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  بسم  الرمحن الرحيم
  اهداء 

  عه اهللا بالصحة وتمام العافیة.ي العزیز، الذي رباني وعلمني؛ متَّ إلى والد

  الحبیبة الصابرة المحتسبة. الغالیةإلى أمي 

  .إلى زوجتي العزیزة، التي تحملت معي مشاق الحیاة

إلى الرجل الذي احتضنني في تعلیمي هذا العلم، وعاملني كما یعامل أبنائه 
  عبد اللطیف زكي أبو هاشم.

  الحبیبة، التي خالط حبها قلبي. rمد إلى أمة مح

  إلى العلماء الربانیین العاملین.

  إلى طلبة العلم الشرعي.

  إلى كل مرابط على ثغر من ثغور اإلسالم.

شهداء األمة، وأخص شهداء فلسطین، وعلى رأسهم شهداء معركة إلى 
  العصف المأكول. 

  إلى إخواني في كل مكان.

  .مل المتواضعهدي هذا العإلى هؤالء جمیًعا أُ 
***  
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  شكٌر وتقدیرٌ 
َوإِْذ َتَأذََّن َربُُّكْم َلِئْن َشَكْرُتْم َألَِزیَدنَُّكْم َوَلِئْن َكَفْرتُْم ( انطالًقا من قول اهللا تعالى  

 الشكر بجمیل أتقدم أن إال المقام، هذا في یسعني ال، ف]٧[ إبراهیم:  )ِإنَّ َعذاِبي َلَشِدیدٌ 
 فضیلة بالذكر وأخص .وطلبة أساتذة من البحث هذا إنجاز في ساعدني من كل إلى
 األوقاف وزارة واألثار المخطوطات دائرة مدیر هاشم أبو زكي اللطیف عبد" ستاذاأل

 له كان مما ،قام بتشجیعي على نشر هذا العمل المتواضع الذي ،"-حفظه اهللا –غزة
   .نشر هذا العمل على قویاً  حافزاً 

عاني  انيیرب نین، اللذیالعزیز  والديَّ  إلى الجزیل بالشكر وأتقدم كماو    وشجَّ
 كل لتخطي لي بالدعاء حتى بشيء عليَّ  یبخال ولم بجانبي على طلب العلم، ووقفا

، والشكر موصوًال إلى زوجتي الغالیة التي ضحت من وقتها من أجل إتمام هذا العقبات
وأیضًا ال أنسى ، العقبات كل لتخطي لي بالدعاء حتى بشيءالعمل، ولم تبخل عليَّ 

نقیح هذا العمل تفي الذي ساعدني  ،ابن عمي ،ستاذ محمود أدهم محمد مطراأل
  المتواضع.

***  
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  ُمَقدِّمة
 سیئات ومن أنفسنا، شرور من باهللا ونعوذ ونستغفره، ونستعینه، نحمده، اهللا، الحمد إن

 ال وحده اهللا إال إله ال أن وأشهد له، هادي فال یضلل ومن له، مضل فال اهللا یهده من أعمالنا،
  .ورسوله عبده محمداً  أن وأشهد له، شریك

  :بعد أما   
إنَّ العمل على تحقیق المخطوطات وٕاخراجها، له أهمیة كبیرة؛ من حیث تصحیح األحادیث   

  وضبط النص، وأنَّا اآلن أقدم لكم هذه المادة العلمیة.
من رسائله في مكتبة الجامع قد وقفُت على مخطوطات لإلمام السیوطي ضمن مجموعة   

غزة، وقد زودني بهذه المخطوطات األستاذ مدینة العمري الكبیر، القائمة فوق مسجد العباس في 
، غزة في األوقاف وزارةفي  واألثار المخطوطات دائرة مدیر ،هاشم أبو زكي اللطیف عبدالفاضل 

لج الفؤاد في ثبعنوانین: " غزة. وهمامدینة وقال لي: إنهما من مخطوطات المسجد العمري في 
". وكلتا الرسالتین مطبوعتین في بالنورة اإلطالء في المأثورة األخبار"، و"أحادیث لبس السواد
  .)١(كتاب الحاوي للفتاوى

ِرج أحادیثهما، وأنشرهما؛ لیستفیدوا منها طلبة العلم.     وقد رأیُت أن أحققهما، وُأخَّ
  أهمیة البحث وبواعث اختیاره:  
  العلمیة ألهل غزة.مكانة  بیان -١  
  بیان تراث فلسطین العلمي. -٢  
  تنقیب عن تراث فلسطین، وباقي البلدان.سیفتح المجال ل الموضوع،إن خدمة هذا  -٣  
  أهداف البحث:  
  التعریف بغزة، وأهلها. -١  
  .غزة تراثبیان  -٢  
  إبراز مكانة غزة العلمیة. -٣  
  .لموضوع، من خالل هذا اrأحادیث النبي خدمة  -٤  

                                                           
  ).٤٠٨ -١/٤٠٣)، و(٩٠ - ٨٧/ ١( )(١
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   الدراسات السابقة:
  لم أقف على دراسات سابقة في هذا الموضوع.

  فیه: يالبحث، وطبیعة عمل منهج
 : اآلتي في البحث منهج یتمثل

  علیها.  التعرف إلى القارئ توصلقمت بترجمة مختصرة لمدینة غزة، ل -١
   إلمام السیوطي.قمت بترجمة مختصرة ل -٢
وصفت نسخهما، والمصادر التي اعتمدا علیها ین، و التعریف بالمخطوطقمت ب -٣

  المؤلف، قبل نسخ المخطوط.
ثم ، السواد لبس أحادیث في الفؤاد ثلجبقمت بنقل المخطوط بعد قراءته، وبدأت  -٤

  .بالنورة اإلطالء في المأثورة األخبارب
  .الحاشیة في ذلك إلى وأشرت، والفروق الزیادات وأثبتت النسخة قابلت -٥ 
  .األصلیة مصادرها إلى العلماء وأقوال حادیثاأل عزوت -٦
حكمت على األحادیث التي لم یحكم علیها اإلمام، أو أتى بأقوال العلماء لیدلل على  -٧

  صحة، أو ضعف الحدیث.
، درست رجال اإلسناد، ثم أجد لم وٕان، الحدیث على الحكم في العلماء أقوال على اعتمدت -٨

الحاشیة؛ وذلك إذا كان الحدیث صحیح، وأما إذا كان  وضعت خالصة الحكم على الحدیث في
  .الحدیث على حكمي على أدلل لكي الراوي؛ بخالصة أتیتغیر ذلك 
  .الحاشیة في ذلك وأوضح، الراوي على الحكم في العلماء أقوال على تاعتمد -٩
إذا كان الحدیث متابعاته في الصحیحین أو حدهم كما هو موضح اإلمام السیوطي  - ١٠  

  المخطوط، لم أحكم على الحدیث، ألنَّه من الواضح أنَّه صحیح. في
  .الحدیث في الغریبة األلفاظ شرحت - ١١
، ثنا) ب( النسخة وفي" ، حدثنا)، "أ( النسخة ففي، النسختین بین بسیطة فروق هناك - ١٢

 مثل عن صفحاً  فضربت، اإلسناد في التحدیث صیغ اختصار على تدلل التي األمور من وغیرها
  .أهم هو بما واعتنیت، الفروق هذه
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 من الصواب وبینت، الحاشیة في الخطأ وضعت)، أ( نسخة في خطأ هناك كان إذا - ١٣
  . النص متن في) ب( نسخة

 خطة  البحث:
  وخاتمة: أربع مباحث،و  ،ینقسم البحث إلى مقدمة

ت والدراساوبواعث اختیاره، وأهداف البحث،  ،أهمیة البحث وتشتمل على المقدمة:  
  .فیه يوطبیعة عمل ،منهج البحث، و السابقة

  التعریف بغزة.: األول مبحثال   
  التعریف باإلمام السیوطي.الثاني:  مبحثال

  ویشمل على ثالث مطالب:
  اسمه، ونسبه، وكنیته. المطلب األول:
  : طلبه للعلم.المطلب الثاني

  وفاته. المطلب الثالث:
  السواد. لبس أحادیث في الفؤاد المبحث الثالث: ثلج

  :خمس مطالبشمل على یو 
  .، ونسبته إلى مؤلفهالتعریف بالمخطوط المطلب األول:
  وصف نسخ المخطوط. المطلب الثاني:
  مصادر المؤلف في هذا الكتاب. المطلب الثالث:
  صور من نسخ المخطوط. المطلب الرابع:

  نسخ المخطوط، وتحقیقه. المطلب الخامس:
  .بالنورة اإلطالء في ورةالمأث : األخباررابعالمبحث ال 
  :خمس مطالبشمل على یو 

  .، ونسبته إلى مؤلفهالتعریف بالمخطوط المطلب األول:
  وصف نسخ المخطوط. المطلب الثاني:
  مصادر المؤلف في هذا الكتاب. المطلب الثالث:
  صور من نسخ المخطوط. المطلب الرابع:
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  نسخ المخطوط، وتحقیقه. المطلب الخامس:
  والتوصیات.، نتائجالها أهم تضمنتالخاتمة: وقد 

  الفهارس العامة:
  فهرس اآلیات القرآنیة.- 
  فهرس األحادیث النبویة.- 
  فهرس اآلثار.- 
  المصادر والمراجع. فهرس- 
  ت. فهرس الموضوعا- 

  واهللا ولي التوفیق.
***  
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  األول مبحثال
  )١(التعریف بغزة

  ، من أقدم مدن العالم. مصرتطل على  ،الشام تقع نهایة بالد صغیرةهي مدینة كنعانیة   
ومعناها من غز فالن بفالن، واغتز به، إذا اختص من بین أصحابه، وقبل بمعنى قويَّ، 

  ومخازن، وكنوز. 
  أقدم من سكنها الكنعانیون، ثم الفلسطینیون.   

، في خالفة أبي بكر tفتحها المسلمون بعد معركة "داثن" بقیادة عمرو بن العاص 
  . tیق الصد

أطلق علیه الفرس باسم: هازاتو، والیهود باسم غزة، والعرب باسم غزة هاشم، نسبة إلى   
، الذي مات فیها وهو راجع بتجارته إلى الحجاز، وهو الجد rهاشم بن عبد المناف جد النبي 

  ، وما زال قبره في الجامع المسمى باسمه في حي الدرج.rالثاني للنبي 
ها كثیرًا قبل اإلسالم، حیث إنَّ القافلة التي هاجمها المسلمون في وكان العرب یردون إلی  

   بدر كانت راجعة من غزة.
إلى هرقل یدعوه إلى اإلسالم. نادى صاحب شرطته وأمره  rوأیضًا لما وصل كتاب النبي 

  أن یبحث عن عرب، فوجد أبو سفیان في غزة.
  ، وغیره من العلماء األجالء.tوبها ولد الشافعي   

***  
   

  
  
  
   

                                                           
 من استعجم ما معجم)، و ١٧٧ ص( المغرب الى المشرق من العالم ودحد)، و ١٧٢/ ١( األرض صورةانظر:  )(١

 المعالم)، و ٥٦٧)، ومعجم بلدان فلسطین (ص ٢٠٣ - ٤/٢٠٢)، ومعجم البلدان (٩٩٧/ ٣( والمواضع البالد اسماء
  ).٢٠٩ ص( والسیرة السنة في األثیرة
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  الثاني مبحثال
  التعریف باإلمام السیوطي 

  
  ویشمل على ثالث مطالب:

  
  اسمه، ونسبه، وكنیته. المطلب األول:

  
  : طلبه للعلم.المطلب الثاني

  
  وفاته. المطلب الثالث:
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  األول المطلب
  )١(وكنیته، ونسبه، اسمه 

د بن سابق الدین بن الفخر جالل الدین عبد الرحمن بن الكمال بن أبي بكر بن محم  
  ، یكنى أبا الفضل. )٢(عثمان الخضیري اُألْسُیوطي

***  
   الثاني المطلب
  )٣(للعلم طلبه

ه)، فقرأ على المشایخ الحدیث ٨٦٤شرع في طلب العلم ابتداء من ربیع األول سنة (  
  والتفسیر واللغة وأصول الفقه والفرائض والحساب والفقه والتاریخ واألدب.

  في طلب العلم داخل مصر وخارجها. ثم رحل  
***  

  الثالث المطلب
  )٤(وفاته

ه)، ٩١١توفى رحمه اهللا في سحر یوم الجمعة التاسع عشر من جمادي األولى، سنة (  
  ودفن في حوش قوصون، خارج القرافة.

