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  :الملخص
وخصالھ في  كتابھ  جمع اإلمام الترمذي األحادیث التي تصف شمائل النبي 

الشمائل، والذي یُعد من أجّل المصنفات وأنفعھا في بابھا، واألمر الذي زاد الكتاب حالوة 
وجماال ومتعة؛ تعقیبات المؤلف الحدیثیة التي  إن دلّت على شيء فإنھا تدل على رسوخ قدمھ 

  .في صناعة نقد األحادیث وبیان عللھا وأخطاء رواتھا
مجموعة من الفوائد الحدیثیة الدقیقة المتعلقة بعلمي الروایة  وقد حوت ھذه التعقیبات

والدرایة، حیث إن كل فائدة منھا تصلح أن تُكتب حولھا بحوث ودراسات جد مھمة لطالب 
  .علم الحدیث النبوي الشریف

وفي ھذه الدراسة عمدت إلى جمع ھذه التعقیبات التي بلغت واحدا وعشرین تعقیبا ثم 
  .ة نقدیة حدیثیة وفق المنھج المعمول بھ ثم رتبتھا تحت مبحثین أساسیینقمت بدراستھا دراس

  .الفوائد؛ الحدیثیة؛ الشمائل؛ المحمدیة: الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

Imam Al-Tirmidhi collected the hadiths that describe the 
qualities of the prophet (peace and blessing of Allah be upon him) and 
his qualities in his book “Al-shama’il” which is considered one of the 
greatest and most useful in its field (door). And the fun and modern 
comments of the author increased the beauty and the sweetness of the 
book, and that shows the firm foot of Imam Al-Tirmidhi in the 
industry of making criticism of the talk and stating the faults and the 
errors of its narrators. These comments may contain a range of 
modern and accurate benefits related to the science of knowledge and 
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know-how, and each of these benefits can be used to write about 
research and studies that are very important for the students of hadith. 
And in this study, I tried to collect these comments, which amounted 
to twenty –one comment and then  I studied them through a recent 
critical study according to the established method and then I arranged 
them under two main subjects. 
Key words: interest, Hadith, benefits, Mustafouriyah. 

  : مقّدمة
الحمد � رب العالمین والصالة والسالم على أفضل األنبیاء 
والمرسلین، سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین ومن تبعھم بإحسان إلى یوم 

  : الدین؛ أما بعد
یُعد اإلمام الترمذي من المحدثین النقاد الذین ساھموا في الحفاظ على السنة 

لمي الذي نثر فیھ عصارة سنوات النبویة والذب عنھا، وذلك من خالل تراثھ الع
الذي " الجامع الصحیح"كثیرة من السعي في طلب العلم؛ خاصة كتابھ الماتع 

" الشمائل المحمدیة"تمیز بھ عن غیره من كتب السنة بمنھجھ الفرید، وكتابھ 
ومكارم أخالقھ  الذي یُعد من أھم مصادر السیرة التي نقلت لنا شمائلھ 

ھ ومع أھلھ وأصحابھ بطریقة جعلتھ یتصدر كل الكتب وخصالھ الشریفة مع خالق
، وقد خدمھ العلماء خدمة جلیلة التي تناولت ھذا الجانب الشریف من حیاتھ 

بین شارح لمتنھ ومختصرا ألسانیده، وبین مترجم لرجالھ وناِظٍم لھا، وبین 
وقد كانت عادة العلماء وطریقتھم في كتابة ... مترجم لھا إلى لغات أخرى

یرة النبویة أو كتابة الشمائل ھي جمع الروایات والنصوص فقط، وقد سار الس
الترمذي كغیره من العلماء على ذلك ولكنھ تفّرد بمنھج ممیز؛ حیث أحسن 
ترتیب األبواب وترتیب األحادیث تحتھا،  إال أنھ رحمھ هللا غلب علیھ طبعھ 

ة توحي بسعة فعّقب على بعض النصوص تعقیبات جّد دقیق  النقدي للمرویات،
دائرة حفظھ وقوة ذاكرتھ في التمییز بین الروایات ومقابلة بعضھا ببعض 
وكشف عللھا، وبیان أخطاء رواتھا، وھو الصنیع الذي جعل كتابھ ینال ھذه 
المكانة العالیة بین بقیة كتب الشمائل، وقد رأیت أن تحظى ھذه التعقیبات 

رت تتبعھا بالجمع والدراسة نظرا بالعنایة لما فیھا من الفوائد والفرائد، فآث
ألھمیتھا، وقْصد تجلیة الغموض عنھا، كونھا تمثل جانبا من جوانب الصناعة 
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الحدیثیة عنده؛ سیما أن اإلمام الترمذي لم یوردھا في الجامع الصحیح رغم 
  .  تخریجھ لبعض أحادیثھا

الفوائد الحدیثیة في الشمائل المحمدیة : وقد عنونت ھذا البحث بـ
مقدمة ومبحثین وخاتمة؛ وفق الخطة : وقسمتھ إلىلخصائل المصطفویة وا

  : التالیة
ضمنتھا تمھیدا حول اإلمام الترمذي ومكانة كتاب الشمائل وعنوان : مقدمة

  .البحث وخطتھ
  . جعلتھ للفوائد اإلسنادیة في خمسة مطالب: المبحث األول

من الصحابة  بیان من اختلف في اسمھ وصحبتھ والوحدان: المطلب األول
  .رضي هللا عنھم
التنبیھ على اختالف أسماء الرواة وكناھم والتمییز بین أسمائھم : المطلب الثاني

