركعتني بعد املغرب ِف صليت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ركعتني قبل الظهر وركع»
 « .7« »بيته وركعتني بعد العشاء ِف بيته

__________ 
 .955وبقية أصحاب الكتب الستة. أبو داود برقم  375( أخرجه الرتمذي ِف الصالة برقم 1ص
( املطلب بن أيب وداعه السهمي: أسلم يوم الفتح، ونزل املدينة وهبا مات. خرج له اجلماعة إال 2ص

 خاري.الب
( حفصة بنت عمر بن اخلطاب كانت زوجة خلنيس السهمي. ُث تزوجها النيب صلى هللا عليه 3ص

وسلم. وقد وصفها جربيل أبهنا صوامة قوامة، وقال لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم اهنا زوجتك يوم 
 القيامة.

 بعض. ( وهي النافلة، والسائب، واملطلب وحفصة كلهم من الصحابة يروي بعضهم عن4ص
وأمحد ومسلم والنسائي واملراد أن مدة قراءته هلا أطول  373( أخرجه الرتمذي ِف الصالة برقم 5ص

 من قراءة سورة أخرى أطول منها إذا قرئت غري مرتلة.
 ( عثمان بن أيب سليمان: املكي قاضي مكة، وثقه أمحد، من الطبقة السادسة خرج له اجلماعة.6ص
 والشيخان. 425ة برقم ( أخرجه الرتمذي ِف الصال7ص
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حدثنا أمحد بن منيع. حدثنا إمساعيل بن إبراهيم. حدثنا أيوب عن انفع عن ابن عمر رضي  -268
 هللا عنهما قال وحدثتين حفصة:

« . 1« »أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يصلي ركعتني حني يطلع الفجر وينادي املنادي»
 فيفتني.قال خ« 2»قال أيوب: وأراه 

حدثتنا قتيبة بن سعد. حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن جعفر بن برقاق. عن ميمون بن  -269
 عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال:« 3»مهران 

حفظت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مثاين ركعات ركعتني قبل الظهر وركعتني بعدها وركعتني »
ومل أكن أرامها « 4»ال: ابن عمر وحدثتين حفصة بركعيت الغداة بعد املغرب وركعتني بعد العشاء. ق

 « .6« »صلى هللا عليه وسلم« 5»من النيب 
حدثنا بشر بن املفضل عن خالد احلذاء عن عبد هللا « . 7»حدثنا أبو سلمة ُيىي بن خلف  -270

 قالت: بن شقيق قال: سألت عائشة رضي هللا عنها عن صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
كان يصلي قبل الظ هر ركعتني وبعدها ركعتني وبعد املغرب ركعتني وبعد العشاء ركعتني وقبل الفجر »

 « .8« »اثنتني
__________ 

 ( أخرجه الشيخان.1ص
 ( بضم اهلمزة أي أظنه، والذي قال هو انفع.2ص
ه  خرج له  117 ( ميمون بن مهران: أبو أيوب، عامل الرقة، ثقة عابد كبري القدر. توِف سنة3ص

 اجلماعة.
 ( هي صالة الفجر.4ص
 ( ألنه صلى هللا عليه وسلم كان يصليهما ِف البيت.5ص
 والشيخان وغريهم. 433( أخرجه الرتمذي ِف الصالة برقم 6ص
 ه  خرج له مسلم وأبو داود. 242( أبو سلمة ُيىي بن خلف: البصري، صدوق، توِف سنة 7ص
 ومسلم. 436قم ( أخرجه الرتمذي ِف الصالة بر 8ص
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حدثنا حممد بن املثىن. حدثنا حممد بن جعفر. حدثنا شعبة عن أيب إسحاق قال: مسعت  -271
يقول سألنا عليا كرم هللا وجهه عن صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من « 1»عاصم بن ضمرة 

 النهار فقال:
ى، فقال كان إذا كانت الش مس من ههنا  إن كم ال تطيقون ذلك، قال فقلنا من أطاق ذلك من ا صل»

كهيئتها من ههنا عند العصر صلى ركعتني، وإذا كانت الشمس من ههنا كهيئتها من ههنا عند الظهر 
صلى أربعا ويصلي قبل الظ هر أربعا وبعدها ركعتني وقبل العصر أربعا يفصل بني كل ركعتني ابلتسليم 

 « .2« »م من املؤمنني واملسلمنيعلى املالئكة املقربني والنبي ني ومن تبعه
__________ 

ه . خرج له  74( عاصم بن ضمرة: وثقه ابن املديين، وقال النسائي: ال أبس به. توِف سنة 1ص
 األربعة.

 وأمحد والنسائي وابن ماجه. 598و  429( الرتمذي برقم 2ص

 (1/169ص

 

 «1»ابب صالة الضحى  -40
 قال:« 2»و داود الطيالسي . حدثنا شعبة عن يزيد الر شك حدثنا حممود بن غيالن. حدثنا أب -272

قالت: قلت لعائشة رضي هللا تعاىل عنها أكان الن يب  صلى هللا عليه وسلم يصلي « 3»مسعت معاذة »
 « .4« »الض حى، قالت: نعم أربع ركعات. ويزيد ما شاء هللا عز  وجل  

__________ 
ها من ارتفاع الشمس قدر رمح اىل الزوال. وقال ِف ( أي الصالة اليت تؤدى ِف الضحى، ووقت1ص

كانت صالة االنبياء: قبل حممد صلى هللا عليه وسلم قال تعاىل خمربا عن داود إِّانى   257/ 2العارضة 
. سورة ص االية  ْشراقِّ ي ِّ َواإْلِّ ْلَعشِّ وهي انفلة مستحبة وِف صالة  18َسخىْراَن اجلِّباَل َمَعُه ُيَسب ِّْحَن ابِّ

يصبح على » 720أحاديث أصوهلا ثالث: األول: حديث أيب داود ومسلم عن أيب ذر برقم  الضحى
كل سالمي من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة وكل حتميدة صدقة وكل هتليلة صدقة وكل 

تكبرية صدقة، وأمر ابملعروف صدقة وهني عن املنكر صدقة وَيزىء من ذلك ركعتان يركعهما من 
ديث سهل بن معاذ بن أنس اجلهين عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم والثاين: ح« . الضحى

اخل. « من قعد ِف مصاله حني ينصرف من صالة الصبح يسبح حَّت صالة الضحى»عند أيب داود 



« دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى مثاين ركعات» 336والثالث: حديث أم هاىنء عند مسلم برقم 
 .1613/ 4واحكام القرآن البن العريب  194/ 2اخل. وانظر سنن الرتمذي 

( الرشك: بكسر الراء وسكون الشني وهو الذي يقسم الدور، وهو يزيد بن أيب يزيد الضبعي 2ص
 أحسب أهل زمانه، ولذا لقب ابلرشك.

 ( معاذة: بنت عبد هللا العدوية، أم الصهباء البصرية، ثقة، من الطبقة الثالثة. خرج هلا الستة.3ص
من السنن صالة  35/ 4، وِف اجملموع للنووي 719محد وابن ماجه ومسلم برقم ( أخرجه أ4ص

َيزي من »الضحى وأفضلها مثان ركعات حلديث أم هاىنء وأقلها ركعتان حلديث أيب ذر عند مسلم 
/ 2ووقتها إذا أشرقت الشمس إىل الزوال. انظر الرتمذي « ذلك ركعتان يصليهما من الضحى

198. 
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حدثنا زايد بن عبيد هللا بن « . 1»ثنا حممد بن املثىن. حدثين حكيم بن معاوية الز ايدي حد -273
 الر بيع الز ايدي  عن محيد الطويل عن أنس بن مالك:

 « .2« »أن  الن يب  صلى هللا عليه وسلم كان يصلي الض حى ست ركعات»
عمرو بن مر ة عن عبد الرمحن  حدثنا حممد بن املثىن. حدثنا حممد بن جعفر. حدثنا شعبة عن -274

 قال:« 3»بن أيب ليلى 
ما أخربين أحد أن ه رأى الن يب  صلى هللا عليه وسلم يصلي الض حى إال أم  هاىنء رضي هللا تعاىل عنها »

فإهنا حد ثت أن  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسب ح مثان ركعات 
 « .4« »ليه وسلم صل ى صالة قط  أخف منها غري أنه كان يتم  الر كوع والس جودما رأيته صلى هللا ع

 حدثنا ابن أيب عمر. حدثنا وكيع. حدثنا كهمس بن احلسن عن عبد هللا بن شقيق قال: -275
 قلت لعائشة رضي هللا تعاىل عنها أكان الن يب  صلى هللا عليه وسلم يصلي الض حى قالت:»

 « .5« »غيبهال، إال أن َييء من م
عن عطية « 7»عن فضيل بن مرزوق « 6»حدثنا زايد البغدادي. حدثنا حممد بن ربيعة  -276

 عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال:« 8»
__________ 

 ( حكيم بن معاوية الزايدي: البصري، مستور، من الطبقة العاشرة. خرج له مسلم.1ص



 الصغري( ( تفرد به الرتمذي ِف الشمائل صاجلامع2ص
( عبد الرمحن بن أيب ليلى: االنصاري املدين الكوِف، اتبعي جليل، كان أصحابه يعظمونه كأنه 3ص

 ه . خرج له اجلماعة اتفقوا وأثىن على توثيقه، وأثىن عليه الكبار. 88أمري، توِف سنة 
 336رقم وِف االستئذان والسري والبخاري ومسلم ِف الصالة ب 474( الرتمذي ِف الصالة برقم 4ص

 وأبو داود ِف الصالة والنسائي ِف الطهارة وابن ماجه ِف الصالة.
ومسلم والنسائي. وَييء من مغيبه: أي من سفره وِف  1292( أخرجه الرتمذي. وأبو داود برقم 5ص

 نسخة من سفره.
ة ( حممد بن ربيعة: الكوِف، أبو عمر، وثقه أبو داود، وقال أبو حامت: صاحل احلديث. من الطبق6ص

 السابعة خرج له اجلماعة.
( الفضيل بن مرزوق: أبو عبد الرمحن الكوِف، وثقه غري واحد، وقيل يهم وتشيع، من الطبقة 7ص

 السابعة، خرج له مسلم واألربعة.
 ( عطية: املازين له صحبة. خرج له مسلم واألربعة.8ص

 (1/171ص

 

« يدعها ويدعها حَّت نقول ال يصليها كان الن يب  صلى هللا عليه وسلم يصلي الض حى حَّت نقول ال»
«1. » 

عن « 2»حدثنا أمحد بن منيع. عن هشيم. حدثنا عبيدة عن ابراهيم عن سهم بن منجاب  -277
 عن قرثع عن أيب أي وب األنصاري  رضي هللا تعاىل عنه:« 4»أو/ عن قزعة « / 3»قرثع الض يب  

ركعات عند زوال الش مس فقلت اي رسول هللا أربع « 5»أن  الن يب  صلى هللا عليه وسلم كان يدمن »
إنك تدمن هذه األربع ركعات عند زوال الش مس فقال: إن أبواب السماء تفتح عند زوال الش مس 

حَّت يصل ى الظ هر فأحب  أن يصعد يل ِف تلك الس اعة خري. قلت: أِف كل هن  قراءة؟ « 6»فال ترتج 
 « .7« »قال: نعم. قلت: هل فيهن  تسليم فاصل قال: ال

أخربين أمحد بن منيع أبو معاوية حدثنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن قرثع 
 عن أيب أي وب األنصاري  رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم حنوه.

عن عبد « 8»حدثنا حممد بن املثىن. حدثنا أبو داود. حدثنا حممد بن مسلم بن أيب الوض اح  -278
 « :10»عن جماهد عن عبد هللا بن السائب « 9»رمي اجلزري الك



__________ 
 .477( أخرجه الرتمذي برقم 1ص
 ( سهم بن منجاب: بن راشد الضيب الكوِف من الطبقة السادسة.2ص
 ( قرثع الضيب: صدوق. من الطبقة الثانية خمضرم، خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه.3ص
 ر الباهلي، خمتلف فيه، خرج له الستة.( قزعة: بن سويد بن حج4ص
 ( يدمن: أي يداوم.5ص
 ( بضم التاء األوىل وفتح التاء الثانية: أي ال تغلق.6ص
 وابن ماجه. 1270( أخرجه أبو داود برقم 7ص
( مسلم بن أيب الوضاح: اجلزري، نزيل مكة، أبو سعيد املؤدب، مشهور بكنيته، صدوق يهم، من 8ص

 ه اجلماعة.الطبقة الثامنة. خرج ل
 ه  خرج له اجلماعة. 127( عبد الكرمي اجلزري: ابو سعيد كان حافظا مكثرا مات سنة 9ص
 ( عبد هللا بن السائب: املخزومي املكي الكوِف، له وألبيه صحبة. خرج له اجلماعة.10ص

 (1/172ص

 

 ر وقال:أن  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظ ه»
 « .1« »إهنا ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب  أن يصعد يل فيها عمل صاحل

عن مسعر بن كدام عن « 2»حدثنا أبو سلمة ُيىي بن خلف. حدثنا عمر بن علي  املقدمي  -279
 أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي:

ليه وسلم كان يصليها عند الز وال أن ه كان يصلي قبل الظ هر أربعا وذكر أن  رسول هللا صلى هللا ع»
 « .3« »وميد  فيها

__________ 
 .478( أخرجه الرتمذي ِف الصالة برقم 1ص
( عمر بن علي املقدمي: البصري الواسطي األصل، ثقة يدلس، من الطبقة الثامنة خرج له 2ص

 اجلماعة.
 حنوه 424( أخرج الرتمذي ِف الصالة برقم 3ص

 (1/173ص



 

 «1»طوع ِف البيت ابب صالة الت -41
عن « 3»حدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن معاوية بن صاحل « . 2»حدثنا عب اس العنربي   -280

 قال:« 6»عن عمه عبد هللا بن سعد « 5»عن حرام بن معاوية « 4»العالء بن احلارث 
رى ما سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الص الة ِف بييت والص الة ِف املسجد قال: قد ت»

أقرب بييت من املسجد فلئن أصلي ِف بييت أحب  إيل  من أن أصلي ِف املسجد إال  أن تكون صالة 
 « .7« »مكتوبة

__________ 
 ( التطوع: هو ما زاد عن الفرض.1ص
ه . وخرج له  246( عباس العنربي: بن عبد العظيم أبو الفضل، من حفاظ البصرة. توِف سنة 2ص

 اجلماعة.
ه .  158صاحل: احلضرمي، ابو عبد الرمحن، قاضي االندلس، صدوق يهم. توِف سنة  ( معاوية بن3ص

 خرج له الستة.
( العالء بن احلارث: بن عبد الوارث احلضرمي، أبو وهب، صدوق فقيه رمي ابلقدر، واختلط، 4ص

 من الطبقة اخلامسة، خرج له مسلم واألربعة.
 الثالثة، خرج أبو داود وابن ماجه.( حرام بن معاوية: األنصاري، ثقة من الطبقة 5ص
 ( عبد هللا بن سعد: األنصاري، عم حرام بن حكيم، صحايب نقل أنه شهد وقعة القادسية.6ص
 ( أخرجه ابن ماجه ِف الصالة.7ص

 (1/174ص

 

 ابب ما جاء ِف صوم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -42
 عن عبد هللا بن شقيق قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا محاد بن زيد عن أيوب -281

سألت عائشة رضي هللا تعاىل عنها عن صيام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت: كان يصوم حَّت »
نقول قد صام، ويفطر حَّت نقول قد أفطر قال: وما صام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شهرا كامال 

 « .1« »منذ قدم املدينة إال  رمضان
عن محيد عن أنس بن مالك أنه سئل « 2»حجر. حدثنا إمساعيل بن جعفر حدثنا علي  بن  -282



 عن صوم الن يب صصلى هللا عليه وسلم( . حدثنا شعبة عن يزيد الرشق قال:
ال يريد أن يفطر منه، ويفطر حَّت نرى أن ال يريد أن « 3»كان يصوم من الشهر حَّت نرى أن »

« مصليا إال  رأيته مصل يا وال انئما إال  رأيته انئما يصوم منه شيئا. وكنت ال تشاء أن تراه من الليل
«4. » 

حدثنا حممود بن غيالن. حدثنا أبو داود. حدثنا شعبة عن أيب بشر قال مسعت سعيد بن  -283
 جبري عن ابن عباس قال:

 كان الن يب صلى هللا عليه وسلم يصوم حَّت نقول ما يريد أن يفطر منه ويفطر حَّت نقول ما»
__________ 

 ومسلم والنسائي. 2434وأبو داود برقم  768( أخرجه الرتمذي برقم 1ص
 ه . 180( إمساعيل بن جعفر: املدين، الزرقي؛ نسبة لبين زريق بطن من االنصار، ثقة توِف سنة 2ص
 ( كذا ِف أكثر النسخ وِف نسخة صانه(3ص
 ( أخرجه الشيخان.4ص

 (1/175ص

 

 « .1« »مذ قدم املدينة إال  رمضانيريد أن يصوم منه، وما صام شهرا كامال 
حدثنا حممد بن بش ار. حدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سامل بن أيب  -284
 عن أيب سلمة عن أم  سلمة قالت:« 2»اجلعد 

 « .3« »ما رأيت الن يب  صلى هللا عليه وسلم يصوم شهرين متتابعني إال شعبان ورمضان»
ناد صحيح وهكذا قال عن أيب سلمة عن أم سلمة وروى هذا احلديث غري قال أبو عيسى هذا اس

واحد عن أيب سلمة عن عائشة رضي هللا تعاىل عنها عن الن يب صلى هللا عليه وسلم وُيتمل أن يكون 
أبو سلمة بن عبد الرمحن قد روى هذا احلديث عن عائشة وأم سلمة مجيعا عن الن يب صلى هللا عليه 

 وسلم.
 ا هناد. حدثنا عبدة عن حممد بن عمرو. حدثنا أبو سلمة عن عائشة قالت:حدثن -285

مل أر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصوم ِف شهر أكثر من صيامه هلل ِف شعبان، كان يصوم »
 « .4« »شعبان إال  قليال بل كان يصومه كل ه

عن شيبان عن « 5»غن ام حدثنا القاسم بن دينار/ الكوِف. حدثنا عبيد بن موسى وطلق بن  -286



 قال:« 7»عن عبد هللا « 6»عاصم عن زر بن حبيش 
__________ 

 ( أخرجه مسلم.1ص
 ( سامل بن أيب اجلعد: هو رافع الفطاين األشجعي موالهم، الكوِف، ثقة، مرسل، خرج له الستة.2ص
 والنسائي. 2336وأبو داود برقم  736( أخرجه الرتمذي. برقم 3ص
 .737صوم برقم ( الرتمذي ِف ال4ص
 ه . خرج له البخاري واألربعة. 211( طلق بن غنام: الكوِف، ثقة. توِف سنة 5ص
ه . خرج له  82سنة، توِف سنة  120( زر بن حبيش: أبو مرمي األسدي، أدرك اجلاهلية، عاش 6ص

 اجلماعة.
 « .عبد هللا»( عبد هللا هو ابن مسعود ألنه هو املراد عند إطالق اسم 7ص

 (1/176ص

 

كل شهر ثالثة أايم، وقل ما كان يفطر يوم « 1»كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصوم من غر ة »
 « .2« »اجلمعة
عن ثور بن يزيد عن خالد « 3»حدثنا أبو حفص/ عمر بن علي. حدثنا عبد هللا بن داود  -287

 عن عائشة قالت:« 4»بن معدان عن ربيعة اجلرشي 
 « .5« »ه وسلم يتحر ى صوم االثنني واخلميسكان الن يب  صلى هللا علي»

عن سهيل بن أيب صاحل عن « 6»حد ثنا حممد بن ُيىي. حد ثنا أبو عاصم عن حممد بن رفاعة  -288
 أبيه عن أيب هريرة:

أن  الن يب  صلى هللا عليه وسلم قال: تعرض األعمال يوم االثنني واخلميس فأحب  أن يعرض عملي »
 « .7« »وأان صائم

 حدثنا حممود بن غيالن. حدثنا أبو أمحد ومعاوية بن هشام. قاال: -289
 عن عائشة قالت:« 8»حدثنا سفيان عن منصور عن خيثمة 

كان الن يب  صلى هللا عليه وسلم يصوم من الش هر الس بت واألحد واالثنني ومن الش هر اخآخر الثالاثء »
 « .9« »واألربعاء واخلميس
__________ 



 الشهر. ( الغرة: أول1ص
 والنسائي وامحد. 4250وأبو داود برقم  742( الرتمذي برقم 2ص
( عبد هللا بن داود: الواسطي، قال البخاري: فيه نظر، قال عصام: تفرد املصنف ابلرواية عنه. 3ص

 وليس كما زعم.
 ( ربيعة اجلرشي: اختلف ِف صحبته، ثقة، خرج له األربعة.4ص
 والنسائي. 739اجه برقم وابن م 745( أخرجه الرتمذي برقم 5ص
 ( حممد بن رفاعة: القرظي، ذكره ابن حبان ِف الثقات، من الطبقة السابعة، خرج له الستة.6ص
 .747( أخرجه الرتمذي برقم 7ص
 ( خيثمة: بن عبد الرمحن الكوِف، ثقة، خرج له اجلماعة.8ص
 .94/ 3سنن الرتمذي  ( أخرجه أمحد وأخرج ابن ماجه حنوه، وانظر ما كتب على هذا احلديث ِف9ص

 (1/177ص

 

مالك بن أنس عن أيب الن ضر عن أيب سلمة بن عبد الرمحن « 1»حدثنا أبو مصعب املديين  -290
 عن عائشة قالت:

 « .2« »ما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصوم ِف شهر أكثر من صيامه ِف شعبان»
 شعبة عن يزيد الرشك قال: حدثنا حممود بن غيالن. حدثنا أبو داود. حدثنا -291

مسعت معاذة قال: قلت لعائشة: أكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصوم ثالثة أايم من كل  شهر »
 «قالت: نعم قلت: من أي ه كان يصوم قالت: كان ال يبايل من أي ه صام

رث بن قال أبو عيسى: يزيد الرشك هو يزيد الضبعي البصري وهو ثقة روى عنه شعبة وعبد الوا
سعيد ومحاد بن يزيد امساعيل بن إبراهيم وغري واحد من األئمة وهو يزيد القاسم ويقال القسام. 

 والرشك بلغة أهل البصرة هو القس ام.
عن هشام بن عروة عن « 3»حدثنا هارون بن إسحاق اهلمذاين. حدثنا عبدة بن سليمان  -292

 أبيه عن عائشة قالت:
 قريش ِف اجلاهلية، وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوما تصومه« 4»كان عاشوراء »

__________ 
( أبو مصعب املديين: وِف نسخة املدين، هو عبد السالم بن حفص، وثقه ابن معني، من الطبقة 1ص



 السابعة. خرج له أبو داود والنسائي.
احلديث: هو جائز  وقال الرتمذي ِف سننه قال ابن املبارك ِف هذا 737( وأخرجه الرتمذي برقم 2ص

أخرجه  345/ 4ِف كالم العرب إذا صام أكثر الشهر ان يقال له صام الشهر كله. وِف نيل األوطار 
 الشيخان أيضا.