***  
  
  
  

                                                           
 - ١/٣٣٥( والقاهرة مصر تاریخ في ةالمحاضر  حسن)، و ٧٠ - ٦٥/ ٤( التاسع القرن ألهل الالمع الضوءانظر:  )(١

  ).٢٣٢ - ٢٢٧/ ١( العاشرة المئة بأعیان السائرة الكواكب)، و ٣٤٤
 الواو، بعد مهملة طاء آخرها في تحت من بنقطتین المنقوطة الیاء وضم المهملة السین وسكون األلف بضم )(٢

  .)٢٥٤/ ١( األنساب بالصعید. األعلى الریف من مصر بدیار بلیدة وهي أسیوط الى النسبة وهذه
 - ١/٣٣٥( والقاهرة مصر تاریخ في المحاضرة حسن)، و ٧٠ - ٦٥/ ٤( التاسع القرن ألهل الالمع الضوءانظر:  )(٣

  ).٢٣٢ - ٢٢٧/ ١( العاشرة المئة بأعیان السائرة الكواكب)، و ٣٤٤
  انظر: المصدر السابق. )(٤
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  الثالثالمبحث 
  السواد لبس أحادیث في الفؤاد ثلج 

  
  ویشمل على خمس مطالب:

  
  ، ونسبته إلى مؤلفه.التعریف بالمخطوط المطلب األول:

  
  وصف نسخ المخطوط. المطلب الثاني:

  
  مصادر المؤلف في هذا الكتاب. المطلب الثالث:

  
  صور من نسخ المخطوط. المطلب الرابع:

  
  نسخ المخطوط، وتحقیقه. المطلب الخامس:
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  المطلب األول
  ، ونسبته إلى مؤلفهمخطوطالتعریف بال 

  :مخطوطلالتعریف با
السواد، حیث بین في هذا  لبس أحادیث في الفؤاد ثلج  - رحمه اهللا تعالى - ألف السیوطي  

  لبس، وألم بالمسألة من جمیع جوانبها.یالبحث من لبس السواد، ومتى 
  : نسبته إلى مؤلفه

، ثابت النسبة إلى مؤلفه جالل الدین السیوطي؛ السواد لبس أحادیث في الفؤاد ثلج كتاب
 جالل، وأیضًا في كتاب )١(الظنون كشفمطبوع ضمن مؤلفه الحاوي للفتاوى. وذكر أیضًا في ألنَّه 
، وكذلك ضمن مؤلفات جالل )٢(اللغوي الدرس في وجهوده وآثاره وحیاته عصره السیوطي الدین

 .)٣(مصر في الحدیث مدرسةالدین السیوطي في كتاب 
***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
٥٢٣/ ١( )(١(.  
  .)٣٩١: ص( )(٢
  .)٨٧: ص( )(٣
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  المطلب الثاني
  وصف نسخ المخطوط 

یسر اهللا لي من هذا الكتاب بعد نسخة مكتبة العباس، أربع نسخ من مكتبة األزهر الشریف 
في مصر، ونحیت منها ثالث نسخ؛ ألنَّ في نسختین بیاض، والخط غیر مفهوم، وأما النسخة 

  الثالثة هي واضحة الخط، ولكن بها أخطاء كثیر لذلك استبعدتها.
  على النحو التالي: وقدمت بالتعریف بالنسختین المختارتین 
  (أ): بالرمز لها ورمزت، الكبیر العمري الجامع مكتبةنسخة  - ١

وهي بخط نسخ جمیل، مقروء، وكتب العنوان بخط أحمر، وكذلك بعض الكلمات لم تكن 
  واضحة مثل كلمة قال. 

تقع النسخة في صفحتین ونصف، في الصفحة األولى أربع وعشرون سطرًا، وفي الصفحة 
وعشرون سطرًا، وفي  السطر اثني عشر كلمة تقریبًا، وأما في النصف صفحة  الثانیة خمس

  مكتوب بها سبع أسطر.
". وفي أخر السواد لبس أحادیث في الفؤاد ثلجكتب العنوان في أول المخطوط: وهو "

  صفحة "إن ولده یلبسون الثیاب". 
مكتبة المرحوم وهذه النسخة ضمن رسائل في المسجد العمري لإلمام السیوطي، وهى من 

  الشیخ علي أبو المواهب الدجاني مفتي یافا سابقًا. 
  هدیة یوسف ضیاء الدجاني.

وقف عن العالمة الفقیه والفهامة النبیه الشیخ علي أفندي أبي المواهب الدجاني المفتي  
بیافا، على أن یكون مقره بمكتبة الجامع الكبیر العمري بمدینة غزة، تحت نظارة محرره الفقیر 
عثمان أبي المحاسن الطباع. المدرس واإلمام الخطیب بالجامع المذكور، تقبل اهللا عنه هذا العمل 
المبرور، وضاعف له ولمن سعى فیه األجور، وذلك في الثامن عشر من شهر جمادي األولى من 

  .       )١() هجریة١٣٥٤سنة (
  نسخة مكتبة األزهر الشریف في مصر، ورمزت لها (ب):  - ٢

  ي بخط رقعة جمیل، مقروء، وكتب العنوان بخط أحمر.وه    
                                                           

  مكتوب في نهایة الرسائل.هذا الكالم  )(١
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، في . وكذلك األخرنصفمقسمة إلى ال ، وأول صفحهصفحات أربعتقع النسخة في 
صفحة التقریبًا، وأما في النصف  عشر كلماتسطرًا، وفي السطر  عشرینالصفحة الواحدة ثالث و 

  ًا سطرًا.األولى بها تسع أسطر، وبنصف صفحة األخیرة یوجد بها خمس عشر 
". وفي أخر السواد  لبس أحادیث في الفؤاد ثلج كتب العنوان في بدایة المخطوط: وهو "

  ".وسلم وصحبه آله وعلى، محمد سیدنا على اهللا وصلى الوكیل ونعم اهللا وحسبنا هللا والحمدصفحة "
  وجعلت نسخة (أ) األصل؛ ألنَّها واضحة وقلیلة األخطاء. 

***  
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  الرابعالمطلب 
  صور من نسخ المخطوط. 

   الكبیر العمري الجامع مكتبة) أ( نسخة فاتحة
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  الكبیر العمري الجامع مكتبة نسخة نهایة

  
 مصر في الشریف األزهر مكتبة) ب( نسخة فاتحة
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  مصر في الشریف األزهر مكتبةنهایة نسخة 

  
***  
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  الخامسالمطلب 
  نسخ المخطوط، وتحقیقه 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
   .)١(فهذا جزء لطیف سمىَّ ثلج الفؤاد في أحادیث لبس السواد أما بعد :  
: حدثنا )٥(وقال ابن أبي شیبة في مصنفه، )٤(عفان ح: حدثنا )٣(في مسنده )٢(أحمد قال  
 )٨(: أخبرنا وكیع بن الجراح، وعفان بن مسلم، كالهما)٧(وقال ابن سعد في الطبقات، )٦(وكیع ح

دخل مكة یوم الفتح وعلیه  rن النبي إالزبیر، عن جابر: " )٩(عن حماد بن سلمة، عن أبي
  .)١٤(، وابن ماجه)١٣(، والنسائي)١٢(، والترمذي)١١(، وأبو داود)١٠(". أخرجه مسلمعمامة سوداء

موسي بن عبیدة، عن عبد اهللا بن دینار، عن  أنباحدثنا عبد اهللا،  :)١٥(وقال ابن أبي شیبة  
  :...)١٦(ابن عمر

                                                           
  المقدمة توجد في نسخة (ب)، دون (أ).  )(١
  في نسخة (ب). قال اإلمام أحمد.  )(٢
  ، بتغیر بعض ألفاظه.)١٧٨/ ٢٣( )(٣
  ال توجد (ح). بنسخة (ب). )(٤
  ، بتغیر بعض ألفاظه.)١٧٨/ ٥( )(٥
  ال توجد (ح). بنسخة (ب).  )(٦
، مرفوعًا عن جابر بن عبد )١٤٠/ ٢(ر، بتغیر بعض ألفاظه، وأیضًا أخرجه ، موقوفًا على أبي الزبی)٤٥٥/ ١( )(٧

  هشام. بن كثیر؛ ولكن ال یوجد في اإلسناد وكیع بن الجراح، بل tاهللا األنصاري 
  توجد بنسخة (ب). وال توجد بنسخة (أ).  )(٨
  نسخة (ب). أم. )(٩

  .)٩٩٠/ ٢( مسلم صحیح )(١٠
  .)٥٤/ ٤( داود أبي سنن )(١١
  .)٢٢٥/ ٤( الترمذي نسن )(١٢
  .)٢٠١/ ٥( النسائي سنن )(١٣
  .)٩٤٢/ ٢( ماجه ابن سنن )(١٤
َبذيموسى بن ع ضعفإسناده ضعیف؛ ل. )١٧٩/ ٥( شیبة أبي ابن مصنف )(١٥ : ص( التهذیب تقریب .بیدة الرَّ

بر بن )، أي بحدیث جا٣/١٩٤. والحدیث صحیح بما قبله، قاله األلباني في كتابه صحیح سنن ابن ماجه ()٥٥٢
  .tعبد اهللا األنصاري 

  . عنها اهللا رضىفي نسخة (ب)،  )(١٦
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  ".سوداء )٢(وعلیه عمامة، یوم الفتح )١(دخل مكة rن النبي إ" 
أنا وكیع بن الجراح،  )٦(عاً : جمی)٥(، وأحمد بن حنبل)٤(، وابن أبي شیبة)٣(وقال ابن سعد  

خطب الناس وعلیه  rن النبي إ، عن جعفر بن عمرو بن حریث، عن أبیه: ")٧(عن ُمَساور الوراق
، وابن )١١(، والنسائي)١٠(، والترمذي في الشمائل)٩(، وأبو داود)٨(". أخرجه مسلمعمامة سوداء

  .)١٢(ماجه
راح، عن سفیان، عن أبي أنا وكیع بن الج :)١٤(، وابن أبي شیبة)١٣(وقال ابن سعد  
  ". سوداء rكانت عمامة رسول اهللا " :قال، عن الحسن )١٥(الفضل

   سمع )١٧(سفیان، عمن أنا عتاب بن زیاد، أنا عبد اهللا بن المبارك، أنا :)١٦(وقال ابن سعد  
  ".سوداء تسمى العقاب، وعمامته سوداء rكانت رایة رسول اهللا یقول: " الحسن

                                                           
   ال توجد مكة بنسخة (ب). )(١
  نسخة (ب)، (شتة). )(٢
  .)٤٥٥/ ١( الكبرى الطبقات )(٣
  ، بتغیر بعض ألفاظه.)١٧٨/ ٥( شیبة أبي ابن مصنف )(٤
  في مسنده). حنبل بن توجد بنسخة (ب)، (أحمد  .)٣٢/ ٣١(مسند أحمد  )(٥
  توجد بنسخة (ب)، وال توجد بنسخة (أ). )(٦
  ال توجد الوراق، بنسخة(ب).  . )(٧
  .)٩٩٠/ ٢( مسلم صحیح )(٨
  .)٥٤/ ٤( داود أبي سنن )(٩

     .)١٠٦: ص( )(١٠
  .)٢١١/ ٨( النسائي سنن )(١١
  .)٣٥١/ ١( ماجه ابن سنن )(١٢
 لي اجتمع إذا كنتري؛ ألن ه قال: ". إسناده صحیح، وال یضر إرسال الحسن البص)٤٥٥/ ١( الكبرى الطبقات )(١٣

  .)٧١: ص( التحصیل جامع". r اهللا رسول إلى وأسندته تركتهم r اهللا رسول أصحاب من نفر أربعة
  .)١٧٨/ ٥( شیبة أبي ابن مصنف )(١٤
  ، سفیان بن أبي الفضل.)٤٥٥/ ١( الكبرى الطبقاتفي  )(١٥
ه رجًال مبهم؛ ألنَّ روایة ابن أبي شیبة في مصنفه . إسناده صحیح، مع أنَّ فی)٤٥٥/ ١( الكبرى الطبقات )(١٦
  .)٤٤٨: ص( التهذیب تقریبوهو ثقة.  الضبي غزوان بن الفضیل، بینت الرجل المبهم وهو أبو الفضل )٦/٥٣٣(

  عن من). (في نسخة (ب)،  )(١٧
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یقال  الجعفي )٢(مولىبن دكین، حدثنا شریك، عن جابر، فضل أنا ال :)١(وقال ابن سعد
  ."من بین یدیه ومن خلفه أرخاها رأیت علیا علیه عمامة سوداء، قد"ال: هرمز ق

  .)٤(: ثنا وكیع، ثنا الحسن بن صالح، عن جابر، به)٣(وقال ابن أبي شیبة
لعنبس عمر بن : أنا وكیع بن الجراح، عن أبي ا)٦(، وابن أبي شیبة)٥(وقال ابن سعد

  ".من خلفه )٨(رأیت على علي بن أبي طالب عمامة سوداء قد أرخاها، عن أبیه قال: ")٧(میمون
: أنا وكیع بن الجراح، عن األعمش، عن ثابت بن )١٠(، وابن أبي شیبة)٩(وقال ابن سعد

  ه ". أخرجرأیت على عليَّ عمامة سوداء، یوم قتل عثمانعبید، عن أبي جعفر األنصاري، قال: "
  .)١١(البیهقي في سننه

: أنا الفضل بن دكین، وهشام أبو الولید الطیالسي، قاال: حدثنا شریك، )١٢(وقال ابن سعد  
، وعلیه ثیاب - عنهما ىرضي اهللا تعال-خطبنا الحسن بن علي عن عاصم، عن أبي رزین، قال: "

  ". سود وعمامة سوداء
  .)١٤(: ثنا شاذان، حدثنا شریك، به)١٣(وقال ابن أبي شیبة

                                                           
  .)١٣٧: ص( التهذیب تقریب. الجعفي جابر. إسناده ضعیف؛ لضعف )٢٩/ ٣( الكبرى الطبقات )(١
  في نسخة (أ). عن. )(٢
  .)١٧٨/ ٥( شیبة أبي ابن مصنف )(٣
  اسقط من (ب). )(٤
 دیوان.إسناده ضعیف؛ لجهالة والد عمرو بن مروان النخعي. )٢٩/ ٣( الكبرى الطبقاتاسقط من (ب).  )(٥

   .)٣٨٤: ص( الضعفاء
  ، بتغیر بعض الفاظه.)١٧٨/ ٥( شیبة أبي ابن مصنف )(٦
  ، عمرو بن مروان.)١٧٨/ ٥( شیبة أبي ابن ، ومصنف)٢٩/ ٣( الكبرى في الطبقات )(٧
  في نسخة (ب) قد أرخي لها. )(٨
  . إسناده صحیح.)٢٩/ ٣( الكبرى الطبقات )(٩