  .المختلفة
  .التنبیھ على الرواة المجھولین والمختلف في نسبتھم: المطلب الثالث
  .بیان العلة الواقعة في السند ونوعھا: المطلب الرابع

  .جة الحدیثالتنبیھ على در: المطلب الخامس
  . جعلتھ للفوائد المتنیة في ثالثة مطالب: المبحث الثاني
  .بیان غریب ألفاظ الحدیث الشریف: المطلب األول
  .التنبیھ على آراء الفقھاء والمجتھدین في المسألة الفقھیة: المطلب الثاني
  .بیان نوع العلة الواقعة في المتن: المطلب الثالث

  .بعض المقترحاتضمنتھا أھم النتائج و: خاتمة
  مشكلة البحث 

تكمن مشكلة البحث في ورود تعقیبات من اإلمام الترمذي على بعض 
األحادیث النبویة، والتي یعتریھا الغموض من جوانب عدة، وقد وجدت أن ھذه 
التعقیبات تتضمن فوائد مھمة ودقیقة ال تظھر أھمیتھا إال بعد جمعھا ودراستھا 

ز جانب مھم من جوانب منھج اإلمام وكشف الغموض من حولھا، إلبرا
  . الترمذي في الصناعة الحدیثیة، ولبیان مدى القیمة العلمیة لھذه الفوائد

  : ولھذا یمكن صیاغة مشكلة البحث في التساؤل التالي
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ما أبرز معالم منھج اإلمام الترمذي في الصناعة الحدیثیة من خالل ھذه  -
  التعقیبات؟ 
  : یرمي ھذا البحث إلى تحقیق جملة من األھداف والغایات منھا: أھداف البحث

استقراء تام ألحادیث كتاب الشمائل المحمدیة والخصائل المصطفویة  -
 .لإلمام الترمذي والوقوف على جانب من جوانب حیاة النبي 

جمع ھذه التعقیبات ودراستھا دراسة نقدیة حدیثیة وتسلیط الضوء على  -
مام الترمذي في التعامل مع األحادیث تصحیحا جانب مھم من منھج اإل

 .  وتضعیفا
إیراد بعض أقوال وآراء األئمة النقاد المتقدمین منھم والمتأخرین  -

 .وكذلك المعاصرین، وإجراء مقارنة بین آراء ھؤالء العلماء
  :ینتھج البحث عدة مناھج علمیة منھا: منھج البحث

الشمائل وكل شروحھ وذلك بقراءة كتاب : المنھج االستقرائي
  .ومختصراتھ وكل كتاب خدمھ؛ بغیة جمع تلك الفوائد والفرائد لتیسیر دراستھا

وذلك بتحلیل وتفكیك عبارات اإلمام الترمذي ومحاولة فھم : المنھج التحلیلي
المراد منھا،  والكشف عن دالالتھا وصوال إلى بعض قواعده في النقد ومنھجھ 

  .في ذلك
باعتباره من نقاد  - لك بمقارنة آراء اإلمام الترمذيو ذ: المنھج المقارن

  .مع آراء نقاد العصور المتأخرة - عصر الروایة
  : الدراسات السابقة

في حدود علمي لم أقف على دراسة أو بحث تناول ھذه التعقیبات وجمع 
الفوائد منھا عدا بعض اإلشارات القلیلة التي أشار إلیھا بعض الشّراح الذین 

  .اب الشمائل بالشرح والتحلیلتناولوا  كت
  .مدخل إلى مصطلحات البحث والتعریف بھا: تمھید

الفائدة ما أفاد هللا تعالى العبد من خیر یستفیده، : قال ابن منظور: الفوائد
  .)1(ویستحدثھ

: والحدیث في ُعرف المحدثین ھو. نسبة إلى حدیث النبي : الحدیثیة
  .)2(من قول، أو فعل، أو تقریر، أو صفة ما أضیف إلى النبي 
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  : تعریف الشمائل لغة
جاء معنى الشمائل في معاجم اللغة العربیة بمعنى الَخلق والُخلق، قال 

ُجل وجمعھا َشمائل، وقال لبید: ابن منظور مال َخلِیقة الرَّ   :والشِّ
لُوھا من ِشمالي   ھُُم قَْوِمي وقد أَْنَكْرُت منھم     َشمائَل بُدِّ

وإِنَّھا لَحَسنةُ الشَّمائل ورُجل َكریم الشَّمائل أَي في أَخالقھ ومخالطتِھ 
ویقال فالن َمْشُمول الَخالئق أَي َكریم األَخالق أُِخذ من الماء الذي ھَبَّْت بھ 

َدْتھ   .)3(الشَّماُل فبرَّ
  

  تعریف الشمائل اصطالحا 
َمائِل شمیلة كالشمائم جمع  الخصائل الحمیدة والطبائع اْلَحَسنَة؛ جمع: الشَّ

مِّ یُقَال . شمیمة والكرائم جمع َكِریَمة َوقیل جمع شمال بِاْلَكْسِر َوھَُو اْلخلق بِالضَّ
َمائِل مِّ َوُسُكون الثَّانِي السجیة والطبیعة َوھَُو . فَالن كریم الشَّ والخلق بِالضَّ

َفاِت اْلبَاِطنَة   .)4(ُمْختَّص بِالصِّ
المراد : والشمائل: " وعرفھا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر بقولھ

