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َّ
 محن الرحيمبسم اهلل الر

 

ن , هلل العظيم امل نَ  احلمدُ  والصالُة والسالُم عىل , املانح  الفضل أل هل  السُّ

ن  .وعىل آله  وصحب ه, املؤَيد بالوحي والع صم , َم رنول  األُ  ن ت بعُهم م  وم 

ن    والسُّ
 : وبعد..  أ هل احلديث 

 ورد   ؤال  ُن  جل  ن أ  ها م  ب  كت  . يوطي رمحه اهلل السُّ  للحافظ   لطيف    فهذه رنال   

 . النُّورةانتعامل عليه يف 

 وكذا املوقوف   .  الواردة   عىل األحاديث   اشتمل  . ؤالفيها جوابًا للس فكتب  

 . عىل التابعني واملقطوع   , عىل الصحاب   

. للسيوطي "احلاوي للفتاوي"ب ضمن كتا ( )طبوع   مُ  وهذه الرنال ُ 

جاب عنه فأ   ل  ئ  وكذا ما ُن  ,لهمن رنائ   كبرياً  ضَم عدداً . ضخم   احلاوي كتابو

 .طَول مُ  بإجاب   

 .قاملحقَ  ومنها غريُ . فُطبع بكتاب  ُمستقل ( )قحقَ وهذه الرنائل منها املُ  
 

تبه    .بريدة . القصيم. عبُد السالم بن حممد  العامر : وك 

  
__________________ 

ين نامي ي الد  بتحقيق حُم . "بالنورةاألخبار املأثورة يف االطالء "وقد ُطب عْت هذه الرنال  ( 9)

عىل  واقتص   .من تصحيف   لووال ت  . وَفقه اهلل كام ذكر  . سختني خط يتنيحَققها من نُ . ُكاَلب

 .ر املرفوع  واملوقوف  نوى تعليقات  قليل االنص  دون تريج لآلث ضبط  

وعىل , جالكم عىل الر  يف احلُ  العلم   أهل   كالم   ونقل  . وتريج  أ حاديثه .الكتاب بتحقيق   قمُت (  )

  .نسأل اهلل العفو. البرشي من نقص  وخطأ وال خيلو العمُل  .األلفاظ الغريب  ورشحُت . احلديث  

  .هـ 9449/  6/  2 وكانت بداي  حتقيقي للكتاب يف يوم اجلمع   
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  الخبار

 
 املأث

 
 ورةورة يف اإلطالء بالن

 
 

. هل ُهو نن   مْأُثورة  عن الشارع  . ( )ورةما قوُلكم يف اإلطالء بالنُّ  -مسأل  

 . وهل األحاديُث الواردُة يف ذلك ثابت   أ م ال؟. أ م ال؟

ان إذا ط ىل  بدأ  بعورت ه ك ملسو هيلع هللا ىلصأنه ", الذي أ خرجه ابُن ماجه كحديث ُأم  نلم 

ه . ورةبالنُّ   . ( )"ههلُ أ  ونائر  جسد 

__________________ 

ثَم غلبت عىل أ خالط  ُتضاُف إىل  ,حجر الك ْلس. بضم  النون: (632/ ) "املصباح املنري"قال يف ( 9)

ه .الك لس ن َور  ) و . وُتستعمل إلزال  الشعر, من زرنيخ  و غري  ة  . ) اّطىل( ت  ( ن َوْرُتُه ) و (. ب النُّور 

 قال الشاعر . معَرب : وقيل ,عربي  :قيل, طليُته هبا

ه    ن ً  ق اُشور  ْم ن  ْيه  ل  ْث ع  اْبع  ت ل ُق امل ال  .. .ف  ْ ه حت   النُّور 
ْلق  ح   .انتهى .ك 

وفتح  الراء, حجر  ك ْليس ُيطحُن . بضم  النون: النُّورة(: 9/412) "معجم لغ  الفقهاء"وقال يف  

 .انتهى .وُيطىل به الشعُر فيسقط, وخُيلُط باملاء

وُيرتكان . وزرنيخ ُجزء  خُيلطان باملاء, ك ْلس  ُجزءان. هاصلُ وأ   :(422) "الزاد"وقال ابن القيم يف  

لس ناعً  ريثام يعمُل . ثَم ُيطىل به, ما ت نضُج وتشتدُّ ُزرقُته أ و احلاَمم بقدر  . يف الشمس   وال . وَي 

 
 
سُّ بامء  . ُيم 

 
 .هانتهى كالم. إلذهاب  نارَيت ها ثَم ُيغسل وُيطىل مكاُُنا باحلناء

 . حجر  أ بيض. ونكون  الالم. الكاف والك لس بكس  : قلت 

َمي . فاريسٌّ معَرب. خوالزرني   .وهو حجر  شديُد السُّ

, حجر  كثرُي األلوان, خُيل ُط بالك ْلس. بكس  الزاي(:  3 /9) "لغ  الفقهاء"قال يف    .لفظ  ُمعَرب 

  .انتهى. في حلق الشعر  

يقولون : قال الصقّل  (:  9/3) "خري الكالم يف التقيص عن أغالط العوام"يف القسطنطيني قال  

 .انتهى. والصواُب كسها .زرنيخ بفتح  الزاي

رنيخ مع النُّورة: قلت  ه . لشَدته .وال ُينصح بوضع الز  ورَبام أ حدث  أ رضارًا إذا زادْت ُمَدُة وضع 

 .واهلل أعلم. خصوصًا عىل اجللد  الرقيق  كاآلباط. عىل الَشعر  

 .نيأيت الكالم عليه إن شاء اهلل(  )
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 ملسو هيلع هللا ىلص رنوُل اهلل  ( )ىل  طَ ا": قالْت . لذي أ خرجه اإلمام أمحدعائش  ا وحديث  

فإُنا طيب   . ورةكم بالنُّعلي. يا معرش  املسلمني: قال. فلاَم فرغ  منها. ورةبالنُّ 

كم. وطهور   ُب هبا عنكم أ وناخ   . ( )"وأ شعاركم. وإَن اهلل  ُيذه 

عن أنس   فام اجلمع بينه وبني ما أ خرجه أ بو حاتم  . فإْن قلُتم بأَن ذلك ثابت  

ه. ال يتنَورُ  ملسو هيلع هللا ىلصكان رنوُل اهلل " ين  .( )"فإذا كُثر شعُره حلق  وقول الشيخ حمي الد 

 .انتهى .مل يثُبت يف ذلك يشء  : النووي يف فتاويه

      

__________________ 

  :"حاشي  ابن ماجه"يف  قال السندي( 9)
 
ه لطخُته. ورة  افتعال  ُيقاُل طليُته بنُ . بتشديد  الطاء . أو غري 

ك ه). واَطليُت إذا فعلت ه بنفس  ه أهُله. بالرفع( وأهله . ) بالنصب( ونائر  جسد  . وطىل  نائر  جسد 

 .انتهى. فهو من عطف  معُموَل  عامل  واحد  

من طريق احلسني بن  علوان عن هشام بن  ُعروة عن ( 362/ ) "الكامل"أخرجه ابن عدي يف (  )

 .أبيه عن عائش 

 . واحلسني بن علوان .حديث  موضوع

  .كَذاب :قال ابن معني

 . مرتوك احلديث: وقال أبو حاتم والنسائي والدارقطني

ه وضعًا, ال حيلُّ كتُب حديث ه إاَل عىل: وقال ابن حبان جه    كان يضُع احلديث  عىل هشام  وغري 

ب    .انتهى. التعجُّ

ونكوُت . "النيل"الشوكاين يف . وكذا عزاه ألمحد. ُكتبهديث عند أمحد رمحه اهلل يف مل أر احل :تنبيه

  .إقرار  له. عن ُعزو السائل   السيوطي  

  .إنناده ضعيف  جداً ( 3)

وال . تبهحبان يف كُ  ره عند أيب حاتم ابن  فلم أ  . "أبو حاتم"بقول السائل  دري ما املقصود وال أ   

 .كثرأ   واألوُل . فهام املقصود عند اإلطالق. ابنه الرازي يف علل   عند أيب حاتم  

 .مل يتنور ملسو هيلع هللا ىلصذكر  احلديث  الوارد  يف أنه ونيأيت ترَيه إْن شاء اهلل يف  
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  . اجلواُب 