  .)١٧٨/ ٥( شیبة أبي ابن مصنف )(١٠
  .)٣٥٠/ ٣( الكبرى السنن )(١١
 صامل بن محمد قاله، ضعیف إسناده .)٣٠٨/ ١( الخامسة الطبقة -  الصحابة متمم -  الكبرى الطبقات )(١٢

  .)٣٠٨/ ١( الخامسة الطبقة -  الصحابة متمم - الكبرى الطبقات حاشیة في السلمي
  .)١٧٩/ ٥( شیبة أبي ابن مصنف )(١٣
  في نسخة (ب) توجد (به)، وال توجد في نسخة (أ).  )(١٤
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رأیت عبد اهللا بن الزبیر أنبا سعید بن محمد الثقفي، عن رشدین، قال: " :)١(وقال ابن سعد 
  ".، ویرخیها شبرًا أو أقل من شبر)٣(بعمامة سوداء خرقانیة )٢(یعتم

 )٥("رأیت ابن الزبیر: ثنا وكیع، ثنا عاصم بن محمد، عن أبیه، قال: )٤(وقال ابن أبي شیبة  
  ".رخاها من خلفه نحوًا من دراعاعتم بعمامة سوداء قد أ

یونس بن عبد اهللا  )٧(أنبا الفضل بن دكین، أنا قیس بن الربیع، عن :)٦(وقال ابن سعد  
، وعلیه عمامة )٨(أتى أبو موسى األشعري معاویة وهو بالنخیلةالجرمي، عن أشیاخ منهم، قال: "

  ".سوداء، ومعه عصاة سوداء )٩(سوداء، وجبة
أنا وكیع بن الجراح، عن سلمة بن وردان قال:  :)١١(بن أبي شیبةوا ،)١٠(وقال ابن سعد  

  ". ، قد أرخاها من خلفه)١٢(رأیت على أنس بن مالك عمامة سوداء على غیر قلنسوة"
اهللا بن أبي جعفر  )١٤(: قال عبد اهللا بن صالح، عن ابن لهیعة، عن عبد)١٣(قال ابن سعد  
مة حرقانیة، قال: فسألت ابن لهیعة عن رأیت على عبد اهللا بن الحارث بن جزء عماقال: "

  ".الحرقانیة، فقال: السوداء

                                                           
 السلمي املص بن محمدإسناده ضعیف، قاله  .)١٢٥/ ٢( الخامسة الطبقة - الصحابة متمم - الكبرى الطبقات )(١

  .)١٢٥/ ٢( الخامسة الطبقة - الصحابة متمم - في حاشیة الطبقات الكبرى
  في نسخة (ب)، معتم. )(٢
 على أسفل المخطوط  نسخة (أ)، أي سوداء كسیامة. )(٣
  ، دار القبلة. إسناده صحیح.)٥٣٨/ ١٢( شیبة أبي ابن مصنف )(٤
  في نسخة (ب). الزبیر. )(٥
  . إسناده ضعیف؛ ألنَّ فیه رجل مبهم. )١١٣/ ٤( الكبرى الطبقات )(٦
  ال توجد (عن) بنسخة (ب). )(٧
  .)٢٧٨/ ٥( البلدان معجم. الشام سمت على الكوفة قرب وضعوالنخیلة: م في المخطوط (بالنخلیة). )(٨
  .)٣٤٠/ ١( المعاصرة العربیة اللغة معجم. آخر ثوب فوق عادة یلبس األمام مفتوح الكمین واسع للرجل ثوب )(٩

 تقریب .اللیثي وردان بن سلمة، بتغیر بعض ألفاظه. إسناده ضعیف؛ لضعف )١٨/ ٧( الكبرى الطبقات )(١٠
  .)٢٤٨: ص( التهذیب

  شیبة، وال یوجد بنسخة (أ). أبي وابن . یوجد بنسخة (ب))١٧٨/ ٥( شیبة أبي ابن مصنف )(١١
  .)١٨٥٥/ ٣( صرةالمعا العربیة اللغة معجم .واألشكال األنواع مختلف للرأس غطاء )(١٢
  .)٥٩٠/ ١( الكاشف. إسناده ضعیف؛ لضعف ابن لهیعة. )٤٩٧/ ٧( الكبرى الطبقات )(١٣
  ، عبید اهللا.)٤٩٧/ ٧( الكبرى الطبقاتفي  )(١٤
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: ثنا غندر، عن شعبة، عن سماك، عن ملحان بن ثروان، قال: )١(وقال ابن أبي شیبة
  ".رأیت على عمار عمامة سوداء"

أبو الحسین الروذباري، ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن  ا: أن)٣(في سننه )٢(وقال البیهقي
، ثنا آدم بن أبي إیاس، ثنا شعبة، حدثنا سماك بن حرب، اْلَقَالِنِسيُّ ثنا جعفر بن محمد محمویه، 

علینا بالكوفة، وكان یخطبنا كل  )٦(أمیراً  )٥(كان عمار بن یاسریقول: " )٤(سمعت ملحان بن ثروان
  ".جمعة وعلیه عمامة سوداء

 ، حدثنا الحسن بن)٨(حمد بن: أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ، أبو العباس م)٧(وقال البیهقي
  ".عمامة سوداء )١٠(رأیت على ابن عمرقال: " )٩(مكرم، ثنا عثمان بن عمر، أخبرنا أبو لؤلؤة

، عن أبي عیسى، عن أبیه زیاد، عن شیخ یقال )١٢(: حدثنا البكراوي)١١(وقال ابن أبي شیبة
  ".رأیت على أبي الدرداء عمامة سوداءله سالم قال: "

رأیت على البراء "اق بن منصور، ثنا شریك، ثنا حزن الخثعمي قال: ثنا اسح: )١٣(وقال  
  ".عمامة سوداء

  

                                                           
: ص( التهذیب تقریب . إسناده حسن؛ ألنَّ فیه سماك بن حرب صدوق.)١٧٨/ ٥( شیبة أبي ابن مصنف )(١

٢٥٥(.  
  یهقي.یوجد بنسخة (أ)، ابن الب )(٢
  .)٢٥٥: ص( التهذیب تقریب . إسناده حسن؛ ألنَّ فیه سماك بن حرب صدوق.)٣٥٠/ ٣( الكبرى السنن )(٣
  في نسخة (أ) ملحان بن ثوبان. )(٤
  في نسخة (أ) ابن یاسر. )(٥
  توجد في نسخة (ب)، وال توجد في نسخة (أ). )(٦
  .)٥٦٦/ ٤( االعتدال میزان. انظر: لؤلؤة وأب النَّضر ، إسناده ضعیف؛ لجهالة)٣٥٠/ ٣( الكبرى السنن )(٧
  .یعقوب بن محمد العباس أبو ثنا ،)٣٥٠/ ٣( الكبرى لسننفي ا )(٨
  ".یوجد سقط في اإلسناد بنسخة (أ). "أنا أبو عبد اهللا الحافظ، ثنا عثمان، أنا أبو لؤلؤة )(٩

  في نسخة (ب)، ابن عمر رضي اهللا عنهما. )(١٠
  . إسناده ضعیف؛ ألنَّ فیه رجل مبهم.)١٧٩/ ٥( شیبة أبي ابن مصنف )(١١
  .الكرويفي نسخة (أ).   )(١٢
. إسناده ضعیف؛ ألنَّ فیه شریك بن عبد اهللا النخعي یخطأ، ولم یتابعه أحد. )١٧٩/ ٥( شیبة أبي ابن مصنف )(١٣

  .)٢٦٦: ص( التهذیب تقریب



٢٥ 
 

رأیت مخارق، عن عطاء قال: " )٢(عن: ثنا محمد بن عبد اهللا األسدي، عن شریك، )١(وقال  
  ".عمامة سوداء )٣(على عبد الرحمن بن عوف

  ".امة سوداءرأیت على واثلة عمبن یونس قال: " )٥(: ثنا معن، عن حسین)٤(وقال  
: ثنا یحیى بن محمد الحنائي، ثنا طالوت بن عباد، ثنا سالم بن عبد اهللا )٦(وقال الطبراني  

  .)٧("رأیت أنس بن مالك علیه عمامة سوداء الدنوابه ممن خلفهالعتكي قال: "
رأیت سعید : "بن ِنْسطاس قال: أنا عبد اهللا بن مسلمة بن قعنب، ثنا عیثم )٨(وقال ابن سعد  

  ". )٩(المسیب یلبس في الفطر واألضحى عمامة سوداء، ویلبس علیهما برنساابن 
رأیت على الحسن : أنا الفضل بن دكین، ثنا بدر بن عثمان قال: ")١٠(وقال ابن سعد  

  ".البصري عمامة سوداء
رأیت على أبي عبید : ثنا وكیع، ثنا عثمان بن أبي هند قال: ")١١(وقال ابن أبي شیبة  

  .)١٢("عمامة سوداء
  ...)١٣(وقال ابن أبي شیبة  

                                                           
اهللا النخعي یخطأ، ولم یتابعه أحد. . إسناده ضعیف؛ ألنَّ فیه شریك بن عبد )١٧٩/ ٥( شیبة أبي ابن مصنف )(١

  .)٢٦٦: ص( التهذیب تقریب
  في المخوط (بن). وفي نسخة (ب) ال توجد. )(٢
  .t عوف بن الرحمن عبدفي نسخة (ب)،  )(٣
  . إسناده صحیح.)١٧٩/ ٥( شیبة أبي ابن مصنف )(٤
   في نسخة (أ)، (حسان). )(٥
نَّ الطبراني رواه. إسناده ضعیف، لقول الهیثمي في زوائده إ، )١٤٤/ ٥( لم أقف علیه. وأشار الهیثمي في زوائده )(٦
   .ثقات" رجاله وبقیة أعرفه، لم هذا "سالم )١٤٤/ ٥(

  هذا الحدیث ساقط من نسخة (ب). )(٧
ِنْسطاس مجهول الحال. تحریر التقریب  بن . إسناده ضعیف؛ ألنَّ فیه عیثم)١٣٨/ ٥( الكبرى الطبقات )(٨
)٢/٤٤٩.(   

  .)١٩٧/ ١( المعاصرة العربیة اللغة معجم .طویلة قبعة الرأس، غطاء به یتصل بثو  كل )(٩
  ، بتصرف. إسناده صحیح.)١٧٣/ ٧( الكبرى الطبقات )(١٠
  إسناده صحیح. .)١٧٨/ ٥( شیبة أبي ابن مصنف )(١١
  .وكیع ثنا، حدشیبة أبي ابن وقالیوجد سقط في نسخة (ب)، یوجد من هذا الحدیث  )(١٢
  )، حدثنا عثمان ابن أبي شیبة.في نسخة (ب )(١٣
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: ثنا شبابة، عن سلیمان قال: "رأیت الحسن یعتم بعمامة سوداء قد أرخا طرفها )١(في مصنفه 
  خلفه".

"رأیت أبا نضرة یعتم : ثنا شبابة، عن سلیمان بن المغیرة قال: )٢(وقال ابن أبي شیبة  
  بعمامة سوداء قد أرخاها تحت عنقه".

رأیت على ، قال: ")٤(نا وكیع، ثنا مالك بن مغول، عن أبي صخرة: ث)٣(وقال ابن أبي شیبة  
  ".عبد الرحمن بن یزید عمامة سوداء

  .رأیت على األسود عمامة سوداء"" :قالوكیع  : ثنا)٥(شیبة وقال ابن أبي  
: ثنا جریر، عن یعقوب، عن جعفر، عن سعید بن حبیر قال: )٦(شیبة وقال ابن أبي  

  ".)٧(ق فرعون سوداء"كانت عمامة جبریل یوم غر 
***  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  إسناده صحیح. .)١٨٠/ ٥( )(١
  إسناده صحیح. .)١٨٠/ ٥( شیبة أبي ابن مصنف )(٢
  إسناده صحیح. .)١٧٨/ ٥( شیبة أبي ابن مصنف )(٣
  في نسخة (ب)، أبي ضمرة. )(٤
هو إسماعیل بن . وهذا سقط من نسخة (أ)، وأیضًا یوجد سقط في اإلسناد، و )١٧٩/ ٥( شیبة أبي ابن مصنف )(٥

  . إسناده صحیح.)١٧٩/ ٥( شیبة أبي ابن أبي خالد. انظر: مصنف
  إسناده صحیح. .)١٧٨/ ٥( شیبة أبي ابن مصنف )(٦
  ".عمامة كانتیوجد سقط في المتن بنسخة (أ)، حیث یوجد بها " )(٧
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  دةئفا
، عن ، كالهما في دالئل النبوة)٣(، والبیهقي)٢(، وأبو نعیم)١(أخرج ابن عدي في الكامل 
 rوٕاذا معه جبریل وأنا أظنه دحیه الكلبي، فقال: جبریل للنبي rمررت بالنبي قال: " )٤(ابن عباس

   ".الثیاب، وٕان ولده یلبسون الثیاب السود ضعلو  rللنبي
حمد هللا وحسبنا اهللا ونعم الوكیل وصلى اهللا على سیدنا محمد، وعلى آله وصحبه وال

  .)٥(وسلم
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .)٢٧٤/ ١٣( لنهایةوا البدایة، بتصرف. الحدیث منكر من هذا الوجه، قاله ابن كثیر في كتابه )٥٢٩/ ٢( )(١
  لم أقف علیه. )(٢
  ، بتصرف.)٥١٨/ ٦( )(٣
  في نسخة (ب) ابن عباس رضي اهللا عنهما. )(٤
  هذه الخاتمة توجد في نسخة (ب)، وال توجد في نسخة (أ). )(٥
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  المبحث الرابع
  بالنورة اإلطالء في المأثورة األخبار

  
  ویشمل على خمس مطالب:

  
  ، ونسبته إلى مؤلفه.التعریف بالمخطوط المطلب األول:

  
  وصف نسخ المخطوط. المطلب الثاني:

  
  مصادر المؤلف في هذا الكتاب. مطلب الثالث:ال
  

  صور من نسخ المخطوط. المطلب الرابع:
  

  نسخ المخطوط، وتحقیقه. المطلب الخامس:
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  المطلب األول
  ، ونسبته إلى مؤلفهمخطوطالتعریف بال 

  :بالمخطوط التعریف  
ردًا على سؤال،  نورةبال اإلطالء في المأثورة األخبار  - رحمه اهللا تعالى - ألف السیوطي  
 في الواردة األحادیث وهل. ال أم الشارع عن مأثورة سنة هو هل، بالنورة اإلطالء في قولكموهو ما 

  .ال أم ثابتة ذلك
فقد فصل الجواب في هذا الكتاب وأتى باألحادیث التي تحث على اإلطالء بالنورة وأقوال   

بن كثیر في الحكم على األحادیث، وفصل الصحابة والتابعین، وحكم على بعضها وأتي بأقوال ا
  فیها.