( عبدة بن سليمان: أبو حممد الكاليب املقرىء، قال أمحد ثقة وزايدة مع صالحه وشدة فقره توِف 3ص
 ه . 188سنة 

 رم. وليس ِف كالمهم فاعوالء ابملد غريه وأحلق به اتسوعاء.( عاشوراء: هو اليوم العاشر من احمل4ص

 (1/178ص

 

كان رمضان هو « 2»وأمر بصيامه، فلم ا افرتض رمضان « 1»يصومه، فلم ا قدم املدينة صامه 
 « .3« »الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه

نا سفيان عن منصور عن ابراهيم حدثنا حممد بن بشار. حدثنا عبد الرمحن بن مهدي حدث -293
 عن علقمة قال:

 سألت عائشة رضي هللا عنها: أكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيص  من األايم شيئا؟»
 « .5« »، وأيكم يطيق ما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يطيق« 4»قالت: كان عمله دمية 

 بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت:حدثنا هارون بن إسحاق. حدثنا عبدة عن هشام  -294
، فقال: من هذه؟ قلت فالنة ال تنام « 6»دخل علي  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعندي امرأة »

الليل، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عليكم من األعمال ما تطيقون فو هللا ال ميل  هللا حَّت 
 « .7« »عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه متل وا وكان أحب  ذلك إىل رسول هللا صلى هللا

 حدثنا أبو هشام/ حممد بن يزيد الر فاعي. حدثنا ابن فضيل عن األعمش عن أيب صاحل قال: -295
__________ 

( أخرجه الشيخان عن ابن عباس انه صلى هللا عليه وسلم ملا قدم املدينة وجد اليهود تصوم 1ص
م جنى هللا فيه موسى وأغرق فيه فرعون وقومه فصامه شكرا عاشوراء فسأهلم عن ذلك فقالوا هذا يو 

 فنحن نصومه فقال صلى هللا عليه وسلم حنن أحق مبوسى منكم فصامه وأمر بصيامه.
 ( كان فرض رمضان ِف السنة الثانية للهجرة.2ص
 والبخاري ومسلم. 753( أخرجه الرتمذي برقم 3ص



 ( دمية: أي دائما.4ص
كان أحب العمل إىل رسول هللا صلى هللا »عن عائشة  2860ب برقم ( وعند الرتمذي ِف االد5ص

 « .عليه وسلم ما دمي عليه
 ( اسم هذه املرأة احلوالء بنت تويت بن حبيب من رهط خدَية.6ص
 .2860( أشار اليه الرتمذي ِف سننه ِف آخر حديث 7ص

 (1/179ص

 

 لى هللا عليه وسلم قالتا:سألت عائشة وأم  سلمة أي  العمل كان أحب  إىل رسول هللا ص»
 « .1« »مادمي عليه وان قل  

حدثين معاوية بن صاحل عن « . 3»حدثنا عبد هللا بن صاحل « . 2»حدثنا حممد بن امساعيل  -296
 يقول:« 5»مسعت عوف بن مالك « : 4»عمرو بن قيس أنه مسع عاصم بن محيد قال 

تاك ُث  توضأ ُث  قام يصل ي فقمت معه، فبدأ فاس« 6»كنت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة »
فاستفتح البقرة فال مير  آبية رمحة إال  وقف فسأل وال مير  آبية عذاب إال  وقف فتعوذ ُث  ركع فمكث 

راكعا بقدر قيامه ويقول ِف ركوعه سبحان ذي اجلربوت وامللكوت والكربايء والعظمة؛ ُث سجد بقدر 
اجلربوت وامللكوت والكربايء والعظمة، ُث قرأ آل عمران ُث ركوعه ويقول ِف سجوده سبحان ذي 

 « .7« »سورة سورة يفعل مثل ذلك
__________ 

 2860( أخرجه الرتمذي ِف االدب برقم 1ص
 ( هو البخاري صاحب الصحيح.2ص
( عبد هللا بن صاحل: بن حممد بن مسلم، أبو صاحل املصري، كاتب الليث ثقة مكثر حسن 3ص

 ه . خرج له البخاري ِف التعليق وأبو داود. 223ن جزرة. توِف سنة احلديث، كذبه اب
( عاصم بن محيد: السكوين احلمصي، صدوق خمضرم، من الطبقة الثانية خرج له ابو داود 4ص

 والنسائي.
 ( صحايب جليل من مسلمة الفتح. سكن دمشق.5ص
 ( أي ليلة عظيمة كأهنا ليلة القدر.6ص
 ة والنسائي فيه.( أخرجه أبو داود ِف الصال7ص



 (1/180ص

 

 ابب ما جاء ِف قراءة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -43
 أنه:« 1»حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا الليث عن أيب مليكة، عن يعلى بن ِملك  -297

قراءة مفس رة حرفا « 2»سأل أم  سلمة عن قراءة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فإذا هي تنعت »
 « .3« »حرفا

 حدثنا حممد بن بشار. حدثنا وهب بن جرير بن حازم. حدثنا أيب عن قتادة قال: -298
 « .4« »قلت ألنس بن مالك: كيف كانت قراءة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ قال مد ا»

عن ابن جريج عن ابن أيب مليكة « 5»حدثنا علي بن حجر. حدثنا ُيىي بن سعيد األموي  -299
 عن أم سلمة قالت:

 قراءته يقول: احلمد هلل رب العاملني ُث يقف ُث« 6»ان الن يب  صلى هللا عليه وسلم يقط ع ك»
__________ 

 ( يعلى بن ِملك: روى عن أم الدرداء وأم سلمة، وقد وثق.1ص
( تنعت: أي تصف، ومفسره/ بسني مشددة مفتوحة. من الفسر وهو البيان، أي واضحة مرتلة 2ص

 مة كلمة.مبينة. ومعىن حرفا: أي كل
 .1466والنسائي وأبو داود برقم  2924( الرتمذي ِف ثواب القرآن برقم 3ص
 1465( أخرجه البخاري ِف كتاب فضائل القرآن ِف ابب الرتتيل ِف القراءة وأبو داود برقم 4ص

والنسائي وابن ماجه ِف الصالة. ومعىن صمدا( أي ميد احلرف الذي يستحق املد/ أنظر القسطالين 
 .535/ 7اري على البخ

 ( ُيىي بن سعيد األموي: ثقة من الطبقة الثالثة خرج له البخاري ِف االدب ومسلم.5ص
 ( من التقطيع وهو جعل الشيء قطعا قطعا أي يقف على رؤوس اخآي.6ص

 (1/181ص

 

 « .2« »يوم الدين« 1»يقول الرمحن الرحيم ُث يقف وكان يقرأ مالك 
 معاوية بن صاحل عن عبد هللا بن أيب قيس قال: حدثنا قتيبة. حدثنا الل يث عن -300



سألت عائشة رضي هللا عنها عن قراءة الن يب  صلى هللا عليه وسلم أكان يسر  ابلقراءة أم َيهر »
ا جهر. فقلت: ا أسر  ورمب   قالت: كل  ذلك قد كان يفعل، قد كان رمب 

 « .3« »احلمد هلل الذي جعل ِف األمر سعة
عن ُيىي بن « 4»يالن. حدثنا وكيع. حدثنا مسعر عن أيب العالء العبدي حدثنا حممود بن غ -301

 جعدة عن أم هاىنء قالت:
 « .5« »كنت أمسع قراءة النيب  صلى هللا عليه وسلم وأان على عريشي»

حدثنا حممود بن غيالن. حدثنا أبو داود. حدثنا شعبة، عن معاوية بن قر ة قال مسعت عبد  -302
 :هللا بن مغف ل يقول

« 7»وهو يقرأ إِّانى فَ َتْحنا َلَك فَ ْتحاً ُمبِّيناً « 6»رأيت النيب  صلى هللا عليه وسلم على انقته يوم الفتح »
 وقال« 10»قال « 9»فقرأ ورج ع « 8»لِّيَ ْغفَِّر َلَك اَّللىُ ما تَ َقدىَم مِّْن َذنْبَِّك َوما أتََخىَر قال 

__________ 
 مذي ِف سننه ِف كتاب القراءات بال ألف.( صمالك( ابأللف، وقد أخرجه الرت 1ص
وأخرجه أيضا أبو داود ِف  1466وأبو داود ِف الصالة برقم  2928( أخرجه الرتمذي برقم 2ص

 والنسائي ِف الصالة. 4001القراءات برقم 
والبخاري  1435وأيب داود ِف الصالة برقم  2925( أخرجه الرتمذي ِف ثواب القرآن برقم 3ص

 اجه ومسلم.والنسائي وابن م
 ( أبو العالء العبدي: هالل بن اخلباب، صدوق، تغري آخرا، من الطبقة اخلامسة.4ص
( أخرجه النسائي ِف الصالة وابن ماجه فيه. وكان ذلك ِف مكة قبل اهلجرة وذلك ِف صالة النيب 5ص

 صلى هللا عليه وسلم ِف الليل عند الكعبة، ومعىن قوهلا وأان على عريشي أي على سريري.
 ( أي فتح مكة.6ص
 ( هذا الفتح هو فتح مكة، أو فتح خيرب، واألكثرون على أنه صلح احلديبية.7ص
 ( أي قال عبد هللا بن مغفل.8ص
( رجع: بتشديد اجليم املفتوحة أي رد صوته ابلقراءة، وقال بعض الشراح أراد ابلرتجيع حتسني 9ص

 التالوة.
 ( قال: أي شعبة النه الراوي عن شعبة.10ص

 (1/182ص

 



« 2« « »1»معاوية بن قر ة لوال أن َيتمع الناس علي  ألخذت لكم ِف ذلك الصوت أو قال اللحن 
. 

عن « 4»احلد اين عن حسام ابن مصك  « 3»حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا نوح بن قيس  -303
 قال:« 5»قتادة 

يه وسلم حسن الوجه ما بعث هللا نبيا إال  حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبي كم صلى هللا عل»
 « .7« « »6»حسن الصوت وكان ال يرج ع 

حدثنا عبد هللا بن عبد الرمحن. حدثنا ُيىي بن حسان. حدثنا عبد الرمحن بن أيب الز اند. عن  -304
 عمرو بن أيب عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال:

ا يسمعها من»  « .8« »ِف احلجرة وهو ِف البيت كانت قراءة النيب  صلى هللا عليه وسلم رمب 
__________ 

 ( اللحن: بفتح الالم وسكون احلاء واحد اللحون، وهو التطريب والرتجيع وحتسني القراءة.1ص
والبخاري ِف املغازي والتفسري وِف فضائل القرآن  1467( أخرجه أبو داود ِف الصالة برقم 2ص

 التوحيد ومسلم ِف الصالة وأبو داود فيه.
ح بن قيس احلداين: نسبة إىل صحدان( قبيلة من االزد، أبو روح البصري، قال الذهيب: حسن ( نو 3ص

 ه . خرج له مسلم واألربعة. 83احلديث وقد وثق. توِف سنة 
( حسام بن مصك: األسدي، أبو سهل البصري، ضعيف مرتوك من الطبقة السابعة. خرج له 4ص

 املصنف.
 .26بصري ثقة ثبت ورد ذكره ِف احلديث رقم ( قتادة: اتبعي من أصحاب احلسن ال5ص
 ( أي ال يرجع ترجيع الغناء أو ال يرجع ِف بعض االحيان. مجعا بني االحاديث.6ص
 ( هذا احلديث مرسل ألنه من رواية التابعي الذي مل يذكر فيه الصحايب.7ص
ديث يدل وهذا احل 1327( أخرجه أبو داود ِف الصالة ابب رفع الصوت ابلقراءة حديث رقم 8ص

 على توسطه صصلى هللا عليه وسلم( ِف القراءة.

 (1/183ص

 

 ابب ما جاء ِف بكاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -44
حدثنا سويد بن نصر. حدثنا عبد هللا بن املبارك عن محاد بن سلمة عن اثبت عن مطر ف  -305



 قال:« 2»وهو ابن الش خ ري عن أبيه « 1»
« من البكاء« 3» عليه وسلم( وهو يصلي وجلوفه أزيز كأزيز املرجل أتيت رسول هللا صصلى هللا»
«4. » 

حدثنا حممود بن غيالن. حدثنا معاوية بن هشام. حدثنا سفيان عن األعمش عن إبراهيم عن  -306
 عبيد عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال:

اي رسول هللا أقرأ عليك وعليك أنزل؟  قال يل رسول هللا صصلى هللا عليه وسلم( : إقرأ علي . فقلت:»
ْئنا بَِّك َعلى هُؤالءِّ « 5»قال: إين أحب  أن أمسعه عن غريي  فقرأت سورة الن ساء حَّت بلغت َوجِّ

 « .7« »قال: فرأيت عيين رسول هللا هتمالن« 6»َشهِّيدًا 
__________ 

وه: عبد هللا بن عوف ابن  ( مطرف: املصري، ثقة عابد، من الطبقة الثانية. خرج له اجلماعة. وأب1ص
 كعب العامري البصري، صحايب من مسلمة الفتح. خرج له اجلماعة اال البخاري.

 ( وهو عبد هللا بن الشخري صحايب أدرك اجلاهلية واالسالم وهو من مسلمة الفتح.2ص
ان ( أي غليان كغليان القدر. وهذا دليل على كمال خوفه صصلى هللا عليه وسلم( من ربه ومعلوم 3ص

العمل على قدر العلم واملعرفة وهو صصلى هللا عليه وسلم( سيد العارفني ابهلل وقد قال صصلى هللا 
وقال « إين ألخشاكم هلل وأتقاكم هلل»وقال « . إين ألعلمكم ابهلل وأشدكم له خشية»عليه وسلم( : 

 « .إين ألستغفر هللا ِف اليوم مائة مرة»
 ( أخرجه أبو داود ِف الصالة.4ص
ُيتمل أن يكون هذا تشريعا لطريق العرض على الشيخ، عكس ما وقع أليب حيث قال النيب  (5ص

 « .أمرت أن أقرأ عليك»صصلى هللا عليه وسلم( 
 .41( اخآية 6ص
 والشيخان وأبو داود والنسائي. 3028( أخرجه الرتمذي ِف التفسري برقم 7ص

 (1/184ص

 

 عن أبيه عن عبد هللا بن عمرو قال:« 1»سائب حدثنا قتيبة. حدثنا جرير عن عطاء بن ال -307
فقام رسول هللا صصلى هللا « 2»انكسفت الش مس يوما على عهد رسول هللا صصلى هللا عليه وسلم( »

حَّت مل يكد يركع ُث ركع فلم يكد يرفع رأسه ُث رفع رأسه فلم يكد أن « 3»عليه وسلم( يصل ي 



أن يسجد ُث سجد فلم يكد أن يرفع رأسه فجعل يسجد ُث سجد فلم يكد أن يرفع رأسه فلم يكد 
ينفخ ويبكي ويقول رب  أمل تعدين أن ال تعذهبم وأان فيهم رب  أمل تعدين أال تعذهبم وهم يستغفرون 

وحنن نستغفرك فلم ا صلى ركعتني اجنلت الش مس فقام فحمد هللا تعاىل وأثىن عليه ُث قال: إن  « 4»
ال ينكسفان ملوت أحد وال حلياته فإذا انكسفا فافزعوا إىل « 5» الش مس والقمر آيتان من آايت هللا

 « .6« »ذكر هللا
حدثنا حممود بن غيالن. حدثنا أبو أمحد. حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عكرمة،  -308

 عن ابن عباس قال:
 فاحتضنها فوضعها بني يديه« 7»أخذ رسول هللا صصلى هللا عليه وسلم( ابنة له تقضي »

__________ 
( عطاء بن السائب: الثقفي الكوِف، صدوق، اختلط، من الطبقة اخلامسة. خرج له البخاري 1ص

واألربعة. وأبوه: السائب بن مالك أو ابن زيد الكوِف، ثقة، من الطبقة الثانية. خرج له البخاري ِف 
 اترخيه واألربعة.

ملوت إبراهيم. كان ذلك ِف السنة ( زاد البخاري يوم مات إبراهيم فقال الناس، كسفت الشمس 2ص
 العاشرة.

( صالة الكسوف واخلسوف سنة عند اجلميع واجلماعة فيها سنة عند األكثر، وتفصيلها يرجع فيه 3ص
 لكتب الفقه.

ذ ِّهَبُْم َوما كاَن اَّللىُ لِّيُ َعذ ِّهَبُْم َوأَْنَت فِّيهِّْم، َوما كاَن اَّللىُ ُمعَ  33( قال تعاىل: ِف سورة األنفال اخآية رقم 4ص
 َوُهْم َيْستَ ْغفُِّروَن.

ُل 5ص ( للداللة على قدرته ووحدانيته أو على ختويف العباد من أبسه وسطوته قال تعاىل َوما نُ ْرسِّ
خْآايتِّ إِّالى خَتْوِّيفاً اإلسراء ص  ( .59ابِّ

 ( أخرجه النسائي ِف صالة الكسوف.6ص
ابنة بنته زينب من أيب العاص بن الربيع ( تشرف على املوت وِف رواية النسائي ابنة صغرية وهي 7ص

وفيه لعل  123/ 2فإضافتها إليه جمازية وقيل غري ذلك انظر ما كتب ِف مجع الوسائل للقاري 
 الصواب ابنه فوقعت حتريف اخل..

 (1/185ص

 



فقال يعين صصلى هللا عليه وسلم( : أتبكني عند رسول « 1»فماتت وهي بني يديه وصاحت أم  أمين 
إن املؤمن بكل خري على كل « 2»الت ألست أراك تبكي قال إين  لست أبكي إمنا هي رمحة هللا فق

 « .3« »حال إن نفسه تنزع من بني جنبيه وهو ُيمد هللا عز  وجل  
حدثنا حممد بن بش ار. حدثنا عبد الرمحن بن مهدي. حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد هللا  -309

 شة رضي هللا عنها.عن عائ« 5»عن القاسم بن حممد « 4»
وهو ميت وهو يبكي أو قال عيناه « 6»أن  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قب ل عثمان بن مظعون »

 « .7« »هتراقان
حدثنا فليح وهو ابن سليمان عن هالل « . 8»حدثنا إسحاق بن منصور. أخربان أبو عامر  -310

 عن أنس بن مالك قال:« 9»بن علي 
__________ 

ن: حاضنته صصلى هللا عليه وسلم( وموالته احلبشية وماتت بعد عمر بعشرين يوما وكان ( أم أمي1ص
صصلى هللا عليه وسلم( ورثها من أبيه وأعتقها حني تزوج خدَية وزوجها لزيد مواله فولدت له اسامة 

 وقد شهدت أحدا وكانت تسقي وتداوي اجلرحى وشهدت خيرب.
  ِف قلوب عباده فإمنا يرحم هللا من عباده الرمحاء( .( زاد ِف رواية الصحيحني صجعلها هللا2ص
 .11/ 4( أخرجه النسائي ِف اجلنائز ابب ِف البكاء على امليت/ 3ص
( عاصم بن عبيد هللا: بن عمر بن اخلطاب، ضعفه ابن معني، وقال البخاري منكر احلديث. خرج 4ص

 له البخاري ِف االدب املفرد واالربعة.
بن أيب بكر، أحد فقهاء املدينة السبعة، من الطبقة الثانية، مناقبه ال حتصى. ( القاسم بن حممد: 5ص

 خرج له اجلماعة.
( أبو السائب عثمان بن مظعون، كان من السابقني إىل االسالم أسلم قبل دخول رسول هللا صلى 6ص

إىل احلبشة هللا عليه وسلم دار االرقم وهو وأبو عبيدة بن اجلراح وعبد الرمحن بن عوف، وقد هاجر 
ال أشرب شيئا يذهب عقلي ويضحك  -ُث إىل املدينة، وقد حرم على نفسه اخلمر ِف اجلاهلية وقال

يب من هو أدىن مين. وقد آخى الرسول صلى هللا عليه وسلم بني عثمان بن مظعون وأيب اهليثم بن 
 التيهان االنصاري. توِف بعد سنتني ونصف من اهلجرة.

. وِف هذا احلديث 1456وابن ماجه برقم  3163وأبو داود برقم  989( أخرجه الرتمذي برقم 7ص
جواز تقبيل امليت الصاحل وقد قبل أبو بكر النيب صلى هللا عليه وسلم وهو ميت وقال: طبت حيا 

 وميتا أبيب أنت وأمي ُث أبو بكر تلى قوله تعاىل: إِّنىَك َمي ٌِّت اخل.



 افظ. خرج له الستة.( أبو عامر: عبد امللك بن عمرو البصري احل8ص
 ( هالل بن علي: املدين، ثقة، من الطبقة اخلامسة، خرج له اجلماعة.9ص
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لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم جالس على القرب فرأيت عينيه تدمعان فقال: « 1»شهدان ابنة »
 .« أان قال انزل فنزل ِف قربها« 3»الليلة قال أبو طلحة « 2»أفيكم رجل مل يقارف 

__________ 
 ( هي أم كلثوم زوجة عثمان بن عفان.1ص
 ( كىن ابملقارفة عن اجلماع2ص
( أبو طلحة هو زيد بن سهيل االنصاري اخلزرجي النجاري عقيب بدري، شهد املشاهد مع رسول 3ص

هللا صلى هللا عليه وسلم وقال عنه صلى هللا عليه وسلم لصوت ايب طلحة ِف اجليش خري من مائة 
يوم حنني عشرين رجال، وقد تصدق أبو طلحة حبائط له امسه بريحاء/ عندها نزل قول هللا  رجل، قتل

ى َحَّتى تُ ْنفُِّقوا ِمِّىا حتِّبُّوَن وهو عم أنس وزوج أمه أم سليم، وقيل توِف ِف البحر غازاي/  تعاىل َلْن تَناُلوا اْلربِّ
 أنظر هتذيب االمساء للنووي.
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 فراش رسول هللا صلى هللا عليه وسلمابب ما جاء ِف  -45
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة « 1»حدثنا علي بن حجر. حدثنا علي بن مسهر  -311

 رضي هللا عنها قالت:
ا كان فراش رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم »  « .3« »حشوه ليف« 2»إمن 

لبصري/ حدثنا عبد هللا بن مهدي. حدثنا جعفر بن حممد حدثنا أبو اخلطاب/ زايد بن ُيىي ا -312
 عن أبيه قال:« 4»
سئلت عائشة ما كان فراش رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ِف بيتك قالت: من أدم حشوه من »

نثنيه « 5»ليف، وسئلت حفصة ما كان فراش رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ِف بيتك قالت مسحا 
م ا كان ذات ليلة قلت لو ثنيته أربع ثنيات لكان أوطأ له؛ فثنيناه له أبربع ثنيات، ثني تني فينام عليه؛ فل



فلم ا أصبح قال: ما فرشتموا يل الليلة؟ قالت قلنا هو فراشك، اال أان  ثنيناه أبربع ثنيات، قلنا هو 
 « .6« »أوطأ لك، قال: ردوه حلالته األوىل فإن ه منعتين وطاءته صاليت الليلة

__________ 
ه  خرج  189( علي بن مسهر: القرشي الكوِف، احلافظ، كان فقيها حمداث، له غرائب. توِف سنة 1ص

 له الستة.
 ( األدم بفتحتني، مجع أدمي وهو اجللد املدبوغ أو مطلق اجللد والليف هو ليف النخل.2ص
اود ِف وأبو د 1761وأخرجه الرتمذي ِف اللباس برقم  2082( أخرجه مسلم ِف اللباس برقم 3ص

 وابن ماجه بنحوه. 4147اللباس برقم 
 ( أي الصادق بن الباقر.4ص
 ( مسحا بكسر امليم وسكون السني وهو كساء خشن يعد للفراش من صوف.5ص
 ( ِف اجلامع الصغري صكان فراشه مسحا( أخرجه الرتمذي ِف الشمائل عن حفصة ومل يذكر غريه.6ص
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  صلى هللا عليه وسلمابب ما جاء ِف تواضع رسول هللا -46
حدثنا سفيان  -وغري واحد قالوا« 1»حدثنا أمحد بن منيع وسعيد بن عبد الرمحن املخزومي   -313

 :-بن عيينة عن الز هري  عن عبيد هللا عن ابن عباس عن عمر بن اخلطاب قال
ا أان عبد كما أطرت الن صارى ابن مرمي إ« 2»قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ال تطروين » من 

 « .فقولوا: عبد هللا ورسوله
عن محيد عن أنس بن مالك رضي « 3»حدثنا علي  بن حجر. حدثنا سويد بن عبد العزيز  -314

 هللا عنه:
 جاءت اىل النيب  صلى هللا عليه وسلم فقالت له: إن  يل اليك حاجة. فقال:« 4»أن امرأة »

 « .6« »إليك« 5»اجلسي ِف أي  طريق املدينة شئت أجلس 
__________ 

ه  خرج له  249( سعيد بن عبد الرمحن املخزومي: روى عن ابن عيينة وعدة، ثقة. توِف سنة 1ص
 النسائي.