. مرفوعً  وموقوفً  ومقطوع ً  قد وردت  األ حاديُث واآلثارُ  .احلمُد هلل 

فهي . ورةلصحاب  والتابعني بانتعامل  النُّ وا, ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي   وُمرنل ً  موصول ً 

 . ُمباح   غرُي مكروه 

؟  . وهل ُيطلق عليها ُننَ  

تاج ألَن السُّ , حملُّ ت وقُّف   ونتف  , كحلق  العان . مر هباإىل ثبوت  األ  ن  حت 

وإْن كان دلياًل عىل  - ملسو هيلع هللا ىلصوفعُل النبي  . ( )ظفاروقلم  األ  , وقص  الشارب, اإلبط

ن   أَن هذا من األُمور العادي   التي ال يدلُّ فعُله هلا عىل : فقد ُيقال هنا -السُّ

ني   .السُّ

ومل . َنه إ نام فعل  ذلك لبيان  اجلواز  كسائر  امُلباحات  التي فعل هاإ :وقد ُيقاُل 

 .ُتوصف بأَُنا ُننَ 

 
 
 .وقد ُيقال إُنا نن   ملا فيه من االقتداء

ن . وقد ُيقال فيها باالنتحباب    . بناًء عىل أَن امُلستحَب أ خفُّ مرتبً  من السُّ

ُر ا  امُلتنو 
أَما إذا قصد  ذلك , يف فعل ه ملسو هيلع هللا ىلصتباع  النبي  وحملُّ هذا كل ه مامل يقصد 

 .وآت  بُسنَ   . ور  ُج فال ريب  يف أ َنه مأْ 

 

  

__________________ 

أو مخس  من  .الفطرة مخس  "عن أيب هريرة مرفوعًا ( 52 ) ومسلم  ( 5552) أخرج البخاريُّ ( 9)

 ."وقصُّ الشارب  , ونتُف اإلبط  , وتقليم األظفار, واالنتحداد, اخلتانُ . الفطرة
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  الواردة   الحاديث   ذكر

َّ
  ملسو هيلع هللا ىلصه يف أن

أ
 ت

َّ
 .رنو

اهلل  حممد ثنا عبُد الرمحن بُن عبد   حَدثنا عّلُّ بنُ  "ننهُن "قال ابن ماجه يف      

نلم   م  عن أُ  يب ثابت  أ   بن   اين عن حبيب  مَ ثنا محاد بُن نلم  عن أيب هاشم  الرُّ 

ه  ,هاال   بدأ  بعورت ه فط  ىل  طَ اكان إذا  ملسو هيلع هللا ىلصأَن النبَي ", ريض اهلل عنها ونائر جسد 

 . ( )"ههلُ أ  

ين ابُن كثري عامدُ  قال احلافظُ  الد 
هذا إنناد  : ( )يف كتابه الذي أ َلفه يف احلاَمم ( )

أنه أ بو نعيد موىل , األطراف اهلل هذا ذكر  صاحُب وعبُد الرمحن بُن عبد  . جيد  

__________________ 

 .هبذا اإلنناد( 3259)أخرجه ابن ماجه ( 9)

 . كذا رواه مَحاد بن نلمه 

 "الطبقات"أخرجه ابن نعد يف . فرواه عن أيب هاشم عن حبيب  ُمرنالً . وخالفه محاُد بن زيد 

 . به(  9/44)

 .كام نيأيت قريباً   .هو املحفوظ عن حبيب ُمرنالً  وهذا 

وحبيب بن أيب ثابت مل يسمْع من ُأم  . وهو ُمنقطع  . هذا حديث  رجاُله ثقات   :قال البوصريي 

 . انتهى .قاله أ بو ُزرع . نلم 

 .احلديث ُمرنل  كال احلالتنيف. فعىل هذا  :قلت 

, وتفَقه عىل الَشيخني 229مولده نن  . , الدمشقيكثري بن ضوء القريش, البصوي إنامعيل بنُ (  )

ي. ين الفزاريبرهان الد   . وكامل الدين  ابن  قايض شهب , ثَم صاهر  احلافظ  أ با احلجاج املز 

ه, وأخذ  عنه, وأ قبل  عىل علم  احلديث, وأخذ   صول عىل األُ  تيمي , وقرأ   عن ابن   الكثري   والزم 

 والرجال   والعلل   وأقبل عىل حفظ املتون, ومعرف  األنانيد  األصفهاين, ونمع الكثري, 

 .والبداي  والنهاي , منها التفسري. فيدةمُ  وله تصانيُف . وهو شابٌّ  .يف ذلك   والتأريخ, حتى برع  

وفي  ن يف مقربة الصُّ ف  , ودُ 224 يف شعبان نن  ويف  تُ . وغريها. احلامم وكتاب. وقصص األنبياء

 (.9/956)طبقات الشافعي  البن قايض شهب  . انتهى .تيمي  عند شيخه ابن  

 . مطبوع بتحقيق نامي حممد جاد اهلل ."ماآلداب واألحكام املتعل ق  بدخول احلاَم  "وانم كتابه ( 3)
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 فاهلل أعلم, ثَم رواه ابُن ماجه عن عّل  بن  حممد  عن إنحاق بن  . هاشم بني

 عن حبيب  بن  أيب ثابت عن ُأم  نلم 
 
أَن رنول  ", منصور عن كامل  أ يب العالء

عن الثوري  عن منصور   وقد رواه عبُد الرزاق. ( )" ووَل عانت ه بيدهىل  طَ ا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

. وهذا أ يضًا إنناد  جيد  . ( )ُمرنالً  ملسو هيلع هللا ىلصعن رنول  اهلل  عن حبيب بن أيب ثابت  

 . كثري   ابن   انتهى كالمُ 

__________________ 

من ( 5/62) "احللي "وأبو نعيم يف  ,من طريق إنحاق بن منصور(  325)أخرجه ابن ماجه ( 9)

 عّلي 
ياليس كلهم من طريق أيب داود الطَ (  9/95) "الكربى"يف  والبيهقي ,رواي  عاصم  بن 

 . عن أيب العالء به

ن هو أوثُق منهوأ  . أ بو العالء ننده كامل  أ   :قال البيهقي   .انتهى. رنل ه م 

ن طريق منصور      .عن حبيب  ُمرنالً  ثَم رواه البيهقي م 

 . كامل  أبو العالء: قلت 

 .خُيطئ صدوق   :"التقريب"قال عنه احلافظ يف  

  .وهو ثق  ثبت .هو ابن املعتمر :ومنصور 

 .وانظر التعليق اآليت  

وحبيُب بُن أيب . وهو منقطع  . هذا حديث  رجاُله ثقات   :"روائد ابن ماجه"قال البوصريي يف  

 مل يسمع من ُأم  نلم 
 .انتهى.قاله أبو زرع . ثابت 

من طريق أيب غسان ثنا كامل  أبو ( 6 3/3 ) "الكبري"ما أخرجه الطرباين يف . يؤيده: قلت 

 عن أم  نلم 
 .العالء عن حبيب  بن  أيب ثابت عن إنسان 

والبيهقي يف ( 9/449) "الطبقات"وابن نعد يف ( 2 99) "املصنف"أخرجه عبد الرزاق يف (  )

 .رنالً من طريق نفيان مُ (  9/95) "السنن الكربى"

 .  وهو ثق   ثبت  . هو ابن املعتمر :ومنصور 

ن اختلف  عليهم فهو ُُمطيء  . أ ربع   بالكوف  ال خُيتلف يف حديث هم: قال ابُن مهدي  منهم ابن  .فم 

 .انتهى. امُلعتمر
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 . وله طريق  آخر: قلت

لد بن اخ حَدثنا القنطري ثنا يزيد بنُ : "األخالق ئمساو"قال اخلرائطي يف 

 م  عن أُ  أيب ثابت   بن   هيل عن حبيب  عن كُ  زكريا بن أيب زائدة   يزيد ثنا حييى بنُ 

ُره الرجُل  ملسو هيلع هللا ىلصأَن النبَي "نلم    .( )"توىَل هو ذلك ( )همراقَ  فإذا بلغ  . كان ُينو 