ثم أتى باألحادیث التي تنها عن اإلطالء بالنورة، وحكم على أحادیثها، وعلق علیها، وأتى 
  بأقوال العلماء على ذلك.
  : نسبته إلى مؤلفه

، ثابت النسبة إلى مؤلفه جالل الدین السیوطي؛ بالنورة اإلطالء في المأثورة األخبار كتاب
 جالل، وأیضًا في كتاب )١(الظنون كشفه مطبوع ضمن مؤلفه الحاوي للفتاوى. وذكر أیضًا في ألنَّ 

، وكذلك ضمن مؤلفات جالل )٢(اللغوي الدرس في وجهوده وآثاره وحیاته عصره السیوطي الدین
  .)٣(مصر في الحدیث مدرسةالدین السیوطي في كتاب 

***  
  

  
  
  
  

                                                           
٢٩/ ١( )(١(.  
  .)٣٨٢: ص( )(٢
  .)٨٦: ص( )(٣
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  الثاني المطلب
  المخطوط نسخ وصف 

اهللا لي من هذا الكتاب بعد نسخة مكتبة العباس، نسخة المملكة العربیة السعودیة،  یسر
  وقدمت التعریف بهما على النحو التالي:

  ): أ( بالرمز لها ورمزت، الكبیر العمري الجامع مكتبةنسخة  - ١
وهي بخط نسخ جمیل، مقروء، وكتب العنوان بخط أحمر، وكذلك بعض الكلمات مثل 

  ب، وقلت، وغیرها من الكلمات البسیطة.مسئلة، والجوا
تقع النسخة في سبع صفحات ونصف، في الصفحة الواحدة ثالثة وعشرین سطرًا، وفي 

  السطر تسع كلمات تقریبًا، وأما في النصف صفحة مكتوب بها تسعة أسطر.
كتب العنوان على طرف المخطوط: وهو "األخبار المأثورة في اإلطالء بالنورة". وفي أخر 

  ة "تمت األخبار المأثورة في اإلطالء بالنورة". صفح
وهذه النسخة ضمن رسائل في المسجد العمري لإلمام السیوطي، وهى من مكتبة المرحوم 

  الشیخ علي أبو المواهب الدجاني مفتي یافا سابقًا. 
  هدیة یوسف ضیاء الدجاني.

مواهب الدجاني المفتي وقف عن العالمة الفقیه والفهامة النبیه الشیخ علي أفندي أبو ال 
بیافا، على أن یكون مقره بمكتبة الجامع الكبیر العمري بمدینة غزة، تحت نظارة محرره الفقیر 
عثمان أبي المحاسن الطباع المدرس واإلمام الخطیب بالجامع المذكور، تقبل اهللا عنه هذا العمل 

شهر جمادى األولى من  المبرور، وضاعف له ولمن سعى فیه األجور، وذلك في الثامن عشر من
  .       )١() هجریة١٣٥٤سنة (

  نسخة المملكة العربیة السعودیة، ورمزت لها (ب):  - ٢
وهي بخط نسخ جمیل، مقروء، ولكن الخط صغیر، وكتب العنوان بخط أحمر، وكذلك     

  بعض الكلمات مثل مسئلة، والجواب، وقلت، وغیرها من الكلمات البسیطة.
صفحات ونصف، في الصفحة الواحدة ثالث وثالثین سطرًا، وفي  تقع النسخة في ثالث

  سطرًا. اً عشر  أحدكلمه تقریبًا، وأما في النصف صفحة مكتوب بها  اً عشر  خمسالسطر 
                                                           

  هذا الكالم مكتوب في نهایة الرسائل. )(١
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كتب العنوان في بدایة المخطوط: وهو "األخبار المأثورة في اإلطالء بالنورة". وفي أخر 
  صفحة "فذهب الشعر".

  نَّها واضحة وقلیلة األخطاء.وجعلت نسخة (أ) األصل؛ أل  
***  
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  الثالث المطلب
  الكتاب هذا في المؤلف مصادر

  الحمام البن كثیر. بدخول المتعلقة واألحكام اآلداب .١
  للبخاري. الكبیر التاریخ .٢
  .دمشق تاریخ .٣
  حاتم. أبي ابن تفسیر .٤
  الطبري. تفسیر .٥
  المبارك. البن والرقائق الزهد .٦
  ماجه. ابن سنن .٧
  الكبرى للبیهقي. السنن .٨
  منصور. بن سعید سنن .٩

  فتاوى اإلمام النووي. .١٠
  المحیط. القاموس .١١
  الرجال. ضعفاء في الكامل .١٢
  الغرائب، لم أقف علیه. مجمع .١٣
  داود. المراسیل ألبي .١٤
  للخرائطي. األخالق مساوئ .١٥
  مسند مسدد، ولم أقف علیه. .١٦
  .شیبة أبي ابن مصنف .١٧
  الرزاق. عبد مصنف .١٨
  ي.المعجم األوسط للطبران .١٩
  للطبراني. الكبیر المعجم .٢٠
  للفسوي. والتاریخ المعرفة .٢١
  الحدیث، لم أقف علیه. غریب في الملخص .٢٢
  النهایة في غریب الحدیث واألثر البن األثیر. .٢٣
  النهایة. بلوغ الى الهدایة .٢٤

***  
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  الرابع المطلب
  المخطوط نسخ من صور

الكبیر العمري الجامع مكتبة) أ( نسخة فاتحة
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  الكبیر العمري الجامع مكتبة نسخة نهایة
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 السعودیة العربیة المملكة) ب( نسخة فاتحة
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  المملكة العربیة السعودیةنهایة نسخة 

  
***  
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  المطلب الخامس
  نسخ المخطوط، وتحقیقه

  .ال أم الشارع عن مأثورة سنة هو هل ،)١(ورةبالنُّ  اإلطالء في قولكم ما -  مسألة
  ال. أم ثابتة ذلك في الواردة األحادیث وهل 
 ،)٢(بالنورة بعورته بدأ طلى إذا كان r أنه" :ماجه ابن أخرجه الذي سلمة أم كحدیث 

  .)٣("كله جسده وسائر
 فرغ فلما بالنورة،  r اهللا رسول أطلى" :قالت أحمد اإلمام أخرجه الذي عائشة وحدیث 

 عنكم بها یذهب اهللا وٕان وطهور، طیبة فإنها نورةبال علیكم المسلمین معشر یا قال منها
  .)٤("وأشعاركم أوساخكم
 كان" )٥(أنس عن :حاتم أبو أخرجه ما وبین بینه الجمع فما ،ثابت ذلك بأن قلتم فإن 

  .)٦("حلقه شعره كثر فإذا یتنور، ال r اهللا رسول
  .)٨("شيء ذلك في یثبت لم" :فتاویه في )٧(النووي الدین محي الشیخ وقول 

 ،موصولةو  ،ومقطوعة ،وموقوفة ،مرفوعة واآلثار ،األحادیث وردت قد هللا الحمد :الجواب
  .مكروهة غیر مباحة ىفه ،النورة باستعمال ،والتابعین ،والصحابة ،r النبي عن ،ومرسلة

   كحلق ،بها األمر ثبوت إلى )٩(تحتاج السنة ألن ؛توقف محل ؟سنة علیها یطلق وهل 

                                                           
 الشعر إلزالة وتستعمل وغیره زرنیخ من الكلس إلى تضاف أخالط على غلبت ثم الكلس حجر النون بضم )(١

  .)٦٣٠/ ٢( الكبیر الشرح غریب في المنیر المصباح .وتنور
  .بعورته بداء بالنورة بدأ طلى في نسخة (ب). )(٢
  ، بتصرف.)١٢٣٤/ ٢( ماجه ابن سنن )(٣
  لم أقف علیه. )(٤
  .tفي نسخة (ب) أنس  )(٥
. وقال عنه ابن حجر في كتابه )٢٣٦/ ١( الكبرى السننى روایة أبو حاتم. ورواه البیهقي في كتابه لم أقف عل )(٦

  ".  جداً  ضعیف سنده، ")٣٤٤/ ١٠( الباري فتح
  في نسخة (ب)، ال توجد النووي. )(٧
  .)٢٥٨: ص( )(٨
  في نسخة (ب)، یحتاج. )(٩
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 قدف ،السنة على دلیالً  كان وٕان ،r النبي وفعل ،األظفار وقلم ،الشارب وقص ،طاالب ونتف ،العانة
   .)١(ةالسن على لها فعله یدل ال التي العادیة األمور من هذا نإ :یقال

 بأنها توصف ولم فعلها التي المباحات كسائر ،الجواز لبیان ذلك فعل إنما نهإ یقال: وقد
  .سنة

  .االقتداء نم فیه لما سنة إنها یقال: وقد 
 هذا ومحل ،السنة من مرتبة أخف المستحب أن على بناء باالستحباب فیها )٢(یوصف وقد 

 وآت مأجور أنه في ریب فال ذلك قصد إذا أما ،فعله في r النبي اتباع المتنور یقصد مالم كله
  .بسنة

***  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                           
  في نسخة (ب)، السنیة. )(١
  في نسخة (ب)، وقد یقال. )(٢
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  تنور r أنه في الواردة األحادیث ذكر
 بن حماد ثنا ،اهللا عبد بن الرحمن عبد ثنا ،محمد بن علي حدثنا :سننه في ماجه ابن قال

 النبي أن" :عنها اهللا رضي سلمة أم عن ،ثابت أبي بن حبیب عن ،الزماني هاشم أبي عن ،سلمة
r ١("أهله جسده وسائر فطالها، بعورته بدأ أطلى إذا كان(.   

 وعبد ،جید إسناد هذا" :مامالح في ألفه الذي كتابه في كثیر ابن الدین عماد الحافظ قال
  .)٢("أعلم فاهللا هاشم بن مولي سعید أبو أنه األطراف صاحب ذكر هذا اهللا عبد ابن الرحمن

 ،العالء أبي كامل عن ،منصور بن إسحاق عن ،محمد بن علي عن ماجه: ابن رواه ثم 
  .)٣("بیده عانته وولي أطلى، r اهللا رسول "أن :سلمة أم عن ،ثابت أبي بن حبیب عن

 اهللا رسول عن ،ثابت أبي بن حبیب عن ،منصور عن ،الثوري عن :الرزاق عبد رواه وقد 
r  ً٤(مرسال(.  

  .)٥(كثیر ابن كالم انتهى .جید إسناد أیضاً  وهذا 
  .آخر طریق وله قلت: 
 ثناحد ،یزید بن لداخ بن یزید ثناحد ،القنطري حدثنا األخالق: ئمساو  في الخرائطي قال 

 r النبي أن" سلمة: أم عن ثابت، أبي بن حبیب عن كهیل، عن زائدة، أبي نب زكریا بن یحیى
  .)٧("ذلك هو تولى )٦(مراقه بلغ فإذا الرجل، ینوره كان

 سلمة بن سلیمان ثناحد ،الوزان صالح بن إسحاق بن أحمد بكر أبو حدثنا :الخرائطي وقال 
 مولى ثوبان كان" :یقول أللهانيا زیاد بن محمد سمعت :قال ناشرة بن سلیمان ثناحد ،ائزيخبال

                                                           
  ، بتغیر بعض ألفاظه.)١٢٣٤/ ٢( )(١
  لم أقف علیه. )(٢
  .)١٢٣٥/ ٢( ماجه ابن سنن )(٣
  .)٢٩٢/ ١( الرزاق عبد مصنف )(٤
  لم أقف علیه. )(٥
 واألثر الحدیث غریب في النهایة .مرق واحدها جلودها، ترق التي المواضع من تحته فما البطن من سفل ما )(٦
)٢/٢٥٢(.  