( االطراء هو حسن الثناء أي ال تبالغوا ِف مدحي كما ابلغت النصارى ِف مدح سيدان عيسى 2ص



 فجعلوه إهلا أو ابن إله.
مشقي، قاضي بعلبك، ُث انئب احلكم ِف دمشق، قال ( سويد بن عبد العزيز: أبو حممد الد3ص

 ه . 194البخاري: ِف حديثه نظر ال ُيتمل. توِف سنة 
( من األنصار كما ِف البخاري وِف رواية ومعها صيب هلا. وِف بعض حواشي الشفاء ان امسها أم 4ص

 زفر ماشطة خدَية.
من حاجتها، والغرض من البعد  فخال معها ِف بعض الطريق حَّت فرغت»( ِف رواية مسلم زايدة 5ص

 حَّت ال يسمع بشكواها أحد غريه صلى هللا عليه وسلم.
 ( أخرجه البخاري ومسلم.6ص
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عن أنس بن مالك « 1»حدثنا علي  بن حجر. حدثنا علي  بن مسهر عن مسلم األعور  -315
 رضي هللا عنه قال:

هد اجلنائز ويركب احلمار وَييب دعوة العبد. كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعود املريض ويش»
 « .4« »من ليف« 3»حببل من ليف وعليه إكاف « 2»وكان يوم بين قريظة على محار خمطوم 

حدثنا واصل بن عبد األعلى الكوِف. حدثنا حممد بن فضيل عن األعمش عن أنس بن  -316
 مالك رضي هللا عنه قال:

فيجيب. ولقد كان له « 5»ى إىل خبز الشعري واإلهالة الس نخة كان الن يب  صلى هللا عليه وسلم يدع»
 « .7« »عند يهودي  فما وجد ما يفك ها حَّت مات« 6»درع 

عن سفيان عن الربيع بن صبيح « . 8»حدثنا حممود بن غيالن. حدثنا أبو داود احلفري  -317
 عن يزيد بن أابن عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال:« 9»
 وعليه قطيفة ال تساوي أربعة« 10» صلى هللا عليه وسلم على رحل رث  حج  رسول هللا»

__________ 
( مسلم األعور: هو ابن كيسان الكوِف، أبو عبد هللا، روى عن أنس وجماهد وروى عنه شعبة 1ص

 وعلي بن مسهر. قال الذهيب: واه. خرج له البيهقي.
 ( أي ذي خطم وهو الزمام احلبل من ليف.2ص
 ف هو كالسرج للفرس.( االكا3ص



 ( أخرجه الرتمذي ِف اجلنائز وابن ماجه ِف التجارات.4ص
( واالهالة: صبكسر اهلمزة( كل دهن يؤتدم به، أو الدسم اجلامد والسنخة: هي الدهن املتغري 5ص

 الرائحة من طول املكث.
 ( زاد البخاري درع من حديد، وهذه الدرع تسمى/ ذات الفضول/.6ص
والرهن والنسائي ِف  1046والبخاري ِف البيوع برقم  1215ِف البيوع برقم  ( أخرجه الرتمذي7ص

 البيوع وابن ماجه ِف االحكام.
 ( أبو داود احلفري: نسبة إىل حملة ابلكوفة، ثقة عابد.8ص
( الربيع بن صبيح: السعدي، قال أبو زرعة: صدوق. وضعفه النسائي. خرج له البخاري ِف 9ص

 التاريخ والنسائي.
الرحل: ما يوضع على ظهر البعري للركوب عليه وهو القتب، وهو للبعري كالسرج للفرس. ( 10ص

 والرث: أي البايل.
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 « .1« »دراهم، فقال: اللهم  اجعله حج ا ال رايء فيه وال مسعة
حدثنا عبد هللا بن عبد الرمحن. حدثنا عف ان. حدثنا محاد بن سلمة عن محيد عن أنس بن  -318

 ضي هللا عنه قال:مالك ر 
مل يكن شخص أحب  إليهم من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: وكانوا إذا رأوه مل يقوموا ملا »

 « .3« »لذلك« 2»يعلمون من كراهته 
حدثنا سفيان بن وكيع. حدثنا مجيع بن عمر بن عبد الرمحن العجلي أنبأان رجل من بين متيم  -319

عن احلسن « 7»عن ابن أيب هالة « 6»يكىن أاب عبد هللا « / 5»ة أيب هالة/ زوج خدَي« 4»من ولد 
 قال:« 8»بن علي 

عن حلية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، « 10»هند بن أيب هالة، وكان وصافا « 9»سألت خايل »
 وأان أشتهي أن يصف يل منها شيئا فقال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فخما مفخ ما،

__________ 
 ( البخاري ِف احلج وابن ماجه فيه.1ص
( كان هذا من تواضعه صلى هللا عليه وسلم وحسن معاشرته هلم وهذا ال يناِف القيام ألهل الفضل 2ص



من الصاحلني. ودليل عدم املنافاة ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان ال يكره قيام بعضهم لبعض وأنه 
دكم يعين سعد بن معاذ، وقد قام صلى هللا عليه وسلم أمر أسرى بين قريظة فقال هلم: قوموا لسي

لعكرمة بن أيب جهل ملا قدم عليه ليسلم وكان يقوم لعدي بن حامت كلما دخل عليه وكان يقوم لعبد 
هللا بن أم مكتوم ويفرش له رداءه ليجلس عليه ويقول: أهال ابلذي عاتبين ريب من أجله. وقد ورد أن 

 لى هللا عليه وسلم.الصحابة قاموا لرسول هللا ص
 .2755( أخرجه الرتمذي ِف االدب برقم 3ص
 ( من جهة األمهات ألنه من أسباط أيب هالة، والسبط ولد البنت.4ص
( أبو هالة تزوج خدَية ِف اجلاهلية فولدت له ذكرين، هندا وهالة ُث مات، فتزوجها عتيق بن خالد 5ص

 مها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.املخزومي فولدت له عبد هللا وبنتا. وتزوجها بعد 
 ( يكين ذلك الرجل التميمي، أاب عبد هللا وامسه يزيد بن عمر.6ص
( واملراد ابنه بواسطة النه ابن ابنه، وامسه هند وهو ابن هند الذي أخذ عنه احلسن، فقد اشرتك 7ص

 مع ابيه ِف االسم.
بسنة، ولد ِف رمضان سنة ثالث ( سبط النيب صلى هللا عليه وسلم، وهو أكرب من احلسني 8ص

 هجرية.
 ( الن احلسن بن فاطمة اليت هي ابنة خدَية وهند بن خدَية.9ص
( ألنه أمعن النظر ِف ذات النيب صلى هللا عليه وسلم وهو صغري مثل علي بن أيب طالب ألن  10ص

ان خبالف كال منهما ترىب ِف حجر النيب صلى هللا عليه وسلم، والصغري يتمكن من التأمل واالمع
 الكبري فانه متنعه املهابة واحلياء.
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 قال احلسن:« . 1»يتألأل وجهه تأللؤ القمر ليلة البدر، فذكر احلديث بطوله 
فكتمتها احلسني زماان، ُث حد ثته فوجدته قد سبقين إليه. فسأله عما سألته عنه، ووجدته قد سأل أابه 

 ا.عن مدخله وخمرجه وشكله فلم يدع منه شيئ
قال احلسني: فسألت أيب عن دخول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال: كان إذا أوى إىل منزله 

جز أ دخوله ثالثة أجزاء جزءا هلل وجزءا ألهله، وجزءا لنفسه. ُث جز أ جزأه بينه وبني الن اس فريد  ذلك 
األم ة إيثار أهل الفضل ، وال يد خر عنهم شيئا، وكان من سريته ِف جزء « 2»ابخلاصة على العامة 



إبذنه، وقسمه على قدر فضلهم ِف الدين، فمنهم ذو احلاجة، ومنهم ذو احلاجتني، ومنهم ذو 
احلوائج، فيتشاغل هبم ويشغلهم فيما يصلحهم واألمة من مساءلتهم عنه وإخبارهم ابلذي ينبغي هلم، 

بالغها، فإن ه من أبلغ سلطاان ويقول: ليبل غ الشاهد منكم الغائب، وأبلغوين حاجة من ال يستطع إ
حاجة من ال يستطع إبالغها ثب ت هللا قدميه يوم القيامة، ال يذكر عنده إال  ذلك وال يقبل من أحد 

يعين على اخلري. « 5»، وخيرجون أدلة « 4»وال يفرتقون إال  عن ذواق « 3»غريه. يدخلون رو ادا 
« 6»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيزن قال فسألته عن خمرجه كيف كان يصنع فيه؛ قال: كان 

، ويكرم كرمي كل قوم ويوليه عليهم، وُيذ ر الناس « 7»لسانه إال فيما يعنيه، ويؤلفهم وال ينفرهم 
 وُيرتس منهم من غري أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه، ويتفقد أصحابه، ويسأل الناس عم ا ِف

__________ 
 .7ب ما جاء ِف خلق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حديث رقم ( وقد تقدم هذا احلديث ِف اب1ص
( املراد ابخلاصة: الصحابة الذين يكثرون الدخول عليه كاخللفاء األربعة واملراد ابلعامة الذين مل 2ص

 يعتادوا الدخول عليه. فاخلواص أيخذون عنه وهم يبلغوهنا بقية الناس.
تقدم القوم لينظر اليهم الكأل ومساقط املاء واملراد هنا ( الرواد: مجع رائد، وهو ِف األصل من ي3ص

 أكابر الصحابة.
 ( واملعىن ال يتفرقون من عنده اال بعد استفادة علم وفري.4ص
 ( أي هداة للناس.5ص
 ( أي ُيبس.6ص
 .159 ( وقد وصفه ربه يقوله َوَلْو ُكْنَت َفظًّا َغلِّيَظ اْلَقْلبِّ اَلنْ َفضُّوا مِّْن َحْولَِّك. آل عمران7ص
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الناس وُيس ن احلسن ويقو يه، ويقب ح القبيح ويوه يه، معتدل األمر غري خمتلف، ال يغفل خمافة أن 
يغفلوا أو مييلوا، لكل  حال عنده عتاد، ال يقص ر عن احلق وال َياوزه، الذين يلونه من الناس، 

واساة ومؤازرة. قال: فسألته خيارهم؛ أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم م
عن جملسه، فقال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يقوم وال َيلس إال  على ذكر وإذا انتهى اىل 

قوم جلس حيث ينتهي به اجمللس، وأيمر بذلك، يعطي كل  جلسائه بنصيبه، ال ُيسب جليسه أن  
حَّت يكون هو املنصرف عنه، ومن سأله أحدا أكرم عليه منه. من جالسه أو فاوضه ِف حاجة صابره 



حاجة مل يرد ه إال  هبا أو مبيسور من القول، قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار هلم أاب وصاروا عنده 
ِف احلق  سواء جملسه جملس علم وحلم وحياء، وأمانة وصرب ال ترفع فيه األصوات وال تؤبن فيه احلرم 

ا يتفاضلون فيه ابلتقوى، متواضعني، يوق رون فيه الكبري فلتاته، متعادلني؛ بل كانو « 1»وال تثىن 
 « .2« »ويرمحون فيه الصغري، ويؤثرون ذا احلاجة وُيفظون الغريب

حدثنا بشر بن املفضل. حدثنا سعيد عن قتادة عن « . 3»حدثنا حممد بن عبد هللا بن بزيع  -320
 أنس بن مالك رضي هللا عنه قال:

 « .4« »ه وسلم لو أهدي إيل  كراع لقبلت ولو دعيت عليه ألجبتقال رسول هللا صلى هللا علي»
حدثنا حممد بن بشار. حدثنا عبد الرمحن. حدثنا سفيان عن حممد بن املنكدر عن جابر  -321

 رضي هللا عنه قال:
 « .5« »جاءين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليس براكب بغل وال برذون»

__________ 
 وال تشاع. ( ال تثىن: ال تذاع1ص
 . وال تؤبن: أي ال تعاب.7( انظر ختريج احلديث رقم 2ص
 ه . 257( حممد بن عبد هللا بن بزيع: البصري. توِف سنة 3ص
 .1338( أخرجه الرتمذي ِف االحكام برقم 4ص
ويفيد احلديث « . أاتين رسول هللا يعودين وأبو بكر ومها ماشيان»( أخرجه البخاري عن جابر 5ص

صلى هللا عليه وسلم وأنه كان يزور أصحابه ماشيا. ملا ِف ذلك من كثرة الثواب.  تواضع الرسول
 والربذون: ضرب من الدواب خيالف اخليل، عظيم اخللقة.
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 قال:« 1»حدثنا عبد هللا بن عبد الرمحن. حدثنا أبو نعيم. أنبأان ُيىي بن أيب اهليثم العطار  -322
قال: مس اين: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوسف « 2»م مسعت يوسف بن عبد هللا بن سال»

 « .3« »وأقعدين ِف حجره ومسح على رأسي
حدثنا إسحاق بن منصور. حدثنا أبو داود الطيالسي . حدثنا الربيع وهو ابن صبيح. حدثنا  -323

 يزيد الر قاشي  عن أنس بن مالك رضي هللا عنه:
ج  على رحل رث وقطيفة كن ا نرى مثنها أربعة دراهم، فلم ا أن  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ح»



 « .4« »استوت به راحلته قال: لب يك حبجة ال مسعة فيها وال رايء
حدثنا إسحاق بن منصور. حدثنا عبد الرزاق. حدثنا معمر عن اثبت البناين . وعاصم  -324

 األحول عن أنس بن مالك:
ء أن  رجال خياطا دعا رسول هللا صلى هللا» قال « 5» عليه وسلم وسلم فقرب منه ثريدا عليه داب 

فكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيخذ الد ابء وكان ُيب  الد ابء. قال اثبت: فسمعت أنسا يقول 
 « .6« »فما صنع يل طعام أقدر على أن يصنع فيه دابء إال صنع

ا معاوية بن صاحل عن ُيي بن سعيد حدثنا حممد بن إمساعيل. حدثنا عبد هللا بن صاحل. حدثن -325
 عن عمرة قالت:

قيل لعائشة ماذا كان يعمل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ِف بيته، قالت: كان بشرا من البشر: »
 « .7« »يفلي ثوبه وُيلب شاته وخيدم نفسه

__________ 
 ( ُيىي بن أيب اهليثم العطار: كوِف ثقة، خرج له البخاري ِف االدب.1ص
 حايب صغري، وأبوه مبشر ابجلنة.( ص2ص
 ( زاد الطرباين ودعا له ابلربكة.3ص
 .323( انظر ختريج حديث رقم 4ص
 ( وهو القرع.5ص
 163( انظر ختريج حديث رقم 6ص
 صيكون ِف مهنة أهله( والبخاري ِف األدب والصالة والنفقات. 2491( عند الرتمذي برقم 7ص
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  صلى هللا عليه وسلمابب ما جاء ِف خلق رسول هللا -47
حدثنا ليث بن سعد « . 1»حدثنا عب اس بن حممد الد وري . حدثنا عبد هللا بن يزيد املقرىء  -326

بن « 3»حدثين أبو عثمان الوليد بن أيب الوليد عن سليمان بن خارجة عن خارجة بن زيد « . 2»
 اثبت قال:

ديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قال: فقالوا له حد ثنا أحا« 4»دخل نفر على زيد بن اثبت »
، فكن ا إذا ذكران الدنيا « 5»ماذا أحد ثكم؟ كنت جاره فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إيل  فكتبته له 



 ذكرها معنا، وإذا ذكران اخآخرة ذكرها معنا، وإذا
__________ 

بن سفيان من شيوخ مالك، ثقة،  ( عبد هللا بن يزيد املقرىء: املخزومي املدين األعور موىل االسود1ص
 خرج له اجلماعة.

 ه . 175( ليث بن سعد: عامل أهل مصر، قال الذهيب وثقوه وكان نظري مالك ِف العلم. توِف سنة 2ص
( خارجة بن زيد: أبو زيد الفقيه، أخذ عن أبيه واسامة بن زيد، وروى عنه الزهري وغريه توِف سنة 3ص

 سبعة.ه  وهو أحد فقهاء املدينة ال 99
( زيد بن اثبت هو ابو سعيد، وقيل أبو خارجة االنصاري النجاري املدين، الفرضي الكاتب، كاتب 4ص

الوحي واملصحف، وكان عمره حني قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل املدينة إحدى عشرة 
ها من سنة، واستصغره النيب صلى هللا عليه وسلم يوم بدر فرده وشهد أحدا واخلندق وما بعد

املشاهد وأعطاه النيب صلى هللا عليه وسلم يوم تبوك راية بين النجار وقال: القرآن مقدم وزيد أكثر 
أخذا للقرآن، وكان يكتب الوحي للرسول صلى هللا عليه وسلم ويكتب له أيضا املراسالت إىل الناس 

صحف، أمره بذلك أبو وكان يكتب أليب بكر وعمر ِف خالفتهما، وكان أحد الثالثة الذين مجعوا امل
بكر وعمر وكان عمر يستخلفه إذا حج، وكان معه حني قدم الشام وهو الذي توىل قسم غنائم 

أفرضكم »الريموك، وكان عثمان يستخلفه إذا حج؛ ورمي يوم اليمامة بسهم فلم يضره. وِف احلديث 
ِف العلم، وكان على بيت وأمره صلى هللا عليه وسلم أن يتعلم لغة اليهود. وكان من الراسخني « زيد

 ه / من هتذيب االمساء للنووي. 54املال ِف زمن عثمان. توِف ابملدينة سنة 
( ومن كتاب الوحي أيضا عثمان، علي، أيب، معاوية، خالد بن سعيد وحنظلة بن الربيع، والعالء 5ص

 بن احلضرمي، وأابن بن سعيد، وغريهم.
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 « .هذا أحد ثكم عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذكران الط عام. ذكره معنا، فكل  
حدثنا إسحاق بن موسى. حدثنا يونس بن بكري عن حممد بن إسحاق عن زايد بن أيب زايد  -327

 قال:« 2»عن حممد بن كعب القرظي  عن عمرو بن العاص « 1»
 القوم، فقلت اي كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه علي  حَّت ظننت أين  خري»

رسول هللا أان خري أو أبو بكر. فقال: أبو بكر فقلت: اي رسول هللا أان خري أم عمر. فقال: عمر. 



فقلت: اي رسول هللا أان خري أم عثمان. قال عثمان، فلم ا سألت رسول هللا فصدقين فلوددت أين  مل 
 « .3« »أكن سألته

ليمان الض بعي  عن اثبت عن أنس بن مالك رضي حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا جعفر بن س -328
 هللا عنه قال:

قط ؛ وما قال يل لشيء « 4»خدمت رسول هللا صصلى هللا عليه وسلم( عشر سنني فما قال يل أف »
صنعته، مل صنعته، وال لشيء تركته مل تركته. وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أحسن الناس 

 حريرا وال شيئا ألني من كف  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وال وال« 5»خلقا وال مسست خز ا 
 « .6« »مشمت مسكا قط  وال عطرا كان أطيب من عرق النيب  صلى هللا عليه وسلم

__________ 
( زايد بن أيب زايد: ميسرة موىل بين خمزوم، مدين نزل دمشق، اتبعي جليل، ثقة حجة، من الطبقة 1ص

 والنسائي. اخلامسة. خرج له مسلم
( صحايب جليل أسلم مع خالد بن الوليد قبل غزوة الفتح وكان من قواد املسلمني املهرة والدهاة 2ص

 توِف مبصر وله مسجد عظيم فيها.
 والبخاري بنحوه. 2385خمتصرا ومسلم برقم  3880( أخرجه الرتمذي برقم 3ص
ن، وهي كلمة تربم ومالل تقال لكل ( أف: بضم اهلمزة وتشديد الفاء وكسرها ابلتنوين وبدون تنوي4ص

ما يتضجر منه، ويستوي فيه الواحد واملثىن واجلمع واملذكر واملؤنث. وفيها عشر لغات. ونقل أبو 
 حيان ِف االرتشاف حنو أربعني وجها.