إنحاق بن صالح الوَزان ثنا  بنُ  حَدثنا أبو بكر أمحدُ : وقال اخلرائطي

بن  زياد   نمعُت حممد  : نارشة قال بنُ ليامن ثنا ُن  يُّ رائبن بُن نلم  اخل  نليام

. فكان يدخُل احلاَمم .جارًا َل ملسو هيلع هللا ىلصكان ثوباُن موىل رنول  اهلل ": هلاين يقولاأل  

 ملسو هيلع هللا ىلصكان رنوُل اهلل : فقال! تدخُل احلاَمم؟ ملسو هيلع هللا ىلصوأ نت  صاحُب رنول  اهلل : فقلُت 

تنَورُ , يدخُل احلاَمم  . ( )"وكان ي 

__________________ 

 . بتشديد القاف  ( 9)

ْيه وم :(9/6332) "تاج العروس"قال يف   فل  من بْطن ه وُرْفغ  هأ راد  ما ن  ري 
ع  اَلت ي  .ذاك 

واملواض 

قُّ ُجلوُدها ر  يع ها بامل راق  , ت  نى عن َج  قي . ك  ر  ُْع م  ُه اهلرويُّ يف . وهو َج  ريب نْي "قال  د  . "الغ  أ و ال واح 

ا ريُّ . هل   .انتهى. كام قالُه اجلوه 

 .نطري بهداود الق   بن   عن عّل  ( 838)أخرجه اخلرائظي (  )

 .كام تقَدم .وإنناده ضعيف  النقطاعه بني حبيب  وُأم  نلم  

  .وهو ثق  .هو أبو خالد الرمّل:  يزيد بن خالد 

 .وكذا حييى بُن زكريا من الثقات امُلتقنني 

ن هو .فكذا وقع غري منسوب. أَما كهيل   .واهلل أعلم .ومن املحتمل أَن فيه نقطاً  .ومل يتضح َل م 

 .هبذا اإلنناد( 842) "مساوئ األخالق"اخلرائطي يف أخرجه ( 3)

 . وإنناده ضعيف  جداً  

 . نليامن اخلبائري 

 .مرتوك  ال ُيشتغُل به: قال أبو حاتم 
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ميص ثناعن نليامن بن  نلم    "تارخيه"أخرجه يعقوب بن نفيان يف   احل 

 .( )نارشة به بنُ  نليامنُ  بقَي  ثنا

 .( )من طريقه "تارخيه"بُن عساكر يف وأخرجه ا

 . وهذا احلديُث فات  ابن كثري

   عن قيَ من طريق مونى بن  أيوب عن ب   "تارخيه"وأخرجه ابن عساكر يف 

مشقي عن مكحول  عن واُعمر بن  ُن  ملا فتح  ": نقع قالل  بن  األ  ثليامن الد 

. مُس وأ صابْته الَش , ىلطَ او .كل  ُمَتكئاً فأ   له مائدة   لْت ع  خيرب  ُج  ملسو هيلع هللا ىلصرنوُل اهلل 

_________________ 

ُث عنه بعد  هذا. كان يكذُب : وقال ابُن اجلُنيد   .وال ُأحد 

 : وقال النسائي 
 
 .ليس بيشء

 (.3/13) "لسان امليزان" ه يفذكر. ُمنكرله غرُي حديث  : وقال ابُن عديي  

 . نكت  عنه البخاريُّ وأبو حاتم. ونليامن بن نارشة األهلاين 

ن أ هل  الشام ي روى عن حممد بن  زياد : وقال (6/389) "الثقات"ره ابن حبان يف وذك
م 

وى عنه نليامن بُن نلم  اخلبائري, األهلاين  .ُيعترب حديثُه من غري رواي  ُنليامن بن  نلم  عنه. ر 

 .انتهى

وهو أ شبه . مأخوذ  من املاء احلميم. َظف فيه نُيت. ُيستحمُّ به .املقصود باحلامم املكان الذي: تقل

ونا  .أو مَحام البخار. ما ُيعرف يف زماننا هذا بالسُّ

وهي التي ُتسَمى . كام يف زمان نا هذا. و بول  أ   وليس املقصود به ما ُيقىض به احلاج  من غائظ  

 .واهلل أعلم. دخل احلاَمم ملسو هيلع هللا ىلصأَن النبَي  ,ومل يثُبت حديث  . املياهدورات 

 (.912/ ) "املعرف  والتاريخ"أخرجه يف كتابه ( 9)

 "السنن الكربى"وكذا البيهقي يف ( 99/925) "تاريخ دمشق"أخرجه ابن عساكر يف (  )

 .بهنفيان  رنتويه عن يعقوب بن  د   جعفر بن   اهلل بن   من طريق عبد  (  9/95)

 . "بقي  بن الوليد"البيهقيُّ يف السند ومل يذكر  
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 . ( )"   لَ الظُّ  س  ب  ول  

ه وأ ومأ  . ( ) ل  طُ الرُب  :ما الظُّل ؟ قال. نألُت آدم  : قال أمحد ه إىل رْأن   .بيد 

__________________ 

ويف (  6/  ) "املعجم الكبري"والطرباين يف ( 45/22) "تاريخ دمشق"أخرجه ابن عساكر يف ( 9)

مشقي به( 3318) "مسند الشاميني"  .من ُطرق عن بقي  بن  الوليد عن ُعمر الد 

  .هكذا عند الطرباين 

 . وأرود هذا احلديث يف ترَجته. "مر بن نليامن الدمشقيع"وأَما ابُن عساكر فقال  

  .وهو حديث  منكر  : قلت

 . عمر بُن أيب ُعمر: وُيقال. مشقيهو ابن مونى الوجيهي الدَ : ُعمر

 . منكُر احلديث: قال البخاري وابن عدي

 . ليس بثق  :وقال ابن معني

 . هو ممن يضُع احلديث متنًا وإنناداً : وقال ابن عدى

 .وروايته منكرة. جهولنيخ بقي  املُ شايفهو من م   :وقال البيهقي

 وهو يف َجل    .جمهول   مرُ وعُ  .فوظ ً حم   هذه األحاديُث  ليسْت  :وقال. وذكر له ابُن عديي أ حاديث  

 .جهولنيامل   خ بقي   شايم  

 (.4  /3) "امليزان"والذهبي يف ( 8 2/4) "التهذيب"ذكر هذا ابُن حجر يف 

. وبقَي  ثق   , رواه الطرباينُّ من رواي  بقي  عن ُعمر الشامي(:   /5) "املجمع"اهليثمي يف قال  

ه ثقات  , وُعمر مل أ عرفه, ولكنَه ُمدل س  
 .انتهى. وبقَي  رجال 

مشقي (: 2  /9) "العلل"وقال ابن  أيب حاتم يف  نألُت أ يب عن حديث  رواه بقيُ  عن ُعمر الد 

يوم خيرب ُجعلت له مأُدب , وأكل  ُمتكئًا,  ملسو هيلع هللا ىلصأَن رنول  اهلل "ل  بن األنقع , عن واثعن مكحول  

. هو ُعمر بُن ُمونى الوجيهي :فقال أيب. "ولبس  الرُبطل . واَطىل بالنورة , وأ صابته الشمُس 

 .انتهى كالمه. وهذا حديث  باطل  

ُطُل (: 9/6824) "تاج العروس"قال يف (  ) د ت الالمُ . كُقنُْفذ  . الرُبْ يل, ُرّبام ُشد  ُطلُّ  :فق  . الرُبْ

ُطل  ُ  َلُ  الَضي قُ  عن الّليث: والرُبْ ظ 
ل  والتهذيب. امل  قع يف التَكم  َي  :وو  . وهو الَصواب. الَصيف 

ْيد   ُطل  : وقال ابُن ُدر  يٌّ ليس من كالم العرب. فأَما الرُبْ
ب ط  قال : قال أبو حات م. فكالم  ن 
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 .وهذا أ يضًا فات  ابن كثري

ليث  بن  أيب  ثنا ُهشيم  عن أيب املرشيف  : "نننه"وقال نعيد بن منصور يف      

عانت ه  ىل وَل  طَ اإذا  ملسو هيلع هللا ىلصكان رنوُل اهلل ": عن أيب م عرش عن إبراهيم قال راشد  