فالن : بھا خصال اإلنسان، وأوصافھ، وِخاللھ، وأخالقھ، وآدابھ ونحو ذلك، یقال
كریم الشَّمائل، أي كریم األخالق، : حسُن الشَّمائل، أي حسن األخالق، ویقال

 من أھل العلم أوصاف النبي وغیره  -رحمھ هللا  -ولھذا سمَّى اإلمام الترمذي 
 .)5("الشَّمائل"وأخالقھ وآدابھ وما یتعلق بھ بـ

  .نسبة للنبي محمد  :المحمدیة
َوفِي . بَِضم األول َوُسُكون الثَّانِي الّشْعر الملفوف: مفردھا اْلخْصلَة: الخصائل

َوِھي ) وعادتخوى (والخصلة بِاْلفَْتح . اْلقَاُموس الّشْعر اْلُمْجتَمع جمعھَا اْلِخَصال
  .)6(أَعم من أَن یكون َحَسنَة وقبیحة َوَجمعھَا الخصائل

  . نسبة للمصطفى : المصطفویة
  الفوائد اإلسنادیة : المبحث األول

تضمن ھذا المبحث بعض الفوائد المتعلقة بالسند، وھي موزعة على 
  : أربعة مطالب على النحو اآلتي

وصحبتھ والوحدان من الصحابة بیان من اختلف في اسمھ : المطلب األول
  .رضي هللا عنھم
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إن معرفة الصحابة علم مھم من علوم الحدیث النبوي الشریف، ألّف فیھ 
العلماء البحوث والتآلیف الكثیرة ولھ فوائد عظیمة أھمھا معرفة المتصل من 
المرسل، واإلمام الترمذي واحد من ھؤالء العلماء الذین تكلموا وبیّنوا أحوال 

حابة الذین دار الخالف حول صحبتھم أو اسمھم أو أكثرھم حدیثا بعض الص
  : وذلك من خالل تعلیقاتھ على بعض األحادیث، ومن األمثلة على ذلك...أو

  .بیان من اختلف في اسمھ وصحبتھ: الفرع األول
ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َمِنیعٍ قَالَ : قال الترمذي/ 1 ثَنَا َعْبُد َحدَّ : َحدَّثَنَا ھَُشْیٌم قَالَ : َحدَّ

ِ : أَْخبََرِني أَبُو ِرْمَثةَ قَالَ : اْلَملِِك ْبُن ُعَمْیٍر، َعِن إِیَاِد ْبِن لَِقیٍط قَالَ  أَتَْیُت َرُسوَل هللاَّ
  ََال یَْجنِي َعلَْیَك، «: نََعْم أَْشھَُد بِِھ، قَالَ : فَقُْلتُ » اْبنَُك ھََذا؟«: َمَع اْبٍن لِي، فَقَال

ْیَب أَْحَمَر، قَاَل أَبُو ِعیَسى: قَالَ » ھِ َوَال تَْجنِي َعلَیْ  : َوأَبُو ِرْمثَةَ اْسُمھُ : َوَرأَْیُت الشَّ
 ).7("ِرفَاَعةُ ْبُن یَْثِربِيٍّ التَّْیِميُّ 

وأبو رمثة صحابي اختلف في اسمھ اختالفا كبیرا، قال الحافظ ابن 
ُعمارة بن یَْثربي، : عكسھ، ویقال: قیل اسمھ ِرفاعة بن یَْثربي، ویقال: حجر
، قال ابن سعد: َخشخاش: جندب، وقیل: حیَّان بن َوْھب، وقیل: ویقال : صحابيٌّ

ة بن یثربي متابعا والذي رجحھ الترمذي ھو أن اسمھ رفاع. )8(مات بإفریقیة 
في ذلك شیخھ البخاري و كذا اإلمام أحمد، وممن رجح ذلك من المعاصرین 
الشیخ أحمد شاكر بعد أن تتبع أقوال العلماء فجعل بعضھا خطأ وبعضھا 

فالراجح الصحیح عندنا، ھو الذي جزم بھ اِإلمام أحمد،  قال : مرجوحة؛ فقال
وھو الذي جزم ". رفاعة بن یثربي: ةاسم أبي رمث: قال أبي: "عبد هللا بن أحمد

  .)9(رفاعة بن یثربي أبو رمثة: "بھ البخاري في الكبیر، قال
ُد ْبُن أَبَاَن، قَاَال : قال الترمذي/ 2 ُد ْبُن بَشَّاٍر َوُمَحمَّ َثنَا ُمَحمَّ َثنَا ُمَعاُذ ْبُن : َحدَّ َحدَّ

أَنَّ النَّبِيَّ « َسِن، َعْن َدْغفَِل ْبِن َحْنظَلَةَ َحدَّثَنِي أَبِي َعْن قَتَاَدةَ، َعِن اْلحَ : ِھَشاٍم، قَالَ 
  قُبَِض َوھَُو اْبُن َخْمسٍ َوِستِّیَن« . 