 ( اخلز: ثياب تعمل من صوف وحرير.5ص
 .4774و داود برقم والبخاري ِف االدب والوصااي والدايت ومسلم وأب 2016( الرتمذي: برقم 6ص
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حدثنا قتيبة بن سعيد، وأمحد بن عبدة الض يب/ واملعىن واحد/ قاال حدثنا مح اد بن زيد عن  -329
 عن أنس بن مالك رضي هللا عنه:« 1»سلم العلوي  

قال: وكان رسول هللا « 2»عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن ه كان عنده رجل به أثر صفرة »
« 3» عليه وسلم ال يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه، فلم ا قام قال للقوم: لو قلتم له يدع صلى هللا

 « .4« »هذه الص فرة



حدثنا حممد بن بش ار. حدثنا حممد بن جعفر. حدثنا شعبة عن أيب إسحاق عن أيب عبد هللا  -330
 عن عائشة أهنا قالت:« 5»اجلديل 

ِف األسواق « 7»، وال صخ ااب « 6»فاحشا وال متفح شا مل يكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم »
 « .8« »وال َيزي ابلسيئة السيئة؛ ولكن يعفو ويصفح

حدثنا هارون بن إسحاق اهلمذاين، حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة  -331
 رضي هللا عنها قالت:

وال « 10» أن َياهد ِف سبيل هللا إال  « 9»ما ضرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيده شيئا قط  »
 « .11« »ضرب خادما وال امرأة

__________ 
( سلم العلوي: نسبة لقبيلة بين علي بن ثوابن، وهو ابن قيس، ضعيف، من الطبقة الرابعة، تكلم 1ص

 فيه شعبة، ووثقه ُيىي. خرج له البخاري ِف التاريخ.
 ( صفرة: أي بقية صفرة من زعفران.2ص
 على كراهة املزعفر ومثله املعصفر.( اجلمهور 3ص
 ( الظاهر ان فعل ذلك لداعي املصلحة وأخرجه أبو داود بنحوه.4ص
 ( أبو عبد هللا اجلديل: رمي ابلتشيع، من كبار الطبقة الثالثة.5ص
( الفاحش: ذو الفحش، ِف طبعه ِف أقواله وأفعاله وصفاته، وان كان استعماله ِف القول أكثر 6ص

 الفحش. واملتفحش: متكلف
 ( الصخاب: شديد الصوت.7ص
 .2017( أخرجه الرتمذي ِف الرب برقم 8ص
( يؤخذ من هذا احلديث أن األوىل لالمام أو ويل االمر أن ال يقيم احلدود والتعازير بنفسه، بل 9ص

 يقيم هلا من يستوفيها.
 يقتل أحدا ( قد وقع منه صلى هللا عليه وسلم ِف غزوة أحد فانه قتل أيب بن خلف بيده ومل10ص

 بعده.
 .1984( أخرجه ابن ماجه ِف النكاح برقم 11ص
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عن منصور عن الزهري عن « 1»حدثنا أمحد بن عبدة الض يب . حدثنا فضيل بن عياض  -332
 عروة عن عائشة قالت:

ما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط  مامل ينتهك من حمارم هللا »
، وما خري  بني أمرين إال « 2»شيء، فإذا انتهك من حمارم هللا شيء كان من أشد هم ِف ذلك غضبا 

 « .3« »اختار أيسرمها ما مل يكن مأمثا
حدثنا ابن أيب عمر. حدثنا سفيان عن حممد بن املنكدر عن عروة عن عائشة رضي هللا عنها  -333
 قالت:

عليه وسلم وأان عنده فقال: بئس ابن العشرية صأو(  على رسول هللا صلى هللا« 4»استأذن رجل »
، فلما خرج قلت اي رسول هللا قلت ما « 6»أخو العشرية، ُث أذن له فلم ا دخل أالن له القول « 5»

قلت ُث ألنت له القول فقال اي عائشة إن  من شر  الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء 
 « .7« »فحشه
وكيع. حدثنا مجيع بن عمري بن عبد الرمحن العجلي أنبأان رجل من بين متيم حدثنا سفيان بن  -334

 زوج خدَية/ ويكىن أاب عبد هللا عن ابن أيب هالة عن احلسن بن علي قال:« 8»من ولد أيب هالة 
__________ 

( فضيل بن عياض: التيمي اخلرساين، شيخ الشافعي، زاهد ومناقبه أكثر من أن تذكر. خرج له 1ص
 اعة.اجلم

 ( واملعىن أن ينتقم ِمن ارتكب ذلك لصالبته ِف الدين.2ص
( البخاري ِف احلدود وِف صفة النيب صلى هللا عليه وسلم وِف االدب ومسلم ِف فضائل النيب 3ص

 والطب. 4785صلى هللا عليه وسلم وأبو داود ِف االدب برقم 
وكان اذ ذاك من أهل النفاق ولذا ( هو عيينة بن حصن الفزاري، الذي يقال له االمحق املطاع، 4ص

قال فيه الرسول صلى هللا عليه وسلم ما قال ليتقي شره، وهذا ليس بغيبة بل نصيحة لالمة وقد 
أسلم بعد ذلك وحسن اسالمه وحضر بعض الفتوحات وقد اعترب العلماء قول النيب صلى هللا عليه 

 والتآلف.وسلم فيه وهو غائب وإالنته له وهو حاضر من ابب املداراة 
 دون شك.« أخو العشرية»( الشك من الراوي، ورواية البخاري 5ص
( أالن له ليتألفه ليسلم قومه ألنه كان رئيسهم ومطاع فيهم، كما هو شأن اجلفاة النه لو مل يلن له 6ص

 القول ألفسد حال عشريته وزين هلم العصيان الهنم ال يعصون له أمرا.
وأبو داود برقم  2591البخاري ِف األدب ومسلم برقم و  1997( الرتمذي ِف الرب برقم 7ص



4791. 
 .7حديث رقم  21( انظر كلمة عن أيب هالة ِف صفحة 8ص
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قال احلسني: سألت أيب عن سرية النيب  صلى هللا عليه وسلم ِف جلسائه فقال: كان رسول هللا صلى »
ليس بفظ وال غليظ وال صخ اب وال  ، سهل اخللق، لني اجلانب« 1»هللا عليه وسلم دائم البشر 

، وال َييب فيه، « 3»يتغافل عم ا ال يشتهي، وال يؤيس منه راجيه « 2»فحاش وال عي اب وال مشاح 
، وترك الناس من ثالث: كان « 6»وما ال يعنيه « 5»واإلكثار « 4»قد ترك نفسه من ثالث: املراء 

يتكل م إال  فيما رجا ثوابه وإذا تكل م أطرق  ، وال« 7»ال يذم  أحدا وال يعيبه وال يطلب عورته 
ا على رؤوسهم الط ري  ، فإذا سكت تكل موا، ال يتنازعون عنده احلديث، من تكل م « 8»جلساؤه كأمن 

عنده أنصتوا له حَّت يفرغ، حديثهم عنده حديث أوهلم، يضحك ِم ا يضحكون منه ويتعج ب ِما 
ِف منطقة ومسألته، حَّت إذا كان أصحابه « 9»يتعجبون منه ويصرب للغريب على اجلفوة 

 « .10« »ليستجلبوهنم
 وال يقبل الثناء إال  من« . 11»ويقول: إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه »

__________ 
 ( البشر: بكسر الباء وسكون الشني: أي طالقة الوجه وبشاشته مع الناس.1ص
 « .وال مداح»، وِف نسخة بدله ( اسم فاعل من ابب املفاعلة من الشح وهو البخل2ص
 ( أي ال يصريه آيسا من بره.3ص
أي ِف أول « من ترك املراء، وهو حمق بىن هللا له بيتا ِف ربض اجلنة»( املراء: اجلدال وقد ورد 4ص

 اجلنة.
 ( أي استعظام نفسه ِف املشي واجللوس وغريه.5ص
تعاىل َوالىذِّيَن ُهْم َعنِّ اللىْغوِّ ُمْعرُِّضوَن. وقال « من حسن اسالم املرء تركه ما ال يعنيه»( وقد ورد 6ص

 .3املؤمنون اخآية: 
( أي ال يطلب عورة أحد؛ وهي ما يستحىي منه إذا ظهر، واملعىن ال يظهر ما يريد الشخص سرته 7ص

 وخيفيه عن الناس.
ريد أن ( املعىن، اهنم كانوا ال جالهلم إايه ال يتحركون فكان صفتهم صفة من على رأسه طائر ي8ص



 يصيده. فهو خياف أن يتحرك.
( أي على اجلفاء والغلظة ِما كان يصدر من بعض اجلفاة. وقد ورد ان ذا اخلويصرة أاته وهو 9ص

يقسم قسما فقال اي رسول هللا إعدل. فقال: وُيك، ومن يعدل إن مل أعدل. لقد خبت وخسرت إن 
 مل أكن أعدل.

صلى هللا عليه وسلم ليستفيدوا بسبب أسئلتهم ما ال  ( أي يتمنون ان َييء الغرابء إىل جملسه10ص
 يستفيدون ِف غيبتهم ألهنم كانوا يتهيبون أن يسألوه.

 ( أي أعينوه على طلبته.11ص
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 « .3« »فيقطعه بنهي أو قيام« 2»، وال يقطع على أحد حديثه حَّت َيوز « 1»مكاىفء 
مهدي. حدثنا سفيان عن حممد بن املنكدر  حدثنا حممد بن بش ار. حدثنا عبد الرمحن بن -335
 قال:

« رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شيئا قط  فقال ال« 4»مسعت جابر بن عبد هللا يقول ما سئل »
«5. » 

« 7»أبو القاسم/ القرشي  املك ي. حدثنا ابراهيم بن سعد « / 6»حدثنا عبد هللا بن عمران  -336
 ب اس رضي هللا عنهما قال:عن ابن شهاب عن عبيد هللا عن ابن ع

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تعاىل عليه وسلم أجود الناس ابخلري، وكان أجود ما يكون ِف »
فإذا لقيه جربيل كان رسول « 9»حَّت ينسلخ فيأتيه جربيل فيعرض عليه القرآن « 8»شهر رمضان 

 « .10« »هللا صلى هللا عليه وسلم أجود ابخلري من الر يح املرسلة
حدثنا قتيبة بن سعيد. أخربان جعفر بن سليمان عن اثبت عن أنس بن مالك رضي هللا تعاىل  -337

 عنه قال:
__________ 

 ( أي مقتصد ِف املدح غري متجاوز الالئق به.1ص
 ( َياوز احلق ويتعداه.2ص
 ( أي يرتك ذلك اجمللس.3ص
ال أعطيك قط، بل إما أن يعطيه إن كان  ( أي ما سأله أحد شيئا من أمور الدنيا من اخلري فقال:4ص



 ميسورا أو أن يقول له ميسورا من القول أبن يعده أو يدعو له.
 ( وأخرجه البخاري ِف االدب ومسلم ِف الفضائل.5ص
 ه . 245( عبد هللا بن عمران: عابد زاهد، صدوق معمر: توِف سنة 6ص
 .ه  183( إبراهيم بن سعد: الزهري أبو إسحاق. توِف سنة 7ص
( ألنه شهر يتفضل هللا تعاىل فيه على عباده ما ال يتفضل عليهم ِف غريه من األوقات، وألن شهر 8ص

 رمضان موسم اخلريات.
( وقد ورد أن قراءة زيد بن اثبت هي القراءة اليت قرأها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن جربيل 9ص

 مرتني ِف العام الذي قبض فيه.
بدء الوحي وِف صفة النيب صلى هللا عليه وسلم وِف فضائل القرآن وبدء  ( أخرجه البخاري ِف10ص

 اخللق. وأخرجه مسلم ِف فضائل النيب صلى هللا عليه وسلم.

 (1/200ص

 

 « .1« »كان الن يب  صلى هللا عليه وسلم ال يد خر شيئا لغد»
« 3»بن سعد  حدثين أيب عن هشام« . 2»حدثنا هارون بن موسى بن أيب علقمة املديين  -338

 عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه:
أن رجال جاء إىل الن يب صلى هللا عليه وسلم فسأله أن يعطيه فقال الن يب  صلى هللا عليه وسلم ما »

فما  « 4»عندي شيء ولكن ابتع علي  فإذا جاءين شيء قضيته، فقال عمر: اي رسول هللا قد أعطيته 
ماال تقدر عليه، فكره صلى هللا عليه وسلم قول عمر فقال رجل من األنصار اي رسول هللا  كل فك هللا

فتبسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعرف ِف وجهه البشر « أنفق وال ختف من ذي العرش إقالال»
 « .لقول األنصاري  ُث قال هبذا أمرت

حممد بن عقيل عن الر بي ع بنت معو ذ بن حدثنا علي  بن حجر. أخربان شريك عن عبد هللا بن  -339
 عفراء قالت:

فأعطاين ملء كف ه حليا « 6»من رطب وأجر زغب « 5»أتيت النيب  صلى هللا عليه وسلم بقناع »
 « .7« »وذهبا

__________ 
. وهذا منه صلى هللا عليه وسلم لكمال توكله 2363( أخرجه الرتمذي ِف سننه ِف الزهد برقم 1ص



يدخر لعياله قوت سنتهم لضعف توكلهم ابلنسبة إليه صلى هللا عليه وسلم، وليكون  على ربه، وقد
 « .أنه صلى هللا عليه وسلم كان يدخر ألهله قوت سنتهم»سنة للمعيلني من أمته. وِف الصحيحني 

ه . خرج له  252( هارون بن موسى: الفروي نسبة جلده فروة، قال الذهيب: صدوق مات سنة 2ص
 النسائي.

هشام بن سعد: املديين، قال أبو حامت: ال ُيتج به، وقال أمحد: مل يكن من احلفاظ. توِف سنة  (3ص
 ه  خرج له اجلماعة. 206

( ُيتمل أنه صلى هللا عليه وسلم كان قد أعطاه ِف مرة سابقة، وُيتمل أن يكون املعىن أنك قد 4ص
 تلزم له شيئا ِف ذمتك. أعطيته امليسور من القول وهو قولك ما عندي شيء، فال حاجة أن

 ( أي طبق.5ص
( أجر: بفتح اهلمزة وسكون اجليم أي قثاء صغار، والزغب مجع أزغب وهو صغار الريش أول 6ص

 طلع عليه شبه به ما على القثاء من الزغب.
 وسبق ترمجة للربيع. 204و  203( سبق هذا احلديث ِف ابب الفاكهة حديث رقم 7ص

 (1/201ص

 

ن خشرم وغري واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن هشام عن عروة بن أبيه حدثنا علي  ب -340
 عن عائشة رضي هللا عنها.

 « .1« »أن  الن يب  صلى هللا عليه وسلم كان يقبل اهلدية ويثيب عليها»
__________ 

 .3536( أخرجه الرتمذي ِف الرب وأمحد والبخاري وأبو داود ِف البيوع برقم 1ص

 (1/202ص

 

 ب ما جاء ِف حياء رسول هللا صلى هللا عليه وسلماب -48
حدثنا حممود بن غيالن. حدثنا أبو داود. حدثنا شعبة عن قتادة قال: مسعت عبد هللا بن أيب  -341
 ُيد ث عن أيب سعيد اخلدري قال:« 1»عتبة 

« 3»اه وكان إذا كره شيئا عرفن« . 2»كان صلى هللا عليه وسلم أشد  حياء من العذراء ِف خدرها »



 « .4« »ِف وجهه
حدثنا حممود بن غيالن. حدثنا وكيع. حدثنا سفيان عن منصور عن موسى بن عبد هللا بن  -342

 عن موىل لعائشة قال:« . 5»يزيد اخلطمي 
قالت عائشة: ما نظرت إىل فرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو قالت: ما رأيت فرج رسول هللا »

 « .6»« صلى هللا عليه وسلم قط  
__________ 

 98( عبد هللا بن أيب عتبة: الفقيه األعمى، معلم عمر بن عبد العزيز، كان حبرا ِف العلم توِف سنة 1ص
 ه  خرج له اجلماعة.

 ( العذراء: البنت البكر، واخلدر: السرت.2ص
 ( عرف ِف وجهه أي يتغري وجهه فيفهم كراهته هلذا الشيء.3ص
هللا عليه وسلم وِف االدب ومسلم ِف فضائل النيب صلى هللا عليه ( البخاري ِف صفة النيب صلى 4ص

 .4180وسلم وابن ماجه ِف الزهد. برقم 
 ( موسى بن عبد هللا بن يزيد اخلطمي: نسبة خلطم قبيلة. قال الذهيب وغريه: ثقة.5ص
 .6662( أخرجه ابن ماجه ِف الطهارة برقم 6ص

 (1/203ص

 

 «1» صلى هللا عليه وسلم ابب ما جاء ِف حجامة رسول هللا -49
حدثنا علي  بن حجر. حدثنا إمساعيل بن جعفر عن محيد قال: سئل أنس بن مالك عن   -343

 كسب احلج ام فقال:
من طعام « 3»فأمر له بصاعني « 2»احتجم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، حجمه صأبو طيبة( »

أو إن  من أمثل « 5»تداويتم به احلجامة وقال: إن أفضل ما « 4»وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه 
 « .6« »ما تداويتم به احلجامة

عن عبد األعلى عن أيب « 7»حدثنا عمرو بن علي. حدثنا أبو داود. حدثنا ورقاء بن عمر  -344
 عن علي:« 8»مجيلة 

__________ 
وِف احتجامه ( احلجامة: بكسر احلاء: وهي شرط اجللد وإخراج الدم ابحملجمة، وهي ما ُيجم به 1ص



 صلى هللا عليه وسلم اشارة إىل أن تدبري البدن مشروع غري مناف للتوكل.
 ( امسه انفع وكان عبدا لبين حارثة أو أليب مسعود االنصاري.2ص
 ( الصاع مكيال يسع أربعة أمداد.3ص
ة ( كلم النيب صلى هللا عليه وسلم سيده ِف التخفيف عنه فوضعوا عنه خراجه وكان خراجه ثالث4ص

آصع من متر فوضعوا عنه صاعا ويؤخذ من هذا احلديث حل التداوي وأخذ األجرة للطبيب 
 والشفاعة عند رب الدين.

( اخلطاب ألهل احلجاز ومن ِف حكمهم من البالد احلارة وأمر احلجامة خيتلف ابختالف الزمان 5ص
 واملكان واملزاج.

ومسلم ِف املساقاة  1065الطب برقم والبخاري ِف  1278( أخرجه الرتمذي ِف البيوع برقم 6ص
 .3224وأبو داود برقم  62برقم 

( ورقاء بن عمر: أبو بشر الكوِف، نزيل املدائن، قال الذهيب: صدوق صاحل وقال فيه لني، من 7ص
 الطبقة السابعة. خرج له اجلماعة.

 ود والنسائي.( أبو مجيلة: ميسرة بن يعقوب الطهوي، اتبعي من الطبقة الثانية خرج له أبو دا8ص

 (1/204ص

 

 « .1« »أن  الن يب  صلى هللا عليه وسلم احتجم وأمرين فأعطيت احلج ام أجره»
حدثنا هارون بن إسحاق اهلمذاين. حدثنا عبدة عن سفيان الثوري عن جابر عن الش عيب عن  -345

 ابن عب اس أظنه قال:
ني الكتفني وأعطى احلج ام أجره ولو  وب« 2»إن الن يب  صلى هللا عليه وسلم احتجم على األخدعني »

 « .3« »كان حراما مل يعطه
 حدثنا هارون بن إسحاق. حدثنا عبدة عن ابن أيب ليلى عن انفع عن ابن عمر: -346

أن  الن يب  صلى هللا عليه وسلم دعا حجاما فحجمه، وسأله كم خراجك؟ فقال: ثالثة آصع. فوضع »
 « .عنه صاعا وأعطاه أجره.

حدثنا عمرو بن عاصم. حدثنا مه ام « . 4»عبد القدوس بن حممد العطار البصري حدثنا  -347
 وجرير بن حازم قاال: حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال:

وكان ُيتجم لسبع عشرة « 5»كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ُيتجم ِف األخدعني والكاهل »



 « .7« »وإحدى وعشرين« 6»وتسع عشرة 
 حدثنا إسحاق بن منصور. أنبأان عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك: -348

__________ 
 .2163( ابن ماجه ِف التجارات برقم 1ص
 ( األخدعان: عرقان ِف جانيب العنق.2ص
حجم النيب عبد لبين بياضه »والبخاري ومسلم بلفظ  3423( أخرجه أبو داود ِف البيوع برقم 3ص

 صلى هللا عليه وسلم أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ولو كان سحتا مل يعطه فأعطاه النيب
 النيب صلى هللا عليه وسلم.

 ( عبد القدوس بن حممد العطار البصري من الطبقة احلادية عشرة خرج له النسائي.4ص
 ( الكاهل: هو مقدم أعلى الظهر ِما يلي العنق.5ص
 من الشهر وهكذا.( أي ُيتجم لسبع عشرة ليلة خلت 6ص
 بنحوه. 3486وابن ماجه ِف الطب برقم  2055( أخرجه الرتمذي ِف الطب برقم 7ص

 (1/205ص

 

 « .3« »على ظهر القدم« 2»مبلل « 1»أن  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم احتجم وهو حمرم »
__________ 

 ( وهو حمرم فيدل على جواز ذلك للمحرم.1ص
 نة على سبعة عشر ميال من املدينة.( وهو حمل بني مكة واملدي2ص
 ( أي على ظهر قدم رجله فاحلجامة إمنا شرعت لدفع الضرر فتختلف مواضعها من البدن.3ص

 (1/206ص

 

 ابب ما جاء ِف عيش رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -50
« 3»عن حممد ابن سريين « 2»عن أيوب « 1»حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا مح اد بن زيد  -349
 قال:

، « 5»من كت ان، فتمخ ط ِف أحدمها فقال: بخ بخ « 4»كن ا عند أيب هريرة وعليه ثوابن ِمش قان »



يتمخ ط أبو هريرة ِف الكت ان. لقد رأيتين وإين ألخر  فيما بني منرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
ى عنقي، يرى أن يب ، فيجيء اجلائي فيضع رجله عل« 6»وحجرة عائشة رضي هللا عنها مغشيا علي  

 « .7« »جنوان، وما يب جنون وما هو إال  اجلوع
__________ 

 ه . 199( محاد بن زيد: أبو إمساعيل البصري األزرق، عامل أهل البصرة. توِف سنة 1ص
 ه  خرج له اجلماعة. 131( أيوب: بن كيسان، أحد املشاهري الكبار. ثقة ثبت حجة. توِف سنة 2ص
البصري موىل أنس بن مالك كان ثقة مأموان فقيها إماما ورعا أدرك ثالثني ( حممد بن سريين: 3ص

 ه . 110صحابيا توِف سنة 
 ( أي مصبوغان ابملشق وهو الطني االمحر وقيل املغرة.4ص
( صبخ بخ( بسكون اخلاء فيهما، وبكسرها أيضا كلمة تقال عند الرضا واإلعجاب ابلشيء. ونقول 5ص

 لالنكار كما هنا. بخ بخ، وبخ بخ، وقد تستعمل
( كان أبو هريرة عريف أهل الصفة من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الفقراء، وُيمل 6ص

وضع أيب هريرة من اجلوع على الفرتة اليت مل يكن لدى النيب صلى هللا عليه وسلم فيها طعام يواسيهم. 
 عليه وسلم ألنه لو كان لديه ما وإمنا ذكر الرتمذي هذا احلديث هنا ليدل على ضيق عيشه صلى هللا

 ترك أصحابه هكذا. / وهللا أعلم/.
 .2368( وأخرجه البخاري والرتمذي ِف كتاب الزهد حديث رقم 7ص

 (1/207ص

 

 قال:« 2»عن مالك بن دينار « 1»حدثنا قتيبة. حدثنا جعفر بن سليمان الض بعي   -350
 « .3« »وال حلم إال  على ضفف ما شبع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من خبز قط  »

 « .4»قال مالك سألت رجال من أهل البادية ما الضفف؟ قال: أن يتناول مع الناس 
حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا أبو األحوص عن مساك بن حرب قال: مسعت النعمان بن بشري  -351
 يقول:

« 5»سلم( وما َيد من الد قل ألستم ِف طعام وشراب ما شئتم. لقد رأيتم نبي كم صصلى هللا عليه و »
 « .6« »ما ميأل بطنه

 حدثنا هارون بن إسحاق. حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: -352



 « .7« »إن كن ا آل حممد منكث شهرا ما نستوقد بنار إن هو إال  التمر واملاء»
__________ 

على تشيعه بل رفضه وثقه ابن معني وضعفه  ( جعفر بن سليمان الضبعي: كان من العلماء الزهاد1ص
 ابن القطان وقال أمحد: ال أبس به.