  .( )"بيده

عن ُهشيم  ورشيك  كالمها عن أيب  "املصنف"يب شيب  يف أ   ه ابنُ خرج  أ  و

 .( )املرشيف  به

 .وهو ُمرنل  يتقَوى باملوصول  الذي أ خرجه ابُن ماجه: كثريقال ابن 

بري غثنا الصُّ : وقال نعيد بن منصور دي بُن ننان الُعقيّل عن حممد بن  الزُّ

 . ( )"كل  ُمَتكئًا وتنَورخيرب  أ   ملسو هيلع هللا ىلصملا افتتح  رنوُل اهلل ": قال احلنظّل عن مكحول  

_________________ 

يُّ 
ع  : أال ت راهم يقولون. فكأُنم أ رادوا ابن  الظ ّل . والنَب ُط َيعلون الظاء  طاءً , ابن  . ب رْ : األصم 

 .انتهى. وإنام هو الناُظور, الناُطور

تاريخ "وأنلُم الوانطي يف . عن والده( 36  ) "العلل"أخرجه عبد اهلل بن اإلمام أمحد يف ( 9)

 .كالمها عن ُهشيم بهمن طريق القانم بن  عيسى ( 3 9/9) "وانط

يف شيئاً : نمعُت أ يب يقول :قال عبُد اهلل بُن اإلمام أمحد   .انتهى. مل ي سمع ُهشيم  من ليث  أيب امل رْش 

 . ال بأس به :قال عنه ابُن معني. املرشيف: قلت 

املديني ووَثقه النسائيُّ وابُن . روى له مسلم  . هو زياد بن كليب احلنظّل التميمي: وأبو معرش

 .والعجّل

 .هو النخعي التابعيُّ الثق  املشهور: وإبراهيم

( 32  ) "العلل"وعنه عبُد اهلل بن اإلمام أمحد يف ( 9919) "املصنف"أخرجه ابن أيب شيب  يف (  )

 .هبذا اإلنناد

 .مع إرناله. إنناُده ضعيف  جَداً ( 3)

 . وُصغدي لقب   .انُمه ُعمر. ُيكنى أبو معاوي  .ُصغدي بن ننان      
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 . وهو ُمرنل  . فلم يذكْره. هذا احلديث فات  ابن كثري: قلت

بو كامل اجل حدريُّ عن عبد  الواحد ثنا أ  حدَ : "املرانيل"وقال أبو داود يف 

 عن صالح بن  صالح  عن أيب م عرش  زياد بن  ُكليب  
أَن رجاًل نَور  ", هو ابُن زياد 

ه ملسو هيلع هللا ىلصونَور  رنوُل اهلل . فلاَم بلغ  العان   كَف الرجُل . ملسو هيلع هللا ىلصرنول  اهلل   .( )"نفس 

 . "ربىننه الكُ ُن "يف  أخرجه البيهقيُّ 

تنَوُر  ملسو هيلع هللا ىلصأَن النبَي ", بسند  ضعيف  عن ابن  ُعمر عساكر   ويف تاريخ ابن   كان ي 

 . ( )"وُيقل ُم أ ظفاره كَل مخس  عرشة  . كَل شهر  

_________________ 

 . ليس بيشء :قال ابُن معني 

 . مرتوك احلديث انُمه ُعمرُ  :وقال الدارقطني 

 .ضعيف :وقال أبو زرع  

  .مرتوك .حممد بن الزبري احلنظّل 

  .ضَعفه ابن معني وأبو حاتم والنسائي 

 .وفيه نظرُ . منكُر احلديث   :وقال البخاري 

تلفون يف ذلك. ه مناكريضعيف  يف حديث   :(6/16) "التمهيد"وقال ابن عبد الرب يف   . ال خي 

 .انتهى

 .وننُده ضعيف  أ يضاً  .وقد تقَدم من رواي  مكحول  عن واثل : قلت 

 .عن أيب كامل به( 449) "املرانيل"أخرجه أبو داود يف ( 9)

 . وهذا إنناد  رجاُله ثقات  إاَل أنه ُمعضل   

ه .حيان الثوري اهلمداين الكويفأبو  .صالح بُن صالح هو ابُن حيي    .وقد ُينسب إىل جد 

 .وقد تقَدم قريبًا عن أيب معرش عن إبراهيم النخعي 

 .ومل ُيسنده البيهقي. أَنه ذكر  أَن أبا داود رواه يف املرانيل: أي. أخرجه البيهقيُّ . قوله :تنبيه 

العباس  بن  ُعثامن امُلعل م حَدثني من طريق ( 62 /53) "تاريخ دمشق"ابن عساكر يف أخرجه (  )

 .مرالوليُد عن عبد  العزيز بن  أيب رَواد عن نافع  عن ابن  عُ 
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 .التوقيتوهي ذكُر . وفيه فائدة  نفيس   . هذا احلديث فات  ابن كثري

  

_________________ 

 .الوليد بن مسلم ثق   ثبت  إاَل أنه ُمدل س   

وكانت له , وما مل ي سمعْ , اختلطْت عليه أ حاديُث ما نمع  : نألُت أ محد عن الوليد فقال :قال ُمهنأُ  

مرو ب. ُمنكرات    . ملسو هيلع هللا ىلصيف هذا عن النبي  " ال تلبسوا علينا دين نا"ن العاص منها حديث ع 

 .كان الوليُد كثري  اخلطأ: وقال املروذي عن أمحد 

 . كان رَفاعاً : فقال. ُنئل عنه أ يب: وقال عبُد اهلل بُن أ محد 

  .كام قال ابن حجر. يعنون أنه يرفع احلديث املوقوف "كان رفاعاً "وقوله : قلت 

وكذا من ُطرق عن ابن  ُعمر من . وقد جاء نحُوه من ُطرق عن نافع عن ابن عمر موقوفاً : قلت 

 .ونيْأيت بعُضها. فعله

  .ُُمتلف فيه. وعبد العزيز بن أيب رواد 

م   :"التقريب" قال ابن حجر يف 
 .انتهى. وُرمي باإلرجاء. صدوق  عابد  رَبام وه 

  .والعباس بن عثامن 

 .صدوق خُيطئ :"التقريب"قال عنه ابن حجر يف  
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 ذ  
 
  عن الصحابة   اآلثار   كر

أ
 فم

أ
 همن بعد

 

ثَم تَلقُت . ليُت يوماً طَ ا": قال عن يعّل بن  ُمَرة الثقفي   خرج الطرباينُّ أ       

: فقال. صل  عّلَ  .يا رنول  اهلل: فقلُت . فناولُته يدي ملسو هيلع هللا ىلصفأتيُت النبَي . بزعفران

ك ؟ قلت: فقال. ثَم تَلقُت . إين تنوَرُت : قلت ؟.ما هذا الذي عىل يد  : أ لك  امرأة 

ْله, فانطلْق فاغسْله: قال. ال: أ لك رسَي ؟ قلت: قال. ال . ثالث مرات  . ثَم اغس 

 . ( )"فصىَل عّلَ  ملسو هيلع هللا ىلصثَم أ تيُت النبَي . مَرات   فانطلقُت فاغتسلُت ثالث  

بسند  رجاُله رجاُل  "الكبري"والطرباينُّ يف  "مسنده"سَدد  يف مُ  خرج  وأ  

ُره صاحُب احلامم", الَصحيح عن ابن  ُعمر  فإذا بلغ  . أنه كان يدخُل احلاَمم فُينو 

ه ْقو   .( )"اْخُرج: قال لصاحب  احلاَمم. ح 

__________________ 

وابن ( 6948) "شعب اإليامن"والبيهقي يف ( 66 /  ) "املعجم الكبري"أخرجه الطرباين يف ( 9)

حد بن  زياد  عن عبد  الرمحن بن  إنحاق من طريق عبد  الوا( 9198) "معجم الصحاب "قانع يف 

 .حَدثني عبُد اهلل بُن يعىل  بن ُمَرة الثقفي عن أ بيه يعىل: قال

 .وإنناُده ضعيف جّداً  

 . فيه عبد اهلل بُن يعىل 

وهو . روى عنه ابنُه ُعمر. ضَعفه غرُي واحد   :(3/321) "لسان امليزان"قال ابن حجر يف  

ه إذا انفرد  : وقال ابُن حبان. فيه نظر  : قال البخاري. ضعيف  أ يضاً  ال ُيعجبني االحتجاُج بخرب 