  .)١٥٨: ص( التحصیل جامع. سلمة أمعن  ،ثابت أبي بن حبیبف، إلرسال . إسناده ضعی)٣٧١: ص( )(٧



٤٠ 
 

 فقال الحمام، تدخل r اهللا رسول صاحب وأنت فقلت، الحمام یدخل فكان لي جارا r اهللا رسول
  .)١("یتنور وكان الحمام، یدخل r اهللا رسول كان

 ثناحد ،بقیة ثنا ،الحمصي سلمة بن سلیمان عن :تاریخه في سفیان بن یعقوب أخرجه 
  .)٣(به ،)٢(ناشرة بنا

  .)٤(طریقه من :تاریخه في عساكر ابن أخرجهو  
   .كثیر ابن فات الحدیث وهذا 

 بن عمر عن ،بقیة عن ،أیوب بن موسى طریق من :تاریخه في عساكر ابن وأخرجه
 له جعلت خیبر، r اهللا رسول فتح لما" :قال األسقع بن لةثوا عن ،مكحول عن ،الدمشقي سلیمان
 ،الظلة ما )٥(آدم سألت" :أحمد قال". الظلة ولبس لشمس،ا وأصابته وأطلى متكئًا، فأكل مائدة
  .)٧("رأسه إلى بیده وأومأ ،)٦(البرطلة :قال

  .كثیر ابن فات أیضاً  وهذا 
 عن ،دأس أبي بن لیث المشرفي أبي عن ،هشیم ثناحد :سننه في منصور بن سعید وقال

  .)٨("بیده عانته ولى ،أطلى إذا r اهللا رسول كان" :قال إبراهیم عن ،معشر أبي
، المشرفي أبي عن كالهما وشریك ،هشیم عن :المصنف في شیبة أبي ابن )٩(أخرجه

   .)١٠(به

                                                           
 الضعیفة األحادیث سلسلة، قاله األلباني في كتابه جداً  ضعیفالحدیث . )٣٧٠: ص( األخالق مساوئ )(١
)٤/٢٨٤(.  

  في نسخة (ب) سلیمان بن ناشره. )(٢
  .)٤/٢٨٤( الضعیفة األحادیث سلسلةفي كتابه ، قاله األلباني جداً  ضعیفلم أقف علیه في تاریخه. الحدیث  )(٣
  .)١٧٥/ ١١( دمشق تاریخ )(٤
  في نسخة (أ)، أحمد. )(٥
 اللغة تاج على طرف نسخة (ب)، الُبرطلة: بضم الباء الموحدة، قلنسوة وربما تشدد. صحاح. أي الصحاح )(٦

  .)١٦٣٣/ ٤( العربیة وصحاح
  .)٤٣٤/ ١٣( الضعیفة األحادیث سلسلةكتابه . الحدیث موضوع، قاله األلباني في )٧٨/ ٤٥( )(٧
  لم أقف علیه. )(٨
  في نسخة (ب)، وأخرجه. )(٩

١٠٥/ ١( )(١٠(.  



٤١ 
 

  .)١("ماجه ابن أخرجه الذي بالموصول یتقوى مرسل وهو" :كثیر ابن قال
 ،الحنظلي الزبیر بن محمد عن ،العقیلي سنان بن ديفالص ثناحد :منصور بن سعید وقال 

  .)٢("وتنور متكئاً  أكل خیبر، r اهللا رسول افتتح لما" :قال مكحول عن
  . مرسل وهو یذكره لم، و كثیر ابن فات الحدیث هذا قلت: 

 ،زیاد ابن هو الواحد عبد عن ،الجحدري )٣(كاملأبو  حدثنا :المراسیل في داود أبو وقال
 نةالعا بلغ فلما ،r اهللا رسول نور رجال نإ" :كلیب بن زیاد معشر أبي عن ،صالح بن صالح عن
  .)٥(")٤(نفسه r اهللا رسول ونور الرجل، كف

  .)٦(الكبرى سننه في البیهقي أخرجه 
 كل یتنور كان r النبي نإ" :)٧(عمر ابن عن ضعیف: بسند ،عساكر ابن تاریخ وفي 

   .)٨("عشرة خمس كل أظفاره ویقلم شهر،
  .التوقیت ذكر ىوه نفیسة فائدة وفیه كثیر ابن فات الحدیث هذا

***  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  لم أقف علیه. )(١
  لم أقف علیه. )(٢
  في نسخة (أ) كامل. )(٣
  في نسخة (ب)، یوجد سقط من عند فلما بلغ إلى آخره ماعدا نفسه. )(٤
  .)٣٢٨: ص( )(٥
٢٣٦/ ١( )(٦(.  
  .- رضي اهللا عنهما-ب) عن ابن عمر في نسخة ( )(٧
  ، بتغیر بعض ألفاظه.)٢٦٧/ ٥٣( )(٨



٤٢ 
 

  بعدهم فمن الصحابة عن اآلثار رذك
 فأتیت بزعفران، تخلقت ثم یوماً  أطلیت" :قال ،الثقفي مرة بن یعلي عن الطبراني: أخرج

 إني قلت:. یدك على الذي هذا ما فقال: علي، صلي اهللا رسول یا فقلت یدي، فناولته r )١(النبي
 ثم فاغسله، فانطلق قال: ال، ت:قل سریة، ألك قال: ال، قلت: امرأة، ألك فقال: تخلقت، ثم تنورت
  .)٣("علي فصلى  r )٢(النبي أتیت ثم مرات، ثالث فاغتسلت فانطلقت مرات، ثالث اغسله

 ابن عن الصحیح رجال رجاله بسند :)٥(الكبیر في والطبراني ،)٤(مسنده في مسدد وأخرج 
  ".أخرج الحمام احبلص قال حقوه، بلغ فإذا الحمام، صاحب فینوره الحمام یدخل كان نهإ" )٦(عمر

 وكان ،لنا جاراً  ثوبان كان" :قال ،األلهاني زیاد بن محمد عن :سننه في البیهقي وأخرج 
  .)٧("ویتنور الحمام یدخل

 ،یطلي )٨(عمر بنا كان" :قال ،نافع عن ،اللیثي زید بن أسامة طریق من :البیهقي وأخرج 
  .)١٠("هو ولیها سفلته بلغ إذا حتى )٩(أطلیه فیأمرني

   الشام r اهللا رسول وأصحاب ،الدرداء أبو قدم لما" :قال مكحول عن :الخرائطي أخرجو  
  
  

                                                           
  في نسخة (ب) رسول اهللا. )(١
  في نسخة (ب) رسول اهللا. )(٢
، قال الثقفي مرة بن یعلى بن اهللا عبد، بتغیر بعض ألفاظه. إسناده منكر؛ ألنَّ فیه )٢٦٦/ ٢٢( الكبیر المعجم )(٣

، وتفرد هنا )٢٥/ ٢( المجروحین ".روایته في المناكیر لكثرة انفرد إذا بخبره اجاالحتج یعجبني العنه ابن حبان: "
  بالروایة.

  .)٤٦٧/ ٢( الثمانیة المسانید بزوائد العالیة المطالبلم أقف على مسنده. ولكن أورده ابن حجر في كتابه  )(٤
٢٦٦/ ١٢( )(٥(.  
  في نسخة (ب) عن ابن عمر رضي اهللا عنهما. )(٦
 الضعیفة األحادیث سلسلة، قاله األلباني في كتابه جداً  ضعیف، بمعناه. الحدیث )٢٣٦/ ١( كبرىال السنن )(٧
)٤/٢٨٤( .  

  في نسخة (ب)، عبد اهللا بن عمر. )(٨
  في نسخة (ب)، فأطلیه. )(٩

اللَّْیِثّي حسن الحدیث. تحریر التقریب  زید بن أسامة. إسناده حسن؛ ألنَّ فیه )٢٣٧/ ١( الكبرى السنن )(١٠
)١/١١١.(  



٤٣ 
 

  .)١(بالنورة" وأطلوا ،الحمامات دخلوا
 یدخل ال كان )٣(عمر ابن نإ: "نافع عن ،)٢(عمر بن اهللا عبد طریق من :البیهقي وأخرج 

 عنه خرؤ أ أن یأمرني ثم ،منه رظه ما أطلي ویأمرني ،إزاراً  ویلبس ،البیت في یتنور وكان ،الحمام
  . )٤("فرجه فیلي

 طلیتها ثم بالنورة، فطلیتها عائشة "أمرتني قالت: كلثوم أم عن :الرزاق عبد )٥(وأخرج 
  .)٦("بها كانت حصباء من ،قدمها إلى قرنها بین ما أثرها على بالحناء

 حبیب )٧(ن، عكامل عن إسماعیل، بن مالك حدثنا :المصنف في شیبة أبي ابن وقال 
  .)٨("فیه اطلواف ،ومجاهد ،وطاووس ،عطاء الحمام دخل" :قال

  .)١٠("مرة أطلى سالماً  نإ" :)٩(عمر عن ،أسامة أبو وحدثنا 
 بن خالد أن عمر بلغ" وا:قال ،حارثة وأبي ،والربیع ،عثمان أبي عن :عساكر ابن وأخرج 

 ،بخمر تدلكت نكإ )١١(إلیه كتبف ،بخمر معجون عصفر بخبز النورة بعد فتدلك ،الحمام دخل الولید

                                                           
 المدلسین طبقات. إسناده ضعیف؛ ألنَّ فیه تدلیس الولید بن مسلم القرشي. انظر: )٣٧٢: ص( األخالق مساوئ )(١
  ، ولم یصرح بأي روایة بأي صیغة من صیغ السماع. )٥١:ص(

 حفص بن عمر بن اهللا عبدفي نسخة (ب) رضي اهللا عنهما. وهذا خطأ؛ ألنَّه لیس ابن عمر الصحابي بل هو  )(٢
  .)٣١٤: ص( التهذیب تقریب. المدني العمري الرحمن عبد أبو ،الخطاب بن عمر بن عاصم ابن
  في نسخة (ب)، عبد اهللا بن عمر. )(٣
 تقریب. ضعیف ،العمري حفص بن عمر بن اهللا عبدإسناده ضعیف؛ ألنَّ فیه  .)٢٣٧/ ١( الكبرى السنن )(٤

  .)٣١٤: ص( التهذیب
  بد الرزاق.في نسخة (ب) وأخرج عن ع )(٥
 ،الَعْرَزميُّ  اهللا عبید بن محمد، بتغیر بعض ألفاظه. إسناده منكر؛ ألنَّ فیه )٢٩٥/ ١( الرزاق عبد مصنف )(٦

  .)٤٩٤: ص( التهذیب تقریب .متروك
  في نسخة (أ)، بن. )(٧
  ).٣/١٩١، صدوق. تحریر التقریب (التمیمي العالء ابن كامل فیه ألنَّ . إسناده حسن؛ )١٠٥/ ١( )(٨
  في نسخة (ب)، عمر بن حمزة. )(٩

: ص( التهذیب تقریب. إسناده ضعیف؛ ألنَّ فیه عمر بن حمزة، ضعیف. )١٠٥/ ١( شیبة أبي ابن مصنف )(١٠
٤١١(.  

  في نسخة (ب) فكتب إلیه بلغني. )(١١



٤٤ 
 

 أجسامكم تمسوها فال ،شربها حرم كما الخمر مس حرم وقد ،وباطنها الخمر ظاهر حرم قد )١(واهللا
  .)٣(")٢(نجس فإنه

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  في نسخة (ب)، وٕان اهللا. )(١
  في نسخة (ب)، فإنها نجسه. )(٢
، كوفيال إبراهیم بن ُشَعیبض ألفاظه. الحدیث منكر؛ ألنَّ فیه )، بتغیر بع٢٦٥ - ٢٦٤/ ١٦( دمشق تاریخ )(٣
انظر:  ."السلف على تحامل فیه ما وأحادیثه أخباره في ألنَّ  ؛النكرة أحادیثه بعض وفي ،...،المعروف بذلك لیس"

  . )٧/ ٥( الرجال ضعفاء في الكامل



٤٥ 
 

  یتنور لم r أنه في الوارد الحدیث ذكر
 الحسن عن ،هشام عن ،زائدة عن ،علي بن حسین حدثنا :المصنف في شیبة أبي ابن قال

  . )١("یطلون ال وعمر، بكر، وأبو ،r اهللا رسول كان" :قال -  البصري هو - 
   .)٢("فیها تكلم وقد ،الحسن مراسیل من هذا": كثیر ابن قال
  . السابقة باألحادیث معارض هو ثم

 :قتادة عن ،أخبرني من أدرى ما :قال ،المبارك بن اهللا عبد عن :سننه في البیهقي وأخرج
  .)٣("یتنور لم r النبي أن"

 :قتادة عن ،سعید عن ،عطاء بن الوهاب عبد طریق من :المراسیل في داود أبو وأخرج 
  .)٥(")٤(عثمان وال عمر، وال بكر، أبو وال یتنور، لم r النبي أن"

  . منقطع كالهما 
 فإذا یتنور، ال r النبي كان" :قال )٦(أنس عن ،المالئي مسلم طریق من :البیهقي وأخرج

  .)٧("حلقه رهشع كثر
 قتادة یكون أن فیحتمل ،حفظه كان فإن ،الحدیث ضعیف المالئي مسلم" :البیهقي قال 

  .)٨("أنس عن أیضاً  أخذه
   .واحد حدیث أنه إلى األمر فرجع :قلت 

  .ضعیف :أوالً  وهو
  .عدداً  وأكثر سنداً  منه أقوى وهي ،السابقة باألحادیث معارض :وثانیاً  

                                                           
١٠٥/ ١( )(١(.  
   ، بتغیر بعض ألفاظه.)٧٣: ص( الحمام بدخول المتعلقة واألحكام اآلداب )(٢
  .)٢٣٦/ ١( الكبرى السنن )(٣
  هذا الحدیث ساقط من النسخة (ب)، ومتنه مندمج مع الذي فوقه. )(٤
  .)٣٢٨: ص( )(٥
  . tفي نسخة (ب)  )(٦
  .)٢٣٦/ ١( الكبرى السنن )(٧
  .)٢٣٦/ ١( الكبرى السنن )(٨