ه  خرج له  130( مالك بن دينار: الشامي، وثقه النسائي وابن حبان، روى عن أنس توِف سنة 2ص
 األربعة والبخاري ِف التاريخ.

الضيوف فيشبع  ( الضفف بفتح الضاد والفاء أي ما شبع ِف زمن من االزمان اال اذا نزل به3ص
 حينئذ لضرورة االيناس واجملابرة.

 ( أي مع الناس الذين ينزلون به من الضيفان.4ص
يظل اليوم يلتوي وما َيد من » 2978( الدقل: بفتح القاف: ردىء التمر وِف رواية مسلم برقم 5ص

 « .الدقل ما ميأل بطنه
 .2373والرتمذي ِف الزهد برقم  1977( أخرجه مسلم ِف الزهد برقم 6ص
إال أنه كان لرسول هللا جريان من االنصار وكانت هلم »وزاد  2972( أخرجه مسلم ِف الزهد برقم 7ص

واملنائح تطلق على « . منائح فكانوا يرسلون إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الباهنا فيسقيناه
 الشاة احللوب يعطيها صاحبها رجال يشرب لبنها ُث يردها إىل صاحبها.

 (1/208ص

 

عن يزيد « 3»حدثنا سهل بن أسلم « . 2»حدثنا سيار « . 1»حدثنا عبد هللا بن أيب زايد  -353
 بن أيب منصور عن أنس عن أيب طلحة قال:« 4»
فرفع « 5»شكوان إىل رسول هللا صصلى هللا عليه وسلم( اجلوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر »

 « .6« »ه عن حجرينرسول هللا صصلى هللا عليه وسلم( عن بطن
قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أيب طلحة ال نعرفه إال  من هذا الوجه، ومعىن قوله 

ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، قال كان أحدهم يشد ِف بطنه احلجر من اجلهد والضعف الذي 
 به من اجلوع.

حدثنا شيبان « . 8» إايس حدثنا آدم بن أيب سلمة بن أيب« . 7»حدثنا حممد بن إمساعيل  -354
 صأبو معاوية( . حدثنا عبد امللك بن عمري عن ابن عبد الرمحن عن أيب هريرة قال:



، فأاته أبو « 9»خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ِف ساعة ال خيرج فيها وال يلقاه فيها أحد »
عليه وسلم وأنظر ِف بكر فقال: ما جاء بك اي أاب بكر؟ قال: خرجت ألقى رسول هللا صلى هللا 
 وجهه، والتسليم عليه، فلم يلبث أن جاء عمر، فقال ما جاء بك اي عمر؟

قال اجلوع اي رسول هلل. قال صلى هللا عليه وسلم وأان قد وجدت بعض ذلك. فانطلقوا إىل منزل أيب 
 وكان رجال كثري النخيل والشاء ومل»األنصاري  « 10»اهليثم بن التي هان 

__________ 
 عبد هللا بن أيب زايد: صدوق من الطبقة العاشرة. (1ص
 ( سيار: بن نصر أبو املنهال، ثقة من الطبقة الرابعة خرج له اجلماعة.2ص
 ( سهل بن أسلم: أبو سعيد البصري صدوق من الطبقة الثامنة.3ص
 ( يزيد بن أيب منصور: البصري، ال أبس به خرج له مسلم.4ص
ليه وسلم شدة اجلوع وكشفوا ثياهبم عن بطوهنم عن حجر حجر ( شكوا لرسول هللا صلى هللا ع5ص

 يعين لكل واحد منا حجر واحد رفع عنه وشد احلجر القامة الصلب ودفع النفخ.
 .2372( أخرجه الرتمذي ِف الزهد برقم 6ص
 ( حممد بن امساعيل هو االمام البخاري صاحب صحيح البخاري.7ص
 ببغداد عابد من الطبقة التاسعة.( آدم بن أيب إايس خرساين األصل نشأ 8ص
 ( لعل هذا الوقت هو وقت الظهرية.9ص
 ( امسه مالك بن التيهان االنصاري.10ص
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انطلق يستعذب لنا املاء فلم « : 1»يكن له خدم فلم َيدوه فقالوا المرأته: أين صاحبك؟ فقالت 
النيب صصلى هللا عليه وسلم( « 3»لتزم فوضعها، ُث جاء ي« 2»يلبثوا أن جاء أبو اهليثم بقربة يزعبها 

« 4»ويفديه أببيه وأم ه، ُث انطلق هبم إىل حديقته فبسط هلم بساطا، ُث انطلق إىل خنلة فجاء بقنو 
 فوضعه، فقال النيب صصلى هللا عليه وسلم( :

، « 5»أفال تنق يت لنا من رطبه؟ فقال اي رسول هللا إين أردت أن ختتاروا أو ختريوا من رطبه وبسره 
فأكلوا وشربوا من ذلك املاء. فقال صصلى هللا عليه وسلم( هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي 

تسألوان عنه يوم القيامة! ظل ابرد، ورطب طي ب، وماء ابرد. فانطلق أبو اهليثم ليصنع هلم طعاما فقال 



ا أو جداي، فأاتهم هبا، فأكلوا، النيب صصلى هللا عليه وسلم( : ال تذحبن ا لنا ذات در ، فذبح هلم عناق
 فقال صصلى هللا عليه وسلم( :

هل لك خادم؟ قال ال. قال: فإذا أاتان سيب فأتنا؛ فأتى صصلى هللا عليه وسلم( برأسني معهما اثلث. 
فأاته أبو اهليثم فقال النيب صصلى هللا عليه وسلم( : اخرت منهما. فقال اي رسول هللا اخرت يل، فقال 

هللا عليه وسلم( : إن املستشار مؤمتن، خذ هذا، فإين  رأيته يصلي، واستوص به معروفا،  النيب صصلى
فانطلق أبو اهليثم اىل امرأته فأخربها بقول رسول هللا صصلى هللا عليه وسلم( فقالت امرأته: ما أنت 

ال صصلى هللا ببالغ حق  ما قال فيه النيب صصلى هللا عليه وسلم( إال  أبن تعتقه، قال فهو عتيق، فق
عليه وسلم( : إن هللا مل يبعث نبيا وال خليفة إال  وله بطانتان: بطانة أتمره ابملعروف وتنهاه عن املنكر 

 « .9« « »8»، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي « 7»، وبطانة ال أتلوه خباال « 6»
__________ 

 ( ِف رواية مسلم فقالت زوجته صمرحبا وأهال( .1ص
 زعب القربة إذا مألها وقيل محلها ِمتلئة.( يزعبها: 2ص
 ( أي يعانق النيب صلى هللا عليه وسلم.3ص
 ( القنو: عنقود البلح4ص
 ( البسرة: مثر النخل قبل أن يرطب والبسرة واحدة البسرة.5ص
 ( البطانة: خاصة الرجل الذي يبطنون أمره، وخيصهم مبزيد التقريب، ويسمى به الواحد واجلمع.6ص
 تقصر ِف إفساده واخلبال الفساد، واأللو التقصري.( أي ال 7ص
 ( وقي أي حفظه.8ص
 وأصحاب السنن. 2370( وأخرجه الرتمذي ِف الزهد برقم 9ص

 (1/210ص

 

حدثنا عمر بن إمساعيل بن جمالد بن سعيد، حدثين أيب عن بيان بن بشر عن قيس بن أيب  -355
 حازم قال:

دما ِف سبيل هللا عز  وجل ، وإين  « 2»ألول رجل اهراق يقول: إين  « 1»مسعت سعد بن أيب وقاص »
ألول رجل رمى بسهم ِف سبيل هللا، لقد رأيتين أغزو ِف العصابة من أصحاب حممد عليه الصالة 

، حَّت تقر حت أشداقنا، وأن أحدان ليضع كما تضع « 3»والسالم ما أنكل إال  ورق الشجر واحلبلة 



ِف الدين. لقد خبت وخسرت إذا وضل  « 5»أسد يعزرونين ، وأصبحت بنو « 4»الشاة والبعري 
 « .6« »عملي
حدثنا حممد بن عمرو بن عيسى أبو « . 7»حدثنا حممد بن بش ار. حدثنا صفوان بن عيسى  -356

 قال:« 8»نعامة العدوي 
مسعت خالد بن عمري وشويسا أاب الر قاد قاال: بعث عمر بن اخلطاب عتبة بن غزوان، وقال انطلق »
 نت ومن معك حَّت إذا كنتم ِف أقصى بالدأ

__________ 
( امسه مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة القرشي الزهري أحد العشرة املبشرين ابجلنة وأحد 1ص

ه  وكانت له مواقف مشهورة منها  58الستة أصحاب الشورى كان مستجاب الدعوة مات سنة 
 قيادة وقعة القادسية.

ء وسكوهنا، وكان هذا الدم من شجه ملشرك، روى ابن اسحاق ان الصحابة  ( أي أراق بفتح اهلا2ص
كانوا ِف أول االسالم يستخفون ِف صالهتم فبينما سعد ِف نفر يصلي ِف شعب إذ طلع عليهم نفر 
من املشركني وهم يصلون فعابوا عليهم واشتد الشقاق بينهم حَّت تقاتلوا، فضرب سعد رجال منهم 

 أول دم ِف االسالم.بلحي بعري فشجه فكان 
 ( احلبلة: بضم احلاء وسكون الباء، وبضمهما وهو ورق يشبه اللوبيا وقيل شجر له شوك.3ص
 ( أي البعر اليابس من قلة الطعام املألوف.4ص
 ( يعزرونين أي يعيبون علي أين ال أحسن الصالة من التعزير مبعىن اللوم والتوبيخ.5ص
والبخاري ِف فضل سعد وِف االطعمة وِف الرقاق ومسلم  2366( أخرجه الرتمذي ِف الزهد برقم 6ص

 وابن ماجه ِف املقدمة. 2966ِف الزهد برقم 
 ه  خرج له اجلماعة. 200( صفوان بن عيسى: الزهري البصري، وثقه الذهيب توِف سنة 7ص
 ( حممد بن عمرو بن عيسى: وثقة الذهيب، من الطبقة السابعة خرج له مسلم وأبو داود.8ص
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فقالوا ما « 2»وجدوا هذا الكذ ان « 1»العرب وأدىن بالد العجم فأقبلوا حَّت إذا كانوا ابملربد 
فنزلوا « . 3»هذه؟! قالوا هذه البصرة فساروا حَّت بلغوا جبال اجلسر الصغري فقالوا ههنا أمرمت 

سبعة مع رسول هللا ، قال: فقال عتبة بن غزوان: لقد رأيتين وإين لسابع « 4»فذكروا احلديث بطوله 



صلى هللا عليه وسلم، مالنا طعام إال  ورق الشجر حَّت تقرحت أشداقنا، فالتقطت بردة قسمتها بيين 
« وبني سعد، فما منا من أولئك السبعة أحد إال  وهو أمري مصر من األمصار وستجر بون األمراء بعدان

«5. » 
أبو حامت البصري. حدثنا مح اد بن « 6»لم حدثنا عبد هللا بن عبد الرمحن. حدثنا روح بن أس -357

 سلمة. حدثنا اثبت عن أنس قال:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: لقد أخفت ِف هللا وما خياف أحد، ولقد أوذيت ِف هللا وما »

يؤذى أحد، ولقد أتت علي  ثالثون من بني ليلة ويوم ومايل ولبالل، طعام أيكله ذو كبد إال  شيء 
 « .7« »بالل يواريه إبط

حدثنا عبد هللا بن عبد الرمحن. حدثنا عف ان بن مسلم. حدثنا أابن بن يزيد العطار. حدثنا  -358
 قتادة عن أنس بن مالك:

 « .أن  الن يب  صصلى هللا عليه وسلم( مل َيتمع عنده غداء وال عشاء من خبز وحلم إال  على ضفف»
__________ 

االصل موضع ُيبس فيه اإلبل والغنم أو َيمع فيه الرطب حَّت ( املربد موضع ابلبصرة وهو ِف 1ص
 َيف ُث أصبح سوقا ِف االسالم.

 ( الكذان: حجارة رخوة بيض. والبصرة أيضا حجارة رخوة مائلة إىل البياض.2ص
 ( أي أمرمت النزول واالقامة حفظا ألرض فارس من خروج اهلند لقتال العرب.3ص
 والرتمذي ِف الزهد وابن ماجه ِف الزهد. 2967حديث رقم  ( انظره ِف مسلم ِف كتاب الزهد4ص
( وعتبة بن غزوان من السابقني ِف االسالم هاجر اهلجرتني وارسله عمر إىل البصرة فاختطها 5ص

ه  وقد ذكر هذا الصحايب حالة اجلوع اليت عاانها مع رسول هللا  17وسكنها الناس وكان ذلك سنة 
 مر.صلى هللا عليه وسلم ِف أول األ

 ( روح بن أسلم: الباهلي. قال الذهيب: ضعيف. من الطبقة التاسعة.6ص
. ولعل هذا كان حني احلصار ِف الشعب 2474( وأخرجه الرتمذي ِف كتاب صفة القيامة برقم 7ص

 مع بين هاشم.

 (1/212ص

 



 « .2»قال بعضهم هو كثرة األيدي « 1»قال عبد هللا 
بن إمساعيل بن أيب فديك. حدثنا ابن أيب ذئب عن مسلم حدثنا عبد بن محيد. حدثنا حممد  -359

 عن نوفل بن إايس اهلذيل، قال:« 3»بن جندب 
بنا ذات يوم، حَّت « 5»لنا جليسا، وكان نعم اجلليس وإنه انقلب « 4»كان عبد الرمحن بن عوف »

ى عبد فيها خبز وحلم، فلما وضعت بك« 6»إذا دخلنا بيته دخل فاغتسل ُث  خرج، وأتينا بصحفة 
الرمحن فقلت: اي أاب حممد ما يبكيك؟ فقال هلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومل يشبع هو وأهل 

 « .بيته من خبز الش عري، فال أراان أخ ران ملا هو خري لنا
__________ 

 ( وهو ابن عبد الرمحن شيخ الرتمذي.1ص
 لضيق والشدة.( ومن معناه أيضا تناول الطعام مع أهل البيت، ومن معناه ا2ص
 ه  خرج له البخاري. 160( مسلم بن جندب: اهلذيل املدين القاضي، ثقة، توِف سنة 3ص
 ( عبد الرمحن بن عوف أحد العشرة املبشرين استخلف من خليفة إال كانت له بطني ابجلنة.4ص
 ( انقلب بنا: أي رجع معنا من السوق أو غريهم.5ص
 ( الصحفة وهي اانء كالقصعة.6ص

 (1/213ص

 

 «1»ابب ما جاء ِف امساء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  -51
حدثنا سعيد بن عبد الرمحن املخزومي وغري واحد. قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن حممد  -360

 قال:« 2»بن جبري بن مطعم عن أبيه 
حي الذي ميحو هللا قال رسول هللا صصلى هللا عليه وسلم( : إن يل أمساء أان حممد وأان أمحد وأان املا»

والعاقب الذي ليس له « »4»وأان العاقب « 3»يب الكفر وأان احلاشر الذي ُيشر الناس على قدمي 
 « .6« « »5»بعده نيب 

« 8»عن عاصم عن أيب وائل « 7»حدثنا حممد بن طريف الكوِف. حدثنا أبو بكر بن عي اش  -361
 عن حذيفة قال:

__________ 
يت تطلق على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سواء كانت علما أو وصفا، وقد ( واملراد االلفاظ ال1ص



ألف السيوطي رسالة مساها ابلبهجة السنية ِف االمساء النبوية وقد قاربت اخلمسمائة، والقاعدة أن  
 كثرة االمساء تدل على شرف املسمى.

وه من أشراف مكة ( جبري بن مطعم: هو الصحايب اجلليل جبري بن مطعم بن عدي وكان أب2ص
 ورؤسائها.

 ( يتقدم عليه الصالة والسالم يوم احملشر وُيشر الناس على أثره.3ص
 ( أي الذي أتى عقب االنبياء فال نيب بعده.4ص
 ( قيل هذا من قول الزهري فيكون مدرجا ِف احلديث.5ص
لم وِف والبخاري ِف صفة النيب صلى هللا عليه وس 2842( أخرجه الرتمذي ِف االدب برقم 6ص

التفسري تفسري سورة الصف ومسلم ِف فضائل النيب صلى هللا عليه وسلم وزاد مسلم ونيب الرمحة، 
 ونيب التوبة، وِف رواية ونيب امللحمة.

( أبو بكر بن عياش: الكوِف املقرىء تلميذ االمام عاصم، اختلفوا ِف امسه فقيل حممد أو عبد هللا 7ص
 عابد ساء حفظه آخرا، من الطبقة السابعة خرج له اجلماعة. أو سامل أو شعبة وقيل غري ذلك ثقة

 ( أبو وائل: شقيق بن سلمة االسدي الكوِف خمضرم اتبعي مشهور أدرك املصطفى ومل يره.8ص
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لقيت النيب  صصلى هللا عليه وسلم( ِف بعض طرق املدينة فقال: أان حممد وأان أمحد وأان نيب  الر محة »
 « .3« »وأان احلاشر ونيب  املالحم« 2»بة وأان املقف ى ونيب  التو « 1»

حدثنا إسحاق بن منصور. حدثنا النضر بن مشيل أنبأان محاد بن سلمة عن عاصم عن زر  عن حذيفة 
 عن النيب  صلى هللا عليه وسلم حنوه مبعناه.

 هكذا قال مح اد بن سلمة عن عاصم عن زر  عن حذيفة رضي هللا عنه.
__________ 

 االنعام. 117قال تعاىل َوما َأْرَسْلناَك إِّالى َرمْحًَة لِّْلعاَلمِّنَي  (1ص
( بكسر الفاء، ومعناه الذي قفا آاثر من سبقه من األنبياء قال تعاىل: ُأولئَِّك الىذِّيَن َهَدى اَّللىُ 2ص

الة، قال تعاىل ُثُى فَبُِّهداُهُم اقْ َتدِّْه أو بفتح الفاء، أي الذي قفى به على آاثر االنبياء وختم به الرس
 قَ فىْينا َعلى آاثرِّهِّْم بُِّرُسلِّنا سورة احلديد.

 ( مجع ملحمة وهي احلرب مسيت بذلك الشتباك حلوم الناس فيها بعضهم ببعض.3ص
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 ابب ما جاء ِف سن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -52
حدثنا « . 2»زكراي بن إسحاق حدثنا « . 1»حدثنا أمحد بن منيع. حدثنا روح بن عبادة  -362

 عن ابن عب اس قال:« 3»عمرو بن دينار 
مكث الن يب  صلى هللا عليه وسلم مبكة ثالث عشرة سنة يوحى إليه وابملدينة عشرا وتوِف وهو ابن »

 « .4« »ثالث وستني
حدثنا حممد بن بش ار. حدثنا حممد بن جعفر عن شعبة عن أيب إسحاق عن عامر بن سعد  -363

 أنه مسعه خيطب قال:« 7»عن معاوية « 6»عن جرير « 5»
 ابن« 8»مات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو ابن ثالث وستني وأبو بكر وعمر، وأان »

__________ 
 ه . خرج له البخاري ِف اترخيه. 250( روح بن عبادة: البصري، حافظ له آتليف، توِف سنة 1ص
 ابلقدر، من الطبقة السادسة خرج له الستة.( زكراي بن اسحاق: املكي، ثقة رمي 2ص
 ه  خرج له اجلماعة. 126( عمرو بن دينار: املكي، إمام ثقة ثبت، توِف سنة 3ص
والبخاري ِف اهلجرة واملغازي ِف فضائل القرآن ومسلم  3625( أخرجه الرتمذي ِف املناقب برقم 4ص

 ِف الفضائل.
ه  أو اليت بعدها.  103ثقة، اتبعي كبري توِف سنة  ( عامر بن سعد: بن أيب وقاص الزهري املدين،5ص

 خرج له اجلماعة.
 ه . 170( جرير: بن حازم األسدي، اتبعي، ثقة، لكنه اختلط فحجبه أوالده توِف سنة 6ص
 ( ابن أيب سفيان.7ص
هذا كالم مستأنف أي وأان متوقع موافقتهم وإين أموت ِف سنيت هذه  « وأان ابن ثالث وستني( »8ص

ه  ودفن ِف ابب  60ه النووي وقال السيوطي ِف اتريخ اخللفاء مات معاوية ِف رجب سنة كذا وجه
اجلابية بدمشق. وقال القسطالين: ولد معاوية قبل البعثة خبمس سنني. وأتخر موت معاوية بعد هذه 

 السنة وقد عاش حوايل مثانني سنة.
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 « .1« »ثالث وستني
حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري عن « . 2»ري حدثنا حسني بن مهدي البص -364

 عروة عن عائشة:
 « .3« »أن  الن يب  صلى هللا عليه وسلم مات وهو ابن ثالث وستني سنة»

« 5»قاال: حدثنا إمساعيل بن علية « 4»حدثنا أمحد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي  -365
  هاشم قال:موىل بين« 6»عن خالد احلذاء أنبأان عمار 

 « .7« »مسعت ابن عب اس يقول: توِف رسول هللا صصلى هللا عليه وسلم( وهو ابن مخس وستني»
 حدثنا حممد بن بش ار وحممد بن أابن قاال: حدثنا معاذ بن هشام. -366

 بن حنظلة:« 8»حدثين أيب، عن قتادة عن احلسن عن دغفل 
 « .مخس وستني أن  الن يب  صصلى هللا عليه وسلم( قبض وهو ابن»

__________ 
 ( أخرجه مسلم ِف فضائل النيب صلى هللا عليه وسلم.1ص
 ه  خرج له ابن ماجه. 247( حسني بن مهدي: قال أبو حامت: صدوق. توِف سنة 2ص
( أخرجه الرتمذي ِف املناقب والبخاري ِف املغازي وصفه النيب صلى هللا عليه وسلم ومسلم ِف 3ص

  صلى هللا عليه وسلم.الفضائل ابب كم سن النيب
 ( يعقوب بن ابراهيم الدورقي: ثقة حجة، من الطبقة العاشرة، خرج له اجلماعة.4ص
( امساعيل بن علية: ثقة حافظ، من الطبقة الثانية، خرج له اجلماعة. قال شعبة: ابن علية سيد 5ص

 احملدثني ورُيانة الفقهاء.
الثالثة. خرج له مسلم واألربعة. وِف نسخ  ( عمار موىل بين هاشم: صدوق خيطىء، من الطبقة6ص
 وهو سهو.« عمارة»
والبخاري ِف اهلجرة واملغازي وِف فضائل القرآن  3652( أخرجه الرتمذي ِف املناقب برقم 7ص