وذكره الُعقيّل يف . فإَنه واه  أ يضاً . أ م من ابن ه ُعمر. وال أ دري أ ذلك منه, لكثرة  املناكري يف روايت ه

ديثنيوأ  . "الضعفاء"  .انتهى كالمه. ورد  له ح 

 .وهو مرتوك   .هو الوانطي. وعبد الرمحن بُن إنحاق 

نن وأمحد وغريهم. وقد ُروي احلديُث من ُطرق ُأخرى عن يعىل  ر  . عند أهل  السُّ . دون التنوُّ

 .واهلل أعلم. وهو املحفوظ. واقتصوا عىل التخلُّق

 حدثنا معاذ بُن املثنى ثنا ُمسَدد ثنا عبُد اهلل بنُ ( 6  / 9) "املعجم الكبري"أخرجه الطرباين يف (   )
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ارًا كان ثوباُن ج":هلاين قالعن حممد بن  زياد  األ   "نننه"وأخرج البيهقيُّ يف 

 .( )"ويتنَور. وكان يدخُل احلاَمم  , لنا

كان عبُد اهلل ": قال نام  بن  زيد  الليثي عن نافع  وأخرج البيهقيُّ من طريق أُ 

ي ها هو .بُن عمر ي طّل
 . ( )"فيْأُمرين أ طليه حَتى إذا بلغ  نفلت ه ول 

 ": وأخرج اخلرائطي عن مكحول  قال
 
م  أ بو الدرداء

وأ صحاُب رنول   ملا قد 

 .( )"ورة  لوا بالنُّ طَ او ,الشام  دخلوا احلاَممات ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

_________________ 

 .عنه داود عن عبد  اهلل بن  نعيد بن  أ يب هند  عن نافع

 .انتهى. ورجاُله رجاُل الصحيح. رواه الطرباين يف الكبري :(9/348) "املجمع"قال اهليثمي يف  

  .وهو كام قاال: قلت 

 .  أخرج له الُبخاري واألربع. ريبياملشهور باخل .داود عبد اهلل بنُ  

 .أخرج له الشيخان. وعبد اهلل بن نعيد 

( 9/28) "احتاف املهرة"و . البن حجر( 9/66) "املطالب العالي "كام يف . وأخرجه مسَدد   

ر عن عطي  عن ابن  ُعمر :للبوصريي ْسع 
 .حَدثنا عبد اهلل بن داود عن م 

 . وهو ضعيف  . ورجاُله رجاُل الَصحيح دون عطي  العويف 

جهني َجيعاً    .ولعَل ُمسَددًا رواه عىل الو 

  .إنناده ضعيف  جداً ( 9)

  .تنَور ملسو هيلع هللا ىلصذكر  األحاديث  الواردة  يف أ َنه وتقَدم ترَيه يف  

 .من طريق عبد  اهلل بن  وهب  عن ُأنام  به(  9/95) "السنن الكربى"أخرجه البيهقي يف (  )

 .وإنناده قوي 

حدثنا أبو احلارث الدمشقي, ثنا هشاُم بُن ( 842) "مساوئ األخالق"اخلرائطي يف أخرجه ( 3)

 .خالد  األزرق , ثنا الوليد عن ابن  ثوبان عن أبيه عن مكحول  به

  .ورجاُل إنناده ال بأس هبم 

 . هو عبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان ُينسب إىل جَده: ابن ثوبان 
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مر كان ال عُ  أَن ابن  ",  بن ُعمر عن نافع  وأخرج البيهقيُّ من طريق عبد  اهلل

تنَوُر يف البيت, يدخُل احلاَمم ثَم . منه ويْأُمرين أ طّل ما ظهر  . ويلبُس إزاراً , وكان ي 

ه. يأُمرين أْن أ خُرج عنه  فرج 
 .( )"في ّل 

, ورةأ مرْتني عائش  فط ليُتها بالنُّ ": الرزاق عن ُأم  ُكلثوم قالت عبدُ  خرج  وأ  

 عىل أ ثرها
 
نَاء مها. ثَم طليُتها باحل  ا إىل قد  ْرُن   . ( )"كانت هبا ن حصباء  م   ,ما بني ق 

_________________ 

 . هو ابن مسلموالوليد  

 .هو حممد بن مصعب :ارث شيخ اخلرائطيوأبو احل 

ن بعضهم. عن َجع  من الصحاب  أرنل  . املشهورُ  التابعيُّ  الشام   ومكحول عاملُ أهل     . ونمع  م 

وُيقال إنه مل ي سمْع من واحد  , وأ يب هند  الَداري .وأ نس   .نمع  مكحول  من واثل : قال الرتمذي 

 .انتهى. من الصحاب  إاَل منهم

ن ُفضال  بن ُعبيد, مكحول  من واثل  بن  األنقع نمع   "معني ابنُ  وقال   اهـ. ومن أ نس  , وم 

إذا جاء  العلم من الشام  : كان نليامن بُن مونى يقول: وقال أبو مسهر عن نعيد بن عبد العزيز 

ب ْلناه  .انتهى .عن مكحول  ق 

 .انتهى .بالشام  ُقب ل  منه وكّل ما قال. كان مكحول  أ عجمَياً : وقال عثامن بن عطاء 

 (.85 /9) "جامع التحصيل"و ( 58 /92)هتذيب التهذيب  

من طريق عبد  اهلل بن  وهب  عن عبد  اهلل بن ُعمر (  9/95) "السنن الكربى"أخرجه البيهقي يف ( 9)

 .الُعمري به

 .ضَعفه األكثرُ  .امُلكرَب والُعمري  

أنه كان ال "عن عبد اهلل بن ُعمر ُمتصًا بلفظ  (4 99) "املصنف"وأخرجه عبد الرزاق يف  

 . "وال ي طّل. يدخُل احلامم  

 . من طريق حممد بن ُعبيد اهلل عن أم  كلثوم به( 9935) "املصنف"أخرجه عبد الزراق يف (   )

قيم   : أ مل  تكوين  ت نهي النساء؟ فقالت: فقلُت هلا: قالت"ومتامه   أاَل تدخل  وأ نا أ ُنى اآلن . إين  ن 

 ."امرأة  احلاَمم  إاَل من ُنقم  
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نامعيل عن كامل  عن إبُن  حَدثنا مالُك  :"فاملصنَ "أيب شيب  يف  وقال ابنُ 

 . ( )"دخل  احلامم  عطاء  وطاووس  وجماهد  فاَطلوا فيه": حبيب  قال

 . ( )" مرةً ىل  طَ ا أَن ناملاً ", وحَدثنا أ بو أنام  عن ُعمر بن  محزة

بلغ  عمر  أَن ": وايب حارث  قالبيع وأ  عساكر عن أيب عثامن والرَ  ابنُ  خرج  وأ  

عجون بخْمر .عصفر   ( )ورة بُخبزخالد بن  الوليد دخل  احلاَمم فتدَلك بعد النُّ  . م 

ني أ َنك تدَلكت  بخمر  : فكتب  إليه , وإ َن اهلل  قد حَرم ظاهر  اخلمر  وباطن ها. بلغ 

_________________ 

 .وإنناُده ضعيف  جَداً  

  .فيه حممد بُن عبيد  اهلل العْرزمي 

 . ترك  الناُس حديث ه: قال عبُد اهلل بُن أمحد عن أ بيه 

وري عن ابن معني   : وقال الدُّ
 
 .وال ُيكتُب حديُثه. ليس بيشء

ه ابُن املبارك و: وقال البخاريُّ    . حييىترك 

 .وال ُيكتُب حديُثه. ليس بثق   : وقال النسائيُّ  

 .هبذا اإلنناد( 9985) "املصنف"أخرجه ابن أيب شيب  يف (  9)

 . وإنناُده ال بأس به 

  .ُُمتلف فيه .كامل  أبو العالء 

 . صدوق  خُيطئ: "التقريب"قال ابُن حجر يف 

من رواي  ( 43/ ) "احللي "نعيم يف وأبو ( 49/19) "تاريخ دمشق"وأخرجه ابن عساكر يف  

عندي مخس   ال َيتمُع عندي مثُلهم  اجتمع  ": قال عيد بن ننان الشيباين عن حبيب  أيب ننان ن