٤٦ 
 

 على المثبت تقدیم ،التعارض عند األصولیة والقاعدة .ناف وهذا ،مثبتة تلك نإ وثالثًا: 
 وهي ،المؤمنین أمهات من وهي ،الواقعة باشرت اإلثبات روت التي نإ .خصوصاً  النافي
 من وكالهما ،الناس أظهر بین ال ،غالباً  الخلوة في یفعل مما فإنها ؛القضیة بهذه أجدر
  .أجوبة خمسة فهذه. الترجیحات وجوه

 وال یحلق كان وتارة ،یتنور كان فتارة ،األوقات اختالف حسب على أنه وهو :وسادس 
  .یتنور

   ".یتنور كان أنه" عنه طرق من فتقدم )١(عمر ابن عن االختالف هذا مثل روى وقد 
 أبیه عن ،العزیز عبد بن )٢(سكین عن :موثقون رجاله بسند ،الكبیر في الطبراني وأخرج

  . )٤("الجلد ترق النورة إن :فقال .الشعر عنه تحلق وجاریته ،)٣(عمر نب اهللا عبد على دخلت" :قال
  .أوقات في وهذا ،أوقات في هذا ،معاً  األمرین فعل نهإ ،تقدم ما وبین هذا بین فالجمع

  . النعیم من بأنه ؛ویعلله ،التنور یكره كان أنه ،)٥(الخطاب بن عمر عن ثبت نعم 
 ،رجل عن ،األسدي قیس بن محمد عن ،علي نب حبان حدثنا :منصور بن سعید )٦(قال

 افإن ،النعیم من إنها :قال ،تنور أال :له فقیل، بالحدید یستطیب الخطاب بن عمر كان" :قال
  .)٧("كرههان

 أبي بن علي عن ،األسدي قیس بن محمد عن ،وكیع حدثنا :شیبة أبي ابن )٨(وقال 
 من النورة :فقال ،النورة له وذكرت ،الشعر عنه یحلق وكان ،)٩(أهیب رجالً  عمر كان" :قال عائشة
  .)١٠("النعیم

                                                           
  .-رضي اهللا عنهما-وفي نسخة (ب)  )(١
  في نسخة (أ) مسكین. )(٢
  .-رضي اهللا عنهما-وفي نسخة (ب)  )(٣
  ، بتغیر بعض ألفاظه.)٢٦٦/ ١٢( )(٤
  . tفي نسخة (ب)  )(٥
  في نسخة (ب)، وأخرج. )(٦
  لم أقف علیه. إسناده ضعیف؛ ألنَّ به رجل مبهم. )(٧
  في نسخة (ب)، وأخرج. )(٨
  في نسخة (ب)، أهدب. )(٩

  . إسناده صحیح.)١٠٥/ ١( شیبة أبي ابن مصنف )(١٠



٤٧ 
 

  .ذلك من اإلكثار كره إنما أنه على یدل ما عنه روي وقد 
 حدثني ،المنذر بن أرطاة حدثني ،بقیة حدثنا :الزهد كتاب في المبارك بن اهللا عبد قال 

 على والتوطي ،النورة طالء وكثرة ،الحمام وكثرة إیاكم :قال )١(الخطاب بن عمر نإ" :بعضهم
  .)٢("بالمتنعمین لیسوا اهللا عباد فإن ،الفرش

 التنور وهو ،السابق عمر ابن حدیث التوقیت في اعتمد ما وأولى للنزاع، قاطع األثر فهذا 
   .ذلك من أقل في فیكره ،شهر كل

، )٣(الوراق عنبسة بن الحسن بن حماد حدثنا :قال للخرائطي األخالق مساوئ في رأیت ثم
 عن ،ثقة وكان، هاشم بني مولى یعقوب ابن یعني حمید حدثنا، الخطاب بن العزیز بدع حدثنا

 وال اهللا اتقوا الناس أیها" :قال )٤( عباس ابن عن، حازم أبي عن، القاسم عن، فضل بن العباس
 .)٥(قط" نبي أطلى ما فواهللا ،تكذبوا

 من وأصله ،هواه إلى الم ما أي )٦(،قط نبي أطلى ما" :النهایة في األثیر ابن قال لكن 
 أحد إلى عنقه مال اذا ،اطالء الرجال أطلى :یقال طالة واحدتها ،األعناق ىوه الطال میل

  .انتهى .)٧("الشقین
 قط، نبي أطلى "ما :)٨(السالم علیه حدیثه في الحدیث غریب في الملخص صاحب وقال 

  .)٩(جار" ما أي عنقه، أي طالته، مالت ما أي
   قط، نبي أطلى "ما األحادیث: بعض في الغرائب، مجمع في )١٠(الفارسي الغافر عبد وقال 

                                                           
  . tفي نسخة (ب)  )(١
  إسناده ضعیف؛ ألنَّ به رجل مبهم. .)٢٦٣/ ١( )(٢
  في نسخة (ب)، سقط هذا الراوي. )(٣
  في نسخة (ب) رضي اهللا عنهما. )(٤
  .)٢٩٣: ص( التهذیب تقریب. متروك، فضل بن لم أقف علیه. إسناده منكر؛ ألنَّ فیه العباس )(٥
  ط.في نسخة (ب)، یوجد سقط من عند لكن إلى ق )(٦
١٣٧/ ٣( )(٧(.  
  في نسخة (ب)، علیه الصالة والسالم. )(٨
  لم أقف علیه. )(٩

، توفى سنة النَّیسابوريّ  ثُمَّ  الحسین، أبو ،بن أحمد بن محمد بن سعید الغافرعبد الغافر بن محمد بن عبد  )(١٠
  .)٧٠٩/ ٩( اإلسالم تاریخه). ٤٤٨(



٤٨ 
 

   ،للموت عنقه مالت أي الرجل أطلى :یقال ،االنسان عنق میل فیه واألصل ،هوى إلى مال ما أي
  .)٢(")١(غیرهل أو

  .)٣(القاموس صاحب أیضا ذلك مثل وذكر 
***  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  في نسخة (ب)، غیره. )(١
  لم أقف علیه. )(٢
  .)١٣٠٧: ص( المحیط موسالقا )(٣



٤٩ 
 

  خاتمة
 ،)٣(الكبیر في والطبراني ،)٢(الكامل في عدي وابن ،)١(تاریخه في البخاري روى 
 النورة، له صنعت من أول" :r اهللا رسول قال :قال ،)٥(األشعري موسى أبي عن :)٤(واألوسط

  . "داود بن سلیمان الحمام ودخل
ْرحَ  اْدُخِلي َلَها ِقیلَ (" :بلقیس قصة في )٦(عباس ابن عن :حاتم أبي ابن وأخرج  َفَلمَّا الصَّ

ةً  َحِسَبْتهُ  ْتهُ رَأَ   یذهبه: قالوا ،یذهبه ما :سلیمان فقال ،شعراء ىه فإذا ،)٧()ساَقْیها َعنْ  َوَكَشَفتْ  ُلجَّ
  .)٨("النورة له جعلت من أول فهو ،النورة الشیاطین فجعلت ،قبیح ىالموس أثر :قال ى،الموس

   .مثله ،شداد بن اهللا عبد عن :)١٠(شیبة أبي وابن ،)٩(منصور بن سعید وأخرج
  .)١٢(وغیره ،)١١(مجاهد عن طرق وله
 ،أصداف من نورة له صنعوا الشیاطین نإ" :القصة في السدي عن :حاتم أبي ابن وأخرج 

  .)١٣("الشعر فذهب فطلوها
 .)١٤(بالنورةتمت األخبار المأثورة في اإلطالء 

***  

                                                           
  .)٢٢٨/ ٦( الضعیفة األحادیث سلسلة ، قاله األلباني في كتابهجداً  ضعیف ، بجزء منه.)٣٦٢/ ١( )(١
  ، بمعناه.)٤٦٣/ ١( )(٢
  لم أقف علیه. )(٣
١٤٦/ ١( )(٤(.  
  . tفي نسخة (ب)  )(٥
  في نسخة (ب) رضي اهللا عنهما. )(٦
  .٤٤النمل:  )(٧
 أوهام من ولعله ،جداً  غریب منكر: ")١٧٧/ ٦( هتفسیر . قال ابن كثیر في )٢٨٩٤/ ٩( حاتم أبي ابن تفسیر )(٨

  عباس". ابن على السائب بن عطاء
  لم أقف علیه. )(٩

  .عوامة محمد: قیحق، ت)٥٩/ ٢( شیبة أبي ابن مصنف )(١٠
  .)٥٤٤١/ ٨( النهایة بلوغ الى الهدایةانظر:  )(١١
  .)٨٢/ ١٨( الطبري تفسیر : . انظريظِ رَ القُ  كعب بن حمدومنهم م )(١٢
  .)٢٨٩٤/ ٩(حاتم  أبي ابن تفسیر )(١٣
  ال توجد هذه في نسخة (ب). )(١٤
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  الخاتمة
  أوًال: أهم النتائج:  
، باإلطالء بالنورة من جمیع الجوانبو لسواد، لبس ا جمع أحادیث إنَّ اإلمام السیوطي -١  

  ، والصحابة والتابعین، وأفعال العلماء.rحیث أتى بأفعال النبي 
عدد أحادیث التي جمعها اإلمام السیوطي في لبس السواد، ثالث وثالثین حدیثًا، منها  -٢  

،  منها تسعة عشرا ، سبع وثالثین حدیثاً بالنورة اإلطالءخمس أحادیث مرفوعة، والباقي موقوفة. وب
  ، والباقي موقوف.حدیثًا مرفوعاً 

  .rتثبت عن النبي  یتنور، لم ، لمrاألحادیث التي تنص على أنَّه  -٣  
  .بالنورة اإلطالءو  لبس السواد، هذا البحث یؤكد على أهمیة-٤  
  ثانیًا: التوصیات:  

 فلسطین أن یسعوا لنشر تراث فلسطین، من خالل أهل من العلم طلبة وصيأ  
تحقیق المخطوطات المجودة بها، وخوصوًا في هذه األوقات؛ للمحافظة على هویت فلسطین وكید 

  األعداء. 
هذا وأسأل اهللا العلي العظیم القبول والتوفیق والسداد، وصل اللهم وسلم على سیدنا محمد 

  وعلى آله وصحبه ومن واالهم....
***  
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  الفهارس العامة:
  
  یة.فهرس اآلیات القرآن-
  
  فهرس األحادیث النبویة.-
  
  فهرس اآلثار.-
  
  المصادر والمراجع. فهرس-
  
  ت. فهرس الموضوعا-
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  القرآنیة فهرس اآلیات-
  الصفحة  اآلیات

  ٤  َوإِْذ َتَأذََّن َربُُّكْم َلِئْن َشَكْرُتْم َألَِزیَدنَُّكْم َوَلِئْن َكَفْرُتْم ِإنَّ َعذاِبي َلَشِدیدٌ 
ْرحَ  اْدُخِلي اَلهَ  ِقیلَ  ةً  َحِسَبْتهُ  َرَأْتهُ  َفَلمَّا الصَّ   ٤٩  ساَقْیها َعنْ  َوَكَشَفتْ  ُلجَّ

***  
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  فهرس األحادیث النبویة-
  الصفحة  األحادیث

  ٣٧  علیكم المسلمین معشر یا قال منها فرغ فلما بالنورة،  r اهللا رسول أطلى
  ٤٢   رسول یا فقلت یدي، فناولته r النبي یتفأت بزعفران، تخلقت ثم یوماً  أطلیت

  ٢١  خطب الناس وعلیه عمامة سوداء rإن النبي 
  ٢٠  دخل مكة یوم الفتح وعلیه عمامة سوداء rإن النبي 
  ٢١  سوداء یوم الفتح، وعلیه عمامة دخل مكة rإن النبي 

  ٣٩  أهله جسده وسائر فطالها، بعورته بدأ أطلى إذا كان r النبي أن
  ٤١  عشرة خمس كل أظفاره ویقلم شهر، كل یتنور كان r نبيال إن
  ٣٩  مراقه بلغ فإذا الرجل، ینوره كان r النبي أن
  ٤٥  یتنور لم r النبي أن
  ٤٥  عثمان وال عمر، وال بكر، أبو وال یتنور، لم r النبي أن
  ٤١  العانة بلغ فلما ،r اهللا رسول نور رجال إن
  ٣٩  بیده هعانت وولي أطلى، r اهللا رسول أن

  ٤٩  داود بن سلیمان الحمام ودخل النورة، له صنعت من أول
  ٣٧  بالنورة بعورته بدأ طلى إذا كان
  ٤٥  حلقه شعره كثر فإذا یتنور، ال r النبي كان
  ٤٠- ٣٩  الحمام یدخل فكان لي جارا r اهللا رسول مولى ثوبان كان
  ٤٠  بیده عانته ولى أطلى، إذا r اهللا رسول كان
  ٣٧  حلقه شعره كثر فإذا یتنور، ال r اهللا لرسو  كان
  ٤٥  یطلون ال وعمر، بكر، وأبو ،r اهللا رسول كان

  ٢١  سوداء تسمى العقاب، وعمامته سوداء rكانت رایة رسول اهللا 
  ٢١  سوداء rكانت عمامة رسول اهللا 

  ٤١  وتنور متكئاً  أكل خیبر، r اهللا رسول افتتح لما
  ٤٠   وأصابته وأطلى متكئًا، فأكل مائدة له علتج خیبر، r اهللا رسول فتح لما

  ٢٧  وٕاذا معه جبریل وأنا أظنه دحیه الكلبي، فقال: جبریل  rمررت بالنبي 
***  
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  ارفهرس اآلث-
  الصفحة  اآلثار