، َوَكاَن فِي َزَمِن َوَدْغفٌَل َال نَْعِرُف لَھُ َسَماًعا ِمَن النَّبِيِّ : قَاَل أَبُو ِعیَسى
 .)10(َرُجًال  النَّبِيِّ 

بغین معجمة -وَدْغفَل . نظلةكذلك ممن اختلف في صحبتھ؛ دغفل بن ح
بن عبدة بن عبد هللا بن ربیعة بن ابن حنظلة بن زید بن عبدة  -وفاء وزن جعفر

لھ صحبة، قال نوح بن : یقال. عمرو بن شیبان بن ذھل الشیباني الذھلي النسابة



  الفوائد الحدیثیة في الشمائل المحمدیة والخصائل المصطفویة                
  

 

  

 199                                                                                                   مجلة اإلحیاء

دغفل النسابة، وقال في : حبیب القومسي فیمن نزل البصرة من الصحابة
 . )11(في صحبتھ نظر: وقال الباوردي لنبي إنھ رأى  ا: یقال: موضع

حدثنا عبد الرحمن، أنا حرب بن : ووافقھ على ذلك ابن أبي حاتم فقال
دغفل بن حنظلة، : قلت ألحمد بن حنبل: إسماعیل الكرماني فیما كتب إلي، قال

  )12(یعني ال یعرف، لھ صحبة أم ال ؟: قال أبو محمد. ما أعرفھ: لھ صحبة ؟ قال
دغفل بن حنظلة لھ صحبة؟ : قلت ألبي عبد هللا: وقال أبو بكر األثرم

  .)13(ال، من أین لھ صحبة؟ كان صاحب نسب : قال
  .) )14ولیس بصحیح أنھ سمع من النبي : قال عمرو بن علي الفالس

وقال أبو الحسن بن البراء، : بل وعّده ابن المدیني من المجھولین فقال
روى عنھم الحسن من المجھولین، فذكرھم، وذكر الذین : عن علي بن المدیني

  .)15(منھم دغفل بن حنظلة 
وال یُعرف سماع الحسن من دغفل، وال یعرف لدغفل : قال البخاري

َوھَُو اْبُن  تُُوفِّي النَّبِيُّ : وقَاَل اْبن َعبَّاٍس وَعائَِشةُ َوُمَعاِویَةُ ، إدراك النبي 
  .)16(ثَالٍث َوِستِّیَن، َوھََذا أََصحُّ 

  
  .بیان الوحدان من الصحابة رضي هللا عنھم: الفرع الثاني

ثَنَا قُتَْیبَةُ، قَالَ : قال الترمذي/ 1 َحدَّثَنَا َخلَُف ْبُن َخِلیفَةَ، َعْن أَبِي َمالٍِك : َحدَّ
، َعْن أَبِیِھ  َمْن َرآنِي فِي : قَاَل َرُسوُل هللاِ : قَالَ  - رضي هللا عنھ  -األَْشَجِعيِّ

 .َفقَْد َرآنِي اْلَمنَامِ 
َسْعُد ْبُن طَاِرِق ْبِن أَْشیََم، َوطَاِرُق ْبُن : َوأَبُو َمالٍِك ھََذا ھُوَ : قَاَل أَبُو ِعیَسى

 .أََحاِدیثَ  َوقَْد َرَوى َعِن النَّبِيِّ . أَْشیََم ھَُو ِمْن أَْصَحاِب النَّبِيِّ 
َرأَْیُت َعْمَرو ْبَن : قَاَل َخلَُف ْبُن َخلِیفَةَ : وَسِمْعُت َعلِيَّ ْبَن ُحْجٍر َیقُولُ 

  .)17(َوأَنَا ُغالٌَم َصِغیرٌ  َصاِحَب النَِّبيِّ  -رضي هللا عنھ  -ُحَرْیٍث 
  .أما ھذا الحدیث فقد نبھ الترمذي على صحبة طارق بن أشیم

شیم، أبو مالك، األشجعي، سعد بن طارق بن أ: أبو مالك األشجعي ھو
طارق بن أشیم بن مسعود : وطارق بن أشیم ھو )18(ثقة : قال ابن حجر. الكوفي

، وعن النبي : روى عن لھ صحبةاألشجعي، والد أبي مالك، سعد بن طارق، 
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" ابنھ أبو مالك األشجعي، روى لھ البخاري في : روى عنھ. الخلفاء األربعة
  .)19(والباقون، سوى أبي داود " األدب 

، وابن )21(، و البخاري)20(ومن قال بصحبتھ أیضا أبو حاتم الرازي 
واإلمام الترمذي من خالل تعلیقھ على ھذا الحدیث،  )23(والذھبي )22(حبان

  .)24(والحافظ ابن حجر
وأغرب الخطیب : ونفى ذلك أیضا الخطیب البغدادي؛ قال ابن حجر

فقال في كتاب القنوت في صحبتھ نظر، وما أدري نظر فیھ بعد ھذا التصریح 
قال لعلھ رأى ما أخرجھ ابن منده من طریق أبي الولید عن القاسم بن معن، 

ال، وھذا نفي : قالوا ؟أسمع أبوھم من النبي : سألت آل أبي مالك األشجعي
یقدم علیھ من أثبت، ویحتمل أنھ عني بقولھ أبوھم أبا مالك، وھو كذلك ال 

  .)25(صحبة لھ إنما الصحبة البنھ وهللا أعلم
: ْرِمِذيِّ بِقَْولِھِ َوأَْغَرَب اْبُن َحَجٍر بِقَْولِِھ بَْیَن التِّ : "وأما مال علي القارئ فقال

َوَسِمْعُت َعلِيَّ (إِنَّھُ ِمْن تَابِِعي التَّابِِعیَن فََكأَنَّھُ َتبَِع َكَالَم اْلَحنَفِيِّ ِعْنَد قَْوِل الُْمَصنِِّف 
َوأَنَا  یَقُوُل قَاَل َخلَُف ْبُن َخلِیفَةَ َرأَْیُت َعْمَرو ْبَن ُحَرْیٍث َصاِحَب النَّبِيِّ  ْبَن ُحْجرٍ 