ثَم دخلوا : الوق.  فذكر قص ً . .أ بدًا, عطاء, وطاووس, وجماهد, ونعيد بن جبري, وعكرم 

 .الءاالط  ومل يذكر  . انتهى "احلاَمم  ليالً 

 .هبذا اإلنناد( 9981) "املصنف"أخرجه ابن أيب شيب  يف (   )

 ."بثخني"يف رواي  الطربي ( 3)
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ُرم  مسُّ اخلمر   كم . كام حُرم رشهُبا. وقد ح  وها أ جسام   .( )"فإَُنا نجس  فال متسُّ

  

__________________ 

من (  3/966) "تارخيه"والطربي يف ( 64 /96) "تاريخ دمشق"أخرجه ابن عساكر يف (  9)

 .بن  ُعمر عنهم به إبراهيم عن نيف   عيب بن  رواي  ُش 

 .نكر  ه مُ ومتنُ . اً جدَ  ه ضعيف  وإننادُ  

 . شعيب بن إبراهيم الكويف 

وهو ليس . وأخبار   له أ حاديُث . شعيب بن إبراهيم هذا :(4/4) "الكامل"عدي يف  بنُ اقال  

قدارُ . بذلك املعروف , وفيه بعُض النكرة  , ما ي روي من احلديث واألخبار ليست بالكثرية وم 

امل  عىل السلف    .انتهى .ألَن يف أخباره وأحاديثه ما فيه حت 

 .انتهى .راويُ  ُكتب  نيف  عنه, فيه جهال    :(25 / ) "امليزان"الذهبي يف  قال 

 .وأقَرمها .كالم  ابن عدي والذهبي( 3/945) "اللسان"ونقل ابن حجر يف  

 .وكتاب الفتوح.  صاحُب كتاب الردة. وفيه أيضًا نيُف بن عمر الَتميمي اإلخباري املشهور 

 .ُيشبه حديثُه حديث  الواقدي :زاد أبو حاتم .مرتوك :ئيقال أبو حاتم والدارقطني والنسا 

 . ليس بيشء: وقال أبو داود 

 . منه س خري  فلْ : وقال مرةً , ضعيُف احلديث  : قال ابن معنيو 

ديي   شهورة: وقال ابن ع  ه م 
 . وعاَمُتها ُمنكرة مل ُيتابع عليها. بعض أحاديث 

م . وقالوا إَنه كان ي ضُع احلديث  : قال. ثباتي روي املوضوعات  عن األ  : وقال ابُن حبان  واهتُّ

 .البن حجر( 51 /4) "انتهى من التهذيب .بالزندق 

 .ُتويف  يف حدود  الثامنني ومائ  :( 5/98) "الوايف"قال الصفدي يف  

 .هم جماهيلغالبُ  يف هذا اخلرب   وشيوخ نيف  : قلت 
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  الوارد   احلديث   ذكر

َّ
  ملسو هيلع هللا ىلصه يف أن

أ
 مل ي

َّ
 رتنو

 

عن  سني بُن عّلي عن زائدة  حَدثنا ُح : "املصنف"قال ابن أيب شيب  يف      

 وعمرُ  ,بو بكر  وأ   ملسو هيلع هللا ىلص ,كان رنوُل اهلل": قال -هو البصي  - عن احلسن   هشام  

 . ( )"طُلونال ي  

ض  , ( )وقد ُتكل م فيها. احلسن   رانيل  ن م  هذا م  : قال ابن كثري ثَم هو ُمعار 

__________________ 

 .هبذا اإلنناد( 9/925) "املصنف"أخرجه ابن أيب شيب  يف ( 9)

  .هو ابن أيب احلسن البصي التابعيُّ املشهور: احلسن 

, ام عن قتادةحَدثنا مهَ : قال مرو بن عاصم  أخربنا ع  ( 2/925) "الطبقات"نعد يف  وأخرج ابنُ 

  .وننده صحيح. "أَن احلسن  كان ال يتنَورُ "

ثوا عَمن شئتم: قال ابن نريين :(9/21) "جامع التحصيل"قال العالئي يف ( ) يعني من . حد 

: وقال أمحد بن حنبل. فإُنام ال ُيباليان عَمن أ خذا احلديث  . املرانيل  إاَل عن احلسن  وأ يب العالي 

  احلسن   رنالت  ليس يف املُرنالت يشء  أ ضعف  من مُ 
 
فإُنام يأُخذان  عن كل  . بن أيب رباح وعطاء

وى محاُد بُن نلم  ,أ حد   ثَم . رَبام حَدثنا احلسن باحلديث  : دعان قالعن عّل  بن زيد بن ُج  ور 

ُث به ن حَدثك يا أ با نعيد؟ فيقول: فأ قوُل . أنمُعه بعُد حُيد  . ما أ دري غري  أ ين نمعُته من ثق   : م 

 . أنا حَدثتُك به: فأقوُل 

وقال ابن . وتوثيُقه إياه بحسب ظن ه. وهو ُمتكَلم  فيه كثرياً . فهذا احلسُن ُيرنُل عن عّل بن زيد    

عَمن هذه األحاديث التي تقوُل فيها قال رنوُل اهلل : وأنا عنده. قال بكر  امُلزين للحسن: عون

ُكنُت إذا اجتمع َل أ ربعُ  نفر  : وهذا كلُّه يردُّ ما ُذكر عن احلسن  أَنه قال.  وعن ذا. قال عنك. ؟ملسو هيلع هللا ىلص

بل هو يف , مع أنه مل أ جْده ُمسنداً  .ملسو هيلع هللا ىلصقال رنوُل اهلل : وقلت. متركُته ملسو هيلع هللا ىلصمن أصحاب  رنول  اهلل 

 . انتهى كالم العالئي. ُكتبهم هكذا ُمنقطعاً 

 .وخالفه األكثرون .أثنى عىل ُمرنالت ه ابُن املديني وغريه: قلت 

 .انتهى. فيها ضعف  عند األكثرين .مرانيل احلسن :( 3/6) "الفتح"قال ابن رجب يف  

ألَنه كان يأخُذ , كانوا ال يعتمدون مرانيل  احلسن  : (99/542) "فتح الباري"وقال ابن حجر يف        
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 . السابق    حاديث  باأل  

خربين ن أ  ما أ دري م  : بارك قالاملُ  اهلل بن   عن عبد   "نننه"يف  البيهقيُّ  وأخرج  

 . ( )"مل يتنَور ملسو هيلع هللا ىلص أَن النبَي ", عن قتادة

نعيد  من طريق عبد  الوهاب بن  عطاء عن  "املرانيل"بو داود يف أ   خرج  وأ  

 .( )"وال ُعثامن, وال ُعمر, بو بكرأ  وال , مل يتنَور ملسو هيلع هللا ىلص أَن النبَي ", عن قتادة

 . كالمها منقطع  

ال  ملسو هيلع هللا ىلصكان النبيُّ ": من طريق ُمسلم  امُلالئي عن أنس  قال البيهقيُّ  وأخرج  

ه. يتنَور ق   . ( )"فإذا كُثر  شعُره حل 

_________________ 

 .انتهى. عن كل  أ حد  

قال عبُد : امللك قال ُنفيان بن عبد  من رواي  (  9/95) "السنن الكربى"أخرجه البيهقي يف ( 9)

 .فذكره. .ابن  امُلبارك يي عن. اهلل

والبيهقي يف (  9/44) "الطبقات"وابن نعد يف (  44) "املرانيل"اود يف أخرجه أبو د(  )

  .الوهاب به من طريق عبد  (  9/95) "ربىالسنن الكُ "

مرو بُن عاصم  الكاليب وحفُص بُن ُعمر احلويض ( 9/449)وأخرجه ابن نعد أيضًا   أخربنا ع 

 .أ خربنا مهام  عن قتادة به: قاال

الَرانبي عن  بو هالل  أخربنا أ  : أ خربنا حجاج بُن حممد قال( 19 /3)وأخرج ابن نعد أيضًا  

 ."وعثامن تنَورون, أبو بكر وعمرُ ال يً  كان اخللفاءُ ": قتادة قال

( 262) "ملسو هيلع هللا ىلص أخالق النبي  "وأبو الشيخ يف (  9/95) "السنن الكربى"أخرجه البيهقي يف ( 3)