  ٢٣  أتى أبو موسى األشعري معاویة وهو بالنخیلة، وعلیه عمامة سوداء، وجبة 
  ٤٣   قرنها بین ما أثرها على بالحناء هاطلیت ثم بالنورة، فطلیتها عائشة أمرتني

  ٤٣   إزاراً  ویلبس البیت، في یتنور وكان الحمام، یدخل ال كان عمر ابن إن
  ٤٩  أصداف من نورة له صنعوا الشیاطین إن
  ٤٣  مرة أطلى سالما إن
  ٤٧  النورة طالء وكثرة الحمام، وكثرة إیاكم قال: الخطاب بن عمر إن
  ٤٢  الحمام صاحب نورهفی الحمام یدخل كان إنه
  ٤٧  قط نبي أطلى ما فواهللا تكذبوا، وال اهللا اتقوا الناس أیها
  ٤٤- ٤٣   عصفر بخبز النورة بعد فتدلك الحمام، دخل الولید بن خالد أن عمر بلغ

  ٢٢  ، وعلیه ثیاب سود - عنهما ىرضي اهللا تعال- خطبنا الحسن بن علي 
  ٤٣  فیه فاطلوا ومجاهد، وطاووس، عطاء، الحمام دخل

  ٤٦  الشعر عنه تحلق وجاریته عمر، بن اهللا عبد على دخلت
  ٢٦  رأیت أبا نضرة یعتم بعمامة سوداء قد أرخاها تحت عنقه

  ٢٣  رأیت ابن الزبیر اعتم بعمامة سوداء قد أرخاها من خلفه نحوًا من دراع
  ٢٦  خلفه طرفها أرخا قد سوداء بعمامة یعتم الحسن رأیت

  ٢٥  علیه عمامة سوداء الدنوابه ممن خلفهرأیت أنس بن مالك 
رأیت سعید ابن المسیب یلبس في الفطر واألضحى عمامة سوداء، ویلبس 

  علیهما برنسا
٢٥  

  ٢٣  ، ویرخیها شبرًا أو أقل رأیت عبد اهللا بن الزبیر یعتم بعمامة سوداء خرقانیة
  ٢٤  رأیت على ابن عمر عمامة سوداء
  ٢٤  وداءرأیت على أبي الدرداء عمامة س

  ٢٥  رأیت على أبي عبید عمامة سوداء
  ٢٦  رأیت على األسود عمامة سوداء
  ٢٤  رأیت على البراء عمامة سوداء

  ٢٥  رأیت على الحسن البصري عمامة سوداء
  ٢٣  قد أرخاها من  رأیت على أنس بن مالك عمامة سوداء على غیر قلنسوة،
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  ٢٥  رأیت على عبد الرحمن بن عوف عمامة سوداء
  ٢٦  أیت على عبد الرحمن بن یزید عمامة سوداء".ر 

  ٢٣  رقانیةرأیت على عبد اهللا بن الحارث بن جزء عمامة ح
  ٢٢  رأیت على علي بن أبي طالب عمامة سوداء قد أرخاها من خلفه

  ٢٢  رأیت على عليَّ عمامة سوداء، یوم قتل عثمان
  ٢٤  رأیت على عمار عمامة سوداء

  ٢٥  داءرأیت على واثلة عمامة سو 
  ٢٢  من بین یدیه ومن خلفه أرخاها رأیت علیا علیه عمامة سوداء، قد

ْرحَ  اْدُخِلي َلَها ِقیلَ  بلقیس: قصة في   ٤٩  الصَّ
  ٤٢  هو ولیها سفلته بلغ إذا حتى أطلیه فیأمرني یطلي، عمر ابن كان
  ٤٢  ویتنور الحمام یدخل وكان لنا، جاراً  ثوبان كان

  ٢٤  علینا بالكوفة، وكان یخطبنا كل جمعة وعلیه كان عمار بن یاسر أمیرًا 
  ٤٦  تنور أال له: بالحدید، فقیل یستطیب الخطاب بن عمر كان
  ٤٦  النورة له وذكرت الشعر، عنه یحلق وكان أهیب، رجالً  عمر كان

  ٢٦  كانت عمامة جبریل یوم غرق فرعون سوداء
  ٤٣- ٤٢   وأطلوا الحمامات، الشام دخلوا r اهللا رسول وأصحاب الدرداء، أبو قدم لما

*** 
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  المصادر والمراجع فهرس-
 القرشي كثیر بن عمر بن إسماعیل الفداء الحمام، ألبي بدخول المتعلقة واألحكام اآلداب .١

الریاض،  – للنشر الوطن اهللا، دار جاد بن محمد بن سامي: الدمشقي، المحقق ثم البصري
  م.١٩٩٧-  هـ١٤١٨ األولى،: الطبعة

 المروزي، السمعاني التمیمي منصور بن محمد بن الكریم نساب، ألبي سعد عبداأل .٢
 العثمانیة، المعارف دائرة وغیره، مجلس الیماني المعلمي یحیى بن الرحمن عبد: المحقق
  م. ١٩٦٢ - هـ ١٣٨٢ األولى،: آباد، الطبعة حیدر

الدمشقي،  ثم لبصريا القرشي كثیر بن عمر بن إسماعیل الفداء والنهایة، ألبي البدایة .٣
واإلعالن،  والتوزیع والنشر للطباعة هجر التركي، دار المحسن عبد بن اهللا عبد: تحقیق
  م.٢٠٠٣ -  هـ١٤٢٤: النشر م، سنة ١٩٩٧ -  هـ١٤١٨ األولى،: الطبعة

 بن أحمد بن محمد الدین َواألعالم، ألبي عبد اهللا شمس المشاهیر َوَوفیات اإلسالم تاریخ .٤
اإلسالمي،  الغرب معروف، دار عّواد بشار الدكتور: الذهبي، المحقق ازَقاْیم بن عثمان
  م. ٢٠٠٣ األولى،: الطبعة

: البخاري، الطبعة المغیرة بن إبراهیم بن إسماعیل بن الكبیر، ألبي عبد اهللا محمد التاریخ .٥
  خان. المعید عبد محمد: مراقبة تحت الدكن، طبع – آباد حیدر العثمانیة، المعارف دائرة

: عساكر، المحقق بابن المعروف اهللا هبة بن الحسن بن علي القاسم دمشق، ألبي اریخت .٦
 -  هـ ١٤١٥: النشر والتوزیع، عام والنشر للطباعة الفكر العمروي، دار غرامة بن عمرو

  م. ١٩٩٥
تحریر تقریب التهذیب، لدكتور بشار عواد معروف، والشیخ شعیب األرنؤوط، مؤسسة  .٧

  م.١٩٩٧ -ه١٤١٧لى الرسالة، الطبعة األو 
 محمد بن علي بن أحمد الفضل بالتدلیس، ألبي الموصوفین بمراتب التقدیس أهل تعریف .٨

 – المنار القریوتي، مكتبة عبداهللا بن عاصم. د: العسقالني، المحقق حجر بن أحمد بن
  م.١٩٨٣ -ه١٤٠٣ األولى،: عمان، الطبعة

اآلملي الطبري،  غالب بن ثیرك بن یزید بن جریر بن تفسیر الطبري، ألبي جعفر محمد .٩
  الرسالة. شاكر، مؤسسة محمد أحمد: المحقق
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 ثم البصري القرشي كثیر بن عمر بن إسماعیل الفداء ألبي العظیم، القرآن تفسیر .١٠
 علي محمد منشورات العلمیة، الكتب الدین، دار شمس حسین محمد: الدمشقي، المحقق

  هـ. ١٤١٩ -  األولى: بیروت، الطبعة – بیضون
 المنذر بن إدریس بن محمد بن الرحمن عبد محمد العظیم، ألبي القرآن سیرتف .١١

 نزار الطیب، مكتبة محمد أسعد: حاتم، المحقق أبي ابن الرازي الحنظلي، التمیمي،
  هـ. ١٤١٩ - الثالثة: السعودیة، الطبعة العربیة المملكة -  الباز مصطفى

 حجر بن أحمد نب محمد بن علي بن أحمد الفضل التهذیب، ألبي تقریب .١٢
 - ه ١٤٠٦ األولى،: سوریا، الطبعة – الرشید عوامة، دار محمد: العسقالني، المحقق

  م.١٩٨٦
 كیكلدي بن خلیل الدین المراسیل، ألبي سعید صالح أحكام في التحصیل جامع .١٣

بیروت،  – الكتب السلفي، عالم المجید عبد حمدي: العالئي، المحقق الدمشقي اهللا عبد بن
  م.١٩٨٦ -ه١٤٠٧ انیة،الث: الطبعة

 وهم. r اهللا رسول قبض من في الخامسة الطبقة[ سعد ابن لطبقات المتمم الجزء .١٤
 البصري، بالوالء، الهاشمي منیع بن سعد بن محمد اهللا عبد ، ألبي]األسنان أحداث

 – الصدیق السلمي، مكتبة صامل بن محمد: سعد، تحقیق بابن المعروف البغدادي
  م. ١٩٩٣ -  هـ ١٤١٤ لى،األو : الطائف، الطبعة

 اللغوي، لطاهر الدرس في وجهوده وآثاره وحیاته عصره السیوطي الدین جالل .١٥
  م.١٩٨٩ -  هـ ١٤١٠ األولى،: بیروت، الطبعة – اإلسالمي حمودة، المكتب سلیمان

 الفكر السیوطي، دار بكر أبي بن الرحمن للفتاوي، لجالل الدین عبد الحاوي .١٦
  م. ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤: النشر ان، عاملبن-بیروت والنشر، للطباعة

 الكتاب ومترجم مجهول، محقق: المغرب، المؤلف إلى المشرق من العالم حدود .١٧
  هـ. ١٤٢٣: القاهرة، الطبعة للنشر، الثقافیة الهادي، الدار یوسف السید) : الفارسیة عن(
بكر  أبي بن الرحمن عبد الدین والقاهرة، لجالل مصر تاریخ في المحاضرة حسن .١٨

 البابي عیسى -  العربیة الكتب إحیاء إبراهیم، دار الفضل أبو محمد:  سیوطي، المحققال
  م. ١٩٦٧ - هـ ١٣٨٧ األولى:  مصر، الطبعة – وشركاه الحلبي
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 الُخْسَرْوِجردي موسى بن علي بن الحسین بن أحمد بكر النبوة، ألبي دالئل .١٩
 الریان دار العلمیة، كتبال قلعجي، دار المعطي عبد. د: البیهقي، المحقق الخراساني

  م. ١٩٨٨ -  هـ١٤٠٨ - األولى: للتراث، الطبعة
لین، ألبي عبد اهللا  فیهم وثقات المجهولین من وخلق والمتروكین الضعفاء دیوان .٢٠

 محمد بن حماد: الذهبي، المحقق َقاْیماز بن عثمان بن أحمد بن محمد الدین شمس
  م. ١٩٦٧ - هـ ١٣٨٧ الثانیة،: مكة، الطبعة – الحدیثة النهضة األنصاري، مكتبة

 َما َعَلى َزاِئًدا ُنْسَخِتهِ  ِفي َحمَّادٍ  ْبنُ  ُنَعْیمُ  َرَواهُ  َما« یلیه( المبارك البن والرقائق الزهد .٢١
 المبارك بن اهللا عبد الرحمن عبد ، ألبي) »الزُّْهدِ  ِكَتابِ  ِفي اْلُمَباَركِ  اْبنِ  َعنِ  اْلَمْرَوِزيُّ  َرَواهُ 
 الكتب األعظمي، دار الرحمن حبیب: المْروزي، المحقق ثم التركي ي،الحنظل واضح بن

  بیروت. – العلمیة
 الرحمن عبد األمة، ألبي في السیئ وأثرها والموضوعة الضعیفة األحادیث سلسلة .٢٢

 دار: النشر األلباني، دار األشقودري آدم، بن نجاتي بن نوح الحاج بن الدین، ناصر محمد
  م. ١٩٩٢- هـ ١٤١٢ األولى،: السعودیة، الطبعة العربیة لةالممك -  الریاض المعارف،

 أبیه اسم وماجة القزویني، یزید بن محمد ماجة ماجه، ألبي عبد اهللا ابن ابن سنن .٢٣
 البابي عیسى فیصل -  العربیة الكتب إحیاء الباقي، دار عبد فؤاد محمد: یزید، تحقیق

  الحلبي.
 بن شداد بن بشیر بن إسحاق بن األشعث بن سلیمان داود داود، ألبي أبي سنن .٢٤

 العصریة، الحمید، المكتبة عبد الدین محیي محمد: السِِّجْستاني، المحقق األزدي عمرو
  بیروت. – صیدا

 الضحاك، بن موسى بن َسْورة بن عیسى بن الترمذي، ألبي عیسى محمد سنن .٢٥
: شرالن بیروت، سنة – اإلسالمي الغرب معروف، دار عواد بشار: الترمذي، المحقق

  م. ١٩٩٨
 الُخْسَرْوِجردي موسى بن علي بن الحسین بن أحمد بكر الكبرى، ألبي السنن .٢٦

لبنات،  – بیروت العلمیة، الكتب عطا، دار القادر عبد محمد: الخراساني البیهقي، المحقق
  م. ٢٠٠٣ -  هـ ١٤٢٤ الثالثة،: الطبعة
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النسائي،  ،الخراساني علي بن شعیب بن أحمد الرحمن عبد سنن النسائي، ألبي .٢٧
 الثانیة،: حلب، الطبعة – اإلسالمیة المطبوعات غدة، مكتب أبو الفتاح عبد: تحقیق
  م.١٩٨٦ - ه١٤٠٦

 َسْورة بن عیسى بن المصطفویة، ألبي عیسى، محمد والخصائل المحمدیة الشمائل .٢٨
 التجاریة، الجلیمي، المكتبة عباس بن سید: المحقق الترمذي، الضحاك، بن موسى بن

  م. ١٩٩٣ -  هـ ١٤١٣ األولى،: المكرمة، الطبعة مكة - الباز دأحم مصطفى
 الجوهري حماد بن إسماعیل نصر العربیة، ألبي وصحاح اللغة تاج الصحاح .٢٩

 الرابعة: بیروت، الطبعة – للمالیین العلم عطار، دار الغفور عبد أحمد: الفارابي، تحقیق
  م. ١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧

ین األلباني، مكتبة المعارف لنشر صحیح سنن ابن ماجه، لمحمد ناصر الد .٣٠
والتوزیع، لصاحبها سعد بن عبد  الرحمن الراشد، الریاض، الطبعة األولى للطبعة الجدیدة 

  م.١٩٩٧ - ه١٤١٧
 محمد: النیسابوري، المحقق القشیري الحجاج بن صحیح مسلم، ألبي الحسن مسلم .٣١

  بیروت. – العربي التراث إحیاء الباقي، دار عبد فؤاد
 صادر، دار الموصلي، البغدادي حوقل بن محمد رض، ألبي القاسم،األ صورة .٣٢

  م. ١٩٣٨: النشر بیروت، عام لیدن، أفست
 الرحمن عبد بن محمد الدین التاسع، ألبي الخیر شمس القرن ألهل الالمع الضوء .٣٣

 – الحیاة مكتبة دار السخاوي، منشورات محمد بن عثمان بن بكر أبي بن محمد بن
  بیروت.