فََعلَى ھََذا ُكلٌّ ِمْن قُتَْیبَةَ َوَعلِيِّ ْبِن ُحْجٍر تَبَُع تَابِِعيٍّ َوھَُما : َحْیُث قَالَ ) ُغَالٌم َصِغیرٌ 
َشْیَخا اْلُمَصنِِّف بَِال َواِسطٍَة َوأَْكَثَر ِمْنھَُما اْنتَھَى، َوَحاِصلُھُ أَنَّ بَْیَن اْلُمَصنِِّف َوبَْیَن 

ا قَْوُل َشاِرحٍ ثََال  النَّبِيِّ  ْسنَاِد، َوأَمَّ فِیِھ َدَاللَةٌ َعلَى أَنَّ : ثَةً، َوھَُو َنتِیَجةُ ُعلُوِّ اْإلِ
َعْمَرو ْبَن ُحَرْیٍث َصَحابِيٌّ َعلَى قَْوِل َخلَِف ْبِن َخِلیفَةَ فََخطَأٌ إِْذ َال ِخَالَف فِي َكْونِِھ 

ّیًا بَِل اْلِخَالُف فِي ُرْؤیَِة َخلٍَف إِ  ُ أَْعلَمُ َصَحابِ   )26(.یَّاهُ، َوهللاَّ
أما قول خلف بن خلیفة الذي أورده الترمذي عقب ھذا الحدیث فقد  

: اختلفت أقوال شراح الشمائل في مقصود اإلمام من إیراده، فمنھم من قال
غرض المؤلف من سیاق ذلك بیان أنھ من اتباع أتباع التابعین ألنھ بینھ وبین 

و خلف بن خلیفة، فالمصنف اجتمع بعلي بن الصحابي واسطتین علي بن حجر 
حجر وھو اجتمع بخلف بن خلیفة، وھو رأى الصحابي وھو عمرو بن حریث 

  .)28(إال أن سید بن عبّاس الجلیمي محقق الشمائل استبعد ذلك.)27(رضي هللا عنھ 
وأما الھیثمي في أشرف الوسائل فقد قال إن في كالم الترمذي تعقیبا 

ابن عدي الذي في الكامل أن خلف بن خلیفة لم تصح ونظرا، ثم أورد كالم 
: ، وأورد قول سفیان بن عیینة من طریق اإلمام أحمد الذي یقولرؤیتھ للنبي 
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قال رجل : سمعت أبي یقول: ثنا أحمد بن حماد، حدثني عبد هللا بن أحمد، قال
رأى یا أبا محمد عندنا رجل یقال لھ خلف بن خلیفة یزعم أنھ : لسفیان بن عیینة
، وعند المزي )29(لعلھ رأى جعفر بن عمرو بن حریث : فقال. عمرو بن حریث

  .)30(كذب : في تھذیب الكمال قال
َثنَا قُتَْیبَةُ ْبُن َسِعیٍد قَالَ : قال الترمذي/ 2 َثنَا َحْفُص ْبُن ِغیَاٍث، َعْن : َحدَّ َحدَّ

 َدَخْلُت َعلَى النَّبِيِّ : إِْسَماِعیَل ْبُن أَبِي َخالٍِد، َعْن َحِكیِم ْبِن َجابٍِر، َعْن أَبِیھِ قَالَ 
: قَاَل أَبُو ِعیَسى»  نَُكثُِّر بِِھ طََعاَمنَا«: َما ھََذا؟ قَالَ : فََرأَْیُت ِعْنَدهُ ُدبَّاًء یُقَطَُّع فَقُْلتُ 

اْبُن أَبِي طَاِرٍق، َوھَُو َرُجٌل ِمْن أَْصَحاِب : َوَجابٌِر ھَُو َجابُِر ْبُن طَاِرٍق َوُیقَالُ "
 ِ   .)31("َسْعٌد : َوَال نَْعِرُف لَھُ إَِال ھََذا اْلَحِدیَث اْلَواِحَد، َوأَبُو َخالٍِد اْسُمھُ  َرُسوِل هللاَّ

أخرج ھذا الحدیث كل من النسائي في السنن الكبرى بھذا اإلسناد، وابن 
ماجھ في سننھ عن أبي بكر بن أبي شیبة عن وكیع عن إسماعیل بن أبي خالد 

  .رجال سنده كلھم ثقات. بھ
وجابر ھو الصحابي جابر بن طارق األحمسي لم یرو عنھ إال ابنھ 

جابر بن عوف، : وقد یُنسب إلى جده جابر بن عوف، فیقال. )32(حكیم بن جابر
إال أن ابن حبان وھم في اسمھ كما ذكر ذلك  ،)33(ویقال جابر بن أبي طارق 

وفّرق ابن حبّان بین جابر بن طارق األحمسي وجابر بن  :الحافظ ابن حجر فقال
في  سكن الكوفة، وكان یخضب بالحمرة، وقال: عوف األحمسي، فقال في األّول

وكذا استدرك ابن فتحون جابر بن طارق . لھ صحبة، وھو والد حكیم: الثاني
  .)34(وكّل ذلك وھم، فھو رجل واحد: على أبي عمر حیث أورد جابر بن عوف

فقد ذكر الحافظ ابن " ال نعرف لھ إال ھذا الحدیث الواحد : "وأما قولھ
من طریق إسماعیل بن أبي خالد، عن حكیم حجر حدیثا آخر لھ رواه ابن السكن 