ومسلم ِف الفضائل، قال حممد بن امساعيل رواية ثالث وستني أكثر. وقال النووي هي أصحها 
 ة أنكرها على ابن عباس وقال إنه مل يدرك أول النبوة.وأشهرها، وأنكر رواية ابن عباس عرو 

 ( بوزن جعفر وهو ابن زيد السدوسي النسابة خمضرم نزل البصرة ومات بفارس ِف قتال اخلوارج.8ص
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من النيب  صلى هللا عليه وسلم وكان ِف زمن النيب  « 1»قال أبو عيسى ودغفل ال نعرف له مساعا 
 « .2»جال صلى هللا عليه وسلم ر 

حدثنا إسحاق بن موسى األنصاري. حدثنا معن. حدثنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أيب عبد  -367
 الرمحن عن أنس بن مالك أنه مسعه يقول:

كان رسول هللا صصلى هللا عليه وسلم( ليس ابلطويل البائن وال ابلقصري وال ابألبيض األمهق وال »
بعثه هللا تعاىل على رأس أربعني سنة فأقام مبكة عشر « . 3» ابخآدم وال ابجلعد القطط وال ابلس بط

وليس ِف رأسه وحليته عشرون « 5»وابملدينة عشر سنني وتوفاه هللا على رأس ستني سنة « 4»سنني 
 « .6« »شعرة بيضاء

 حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن أنس بن مالك حنوه.
__________ 

 ( فهذا احلديث مرسل.1ص
( كان رجال ولكن مل يثبت أنه اجتمع به صلى هللا عليه وسلم حَّت تثبت صحبته عند الرتمذي، 2ص

 وقال احلميدي إن دغفال له صحبة وروى حديثا.
 .1( مر شرح هذه املفردات ِف حديث رقم 3ص
 ( لعله بعد فرتة الوحي فال يناِف أنه أقام هبا ثالث عشر سنة.4ص
 وز أنه أسقط الكسر الزائد على العشرات ألن رواية األكثر توفاه هللا وهو ابن ثالث وستني.( َي5ص
 وانظر خترَيه هناك. 1( احلديث سبق برقم 6ص
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 ابب ما جاء ِف وفاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -53
دثنا سفيان بن عيينة حدثنا أبو عمار احلسني بن حريث وقتيبة بن سعيد وغري واحد، قالوا ح -368

 عن الزهري عن أنس بن مالك قال:
يوم االثنني، فنظرت إىل « 1»آخر نظرة نظرهتا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كشف الستارة »

، فكاد الناس أن يضطربوا فأشار إىل « 3»والناس خلف أيب بكر « 2»وجهه كأن ه ورقة مصحف 
وتوِف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من آخر « 4»لقي الس جف الناس أن اثبتوا، وأبو بكر يؤم هم وأ

 « .5« »ذلك اليوم



 عن« 7»حدثنا سليم بن أخضر « . 6»حدثنا محيد بن مسعدة البصري  -369
__________ 

( بكسر السني: ما يسرت به، وكان من عادهتم تعليق الستائر على بيوهتم واملراد أنه أمر بكشف 1ص
ى بيته الشريف. واحلجرة اليت توِف فيها صلى هللا عليه وسلم هي حجرة عائشة الستارة املعلقة عل

رضي هللا عنها وأمره بكشف الستارة إاثرة اىل أن حرمة هذا املكان قد رفعت ومن ُث متكن أنس 
 وغريه من دخول احلجرة فرأوا النيب صلى هللا عليه وسلم وهو مسجى بربدة.

 صفاء.( كأنه ورقة مصحف ِف احلسن وال2ص
( الظاهر أن راوي احلديث مجع ِف هذا احلديث عبارات تتعلق مبسائل وفيها تقدمي وأتخري، 3ص

فالعبارة األوىل تفيد أن رفع الستارة كان بعد الوفاة، والعبارة الثانية تشري إىل صالة الصبح اليت أمها 
السرت بزمن، واملعروف أن  أبو بكر أبمر النيب صلى هللا عليه وسلم وهذه كانت قبل الوفاة وقبل رفع

وأنه مل « كما عند البخاري ِف فضائل أيب بكر»أاب بكر صلى الصبح ُث انصرف إىل أهله ابلسنخ 
ُيضر وفاة الرسول صلى هللا عليه وسلم وامنا دعي بعدها فحضر ودخل على رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم وهو ميت.
 ( السجف: السرت.4ص
 بنحوه. ( أخرجه البخاري ومسلم5ص
 ه  خرج له اجلماعة إال البخاري. 244( محيد بن مسعدة البصري: صدوق، توِف سنة 6ص
( سليم بن أخضر: البصري أخذ عن سليمان التميمي وابن عوف وروى عنه أمحد بن عبدة 7ص

 وغريه، ثقة حافظ خرج له مسلم وأبو داود والنسائي.
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 عائشة قالت:عن إبراهيم عن األسود عن « 1»ابن عون 
ليبول « 2»كنت مسندا الن يب  صلى هللا عليه وسلم إىل صدري أو قالت: اىل حجري فدعا بطست »

 « .3« »فيه، ُث ابل فمات
عن القاسم بن « 5»عن موسى بن سرجس « 4»حدثنا قتيبة. حدثنا الليث عن ابن اهلاد  -370

 حممد عن عائشة أهنا قالت:
وسلم وهو ابملوت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده ِف القدح ُث رأيت رسول هللا صلى هللا عليه »



 « .6« »ميسح وجهه ابملاء ُث يقول: اللهم  أعين  على منكرات املوت أو قال سكرات املوت
عن عبد الرمحن بن العالء « 7»حدثنا احلسن بن الص ب اح البزار. حدثنا مبشر بن إمساعيل  -371

 ئشة قالت:عن أبيه عن ابن عمر عن عا« 8»
« بعد الذي رأيت من شد ة موت رسول هللا صصلى هللا عليه وسلم( « 9»ال أغبط أحدا هبون موت »
«10. » 

 قال أبو عيسى: سألت أاب زرعة فقلت له من عبد الرمحن بن العالء هذا؟
__________ 

ا مات سفيان ( ابن عون: امسه عبد هللا بصري ثقة ثبت، من االعالم املشاهري قال األوزاعي: إذ1ص
 ه . خرج له اجلماعة. 151وابن عون استوى الناس. توِف سنة 

 ( الطست إانء. أعجمية معربة، مؤنثة عند األكثر وحكى بعضهم التذكري.2ص
أرادت أنه مات ِف حضنها، « قبضه هللا وان رأسه لبني سحري وحنري»( ِف رواية للبخاري 3ص

 البخاري ِف املغازي وِف اخلمس.
اد: يزيد بن عبد هللا بن أسامة بن اهلاد الليثي املدين، ثقة مكثر، شيخ مالك. توِف سنة ( ابن اهل4ص

 ه . خرج له اجلماعة. 139
 ( موسى بن سرجس: مستور خرج له اجلماعة.5ص
. وِف تربيد الوجه ابملاء دليل 1623وابن ماجه برقم  978( أخرجه الرتمذي ِف اجلنائز برقم 6ص

 ومنكرات املوت شدائده وهو ابلنسبة لالنبياء رفع درجات. السعي ِف ختفيف األمل.
 ( مبشر بن امساعيل: احلليب الكليب موالهم، صدوق، من الطبقة التاسعة.7ص
 ( عبد الرمحن بن العالء: نزيل حلب مقبول من الطبقة السابعة.8ص
 ( أي مبوت سهل هني ليس فيه شدة.9ص
 لنسائي ِف اجلنائز.وا 979( أخرجه الرتمذي ِف اجلنائز برقم 10ص

 (1/220ص

 

 فقال هو عبد الرمحن بن العالء بن اللجالج.
حدثنا أبو كريب حممد بن العالء. حدثنا أبو معاوية عن عبد الرمحن بن أيب بكر/ هو ابن  -372

 املليكي عن ابن أيب مليكة عن عائشة قالت:



أبو بكر: مسعت من رسول هللا صلى مل ا قبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اختلفوا ِف دفنه فقال »
هللا عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال: ما قبض هللا نبيا إال  ِف املوضع الذي ُيب  أن يدفن فيه. أدفنوه 

 « .1« »ِف موضع فراشه
وغري واحد قالوا: حدثنا « 3»وسوار بن عبد هللا « 2»حدثنا حممد بن بش ار وعياش العنربي  -373

بن أيب عائشة عن عبيد هللا بن عبد هللا عن ابن « 4»ان الثوري عن موسى ُيىي بن سعيد عن سفي
 عباس وعائشة:

 « .5« »أن  أاب بكر قب ل النيب  صلى هللا عليه وسلم بعد ما مات»
عن أيب عمران « 6»حدثنا نصري بن علي اجلهضمي. حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار  -374

 عن عائشة: «8»عن يزيد بن اببنوس « 7»اجلوين 
 أن  أاب بكر دخل على النيب  صلى هللا عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بني عينيه، ووضع»

__________ 
 .1018( أخرجه الرتمذي ِف اجلنائز برقم 1ص
( عياش العنربي: فقيه حافظ، من الطبقة احلادية عشرة قدم بغداد وجالس امحد. خرج له 2ص

 اجلماعة.
 ه .« 245»القاضي، ثقة، مات سنة ( سوار بن عبد هللا: 3ص
 ( موسى بن اىب عائشة: الكوِف، ثقة عابد، من الطبقة اخلامسة يرسل. خرج له اجلماعة.4ص
، وقد ثبت عن 1457وأخرجه ابن ماجه برقم  989( أشار اليه الرتمذي ِف اجلنائز بعد حديث 5ص

وابن ماجه برقم  3163اجه برقم وابن م 989النيب صلى هللا عليه وسلم كما ورد عند الرتمذي برقم 
عن عائشة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قبل عثمان بن مظعون وهو ميت وهو يبكي، أو  1456

قال: عيناه تذرفان. وِف رواية ابن ماجه صفكأين انظر اىل دموعه تسيل على خديه( . وِف اجملموع 
 ه األحاديث/ وهللا أعلم/.َيوز ألهل امليت وأصدقائه تقبيل وجهه ثبت في 127/ 5للنووي 

ه ، خر ج له « 188»( مرحوم بن عبد العزيز العطار: االموي البصري، ثقة عابد، توِف سنة 6ص
 الستة.

ه . « 128»( أبو عمران اجلوين: عبد امللك بن حبيب البصري، من علماء البصرة ثقة، توِف سنة 7ص
 خر ج له اجلماعة.

 ارقطين: ال أبس به. خرج له البخاري ِف األدب.( يزيد بن اببنوس: البصري، قال الد8ص
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 « .واصفياه واخلياله« 1»يديه على ساعديه وقال: وانبياه 
حدثنا جعفر بن سليمان عن اثبت عن أنس « . 2»حدثنا بشر بن هالل الصواف البصري   -375
 قال:

نة، أضاء منها كل  شيء، فلما كان مل ا كان اليوم الذي دخل فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املدي»
اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل  شيء، وما نفضنا أيدينا من الرتاب وإان  لفي دفنه حَّت أنكران 

 « .4« « »3»قلوبنا 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن « 6»حدثنا عامر بن صاحل « . 5»حدثنا حممد بن حامت  -376

 عائشة قالت:
 « .7« » عليه وسلم يوم االثننيتوِف رسول هللا صلى هللا»

 بن« 8»حدثنا حممد بن أيب عمر. حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر  -377
__________ 

( وِف رواية أن أاب بكر قال صطبت حيا وميتا( ومن هذا احلديث يؤخذ جواز عد أوصاف امليت 1ص
 دون نوح. / وهللا أعلم/.

ه . خرج له مسلم « 247»طبقة العاشرة. توِف سنة ( بشر بن هالل الصواف البصري: ثقة من ال2ص
 واألربعة.

( هذا تعبري عن اللوعة بفقد أكرم الرسل وأهنا ساعة شديدة حَّت أنكروا أنفسهم من شدة احلزن 3ص
 وانقطاع الوحي وفقد الصحبة.

 .1631وابن ماجه ِف اجلنائز برقم  3622( أخرجه الرتمذي ِف املناقب. برقم 4ص
مت: املؤدب ببغداد، روى عن هيثم وطبقته. وروى عنه النسائي واملصنف وخلق  ( حممد بن حا5ص

 ه .« 246»كثري. توِف سنة 
( عامر بن صاحل بن رستم البصري، قال أبو حامت: ليس بقوي، وأفرط ابن حبان فنسبه للوضع. 6ص

وى عنه أمحد وقيل: هو عامر بن صاحل بن عبد هللا بن عروة بن الزبري، إذ هو الراوي عن هشام، ور 
ويعقوب. قال أمحد: ثقة مل يكن يكذب وقال ابن معني: كذاب، فقيل له: فأمحد ُيدث عنه قال؛ 

 ماله جن . وقال الدارقطين: مرتوك.
( أخرجه الرتمذي ِف اجلنائز ابب موت النيب صلى هللا عليه وسلم يوم االثنني وقد سأهلا أبو بكر 7ص



 عليه وسلم قالت يوم االثنني(صِف أي يوم توِف رسول هللا صلى هللا 
 ( وهو الصادق.8ص
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 قال:« 1»حممد عن أبيه 
قبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم االثنني فمكث ذلك اليوم وليلة الثالاثء ودفن من الليل »
 « .من آخر الليل« 5»مسع صوت املساحي « 4»وقال غريه « 3»قال صسفيان( « . 2»

ن سعيد. حدثنا عبد العزيز بن حممد عن شريك بن عبد هللا بن أيب منر عن أيب حدثنا قتيبة ب -378
 سلمة بن عبد الرمحن بن عوف قال:

 « .6« »توِف  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم االثنني ودفن يوم الثالاثء»
 قال أبو عيسى: هذا حديث غريب.

« 7»د، قال حدثنا سلمة بن نبيط حدثنا نصر بن علي اجلهضمي. حدثنا عبد هللا بن داو  -379
وكانت له صحبة « 9»عن سامل بن عبيد « . 8»حدثنا عن نعيم بن أيب هند عن نبيط بن شريط 

 قال:
 أغمي على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ِف مرضه فأفاق، فقال: حضرت الصالة؟»

 قالفقالوا: نعم فقال: مروا بالال فليؤذن ومروا أاب بكر أن يصلي للناس أو 
__________ 

 ( وهو حممد الباقر بن علي بن زين العابدين بن احلسني وهو من التابعني فاحلديث مرسل.1ص
 ( أي ليلة األربعاء، وسط الليل، أما الغسل والكفن فحصل يوم الثالاثء.2ص
 ( سفيان هو ابن عيينة املتقدم ِف السند.3ص
 ( أي غري حممد الباقر.4ص
مجع مسحاة بكسرها. وهي كاجملرفة والذي حفر القرب هو أبو طلحة وامنا ( املساحي: بفتح امليم 5ص

أتخر الدفن الختالفهم ِف تعيني مكان الدفن ولدهشتهم هبذا األمر اهلائل. والشتغاهلم بنصب امام 
 يتوىل مصاحل املسلمني، ومساع املساحي ابلليل هلدوئه.

والسالم كان ليلة االربعاء فيكون املعىن ( وما تقدم ِف احلديث السابق ان دفنه عليه الصالة 6ص
 ابتدىء ِف مقدمات دفنه بتجهيزه يوم الثالاثء وأنه فرغ من آخر ليلة االربعاء.



( سلمة بن نبيط: أبو فراس الكوِف، ثقة اختلط، من الطبقة اخلامسة، خرج له أبو داود والنسائي 7ص
 وابن ماجه.

 ري خرج له الستة.( نبيط بن شريط: األشجعي الكوِف، صحايب صغ8ص
 ( سامل بن عبيد: األشجعي، صحايب ثقة، من أهل الصفة. خرج له األربعة ومسلم.9ص
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ابلناس، قال: ُث  أغمي عليه فأفاق فقال حضرت الصالة فقالوا: نعم، فقال مروا بالال فليؤذن ومروا 
بكى فال « 2»ذلك املقام  إذا قام« 1»أاب بكر فليصل ابلناس، فقالت عائشة: إن  أيب رجل أسيف 

يستطيع؛ فلو أمرت غريه. قال ُث أغمي عليه فأفاق، فقال: مروا بالال فليؤذن ومروا أاب بكر فليصل 
يوسف. قال فأمر بالل فأذ ن وأمر أبو بكر فصلى « 3»ابلناس فان كن  صواحب أو صواحبات 

ظروا يل من أتكىء عليه فجاءت ابلناس، ُث إن  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وجد خف ة فقال: ان
فأومأ إليه أن « 6»فاتكأ عليهما، فلما رآه أبو بكر ذهب لينكص « 5»ورجل آخر « 4»بريرة 

ُث إن  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبض فقال عمر: « 7»يثبت مكانه حَّت قضى أبو بكر صالته 
 ض إال  ضربته بسيفي هذا.وهللا ال أمسع أحدا يذكر أن  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قب

مل يكن فيهم نيب  قبله فأمسك الناس، فقالوا اي سامل انطلق إىل صاحب « 8»قال: وكان الناس أميني 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فادعه، فأتيت أاب بكر وهو ِف املسجد فأتيته أبكي دهشا فلما رآين 

مر يقول: ال أمسع أحدا يذكر أن رسول هللا قال: أقبض رسول هللا صصلى هللا عليه وسلم( قلت: إن ع
صصلى هللا عليه وسلم( قبض إال  ضربته بسيفي هذا. فقال يل: انطلق فانطلقت معه فجاء والناس قد 
دخلوا على رسول هللا صصلى هللا عليه وسلم( فقال أيها الناس أفرجوا يل فأفرجوا له فجاء حَّت أكب  

 ، ُث قالوا: اي صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« 9»ْم َمي ُِّتوَن ومس ه فقال إِّنىَك َمي ٌِّت َوإِّهنىُ 
__________ 

 ( أسيف أي حزين، يغلب عليه احلزن.1ص
 ( وهو مقام االمامة ِف حمل النيب صلى هللا عليه وسلم.2ص
 ( أي مثلهن ِف اظهار خالف ما يبطن.3ص
 ( وهي قبطية أو حبشية، موالة عائشة.4ص
صحيحني خرج بني عباس ورجل آخر وهو علي بن أيب طالب. وقيل العباس، وولده ( ِف رواية ال5ص



 الفضل وَيمع بني الرواايت بتعدد خروجه صصلى هللا عليه وسلم( .
 ( أي لريجع.6ص
( ِف رواية الشيخني كان أبو بكر يصلي قائما ورسول هللا والناس يقتدون بصالة أيب بكر. وميكن 7ص

 كون رواية الشيخني ِف حادثة أخرى/ وهللا أعلم/.اجلمع بتعدد الواقعة، فت
 ( ال يقرأون وال يكتبون.8ص
 .30( سورة الزمر اخآية: 9ص
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أقبض رسول هللا صصلى هللا عليه وسلم( ، قال نعم، فعلموا أن قد صدق قالوا اي صاحب رسول هللا: 
فيكربون ويصلون ويدعون ُث أيصل ي على رسول هللا؟ قال: نعم، قالوا: وكيف؟ قال: يدخل قوم 

خيرجون ُث يدخل قوم فيكربون ويصلون ويدعون ُث خيرجون حَّت يدخل الناس، قالوا: اي صاحب 
رسول هللا أيدفن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال نعم، قالوا: أين؟ قال ِف املكان الذي قبض هللا 

أن قد صدق، ُث أمرهم أن يغس له بنو أبيه  فيه روحه فإن  هللا مل يقبض روحه إال  ِف مكان طيب فعلموا
فقالوا: انطلق بنا إىل إخواننا من األنصار ندخلهم معنا ِف « 2»واجتمع املهاجرون يتشاورون « 1»

بن اخلطاب: من له مثل « 4»منا أمري ومنكم أمري فقال عمر « : 3»هذا األمر. فقالت األنصار 
َ اثْ َننْيِّ إِّْذ مهُ « 5»هذه الثالثة  بِّهِّ ال حَتَْزْن إِّنى اَّللىَ َمَعنا. من مها؟ اثينِّ « 6»ا ِفِّ اْلغارِّ إِّْذ يَ ُقوُل لِّصاحِّ

 « .7« »قال: ُث بسط يده فبايعوه وابيعه الناس بيعة حسنة مجيلة
__________ 

( فعله سيدان علي رضي هللا عنه فكان الفضل بن عباس واسامة يناوالن عليا املاء. وشقران موىل 1ص
 لى هللا عليه وسلم.رسول هللا ص

 ( أي يتشاورون ِف أمر اخلالفة.2ص
 ( وكانوا جمتمعني ِف سقيفة بين ساعدة والقائل هو احلباب بن املنذر.3ص
( ِف رواية فقال عمر: اي معشر األنصار الستم تعلمون أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد أمر 4ص

لى أيب بكر فقالت االنصار نعوذ ابهلل ان نتقدم أاب بكر أن يؤم الناس فايكم تطيب نفسه أن يتقدم ع
 على أيب بكر.

( أي من ثبت له مثل هذه الفضائل الثالثة اليت ثبتت اليب بكر، وهو استفهام انكاري قصد به 5ص



الرد على االنصار حيث تومهوا أن هلم حقا ِف اخلالفة. فالفضيلة االوىل: كونه أحد االثنني ِف قوله 
َ اثْ نَ  نْيِّ إِّْذ مُها ِفِّ اْلغارِّ، فذكره مع رسوله بضمري التثنية. الفضيلة الثانية: اثبات الصحبة ِف تعاىل اثينِّ

بِّهِّ ال حَتَْزْن فسماه صاحبه. الفضيلة الثالثة: اثبات الصحبة ِف قوله تعاىل إِّنى  قوله تعاىل إِّْذ يَ ُقوُل لِّصاحِّ
 .اَّللىَ َمَعنا فثبوت هذه الفضائل يؤذنه أبحقيته ابخلالفة

 ( أي من هذين املذكورين ِف هذه اخآية.6ص
ِف ابب صالة رسول هللا ِف مرضه. وقد ورد أن سيدان  1234( أخرجه ابن ماجه ِف الصالة برقم 7ص

لقد أمره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يصلي ابلناس »عليا والزبري مل ُيضرا هذه البيعة فقاال: 
 « .ه لدنياانوهو وحي وأنه رضيه لديننا أفال نرضا
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شيخ ابهلي قدمي بصري. حدثنا اثبت « / 1»حدثنا نصر بن علي. حدثنا عبد هللا بن الزبري  -380
 البناين عن أنس بن مالك قال:

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من كرب املوت ما وجد قالت فاطمة رضي هللا تعاىل « 2»ملا وجد »
صلى هللا عليه وسلم: ال كرب على أبيك بعد اليوم. إنه قد حضر  ؛ فقال الن يب« 3»عنها: واكرابه 

 « .«6« « »5»، املوافاة يوم القيامة « 4»من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا 
 ونصر بن علي، قاال:« 7»حدثنا أبو اخلطاب زايد بن ُيىي البصري  -381

 قال:« 8»حدثنا عبد ربه بن ابرق احلنفي  
ُيدث أنه مسع ابن عباس رضي هللا تعاىل عنهما ُيد ث « 9»بن الوليد مسعت جدي أاب أمي مساك »

من أميت أدخله هللا هبما « 10»أن ه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: من كان له فرطان 
اجلنة، فقالت عائشة رضي هللا عنها: فمن كان له فرط من أمتك قال: ومن كان له فرط اي موف قة. 