 البصري، بالوالء، الهاشمي منیع بن سعد بن محمد اهللا عبد كبرى، ألبيال الطبقات .٣٤
: بیروت، الطبعة – صادر عباس، دار إحسان: سعد، المحقق بابن المعروف البغدادي
  م. ١٩٦٨ األولى،

 بن یحیى الدین محیي زكریا فتاوى اإلمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة" ألبي .٣٥
 محمَّد: وتعِلیق الَعّطار، تحِقیق بن الدِّین َعَالء الشیخ ذهتلمی: النووي، ترتیب شرف
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ار، َدارُ  : لبنان، الطبعة – َبیروت والتوزیع، َوالنشرَ  للطَباَعة اإلسالمیَّة البشائرِ  الحجَّ
  م. ١٩٩٦ -  هـ ١٤١٧ الَسادَسة،

 العسقالني حجر بن علي بن أحمد الفضل ألبي البخاري، صحیح شرح الباري فتح .٣٦
 عبد فؤاد محمد: وأحادیثه وأبوابه كتبه ه، رقم١٣٧٩ بیروت، - المعرفة دار الشافعي،

 تعلیقات الخطیب، علیه الدین محب: طبعه على وأشرف وصححه بإخراجه الباقي، قام
  باز. بن اهللا عبد بن العزیز عبد: العالمة

: الفیروزآبادى، تحقیق یعقوب بن محمد الدین مجد المحیط، ألبي طاهر القاموس .٣٧
 الرسالة العرقُسوسي، مؤسسة نعیم محمد: الرسالة، بإشراف مؤسسة في التراث تحقیق تبمك

  م. ٢٠٠٥ -  هـ ١٤٢٦ الثامنة،: لبنان، الطبعة – بیروت والتوزیع، والنشر للطباعة
 أحمد عادل: الجرجاني، تحقیق عدي بن أحمد الرجال، ألبي ضعفاء في الكامل .٣٨

 العلمیة سنة، الكتب أبو الفتاح عبد: تحقیقه في معوض، شارك محمد علي- الموجود عبد
  م.١٩٩٧هـ١٤١٨ األولى،: لبنان، الطبعة- بیروت - 

 القسطنطیني عبداهللا بن والفنون، لمصطفى الكتب أسامي عن الظنون كشف .٣٩
  م.١٩٩٢ – ه١٤١٣ النشر العلمیة، سنة الكتب الحنفي، دار الرومي

: الغزي، المحقق محمد بن محمد نالدی العاشرة، لنجم المئة بأعیان السائرة الكواكب .٤٠
 -  هـ ١٤١٨ األولى،: لبنان، الطبعة – بیروت العلمیة، الكتب المنصور، دار خلیل

  م. ١٩٩٧
 بن حبان بن والمتروكین، ألبي حاتم محمد والضعفاء المحدثین من المجروحین .٤١

زاید،  براهیمإ محمود: الُبستي، المحقق الدارمي، التمیمي، َمْعبَد، بن معاذ بن حبان بن أحمد
  هـ.١٣٩٦ األولى،: حلب، الطبعة – الوعي دار

 ودار - للتراث الریان الهیثمي، دار بكر أبي بن الفوائد، لعلي ومنبع الزوائد مجمع .٤٢
  ه.١٤٠٧ النشر وبیروت، سنة، القاهرة النشر العربي، مكان الكتاب

 عالمطاب لشئون العامة خلیفة، الهیئة رشاد مصر، لمحمد في الحدیث مدرسة .٤٣
  بالقاهرة. األمیریة
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 عمرو بن شداد بن بشیر بن إسحاق بن األشعث بن سلیمان داود ألبو المراسیل، .٤٤
: بیروت، الطبعة – الرسالة األرناؤوط، مؤسسة شعیب: ، المحقق األزدي السِِّجْستاني

  ه.١٤٠٨ األولى،
 بن سهل بن محمد بن جعفر بن محمد بكر ومذمومها، ألبي األخالق مساوئ .٤٥

 النصر أبو بن مصطفى: علیه وعلق نصوصه وخرج السامري، حققه رائطيالخ شاكر
  م. ١٩٩٣ - هـ ١٤١٣ األولى،: جدة، الطبعة للتوزیع، السوادي الشلبي، مكتبة

 بن هالل بن حنبل بن محمد بن أحمد اهللا عبد حنبل، ألبي بن أحمد اإلمام مسند .٤٦
 بن اهللا عبد د: ون، إشرافوآخر  مرشد، عادل - األرنؤوط شعیب: الشیباني، المحقق أسد
  م. ٢٠٠١ - هـ ١٤٢١ األولى،: الرسالة، الطبعة التركي، مؤسسة المحسن عبد

 علي بن محمد بن أحمد، ألبي العباس الكبیر الشرح غریب في المنیر المصباح .٤٧
 .بیروت – العلمیة المكتبة الحموي، ثم الفیومي

 الكوفي، العبسي شیبة يأب بن محمد بن اهللا عبد بكر مصنف ابن أبي شیبة، ألبو .٤٨
  .عوامة محمد:  القبلة، المحقق دار

 بن إبراهیم بن محمد بن اهللا عبد شیبة، أبي بن بكر مصنف ابن أبي شیبة، ألبي .٤٩
الریاض،  – الرشد الحوت، مكتبة یوسف كمال: العبسي، المحقق خواستي بن عثمان
  ه.١٤٠٩ األولى،: الطبعة

الصنعاني،  الیماني الحمیري نافع بن همام بن الرزاق عبد بكر المصنف، ألبي .٥٠
 اإلسالمي المكتب: من الهند، یطلب - العلمي األعظمي، المجلس الرحمن حبیب: المحقق

  ه.١٤٠٣ الثانیة،: بیروت، الطبعة –
 بن محمد بن علي بن أحمد الفضل الثمانیة، ألبي المسانید بزوائد العالیة المطالب .٥١

 بن محمد اإلمام لجامعة قدمت علمیة رسالة) ١٧: (العسقالني، المحقق حجر بن أحمد
 – الغیث دار العاصمة، الشثري، دار العزیز عبد بن ناصر بن سعد. د: سعود، تنسیق

  هـ.١٤١٩ األولى،: السعودیة، الطبعة
 الدار القلم، ُشرَّاب، دار حسن محمد بن والسیرة، لمحمد السنة في األثیرة المعالم .٥٢

  هـ. ١٤١١ - األولى :بیروت، الطبعة - دمشق - الشامیة
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 الشامي اللخمي مطیر بن أیوب بن أحمد بن األوسط، ألبي القاسم سلیمان المعجم .٥٣
الحسیني،  إبراهیم بن المحسن عبد،  محمد بن اهللا عوض بن طارق: الطبراني، المحقق

 القاهرة. – الحرمین دار
 حموي، دارال الرومي اهللا عبد بن یاقوت الدین البلدان، ألبي عبد اهللا شهاب معجم .٥٤

  م. ١٩٩٥ الثانیة،: بیروت، الطبعة صادر،
 الشامي اللخمي مطیر بن أیوب بن أحمد بن الكبیر، ألبي القاسم سلیمان المعجم .٥٥

القاهرة،  – تیمیة ابن مكتبة: النشر السلفي، دار المجید عبد بن حمدي: الطبراني، المحقق
  الثانیة.: الطبعة

 عمر، بمساعدة الحمید عبد مختار أحمد المعاصرة، لدكتور العربیة اللغة معجم .٥٦
  م. ٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩ األولى،: الكتب، الطبعة عمل، عالم فریق

معجم بلدان فلسطین، لمحمد محمد حسن َشّراب، األهلیة للنشر والتوزیع، المملكة  .٥٧
  .م٢٠٠٠األردنیة الهاشمیة، عمان وسط البلد، خلف مطعم القد، الطبعة العربیة الثانیة، 

 العزیز عبد بن اهللا عبد عبید والمواضع، ألبي البالد أسماء من تعجماس ما معجم .٥٨
  هـ. ١٤٠٣ الثالثة،: بیروت، الطبعة الكتب، األندلسي، عالم البكري محمد بن

 بن أحمد بن محمد الدین الرجال، ألبي عبد اهللا شمس نقد في االعتدال میزان .٥٩
 والنشر، للطباعة المعرفة ارالبجاوي، د محمد علي: الذهبي، تحقیق َقاْیماز بن عثمان
  م. ١٩٦٣ -  هـ ١٣٨٢ األولى،: لبنان، الطبعة – بیروت

 بن محمد بن المبارك الدین واألثر، ألبي السعادات مجد الحدیث غریب في النهایة .٦٠
 بیروت، - العلمیة األثیر، المكتبة ابن الجزري الشیباني الكریم عبد ابن محمد بن محمد

  الطناحي. محمد محمود -  الزاوى أحمد هرطا: م، تحقیق١٩٧٩ - هـ١٣٩٩
 فنون من وجمل وأحكامه، وتفسیره، القرآن معاني علم في النهایة بلوغ إلى الهدایة .٦١

 ثم القیرواني القیسي مختار بن محمد بن َحّموش طالب أبي بن مكي محمد علومه، ألبي
 والبحث العلیا اتالدراس بكلیة جامعیة رسائل مجموعة: المالكي، المحقق القرطبي األندلسي

 والسنة الكتاب بحوث البوشیخي، مجموعة الشاهد: د. أ بإشراف الشارقة، جامعة -  العلمي
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 -  هـ ١٤٢٩ األولى،: الشارقة، الطبعة جامعة - اإلسالمیة والدراسات الشریعة كلیة - 
  م. ٢٠٠٨

***  
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 فهرس الموضوعات-
 الصفحة الموضوعات

 ٣ اهداء
 ٤ شكٌر وتقدیرٌ 

 ٥ ُمَقدِّمة
 ٥ أهمیة البحث وبواعث اختیاره

 ٥ أهداف البحث
 ٦ الدراسات السابقة

 ٦ منهج البحث، وطبیعة عملي فیه
 ٧ خطة  البحث

 ٩ المبحث األول: التعریف بغزة
 ١٠ المبحث الثاني: التعریف باإلمام السیوطي

 ١١ المطلب األول: اسمه، ونسبه، وكنیته
 ١١ المطلب الثاني: طلبه للعلم

 ١١ المطلب الثالث: وفاته
 ١٢ المبحث الثالث: ثلج الفؤاد في أحادیث لبس السواد

 ١٣ المطلب األول: التعریف بالمخطوط، ونسبته إلى مؤلفه
 ١٤ المطلب الثاني: وصف نسخ المخطوط

 ١٦ المطلب الثالث: مصادر المؤلف في هذا الكتاب
 ٢٠ المطلب الخامس: نسخ المخطوط، وتحقیقه

 ٢٧ فائدة
 ٢٨ المبحث الرابع: األخبار المأثورة في اإلطالء بالنورة

 ٢٩ المطلب األول: التعریف بالمخطوط، ونسبته إلى مؤلفه
 ٣٠ المطلب الثاني: وصف نسخ المخطوط

 ٣٢ المطلب الثالث: مصادر المؤلف في هذا الكتاب
 ٣٣ المطلب الرابع: صور من نسخ المخطوط

 ٣٧ المطلب الخامس: نسخ المخطوط، وتحقیقه
 ٣٩ تنور rذكر األحادیث الواردة في أنه 



٦٥ 
 

 ٤٢ ذكر اآلثار عن الصحابة فمن بعدهم
 ٤٥ لم یتنور rذكر الحدیث الوارد في أنه 

 ٤٩ خاتمة
 ٥٠ الخاتمة

 ٥٠ أوًال: أهم النتائج
 ٥٠ ثانیًا: التوصیات
 ٥١ الفهارس العامة

 ٥٢ فهرس اآلیات القرآنیة
 ٥٣ فهرس األحادیث النبویة

 ٥٤ فهرس اآلثار
 ٥٦ فهرس المصادر والمراجع

 ٦٤ فهرس الموضوعات
***  

  