عن أبیھ، فذكر حدیثا وھو عند الشیرازي في  - وكان من أھل القادسیّة -بن جابر
حتى أزبد  أن أعرابیا مدح النبّي  -وكان من أھل القادسیة: األلقاب بدون قولھ

كما  .)35(" علیكم بقلّة الكالم فإّن تشفیق الكالم من شقاشق الّشیطان: "شدقیھ فقال
وابن أبي شیبة في المصنف  )36(أخرجھ أبو نعیم األصبھاني في معرفة الصحابة

عن َوِكیع عن اْبن أَبِي َخالٍِد، َعْن َعْبِد اْلَملِِك ْبِن ُعَمْیٍر مرسال ودون ذكر سبب 
  .)37(الورود
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وأبو خالد ممن اختلف في اسمھ؛ قیل اسمھ سعید، وقیل ھرمز، وقیل 
  .)38(وجابر بن سمرة، وعنھ ابنھ إسماعیلروى عن أبي ھریرة . كثیر

التنبیھ على اختالف أسماء الرواة وكناھم والتمییز بین : المطلب الثاني
  .أسمائھم المختلفة

إن البحث في الرواة علم من علوم الحدیث المھمة في تمییز الرجال وعدم       
ف،  وقد االشتباه بھم، والذي یترتب علیھ الحكم على الحدیث بالصحة أو الضع

ومن . نبھ الترمذي على ذلك لرفع الغموض حول ھؤالء الرواة، وتوضیح حالھم
  :األمثلة على ذلك

  .التنبیھ على اختالف أسماء الرواة وكناھم: الفرع األول
ثَنَا قُتَْیبَةُ ْبُن َسِعیٍد، قَالَ : قال الترمذي/ 1 َحدَّثَنَا یَْحیَى ْبُن َزَكِریَّا ْبِن : َحدَّ

ْعبِيِّ قَالَ أَبِي َزائِ  قَاَل : َدةَ، َعِن اْلَحَسِن بِْن َعیَّاٍش، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعِن الشَّ
َعْن : َوقَاَل إِْسَرائِیلُ . »ُخفَّْیِن، فَلَبَِسھَُما أَْھَدى ِدْحیَةُ لِلنَّبِيِّ «: اْلُمِغیَرةُ ْبُن ُشْعبَةَ 

قَا«َجابٍِر، َعْن َعاِمٍر  أَِذًكى ھَُما أَْم  َال یَْدِري النَّبِيُّ » َوُجبَّةً فَلَبَِسھَُما َحتَّى تََخرَّ
، وَ : " قَاَل أَبُو ِعیَسى. َال  ْیبَانِيُّ اْسُمھُ َوأَبُو إِْسَحاَق ھََذا ھَُو أَبُو إِْسَحاَق الشَّ

  .)39(ُسلَْیَمانُ 
إیراد الترمذي : اشتمل ھذا الحدیث على جملة من الفوائد الجلیلة، أولھا

طریقین لھذا الحدیث، فاألول صحیح والثاني ضعیف؛ ألن فیھ جابر بن یزید 
قال إمام المحققین . الجعفي، أحد علماء الشیعة وھو ضعیف بإجماع العلماء

   .)40(ضعیف رافضي : تقریبالحافظ ابن حجر العسقالني في ال
سلیمان بن أبي سلیمان، أبو "بیانھ السم أبي إسحاق، وھو : ثانیھا

: خاقان، وقیل: فیروز، وقیل: إن اسم أبي سلیمان: قیل. الشیباني الكوفي إسحاق
سمع عبد هللا بن أبي أوفى، وعامرا الشعبي، وعكرمة مولى ابن عباس . مھران

روى عنھ ابنھ إسحاق، والعوام بن حوشب، . فةوخلقا كثیرا من تابعي أھل الكو
، وسفیان بن عیینة، وسفیان الثوري وشعبة، و أبو عوانة، و عبد الواحد بن زیاد

   .)41("وھشیم وغیرھم
ھو أھل أن ال ندع : وكان أحمد بن حنبل یعجبھ حدیث الشیباني ویقول

ویحیى بن  ،)45(، والعجلي)44(والنسائي )43(ووثقھ كل من أبي حاتم )42(.لھ شیئا
   )47(.، والحافظ ابن حجر)46(معین 
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  .التمییز بین أسماء الرواة الذین ذكروا بأسماء مختلفة :الفرع الثاني
َثنَا إِْسَماِعیُل ْبُن إِْبَراِھیَم : َحدَّثَنَا أَْحَمُد ْبُن َمنِیعٍ قَالَ : قال الترمذي/ 1 َحدَّ

: َحدَّثَنَا َعلِيُّ ْبُن َزْیٍد، َعْن ُعَمَر ھَُو اْبُن أَبِي َحْرَملَةَ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَالَ : قَالَ 
 ِ لَى َمْیُمونَةَ فََجاَءْتنَا بِإِنَاٍء ِمْن لَبٍَن، أَنَا َوَخالُِد ْبُن اْلَولِیِد عَ  َدَخْلُت َمَع َرُسوِل هللاَّ

 ِ ْربَةُ لََك، «: َوأَنَا َعلَى یَِمینِِھ َوَخالٌِد َعلَى ِشَمالِِھ، فَقَاَل لِي فََشِرَب َرُسوُل هللاَّ الشَّ
مَّ قَاَل َما ُكْنُت ِألُوثَِر َعلَى ُسْؤِرَك أَحًدا، ثُ : َفقُْلتُ » فَإِْن ِشئَِت آثَْرَت بَِھا َخالًِدا