 « .12« »لن يصابوا مبثلي« 11»له فرط من أمتك قال: فأان فرط ألميت  قالت: فمن مل يكن
__________ 

( عبد هللا بن الزبري: قال أبو حامت: جمهول، وقال املزين: روى له الرتمذي حديثا واحدا، يعين هذا 1ص
 احلديث. وقال بعضهم: شيخ بصري مقبول من الطبقة الثامنة.

 ( وجد الرجل َيد وجدا: حزن.2ص
( بفتح الكاف وسكون الراء: ملا رأت من شدة كرب أبيها فقد حصل هلا من التأمل والتوجع مثل ما 3ص



 حصل ألبيها فسالها صلى هللا عليه وسلم.
 ( أي نزل أببيك املوت فإنه أمر عام لكل أحد واملصيبة اذا عمت هانت.4ص
 ( أي املالقاة كائنة وحاصلة يوم القيامة.5ص
 غازي وابن ماجه ِف اجلنائز والنسائي ِف اجلنائز بنحوه.( البخاري ِف آخر امل6ص
( أبو اخلطاب زايد بن ُيىي البصري: ثقة حافظ، روى عن ابن عيينه واملعتمر، وروى عنه اجلماعة. 7ص

 ه .« 254»توِف سنة 
( عبد ربه بن ابرق احلنفي: الكوسج، صدوق خيطىء، وقال أمحد: ال أبس به، وقال ُيىي: ليس 8ص

 هو من الطبقة الثامنة.بشيء، و 
( مساك بن الوليد: أبو زميل احلنفي نزيل الكوفة، قال أبو حامت: صدوق ال أبس به، من الطبقة 9ص

 الثالثة خرج له اجلماعة.
( أي من مات له ولدان صغريان ذكورا أو إاناث ميواتن قبله والفرط ِف األصل: السابق من القوم 10ص

 د مكان نزوهلم.املسافرين يرسلونه أمامهم العدا
 ( الن مصيبة موته كانت أشد املصائب.11ص
 .1062( أخرجه الرتمذي ِف اجلنائز برقم 12ص
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 ابب ما جاء ِف مرياث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -54
حدثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن عمرو « 1»حدثنا أمحد بن منيع. حدثنا حسني بن حممد  -382

 قال: -له صحبة« 2»يرية بن احلارث أخي جو 
جعلها صدقة « 5»وأرضا « 4»وبغلته « 3»ما ترك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال  سالحه »
«6« » »7. » 

حدثنا حممد بن املثىن. حدثنا أبو الوليد. حدثنا محاد بن سلمة عن حممد بن عمرو، عن أيب  -383
 سلمة عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال:

 ىل أيب بكر فقالت: من يرثك؟ فقال: أهلي وولديجاءت فاطمة ا»
__________ 

 ه . خرج له النسائي.« 247»( حسني بن حممد: البصري، ثقة توِف سنة 1ص



( جويرية: هي أم املؤمنني: بضم اجليم وفتح الواو وهي بنت احلارث اخلزاعية سباها الرسول صلى 2ص
لق ِف السنة اخلامسة من اهلجرة، وكانت جويرية هللا عليه وسلم يوم املريسيع، وهي غزو بين املصط

حتت مسافع بن صفوان ذي الشفرين فقتل يوم املريسيع وكان اسم جويرية برة، فسماها رسول هللا 
ه  ِف خالفة معاوية وصلى عليها مروان بن احلكم  56صلى هللا عليه وسلم جويرية، وتوفيت سنة 

وقد وقعت جويرية بنت احلارث ِف سهم اثبت بن سنة، « 65»وهو يومئذ وايل املدينة وعمرها 
خنيس فأسلمت وكاتبها فجاءت رسول هللا تستعني ِف كتابتها فقال أو خري لك من ذلك أن أؤدي 
عنك كتابتك وأتزوجك قالت نعم، ففعل فبلغ الناس أنه تزوجها فقالوا اصهار رسول هللا صلى هللا 

املصطلق فلقد اعتق هبا مائة من أهل بيت بين عليه وسلم فأرسلوا ما كان ِف أيديهم من سيب 
املصطلق، فما أعلم امرأة كانت بركة على قومها منها. وأبوها احلارث أسلم كما ِف اتريخ دمشق/ 

 االمساء للنووي.
 ( من حنو سيف ورمح ومغفر وحربة اخل.3ص
 ( وبغلته البيضاء وامسها دلدل.4ص
 ( حصة ِف أرض فدك وخيرب وبىن النضري.5ص
 « .حنن معاشر األنبياء ال نورث ما تركناه صدقة»جعلها صدقة حلديث  (6ص
 ( أخرجه البخاري ِف اخلمس وِف اجلهاد وِف املغازي والوصااي والنسائي ِف االحباس.7ص
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فقالت: مايل ال أرث أيب؟ فقال أبو بكر: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: ال نورث 
ن كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعوله وأنفق على من كان رسول هللا م« 1»ولكين أعول 

 « .2« »صصلى هللا عليه وسلم( ينفق عليه
 « .3»حدثنا حممد بن املثىن. حدثنا ُيىي بن كثري العنربي أبو غسان  -384

يقول   أن العباس وعليا جاءا إىل عمر خيتصمان« 4»حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أيب البخرتي 
كل واحد منهما لصاحبه أنت كذا أنت كذا فقال عمر لطلحة والزبري وعبد الرمحن بن عوف وسعد 

 رضي هللا تعاىل عنهم:
أنشدكم ابهلل أمسعتم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: صكل مال نيب صدقة إال  ما أطعمه. إان ال »

 « « .6»وِف احلديث قصة « 5»نورث( 



__________ 
 أنفق على من كان ينفق عليه صلى هللا عليه وسلم. ( أي1ص
 .16. 8( أخرجه الرتمذي ِف السري برقم 2ص
 ه .« 206»( ُيىي بن كثري العنربي: البصري ثقة من الطبقة التاسعة، خرج له اجلماعة توِف سنة 3ص
جليل مات ِف ( بفتح الباء وسكون اخلاء وفتح التاء سعيد بن فريوز الطائي موالهم الكوِف. اتبعي 4ص

 اجلماجم سنة ثالث ومثانني.
 .2975( أخرجه أبو داود ِف اخلراج برقم 5ص
والرتمذي  1757( أخرجه البخاري ِف اجلهاد ابب ِف اخلمس والفرائض ومسلم ِف اجلهاد برقم 6ص

عن مالك بن أوس  3963والنسائي مطوال وخمتصرا وأبو داود ِف اخلراج حديث رقم  1610برقم 
قال: أرسل إيل عمر حني تعاىل النهار فجئته. فوجدته جالسا على سرير مفضيا اىل رماله بن احلداثن 

فقال حني دخلت عليه: اي مالك، إنه قد دق  أهل أبيات من قومك « أي قاعد عليه من غري فراش»
وإين قد أمرت فيهم بشيء فاقسم فيهم، قلت لو أمرت غريي بذلك، فقال خذه، فجاء يرفأ 

ال: اي أمري املؤمنني هل لك ِف عثمان بن عفان، وعبد الرمحن بن عوف والزبري بن فق« حاجب عمر»
العوام وسعد بن أيب وقاص؟ قال: نعم، فاذن هلم فدخلوا، ُث جاءه يرفأ، فقال: اي أمري املؤمنني هل 
 لك ِف العباس وعلي؟ قال: نعم. فاذن هلم، فدخلوا، فقال العباس اي أمري املؤمنني، إقض بيين وبني
هذا، يعين عليا فقال بعضهمة اليت حتتفي مبثل هذا النتاج، بل وتشجعه وترعاه جبعل ركن خاص له 

اليت تصدر ِف « اجملتمع»اليت تصدر من لندن، و « املسلمون»فيها، جند ذلك واضحا ِف جمالت مثل 
 هذه سواء اليت تصدر ابلقاهرة أو الرايض، على تباين ِف درجة ذلك بني« الدعوة»الكويت، و 

اجملالت ونظائرها. م. ُث أقبل على علي والعباس، فقال: أنشدكما ابهلل الذي إبذنه تقوم السماء 
فقاال: نعم، « ال نورث ما تركنا صدقة»واألرض هل تعلمان أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 

س فقال تعاىل ما َأفاَء قال: فان هللا خص رسوله صلى هللا عليه وسلم خباصة مل خيص هبا أحدا من النا
 اَّللىُ َعلى
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حدثنا حممد بن املثىن. حدثنا صفوان بن عيسى عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة » -385
 عن عائشة رضي هللا تعاىل عنها:



 « .1« »ال نورث: ما تركنا فهو صدقة»أن  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال »
حدثنا عبد الرمحن بن مهدي. حدثنا سفيان عن أيب الزاند عن األعرج  حدثنا حممد بن بش ار. -386

 عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن الن يب صلى هللا عليه وسلم قال:
 « .2« »ال يقسم ورثيت دينارا وال درمها. ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة»

 قال« . 4»معمر  حدثنا بشر بن« . 3»حدثنا احلسن بن علي اخلالل  -387
__________ 

ُهْم َفما َأْوَجْفُتْم َعَلْيهِّ مِّْن َخْيٍل َوال رِّكاٍب، َولكِّنى اَّللىَ ُيَسل ُِّط ُرُسَلُه َعلى َمْن َيشاُء وَ  ن ْ اَّللىُ َعلى  َرُسولِّهِّ مِّ
أخذها دونكم ُكل ِّ َشْيٍء َقدِّيٌر فكأن هللا أفاء على رسوله بين النضري، فو هللا ما استأثر هبا عليكم وال 

فكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيخذ منها نفقة سنة، أو نفقته ونفقة أهله سنة، وَيعل ما بقي 
أسوة املال ُث أقبل على أولئك الرهط، فقال أنشدكم ابهلل الذي ابذنه تقوم السماء واالرض، هل 

ل أبو بكر: أان ويل رسول هللا تعلمان ذلك؟ قاال: نعم، فلما توِف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قا
صلى هللا عليه وسلم، فجئت أنت وهذا اىل أيب بكر تطلب أنت مرياثك من ابن أخيك، ويطلب هذا 
مرياث امرأته من أبيها، فقال أبو بكر قال رسول هللا صصلى هللا عليه وسلم( ال نورث ما تركنا صدقة 

و بكر فلما توِف أبو بكر قلت: أان ويل رسول هللا وهللا يعلم أنه لصادق ابر راشد اتبع للحق فوليها أب
صلى هللا عليه وسلم وويل أيب بكر فوليتها ما شاء هللا أن اليها، فجئت أنت وهذا وانتما مجيع 

وأمركما واحد، فسألتما فيها، فقلت: ان شئتما أن أدفعها اليكما على أن عليكما عهد هللا أن تلياها 
عليه وسلم يليها، فأخذمتاها مين على ذلك، ُث جئتماين ألقضي  ابلذي كان رسول هللا صلى هللا

« . بينكما بغري ذلك، وهللا ال أقضي بينكما بغري ذلك حَّت تقوم الساعة فان عجزمتا عنها فرداها ايل
 مناقشة بني علي والعباس. 1757وانظر ِف صحيح مسلم حديث رقم 

 .1758ث ( أخرجه البخاري ِف الفرائض ومسلم ِف اجلهاد حدي1ص
مؤنة عاملي: »وزاد فيه  2974( أخرجه البخاري ومسلم والرتمذي وأبو داود ِف اخلراج برقم 2ص

أن أرض  2972واخلليفة من بعدي كأيب بكر وعمر اخل. وأخرج أبو داود برقم »يعين أكرة األرض 
ده أقطعها فدك كانت للنيب صلى هللا عليه وسلم وكان ينفق منها، ُث توالها أبو بكر وعمر ُث بع

 مروان. فلما ويل عمر بن عبد العزيز اخلالفة ردها لبيت املال،.
( احلسن بن علي اخلالل: ثقة حافظ له تصانيف، من الطبقة احلادية عشر خرج له البخاري 3ص

 ومسلم وأبو داود.
 ( بشر بن معمر: البصري، ثقة من الطبقة التاسعة. خرج له اجلماعة4ص
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 قال:« 1»نس عن الزهري عن مالك بن أوس بن احلداثن مسعت مالك بن أ
دخلت على عمر فدخل عليه عبد الرمحن بن عوف وطلحة وسعد وجاء علي  والعب اس خيتصمان »

فقال هلم عمر: أنشدكم ابلذي إبذنه تقوم السماء واألرض أتعلمون أن  رسول هللا صلى هللا عليه 
 وسلم قال ال نورث. ما تركناه صدقة فقالوا:

 « .3»وِف احلديث قصة طويلة  -« . 2« »اللهم نعم
حدثنا حممد بن بش ار. حدثنا عبد الرمحن بن مهدي. حدثنا سفيان عن عاصم بن هبدلة عن  -388

 زر  بن حبيش عن عائشة رضي هللا عنها قالت:
ِف العبد « 4»ما ترك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دينارا وال درمها وال شاة وال بعريا قال: وأشك  »

 « .5« »واألمة
__________ 

( مالك بن أوس بن احلداثن: أبو سعيد املدين، قيل رأى أاب بكر ومسع عمر وعثمان وروى عن 1ص
 الزهري، اتفقوا على توثيقه. خرج له اجلماعة.

 2963وأبو داود برقم  1757( أخرجه البخاري ِف اجلهاد والفرائض ومسلم ِف اجلهاد برقم 2ص
 والنسائي. 1610برقم  والرتمذي

وانظر نص  2963( هذه القصة ذكرت ِف البخاري ِف كتاب اجلهاد ومسلم وِف أيب داود برقم 3ص
 ( .383هذه القصة حديث ص

( الشك: من الراوي عن عائشة وهو زر  بن حبيش شك هل ذكرهتما عائشة أم ال، وقد تقدم ِف 4ص
 رواية البخاري عن جويرية وال عبدا وال أمة.

 أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. (5ص
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 ابب ما جاء ِف رؤية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -55
حدثنا حممد بن بش ار. حدثنا عبد الرمحن بن مهدي. حدثنا سفيان عن أيب اسحاق عن أيب  -389



 األحوص عن عبد هللا بن مسعود عن الن يب صلى هللا عليه وسلم قال:
 « .1« »ام فقد رآين فإن  الشيطان ال يتمثل يبمن رآين ِف املن»

 حدثنا حممد بن بش ار وحممد بن املثىن قاال حدثنا حممد بن جعفر. -390
 عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال:« 2»حدثنا شعبة عن أيب حصني 

يتصور أو قال ال  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من رآين ِف املنام فقد رآين. فإن الشيطان ال»
 « « .يتشبه يب

 عن أيب مالك األشجعي عن أبيه قال:« 4»حدثنا قتيبة. حدثنا خلف بن خليفة  -391
 « .5« »قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من رآين ِف املنام فقد رآين»

 قال أبو عيسى وأبو مالك هذا هو سعيد بن طارق بن أشيم وطارق بن أشيم هو من أصحاب الن يب
 « .6»صلى هللا عليه وسلم وقد روى عن الن يب صلى هللا عليه وسلم أحاديث 

__________ 
 .2903برقم « الرؤاي»وأخرجه ابن ماجه ِف  2277برقم « الرؤاي»( أخرجه الرتمذي ِف كتاب 1ص
 ( أبو حصني: أمحد بن عبد هللا بن يونس التميمي الكوِف، من الطبقة العاشرة.2ص
 .3901ه برقم ( أخرجه ابن ماج3ص
 ( خلف بن خليفة: بن صاعد الكوِف، نزيل واسط ُث بغداد، صدوق اختلط آخرا.4ص
 ( وهذه معجزة له صلى هللا عليه وسلم ألنه حمفوظ من الشيطان.5ص
 ( من هذه األحاديث حديث القنوت ِف الصالة عند الرتمذي والنسائي وابن ماجه وحديث دعاء6ص
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علي بن حجر يقول قال خلف بن خليفة رأيت عمرو بن حريث صاحب الن يب قال أبو عيسى مسعت 
 « .1»صلى هللا عليه وسلم وأان غالم صغري 

عن عاصم بن كليب قال حدثين أيب « 2»حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا عبد الواحد بن زايد  -392
 أنه مسع أاب هريرة يقول:« 3»
 « .4« »ين ِف املنام فقد رآين فإن  الشيطان ال يتمثلين( قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صمن رآ»

فذكرت احلسن بن علي  فقلت شبهته به فقال « 5»قال أيب فحدثت به ابن عباس فقلت قد رأيته 
 « .6»ابن عباس إنه كان يشبهه 



، وحممد بن جعفر قاال: حدثنا عوف بن « 7»حدثنا حممد بن بش ار. حدثنا ابن أيب عدي  -393
 وكان يكتب املصاحف قال:« 9»عن يزيد الفارسي « 8»يلة أيب مج

__________ 
اللهم أغفر يل وارمحين عند مسلم وابن ماجه وحديث من قال ال إله إال هللا حر م دمه وماله، عند 

 مسلم.
( غرض الرتمذي من هذا السياق، بيان أنه صأي الرتمذي( من أتباع التابعني ألن  بينه وبني 1ص

تني: علي بن حجر وخلف بن خليفة، فالرتمذي اجتمع بعلي بن حجر وهو اجتمع الصحايب واسط
 خبلف بن خليفة وهو رأى الصحايب وهو عمرو بن حريث رضي هللا عنه.

ه . خر ج له « 176»( عبد الواحد بن زايد: البصري، قال النسائي: ال أبس به. توِف سنة 2ص
 اجلماعة.

كوِف، صدوق رمي ابإلرجاء. قال ابن املديين: ال ُيتج مبا ( عاصم بن كليب: بن شهاب اجلرمي ال3ص
انفرد به، وقال أبو داود وهو كليب، وهو من التابعني كان أفضل أهل الكوفة ومن العباد، توِف سنة 

 ه . خر ج له اجلماعة.« 137»
يقظة وال من رآين ِف املنام فسرياين ِف ال»( وعند البخاري ومسلم وأبو داود عن أيب هريرة يرفعه 4ص

 اجلامع الصغري/.« / يتمثل الشيطان يب
 ( أي رأى النيب صلى هللا عليه وسلم ِف املنام.5ص
 ( أي احلسن بن علي كان يشبه النيب صلى هللا عليه وسلم.6ص
 ( ابن أيب عدي: حممد بن ابراهيم البصري، ثقة، من الطبقة التاسعة.7ص
لقدر وابلتشيع، من الطبقة السادسة. خر ج له ( عوف بن أيب مجيلة: البصري، ثقة ثبت، رمي اب8ص

 الستة.
( يزيد الفارسي: بن هرمز، اتبعي، قال الذهيب: كان رأس املوايل يوم احلرة، وهو والد عبد هللا 9ص

 ه . خر ج له مسلم وأبو داود والنسائي.« 100»الفقيه، بقي إىل سنة 
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زمن ابن عباس فقلت البن عباس: إين رأيت رسول هللا رأيت النيب  صلى هللا عليه وسلم ِف املنام »
صلى هللا عليه وسلم ِف النوم فقال ابن عباس: إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول: صإن  



هل تستطيع أن تنعت هذا « . 1»الشيطان ال يستطيع أن يتشب ه يب فمن رآين ِف النوم فقد رآين( 
نعم، أنعت لك رجال بني الرجلني، جسمه وحلمه أمسر إىل البياض،  الرجل الذي رأيته ِف النوم؟ قال:

أكحل العينني، حسن الضحك، مجيل دوائر الوجه، مألت حليته ما بني هذه إىل هذه قد مألت حنره 
وال أدري ما كان مع هذا النعت، فقال ابن عباس: لو رأيته ِف اليقظة ما استطعت « : 2»قال عوف 

 « .أن تنعته فوق هذا
وروى يزيد « . 3»ل أبو عيسى ويزيد الفارسي هو يزيد بن هرمز وهو أقدم من يزيد الرقاشي قا

 الفارسي عن ابن عب اس أحاديث.
ويزيد الرقاشي مل يدرك ابن عباس وهو يزيد بن اابن الرقاشي وهو يروي عن أنس بن مالك ويزيد 

 ة هو عوف األعرايب.الفارسي ويزيد الرقاشي كالمها من أهل البصرة وعوف بن أيب مجيل
حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلخي. حدثنا النضر بن مشيل قال: قال عوف األعرايب أان  -394

 أكرب من قتادة.
حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن أخي ابن « . 4»حدثنا عبد هللا بن صأيب زايد(  -394

 قتادة:شهاب الزهري عن عمه قال قال أبو سلمة، قال أبو 
 « .5« »فقد رأى احلق(  -يعين ِف النوم -قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: صمن رآين»

__________ 
 .3905برقم « الرؤاي»( أخرجه ابن ماجه ِف 1ص
 ( عوف هذا ابن مجيلة الراوي عن يزيد الفارسي.2ص
اشي وان كاان من أهل ( يظهر أن الرتمذي يريد أن يبني التغاير بني يزيد الفارسي ويزيد الرق3ص

 البصرة.
 « .ابن أيب الزاند»( ِف بعض النسخ 4ص
 ( أخرجه أمحد والبخاري ومسلم/ اجلامع الصغري/.5ص
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 « .1»حدثنا عبد هللا بن عبد الرمحن الدارمي. حدثنا معل ى بن أسد  -395
 حدثنا اثبت عن أنس:« . 2»حدثنا عبد العزيز بن املختار 

« 3»ى هللا عليه وسلم قال: صمن رآين ِف املنام فقد رآين فإن  الشيطان ال يتخيل يب أن  الن يب صل»



 « .5« »ورؤاي املؤمن جزء من ستة وأربعني جزءا من النبوة« : 4»وقال 
 حدثنا حممد بن علي قال: مسعت أيب يقول: قال عبد هللا بن املبارك: -396

 « .6« »إذا ابتليت ابلقضاء فعليك ابألثر»
 قال:« 7»حدثنا حممد بن علي. حدثنا النضر بن مشيل، أنبأان ابن عوف عن ابن سريين  -397

 « .9« »فانظروا عمن أتخذون دينكم« 8»هذا احلديث دين »
__________ 

( معلى بن أسد: البصري، ثقة ثبت ذو صالح ودين، من كبار الطبقة العاشرة. توِف سنة 1ص
 وابن ماجه واملصن ف.ه . خر ج له الشيخان والنسائي « 118»
 ( عبد العزيز بن خمتار: البصري، ثقة مكثر، خر ج له اجلماعة مجيعا.2ص
 ( أخرجه أمحد والبخاري والرتمذي ِف اجلامع الصغري.3ص
 ( قال أي أنس فقوله هذا موقوف له حكم الرفع أو قال أي النيب صلى هللا عليه وسلم.4ص
عن أنس، « الرؤاي»ومسلم ِف تعبري « الرؤاي»ري ِف تعبري ( ِف اجلامع الصغري. أخرجه أمحد والبخا5ص

عن أنس عن عبادة والرتمذي عن عبادة بن الصامت برقم  5018وهم وأبو داود ِف األدب برقم 
2272. 