بن   من طريق عّل  (  6/1) "رشح السن "يف  والبغويُّ ( 4  9) "أخبار أصبهان"نعيم يف وأبو 

َكري  عن ُمسلم به  عن أيب محزة السُّ
قيق   .احلسن بن  ش 

 .إنناُده ضعيف  جَداً : (92/344) "الفتح"حجر يف  قال ابنُ  

 .أبو عبد اهلل الكويف. عورفيه مسلم بُن كيسان الَضب ي امُلالئي الرباد األ  : قلت 
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ظ ه فُيحتمل أْن . ضعيُف احلديث امُلالئي ُمسلم  : قال البيهقي فإْن كان حف 

ه أ    .انتهى. يضًا عن أنس  يكون قتادُة أ خذ 

  .األمُر إىل أَنه حديث  واحد   فرجع  : قلت

 .ضعيف  :  وهو أ والً 

ض  باألحاديث  السابق    :وثانياً   . ( )وأ كثُر عدداً , وهي أ قوى منه ننداً . ُمعار 

تقديُم  والقاعدُة األُصولي  عند التعارض  . وهذا ناف  . أَن تلك ُمثب ت   :وثالثاً 

 . ُت عىل النايفامُلثب  

. وهي من ُأَمهات  امُلؤمنني. خصوصًا أَن التي روت  اإلثبات بارشت  الواقع 

. ال بني أ ظُهر  الناس  . ة  غالباً فإُنا مما ُيفعُل يف اخللو, وهي أ جدُر هبذه القضَي 

 . مها من وجوه الرتجيحاتوكال

 .فهذه مخس  أجوب 

تنَورُ . وهو أَنه عىل حسب  اختالف  األوقات :ونادس   وتارًة , فتارًة كان ي 

 .وال يتنَورُ , كان حيلُق 

أَنه كان , ن ُطرق  عنهفتقَدم م. مرعُ  وقد ُروي مثُل هذا االختالف عن ابن  

 .يتنَور

 كني بن  عبد  ُن بسند  رجاُله ُموَثقون عن  "بريالك"يف  الطرباينُّ  خرج  وأ   

_________________ 

 .ليس بثق    :والنسائي واجلوزجاينقال ابن معني  

 .  ضعيف احلديث: وقال أبو زرع  وأبو حاتم 

 .ضعيف  ذاهُب احلديث  ال أ روي عنه: وقال يف موضع  آخر  . وقال البخاري يتكلمون فيه 

 .عيف األحاديث ض   فجميعُ  .مر  نسبيٌّ فهو أ  . القوة والكثرة ال تعني صح   احلديث  وقبول ه( 9)
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. لُق عنه الشعر  ه حت  وجاريتُ . عىل عبد  اهلل بن  ُعمر دخلُت ": العزيز عن أبيه قال

قُّ اجللد  إَن النُّ : فقال  . ( )"ورة  ُتر 

وهذا . وقات  هذا يف أ  . مرين معاً أَنه فعل  األ   .بني هذا وبني ما تقَدم فاجلمعُ 

 .وقات  يف أ  

ر  , نعم ثبت  عن ُعمر بن اخلطاب ُله بأنَ , أنه كان يكره التنوُّ  . ه من النعيموُيعل 

عن  ندي  ان بُن عّل عن حممد بن  قيس  األ  حَدثنا حبَ : منصور قال نعيد بنُ 

: أ ال تنَور؟ قال: فقيل له. كان عمُر بُن اخلطاب يستطيُب باحلديد": رجل  قال

ُهها. إُنا من النعيم  . ( )"وأ نا أ كر 

 عن  ندي  األ   حَدثنا وكيع  عن حممد بن  قيس  : أيب شيب  وقال ابنُ 
 
بن   العالء

له  رْت ك  وذُ . وكان حيلُق عنه الشعر  , ( )بل  كان ُعمُر رجاًل أ ه": ائش  قالأيب ع

__________________ 

( 4/954) "الطبقات"وابن نعد يف ( 66 / 9) "املعجم الكبري"الطرباين يف أخرجه (9)

 .دي بهبْ العزيز الع   عبد   من ُطرق عن ُنكني بن  (  939) "األدب املفرد"والبخاري يف 

 .انتهى. ورجاُله ُموَثقون, يف الكبري رواه الطرباينُّ (: 9/348) "املجمع"قال اهليثمي يف  

ر(: 92/348) "الفتح"قال ابن حجر يف   ن أ جل  أَن النُّورة ُتؤذي . هذا ملن مل يقو  عىل التَنوُّ م 

 .انتهى. كجلد  اإلبط. اجللد  الرقيق  

 .نوى أ جزاء قليل  منه املفقود   ننن نعيد بن منصور يف عداد  (  )

ه   .وهو جمهول  . ولعَل الرجل  املُبهم هو العالء بُن أيب عائش  اآليت بعد 

 . أي باملوس( باحلديد) :وقوله 

 .كام يف مطبوع ابن أيب شيب  "هلبأ  "والصواب . بالدال  املُهمل  "أ هدب"يف بعض النسخ ( 3)

ر :(9/286) "لسان العرب"قال يف   رجل  أ ْهل ُب  :"التهذيب"ويف  ,رجل  أ ْهل ُب غليُظ الَشع 

ه غ الظاً  د  س   وج 
ْيه  ع  ُر أ ْخد  ع  ر الرْأس واجلسد   واأل ْهل ُب , إ ذا كان ش  ع   .انتهى. الكثرُي ش 
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 . ( )"ورة من النعيمالنُّ : فقال. ورة  نُّ ال

كثار من ذلك ه  اإل   . وقد ُروي عنه ما يدلُّ عىل أ َنه إ نام كر 

حَدثنا بقيُ  حَدثني أ رطاة بُن : "كتاب الزهد"املبارك يف  قال عبد اهلل بنُ 

 وكثرة  , وكثرة  احلامم  إَياُكم : أَن عمر بن  اخلطاب قال". املنذر حَدثني بعُضهم

 النُّ 
 
مني فإَن عباد  . والتوط ي عىل الُفرش, ورةطالء  . ( )"اهلل ليسوا بامُلتنع 

 .للنزاع   فهذا األثر قاطع  

ر كَل شهر  . حديُث ابن  ُعمر السابق .مد يف التوقيت  وىل ما اعتُ وأ   . وهو التنوُّ

__________________ 

والبالذري ( 19 /3) "الطبقات"وابن نعد يف (  991) "املصنف"أخرجه ابن أيب شيب  يف ( 9)

من طريق إنحاق بن  ُيونف األزرق كالمها عن حممد بن  ( 3/425) "األرشافأنساب "يف 

 .قيس به

  .وإنناُده ضعيف   

 العزيز عىل الرُّ . العالء بُن أ يب عائش  اجلزري 
 ه واملد  ول  أ   بضم   - هاكان عامل  ُعمر  بن  عبد 

 . مدين  باجلزيرة بني امل وصل  والشام - والقص  

 .نكت  عنه البخاري 

 . "الثقات"وذكره ابُن حبان يف  

 .ولعَله مل ُيدركه. ومل يسمع من ُعمر : قلت 

قال عمُر بُن . أيب عائش  اجلزري العالء بنُ  :(6/528) "التاريخ الكبري"قال البخاري يف  

 بن  , وى عنه حممد بُن قيس  األنديور  . اخلطاب 
 
وي روي عن خالد  عن ُحصني عن العالء

 .انتهى كالم البخاري. ُمنقطع  . نمع  أ باه, أيب عائش  حَدثني رأس اجلالوت

 .مرأي عن عُ  .ُمنقطع   :قول البخاري والظاهر أنَ  

 .وهو خطأ "عن عّل  بن أيب عائش "وكذا يف مصنف بن أيب شيب  . وقع يف مطبوع الكتاب :تنبيه 

 .(251)الزهد البن املبارك (  )

 .ويف إنناده مبهم 
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ه يف أقَل من ذلك  .فُيكر 

ساو"ثَم رأيُت يف  احلسن بن  حَدثنا محاد بنُ : للخرائطي قال "األخالق ئم 

نبس  الوَراق ثنا عبُد العزيز بنُ  يعني ابن  يعقوب موىل بني . اب ثنا مُحيداخلطَ  ع 

 عن ابن   عن أيب حازم   عن القانم   بن  فضل   عن العباس   -وكان ثقً   -هاشم 

ا الناس اَتقوا": عباس قال ُبوا, اهلل يا أ ُّيُّ  .( )"طىل نبيٌّ قطُّ أ  فواهلل ما . وال تكذ 

. ما مال  إىل هواه: أي. ما أ طىل نبيٌّ قطُّ : ( )"النهاي "لكن قال ابن األثري يف 

أ طىل الرجاُل  :ُيقال. ا طالةواحدهُت . وهي األعناق. وأ صُله من ميل  الطّل

__________________ 

 .هبذا اإلنناد( 831)أخرجه اخلرائطي ( 9)

 .اً جدَ  وإنناُده ضعيف   

 .وُيقال عباس بُن الفضل  أ يضاً  .ياألنصارمرو فضل بن ع   بنُ  العباُس  

  .منكر احلديث :قال البخاري وأبو حاتم  

 . قصدُ كان ال ي   :وقال أبو زرع  

 .احلديث مرتوكُ  :وقال النسائي 

  .عبد الرمحن األنصاري صاحب أيب حازم هو ابنُ : والقانم

 .ليس بيشء :قال ابن معني

 .منكر احلديث :وقال أبو زرع 

عادات أليب الَس . طبعات   عدة   بع  طُ  .تداول  مُ  مشهور   كتاب   وهو "احلديث   غريب  النهاي  يف "( )

و . "جامع األصول"ين صاحب العالم  جمد الد  . حممد الشيباين املبارك بن  . اجلزري ابن  األثري

. ثَم انتقل إىل املوصل. هبا ونشأ  . 544ُولد بجزيرة ابن  ُعمر نن  . وغري ذلك "غريب احلديث"

ل ْيه. وكان بارعًا يف الرتنُّ ْيه ورْجل  وأقام . وعجز عن الكتاب . وحصل  له مرض  ُمزمن  أ بطل يد 

ه ه عليه. رى امُلوصلباطًا بقري  من قُ ر   وأ نشأ  . بدار  . شارًا إليهوكان فاضاًل رئيسًا مُ . ووقف أ مالك 

 .للسبكي (92 /8) "طبقات الشافعي " .انتهى بتجوز. 626ويف نن  تُ 
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قني .اطالءً   . انتهى. اذا مالْت عنُقه إىل أحد  الش 

 نبيٌّ طىل  أما " ملسو هيلع هللا ىلصه يف حديث   ( )"احلديث ص يف غريب  امللخَ " وقال صاحُب 

 .أي ما جار. أْي ُعنقه. أي ما مالْت طالُته ."قطُّ 

ما "حاديث يف بعض  األ  : ( )"جممع الغرائب"يف  الغافر الفاريسُّ  وقال عبدُ 

وى "أ طىل نبيٌّ قطُّ  ُيقال أ طىل . اإلنسانواألصُل فيه ميُل ُعنق  , أي ما مال  إىل ه 

وت  أو غريه: يأ. الرجُل   .مالْت عنُقه للم 

  .مثل  ذلك أ يضًا صاحُب القاموس   وذكر  

__________________ 

 .شافعيٌّ  فقيه   -باحلاء امُلهمل   –حي راحلسن بن حممد بن إنحاق الباق   الواحد بن   أليب الفتح عبد  ( 9)

 (. 2/922)بكي للسُّ  "طبقات الشافعي  الكربى" هـ  553تويف نن  

 .واهلل أعلم. وأظنُّ أَن الكتاب  غرُي مطبوع   

 توَّف املُ  .إنامعيل الفاريس ار بن  الغفَ  أليب احلسن عبد   "جممع الغرائب ومنبع الرغائب"كتاب (  )

 .دينلَ مطبوع يف جُم  هـ 1 5نن  
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 .خامتة
 "الكبري"يف  والطرباينُّ  "الكامل"عدي يف  وابنُ  "تارخيه"يف  خاريُّ روى البُ 

أ َوُل من ": ملسو هيلع هللا ىلصقال رنوُل اهلل : قال شعري  عن أيب ُمونى األ   "األونط"و 

 . ( )"نليامن بُن داود .ودخل  احلاَمم  . ورةُ ُصن عْت له النُّ

ّل هلا ادُخ  قيل  }. بلقيس عباس يف قص    أيب حاتم عن ابن   ابنُ  وأخرج  

فقال . عراءفإذا هي ش   {هايْ فلاَم رأْته حسب ْته جُلً  وكشفْت عن ناق  , الصح  

فجعلت  . أ ثُر امُلوس قبيح  : قال. وسُيذهُبه املُ : ما ُيذهُبه؟ قالوا: نليامنُ 

ن ُجع لْت له النُّ  فهو أ وُل . ورة  الشياطنُي النُّ  . ( )"ورةم 

__________________ 

والطرباين ( 86 /9) "الكامل"وابن عدي يف (  9/36) "التاريخ الكبري"أخرجه البخاري يف ( 9)

( 2 25) "ُشعب اإليامن"والبيهقي يف (  9) "األوائل"كتابه ويف ( 469) "األونط"يف 

وابن عساكر يف (  95) "أخبار أصبهان"وأبو نعيم يف ( 9/84) "الضعفاء"يف  والُعقيّل

ودي  عن أيب ُبردة  عن أيب الرمحن األ   عبد   من طريق إنامعيل بن  ( 22 /  ) "تاريخ دمشق"

 .ونىمُ 

. فيه نظر  : وقال مرةً . ال يتابع عليه: تفَرد به إنامعيل بُن األودي, قال البخاري :قال البيهقي 

 .انتهى

 .انتهى. وال ُيعرف إاَل به. إنامعيل بُن عبد  الرمحن األودي ال ُيتابع عىل حديث ه :وقال العقيّل 

وفيه إنامعيل . رواه الطرباين يف الكبري واألونط :(9/342) "املجمع"وقال اهليثمي يف  

 .انتهى. وهو ضعيف  . األوديُّ 

 .مل أره يف املعجم الكبري :قلت 

من (  9536)وأ يضًا  ,من رواي  نعيد بن ُجبري( 95358) "تفسريه"أيب حاتم يف أخرجه ابن (  )

  .طريق جماهد  كالمها عن ابن  عباس

 .وإنناده صحيح   
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 . ( )شَداد  مثله اهلل بن   أيب شيب  عن عبد   منصور وابنُ  نعيد بنُ  خرج  وأ  

 . ( )هوغري   وله ُطرق  عن جماهد  

ي يف القص   أ   خرج ابنُ وأ   د  ورًة الشياطني صنُعوا له نُ أَن "يب حاتم عن السُّ

ا فذهب  الَشعرُ  .من أ صداف   ْوه  ل   .( )"فط 

 

 بالنُّورة
 
 .( )متت األخباُر املأثورُة يف االط الء

 

  

 

  

__________________ 

 .بن  شَدادان حَدثنا حممد بن ُفضيل عن ُحصني ع( 9982)مصنف ابن أيب شيب  ( 9)

  .وإنناده جيد 

ولد  يف زمن  النبي  : وقال ابن عبد الرب. ملسو هيلع هللا ىلصنمع  من النبي   :قيل. وعبد اهلل بن شداد تابعيٌّ كبري   

 .ملسو هيلع هللا ىلص

 .عن جماهد  وعكرم   وأ يب صالح( 91/424) "تفسريه"أخرجه الطربي يف (  )

أنباط بن  عامر بن الفرات الذهّل عن من رواي   (92916) "تفسريه"بن أيب حاتم يف أخرجه ا( 3)

ي به د   .نص  اهلمداين عن إنامعيل  السُّ

 هـ 9449/  6/  8  سبتيف يوم ال والتعليق عليه. وتريج أحاديثها. انتهيت من حتقيقها( 4)

  .واحلمد هلل عىل التامم
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 فهرس الكتاب
 

 وعـــــــاملوض

 

يوطي        السؤاُل الوارُد عىل السُّ

 .ت نَور ملسو هيلع هللا ىلصذكُر األحاديث  الواردة  يف أَنه 

 الصحاب  فمن بعدهمذكر اآلثار عن 

تنَور ملسو هيلع هللا ىلصذكر احلديث  الوارد  يف أَنه   مل ي 

 .خامت 

 م الصفح ـرق
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