هبذين األثرين: األثر األول، عن ابن املبارك. « الشمائل»( ختم الرتمذي رمحه هللا تعاىل كتاب 6ص
سنة مثان عشرة ومائة وتوِف سنة إحدى ومثانني ومائة وقربه/ هبيت/ وابتليت  وعبد هللا بن املبارك ولد

ابلقضاء أي ابحلكم بني الناس وعليك ابألثر: أي ابحلديث املنقول عن النيب صلى هللا عليه وسلم 
واخللفاء الراشدين ِف أحكامهم وأقضيتهم، قال النووي ِف شرح مسلم األثر عند احملدثني يعم املرفوع 

 وقوف كاملخرب واحلديث.وامل
( سريين: هي اسم أمة وهي موالة أم سلمة أم املؤمنني رضي هللا عنها. وهذا األثر مسوق لبيان 7ص

 االحتياط ِف الرواية والتثبت ِف النقل.
 ( املراد ابحلديث ما ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم دين: أي متدين به ألنه َيب أن يتدين به.8ص
م وغريه. أي أتملوا عمن تروون دينكم فال ترووه إال عمن حتققتم أهليته أبن يكون ( أخرجه مسل9ص

 من العدول الثقات املتقنني.
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 مفتاح الشمائل احملم دية
 الصفحة/ رقم احلديث/ اهلمزة اهلمزة مع اهلمزة صء(

 / أأصلي فأتوضأ177/ 115
 اهلمزة مع الباء صب(

 يك/ ابنك هذا، ال َيين عل44/ 47
 اهلمزة مع التاء صت(

 / اختذ صلى هللا عليه وسلم خامتا من ورق89/ 70
 / اختذ خامتا من ذهب98/ 75

 / أتدرون ما خرافة240/ 150
 / أيت بتمر فرأيته أيكله وهو مقع134/ 97

 / أيت اليه بلحم فرفع إليه الذراع158/ 107
 / أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم وجلوفه أزيز300/ 182
 / أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم بقناع من رطب194 /123
 / أيت علي  بكوز ماء وهو الرحبة200/ 127
 / أتيته بقناع من رطب339/ 201

 اهلمزة مع اجليم صج(
 / اجلسي ِف أي طرق املدينة314/ 189

 اهلمزة مع احلاء صح(
 / احتجم وهو حمرم348/ 205
 / احتجم صلى هللا عليه وسلم343/ 204
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 الصفحة/ رقم احلديث/ اهلمزة مع اخلاء صخ(
 / أخذ ابنة له تقضي308/ 185

 / أخذ صلى هللا عليه وسلم بعضلة ساقي115/ 85
 / أخرج إلينا أنس قدح خشب186/ 120



 / أخرج إلينا أنس نعلني73/ 63
 / أخرجت إلينا عائشة112/ 84

 / آخر نظرة نظرهتا كشف الستارة368/ 219
 ذ( -ل والذال صداهلمزة مع الدا

 / أدن اي بين فسم181/ 118
 / إذا ابتليت ابلقضاء فعليك ابألثر396/ 234
 / إذا أعطى أحدكم الرُيان211/ 132

 / إذا انتعل أحدكم فليبدأ ابليمني79/ 66
 / إذ ذكران الدنيا ذكرها معنا326/ 195
 / إذا قام أحدكم من الليل255/ 163
 يذكر / إذا أكل أحدكم فنسي أن180/ 117

 اهلمزة مع الراء صر(
 / ارفع إزارك فانه اتقى113/ 84

 اهلمزة مع الشني صش(
 / أشعر كلمة كلمة لبيد237/ 148

 اهلمزة مع الصاد صص(
 / اصطنع خامتا85/ 69

 / اصنعي لنا طعاما169/ 111
 اهلمزة مع العني صع(

 / اعطى احلجام أجره345/ 205
 / أعندك شيء؟164/ 109
 غداء/ أعندك 173/ 113

 اهلمزة مع الغني صغ(
 / أغمي على رسول هللا379/ 223

 (1/236ص

 



 الصفحة/ رقم احلديث/ اهلمزة مع الفاء صف(
 / أفررمت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم234/ 147
 / أفال أكون عبدا شكورا248/ 160
 / أفال أكون عبدا شكورا250/ 161
 / أفال أكون عبدا شكورا249/ 160
 أفال تنقيت لنا من رطبه/ 354/ 209
 / أفيكم رجل مل يقارف الليلة310/ 186

 اهلمزة مع القاف صق(
 / إقرأ علي306/ 184

 اهلمزة مع الكاف صك(
 / أكان وجهه صلى هللا عليه وسلم مثل السيف10/ 24

 / أكان يسر أم َيهر300/ 182
 / أكان يصلي الضحى272/ 170

 / اكتحلوا ابالمثد48/ 50
 معه صلى هللا عليه وسلم حلم احلباري / أكلت147/ 102

 / أكل صلى هللا عليه وسلم النقي138/ 99
 / أكلنا معه صلى هللا عليه وسلم شواء156/ 106

 اهلمزة مع الالم صل(
 / أال أحدثكم أبكرب الكبائر124/ 91
 / البسوا البياض65/ 59

 / الستم ِف طعام وشراب144/ 101
 شئتم / الستم ِف طعام وشراب ما351/ 208

 اهلمزة مع امليم صم(
 / أما أان فال آكل متكئا132/ 96

 اهلمزة مع النون صن(
 / أان حممد361/ 214
 / ان أصدق كلمة كلمة لبيد232/ 145
 / ان اطيب اللحم حلم الظهر162/ 109



 / اان ذكران اسم هللا حني أكلنا179/ 117
 / ان أاب بكر دخل على النيب صلى هللا عليه وسلم374/ 221
 / ان أاب بكر قبل النيب صلى هللا عليه وسلم373/ 221

 (1/237ص

 

 الصفحة/ رقم احلديث/ اهلمزة مع النون صن(
 / ان أفضل ما تداويتم به احلجامة243/ 157
 / اان خري أو عمر327/ 196

 / ان خري اكحالكم االمثد51/ 51
 / ان خياطا دعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم153/ 105
 ان ربك ليعجب من عبده /223/ 138
 / ان رجال خياطا دعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم324/ 194
 / ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دخل274/ 171
 / ان زاهرا ابديتنا229/ 143
 / ان الشيطان ال يتشبه يب393/ 232
 / ان الشمس والقمر آيتان307/ 185
 / ان عيىن  تنامان257/ 164
 ق وال ختف/ أنف338/ 201

 / ان كان ليحب التيمن ِف طهوره33/ 40
 / ان كاد ليسلم238/ 148
 / ان كنا آل حممد منكث شهرا352/ 208
 / انكسفت الشمس يوما307/ 185
 / ان يل أمساء أان حممد360/ 214
 / ان هللا يؤيد حسان بروح القدس249/ 160
 / ان هللا مل يبعث نبيا وال خليفة354/ 209
 هللا لريضى عن العبد أن/ ان 185/ 119



 / إمنا كان فراشه من أدم311/ 188
 / امنا كان شبيه حنو من عشرين39/ 44

 / ان املؤمن بكل خري308/ 185
 / ان املستشار مؤمتن354/ 209
 / امنا أمرت ابلوضوء176/ 115
 / ان النيب صلى هللا عليه وسلم احتجم345/ 205
 دعا/ ان النيب صلى هللا عليه وسلم 346/ 205
 / ان النيب صلى هللا عليه وسلم دخل على أم سليم205/ 129
 / ان النيب صلى هللا عليه وسلم مل ميت حَّت كان266/ 167

 / ان النجاشي أهدى69/ 61
 / انه صلى هللا عليه وسلم اختذ خامتا من فضة95/ 74

 / أنه صلى هللا عليه وسلم أكل البطيخ191/ 122
 لم اختذ خامتا فضة/ أنه صلى هللا عليه وس83/ 68
 / أنه صلى هللا عليه وسلم خرج وهو يتكىء58/ 55

 (1/238ص

 

 الصفحة/ رقم احلديث/ اهلمزة مع النون صن(
 / أنه دخل مكة وابن235/ 147
 / أنه شرب وهو قائم197/ 126

 / أنه رأى النيب صلى هللا عليه وسلم مستلقيا121/ 89
 / أنه كان إذا عرس بليل247/ 159

 أن النيب كان شاكيا /128/ 93
 / أن النيب كتب إىل كسرى87/ 70
 / أن النيب لبس جبة68/ 60
 / أنه كان يتختم ِف ميينه92/ 73

 / أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل َيتمع عنده غداء358/ 212



 / أن النيب كان يشرب قائما206/ 129
 / انكم ال تطيقون ذلك271/ 169
 نفخ / أن رسول هللا انم حَّت245/ 158
 / اهنا قربت إىل رسول هللا جنبا155/ 105
 / اين أحب أن أمسعه من غريي306/ 184
 / اين حاملك على ولد الناقة228/ 142

 / اين رأيت رسول هللا يلبس74/ 64
 / اين ال أعلم أول رجل يدخل219/ 137
 / إين ألول رجل اهراق دما355/ 211
 / إين العرف آخر أهل النار222/ 138
 / اين لست أبكي308/ 185

 اهلمزة مع اهلاء صه (
 / اهتز عرش الرمحن ملوت سعد17/ 29
 / اهدى دحية للنيب70/ 62

 اهلمزة مع الواو صو(
 / أومل على صفية بتمر168/ 111

 املعرف ابأللف والالم
 / هللا أكرب ذو امللكوت260/ 165
 / اللهم ابمسك أموت وأحيا243/ 157
 ات املوت/ اللهم أعين  على سكر 303/ 183

 / اللهم لك احلمد كما كسوتنيه73/ 63
 / اللهم ابرك لنا ِف مثاران170/ 112

 (1/239ص

 

 الصفحة/ رقم احلديث/ حرف الباء صب(
 / بئس ابن العشرية333/ 198



 / بركة الطعام الوضوء قبله178/ 116
 / بعث عمر بن اخلطاب عتبة356/ 211
 / بعثين معاذ بقناع من رطب193/ 123

 / بني كتفيه خامت النبوة18/ 29
 حرف التاء صت(

 / تعرض االعمال يوم االثنني288/ 177
 / توضأ من أكل ثور أقط167/ 110
 / توِف وهو ابن مخس وستني365/ 217
 / توِف يوم االثنني378/ 223
 / توِف صلى هللا عليه وسلم يوم االثنني376/ 222
 / تنعت قراءة مفسرة297/ 181

 حرف الثاء صث(
 / ثالث ال ترد209/ 131

 حرف اجليم صج(
 / جاءين ليس براكب321/ 193
 / جالست النيب صلى هللا عليه وسلم وكان236/ 148
 / جالست إحدى عشرة امرأة241/ 151

 حرف احلاء صح(
 / حج على رحل رث317/ 190
 / حديث أم زرع241/ 151
 / حضرت الصالة379/ 223
 ه وسلم/ حفظت من رسول هللا صلى هللا علي269/ 168
 / احلمد هلل محدا كثريا طيبا183/ 118
 / احلمد هلل الذي أطعمنا182/ 118
 / احلمد هلل الذي أطعمنا246/ 158

 حرف اخلاء صخ(
 / خدمت النيب صلى هللا عليه وسلم عشر328/ 196



 / خرج وعليه مرط67/ 59
 / خرج صلى هللا عليه وسلم وأان معه171/ 112

 (1/240ص

 

 ث/ حرف اخلاء صخ(الصفحة/ رقم احلدي
 / خطب الناس وعليه عمامة111/ 83
 / خطب وعليه عمامة109/ 82

 / خل عنه اي عمر235/ 147
 حرف الدال صد(

 / دخل علي صلى هللا عليه وسلم فشرب من203/ 128
 / دعا حجاما فحجمه346/ 205
 / دخلت على عائشة فدعت يل140/ 100

 / دخل مكة وعليه عمامة107/ 82
 مكة وعليه مغفر / دخل105/ 80
 / دخل مكة يوم الفتح101/ 77
 / دخل مكة وعليه املغفر106/ 81

 / دخل على زيد نفر326/ 195
 حرف الراء صر(

 / رأيت اخلامت بني كتفي16/ 28
 / رؤاي املؤمن جزء من ستة395/ 234

 / رأيت النيب متكئا127/ 92
 / رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أكل منه148/ 102

 / رأيت رسول هللا ِف املسجد120 /89
 / رأيت رسول هللا أيكل حلم146/ 102
 / رأيته على انقته يوم الفتح يقرأ302/ 182

 / رأيت موضوع اخلامت على كتفيه22/ 32



 / رأيت شعره خمضواب47/ 49
 / رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم وما بقي على13/ 26
 / رأيته ذا ضفائر أربع30/ 38
 يت على رأسه صلى هللا عليه وسلم عمامة/ رأ108/ 82
 / رأيته صلى هللا عليه وسلم ِف ليلة أضحيان9/ 24

 / رأيت رسول هللا يشرب قائما وقاعدا198/ 126
 / رأيت النيب وعليه بردان63/ 58

 / رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم َيمع بني اخلربز200/ 127
 ه بردان/ رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم وعلي63/ 58
 / رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم يصلي ِف نعلني76/ 65
 / رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم متكئا على وسادة133/ 96
 / رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم وعليه حلة محراء61/ 57

 (1/241ص

 

 الصفحة/ رقم احلديث/ حرف الراء صر(
 من بيته/ رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم خيرج 46/ 48

 / رب قين عذابك242/ 157
 حرف السني صس(

 / سألت خايل عن حلية319/ 191
 / سبح مثان ركعات274/ 171
 / سقيت النيب صلى هللا عليه وسلم من زمزم199/ 126
 / مساين رسول هللا يوسف322/ 194

 حرف الشني صش(
 / الشربة لك196/ 124
 سلم اجلوع/ شكوان إىل رسول هللا صلى هللا عليه و 353/ 209
 / شهدت عليا أيت بدابة لريكبها223/ 138



 / شهدان ابنة لرسول هللا310/ 186
 / شيبتين هود41/ 45
 / شيبتين هود40/ 45

 حرف الصاد صص(
 / صليت مع النيب صلى هللا عليه وسلم ركعتني267/ 167
 / صليت ليلة معه صلى هللا عليه وسلم262/ 166

 حرف الضاد صض(
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم/ ضفت مع 157/ 106

 حرف الطاء صط(
 / طبخت للنيب صلى هللا عليه وسلم قدرا160/ 108
 / طيب الرجال ما ظهر رُيه210/ 131

 حرف العني صع(
 / عرضت بني يدي عمر212/ 132

 / عرض علي العلماء فإذا موسى12/ 25
 / عليكم ابلبياض65/ 59
 / عليكم ابالمثد50/ 51

 من االعمال ما تطيقون/ عليكم 294/ 179

 (1/242ص

 

 الصفحة/ رقم احلديث/ حرف الفاء صف(
 / فاضطجعت ِف عرض الوسادة252/ 161
 / فضل عائشة على النساء165/ 110
 / فضل عائشة على النساء166/ 110

 حرف القاف صق(
 / قام آبية ليلة261/ 165
 / قالوا انك تداعبنا227/ 142



 هللا عليه وسلم ِف هذين / قبض روح رسول هللا صلى112/ 84
 / قبض وهو ابن مخس وستني366/ 217
 / قبل عثمان وهو ميت277/ 172
 / قبض يوم االثنني377/ 222
 / قد ترى ما أقرب بييت280/ 174

 / قدم الرسول مكة وله أربع ضفائر27/ 36
 / قرأت ِف التوراة بركة الطعام178/ 116

 حرف الكاف صك(
 من فضة / كان أبيض كأمنا صيغ11/ 24

 / كان أجود الناس ابخلري336/ 200
 / كان أحب الثياب اليه القميص54/ 53
 / كان أحب الثياب اليه احلربة60/ 57
 / كان أحب الثياب إليه55/ 54
 / كان أحب الثياب إليه القميص53/ 53

 / كان أحب الشراب إليه احللو195/ 124
 / كان أحب العمل، ما دمي عليه295/ 179

 ن إذا استجد ثواب مساه/ كا59/ 56
 / كان إذا اعتم سدل عمامته110/ 83
 / كان إذا أكل لعق أصابعه131/ 95

 / كان إذا أوى إىل فراشه244/ 158
 / كان إذا أوى إىل فراشه319/ 191

 / كان إذا جلس ِف املسجد احتىب122/ 90
 / كان إذا دخل اخلالء نزع خامته88/ 70
 / كان إذا دهن رأسه38/ 44

 / كان إذا شرب تنفس202/ 128
 / كان إذا عرس بليل247/ 159
 / كان إذا كانت الشمس من ههنا271/ 169



 (1/243ص

 

 الصفحة/ رقم احلديث/ حرف الكاف صك(
 / كان النيب إذا مشى تقلع117/ 86
 / كان النيب إذا مشى تكفأ118/ 87

 / كان إذا مل يصل من الليل254/ 163
 وحي/ كان إذا نزل عليه ال326/ 195
 / كان أشد حياء341/ 203

 / كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أفلج الثنيتني14/ 26
 / كان بشرا من البشر325/ 194

 / كان احلسن واحلسني يتختمان96/ 74
 / كان خامت النيب من الفضة84/ 69
 / كان خامت النيب من ورق82/ 68

 / كان دائم البشر374/ 221
 ة ليس ابلطويل/ كان رسول هللا ربع15/ 28
 / كان رسول هللا رجال مربوعا16/ 28
 / كان سيفه حنفيا103/ 78
 / كان شعره اىل أنصاف أذنيه45/ 48
 / كان شيبه ِف صدغيه52/ 52

 / كان عاشوراء يوما تصومه248/ 160
 / كان ضليع الفم25/ 35

 / كان عبد الرمحن لنا جليسا295/ 179
 / كان عثمان أيتزر113/ 84
 ان على النيب درعان/ ك104/ 79
 / كان عليه درعان105/ 80
 / كان فخما مفخما22/ 32

 / كان فراشه من أدم312/ 188



 / كان ِف ساقه محوشة216/ 136
 / كان ِف ظهره بضة21/ 32
 / كان كم قميص رسول هللا إىل الرسغ56/ 54

 / كان ال يدخر لغد337/ 200
 / كان ال يرد الطيب218/ 136

 قباالن/ كان لنعله 72/ 63
 / كان لنعل رسول هللا قباالن75/ 65

 / كان لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم سكة207/ 130
 / كان ليس ابلطويل367/ 218

 / كان ليس ابلطويل البائن1/ 15
 / كان متواصل االحزان215/ 134

 (1/244ص

 

 الصفحة/ رقم احلديث/ حرف الكاف صك(
 / كان مربوعا25/ 35
 / كان نقش خامت86/ 69
 / كان أيكل أبصابعه133/ 96

 / كان أيكل القثاء189/ 121
 / كان أيكل البطيخ188/ 121

 / كان يتختم ِف ميينه93/ 73
 / كان يبيت الليايل خاواي137/ 98
 / كان يتختم ابليمني97/ 74

 / كان يتحرى صوم االثنني287/ 177
 / كان يتختم ِف ميينه91/ 72
 / كان يتختم94/ 73
 جل غبا/ كان يرت 35/ 41



 / كان يتمثل بشعر ابن رواحة231/ 145
 / كان يتنفس ِف االانء201/ 127

 / كان ُيب التيمن80/ 66
 / كان ُيب احللواء والعسل154/ 105
 / كان ُيب القثاء193/ 123
 / كان ُيتجم ِف االخدعني347/ 205
 / كان خيزن لسانه319/ 191
 / كان خيص من االايم شيئا293/ 179
 ن يدعى إىل خبز الشعري/ كا316/ 190
 / كان يدمن مثاين ركعات277/ 172

 / كان يسدل شعره29/ 37
 / كان يصلي جالسا263/ 166
 / كان يصلي ركعتني حني268/ 168
 / كان يصلي الضحى276/ 171
 / كان يصلي الضحى273/ 171
 / كان يصلي الضحى أربعا272/ 170
 / كان يصلي ِف سبحته قاعدا265/ 167
 ان يصلي قبل الظهر أربعا/ ك279/ 173
 / كان يصلي قبل الظهر270/ 168
 / كان يصلي من الليل احدى258/ 164
 / كان يصلي من الليل259/ 164
 / كان يصلي من الليل253/ 162
 / كان يصلي ليال طويال264/ 166

 (1/245ص

 



 الصفحة/ رقم احلديث/ حرف الكاف صك(
 / كان يصوم ثالثة أايم كل شهر291/ 178
 / كان يصوم حَّت نقول283/ 175
 / كان يصلي أربعا بعد الشمس278/ 172
 / كان يصوم حَّت نقول281/ 175
 / كان يصوم شعبان289/ 177
 / كان يصوم السبت285/ 176
 / كان يصوم من غرة كل شهر286/ 176
 / كان يصوم من الشهر282/ 175
 / كان يعجبه الثفل175/ 114
 / كان يعجبه الدابء151/ 104
 / كان يعجبه الذراع159 /108
 / كان يعود املرضى ويشهد315/ 190
 / كان يعيد الكلمة ثالاث214/ 134
 / كان يقبل بوجهه وحديثه على327/ 196
 / كان يقطع قراءته299/ 181
 / كان يقبل اهلدية340/ 202

 / كان يكتحل قبل أن ينام49/ 50
 / كان يكثر دهن رأسه32/ 39
 / كان يكثر القناع119/ 88
 / كان يلبس خامتا ِف ميينه90/ 72
 / كان يلعق أصابعه130/ 95

 / كان ينام أول الليل251/ 161
 / كانت قبيعة سيفه100/ 76
 / كانت قبيعة سيفه99/ 76

 / كانت قراءته رمبا مسعت304/ 183
 / كانت قراءته مدا298/ 181
 / كانت له درع عند يهودي316/ 190



 موا/ كانوا إذا رأوه مل يقو 318/ 191
 / كأهنم علموا اان حنب اللحم170/ 112
 / كل مال نيب صدقة385/ 229
 / كلوا الزيت149/ 103
 / كلوا الزيت150/ 103
 / كنا عند أيب هريرة وعليه349/ 207

 / كنت أرجل رسول هللا31/ 39

 (1/246ص

 

 الصفحة/ رقم احلديث/ حرف الكاف صك(
 / كنت أمسع قراءته ابلليل301/ 182

 ت أغتسل أان ورسول هللا/ كن24/ 34
 / كنت لك كأيب زرع241/ 151
 / كنت مسندة النيب صلى هللا عليه وسلم369/ 219
 / كنت مع رسول هللا ليلة296/ 180

 / كيف كان نعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم71/ 63
 حرف الالم صل(

 / ألرمقن صالة النيب صلى هللا عليه وسلم256/ 163
 دا هبون موت/ ال أغبط أح371/ 220

 / ال آكل متكئا125/ 92
 / ال تذحبن لنا ذات در354/ 209
 / ال تطروين313/ 189
 / ال كرب على أبيك380/ 226
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