 ِ ُ طََعاًما، فَْلیَقُلِ : "َرُسوُل هللاَّ اللَّھُمَّ بَاِرْك لَنَا فِیِھ َوأَْطِعْمنَا َخْیًرا : َمْن أَْطَعَمھُ هللاَّ
ُ َعزَّ َوَجلَّ َلبَنًا، فَْلیَقُلِ  : ثُمَّ قَالَ ". اللَّھُمَّ بَاِرْك لََنا فِیِھ َوِزْدنَا ِمْنھُ : ِمْنھُ، َوَمْن َسقَاهُ هللاَّ

 ِ قَاَل . »َلْیَس َشْيٌء یُْجِزُئ َمَكاَن الطََّعاِم َوالشََّراِب َغْیُر اللَّبَنِ « :قَاَل َرُسوُل هللاَّ
َواْختَلََف النَّاُس فِي ِرَوایَِة ھََذا اْلَحِدیِث، َعْن َعلِيِّ ْبِن َزْیِد ْبِن ُجْدَعاَن، : أَبُو ِعیَسى

ي َحْرَملَةَ، َوَرَوى ُشْعبَةُ، َعْن فََرَوى بَْعُضھُْم َعْن َعلِيِّ ْبِن َزْیٍد، َعْن ُعَمَر ْبِن أَبِ 
ِحیُح ُعَمُر ْبُن أَبِي َحْرَملَةَ : َعلِيِّ ْبِن َزْیٍد، فَقَالَ    .)48("َعْن َعْمِرو ْبِن َحْرَملَةَ، َوالصَّ

بیانھ لألسماء المختلف في ضبطھا، وعمر بن أبي حرملة من ھؤالء، 
ة، والصحیح عمر، عمرو بن حرمل: وقد قیل: ذكره ابن حبان في الثقات وقال

عمرو بن حرملة وال : قال بعضھم: ، وقال الحافظ المزي)49(من أھل البصرة 
وقد وقع لنا : ھذا الحدیث فقال ، وقد وقع لھ بالسند الموصول للنبي )50(یصح

  .)51(حدیثھ بعلو 
في الضب، روى عنھ علي بن زید  روى عن ابن عباس، عن النبي 

بصري ال أعرفھ إال في ھذا : قالوسئل أبو زرعة عنھ، ف. بن جدعان
  )52(.الحدیث

وإسناد ھذا الحدیث ضعیف ألن علي بن زید ضعفھ النقاد، ال یحسن 
سيء : و مرة. )53(ضعیف: الحافظ ابن حجر: قال. حدیثھ إال بالمتابعة والشواھد

واھي الحدیث، ضعیف، و فیھ میل عن القصد، : وقال الجوزجاني. )54(الحفظ 
  .)55(ال یحتج بحدیثھ 

َحدَّثَنَا إِْسَحاُق : َحدَّثَنَا أَْحَمُد ْبُن نَْصٍر النَّْیَسابُوِريُّ قَالَ : قال الترمذي/ 2
ٍد اْلفَْرِوي قَالَ  َحدَّثَْتنَا َعِبیَدةُ بِْنُت َنائٍِل، َعْن َعائَِشةَ بِْنِت َسْعِد ْبِن أَِبي : ْبُن ُمَحمَّ

َوقَاَل : أَبُو ِعیَسى: قَالَ » َكاَن یَْشَرُب قَائًِما أَنَّ النَّبِيَّ «َوقَّاٍص، َعِن أَبِیھَا، 
ُعبَْیَدةُ بِْنُت نَاِبلٍ : بَْعُضھُمْ 

)56(.  



  سھام حرز هللا
 

  

 2019 /23: العدد                                                                                              204

تفرد اإلمام الترمذي بذكر عبیدة بنت نائل بھذه النسبة، وخالفھ كل من أخرج 
، والطبراني في )57(أخرجھ الطحاوي في شرح معاني اآلثارفھذا الحدیث؛ 
نت نابل، وھذا ما أثبتھ كل من الضیاء المقدسي في عبیدة ب )58(المعجم الكبیر

، ونور الدین )60(، وأبي بكر البزار في البحر الزخار)59(األحادیث المختارة
، إال أن أقوالھ في نسبھا اختلفت في مواطن من )61(الھیثمي في كشف األستار

  . )63(، ومرة بنت نائل)62(ھذا الكتاب؛ فمرة بنت نابل ومرة بنت نابذ
والمزي  )65(، وتقریب التھذیب)64(ابن حجر في إتحاف المھرةوالحافظ 
، وأبو الشیخ األصبھاني في أخالق )67(وتحفة األشراف )66(في تھذیب الكمال

  .)68(عبیدة بنت نایل: قالوا النبي 
ُد ْبُن بَشَّاٍر قَالَ : قال الترمذي/ 3 ْحَمِن ْبُن : َحدَّثَنَا ُمَحمَّ َثنَا َعْبُد الرَّ َحدَّ

، َعْن ُسْفیَاَن، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن َسالِِم ْبِن أَبِي اْلَجْعِد، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أُمِّ  َمْھِديٍّ
» َتتَابَِعْیِن إَِال َشْعبَاَن َوَرَمَضانَ یَُصوُم َشْھَرْیِن مُ  َما َرأَْیُت النَِّبيَّ «: َسلََمةَ، قَالَتْ 

. َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ : ھََذا إِسنَاٌد َصِحیٌح َوھََكَذا قَالَ : "قَاَل أَبُو ِعیَسى
، َوَرَوى ھََذا اْلَحِدیَث َغْیُر َواِحٍد، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن َعائَِشةَ، َعِن النَّبِيِّ 

ْحَمِن قَْد َرَوى اْلَحِدیَث، َعْن َعائَِشةَ َوأُمِّ َویُْحتََمُل  أَْن یَُكوَن أَبُو َسلََمةَ ْبُن َعْبِد الرَّ
  .)")69َسلََمةَ َجِمیًعا، َعِن النَّبِيِّ 

  :اشتمل ھذا الحدیث على الفوائد التالیة
إسناده صحیح كما : حكمھ على سند الحدیث بالصحة، ووافقھ األلباني بقولھ -

و عن ...المؤلف، واالحتمال الذي ذكره قوي، فالحدیث صحیح عن أم سلمةقال 
حدیث : إال أنھ قال في الجامع )70(وھما مخرجان في صحیح أبي داود...عائشة

  أم سلمة حدیث حسن 
وترجمة اإلمام المزي في تھذیب الكمال أن أبا سلمة بن عبد الرحمن 

  .)72(في السیرووافقھ الذھبي  )71(روى عن عائشة وأم سلمة معا 
وروى ھذا الحدیث غیر واحد عن أبي سلمة عن " وقول الترمذي 

  .یعني كثرة طرقھ ورواتھ" رضي هللا عنھما  - عائشة
  .التنبیھ على الرواة المجھولین والمختلف في نسبتھم: المطلب الثالث

وترك   تعد جھالة الرواي من األسباب المباشرة في رد الحدیث
االحتجاج بھ، و لھذا عني علماء الجرح والتعدیل بالبحث والتفتیش عن الرواة 
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وبیان حالھم، وقد كان اإلمام الترمذي من بین ھؤالء النقاد، ومن األمثلة على 
  : ذلك

  . التنبیھ على الرواة المجھولین: الفرع الثاني
، قَاَال : ل الترمذيقا/ 1 ُد ْبُن َخلِیفَةَ، َوَعْمُرو ْبُن َعلِيٍّ َثنَا : َحدَّثَنَا ُمَحمَّ َحدَّ

اُف، َعْن َحنَاٍن، َعْن أَبِي ُعْثَماَن النَّْھِديِّ : یَِزیُد ْبُن ُزَرْیعٍ قَالَ  وَّ اٌج الصَّ ثََنا َحجَّ َحدَّ
ِ : قَالَ  هُ، فَإِنَّھُ َخَرَج ِمَن إَِذا أُْعِطَي أََحُدكُ «: قَاَل َرُسوُل هللاَّ ْیَحاَن فََال یَُردُّ ُم الرَّ

  .)73(»َوَال نَْعِرُف لَِحَناٍن َغْیَر ھََذا اْلَحِدیثَ «: قَاَل أَُبو ِعیَسى» اْلَجنَّةِ 
یُفھم من تعقیب الترمذي أن الراوي حنان مجھول عنده، وقد تتبعت كل 
المصنفات التي تعرضت لترجمة حنان األسدي حیث ذكروا أنھ روى عن أبي 

، إال أن اإلمام )74(عثمان النھدي، وروى عنھ الحجاج بن أبي عثمان الّصّواف 
: یب وقال، والحافظ ابن حجر في تقریب التھذ)75(ابن حبان ذكره في الثقات

  .)76(مقبول 
اُر، قَالَ : قال الترمذي/ 2 بَّاحِ اْلبَزَّ َثنَا اْلَحَسُن بُْن الصَّ ُر ْبُن : َحدَّ ثَنَا ُمبَشِّ َحدَّ

ْحَمِن ْبِن اْلَعالَِء، َعْن أَبِیِھ، َعِن ابِْن ُعَمَر، َعْن َعائَِشةَ   - إِْسَماِعیَل، َعْن َعْبِد الرَّ
ْغبِطُ أََحًدا بَھَْوِن َمْوٍت بَْعَد الَِّذي َرأَْیُت ِمْن ِشدَِّة الَ أَ : ، قَالَتْ -رضي هللا عنھا 
 .َمْوِت َرُسوِل هللاِ 

من عبد الرحمن بن العالء : سألت أبا زرعة فقلت لھ: قال أبو عیسى
  )77(.ھو عبد الرحمن بن العالء بن اللجالج: ھذا؟ قال

شیخھ أبا تفرد الترمذي بروایة ھذا الحدیث من ھذا الوجھ، وقد سأل 
زرعة الرازي عن عبد الرحمن بن العالء وھو مجھول الحال للتنبیھ على 

  .جھالتھ
ْحَمن بن العالء بن اللجالج  وعبد الرحمن بن العالء ھو َعْبد الرَّ

. العامري الشامي ابن أخي خالد ْبن اللجالج، كان یسكن حلب: الغطفاني، ویُقال
ذكره . َعنھ مبشر ْبن إسماعیل الحلبيروى عن أبیھ العالء ْبن اللجالج، وَرَوى 

  .)78("الثقات"ابُن ِحبَّان فِي كتاب 
، )79(روى لھ التِّْرِمِذّي حدیثا واحدا، وقد وقع لنا بعلو عنھ :وقال المزي

  .ثم ذكر الحدیث
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  .التنبیھ على الرواة المختلف في نسبتھم: الفرع الثاني
ُد ْبُن بَشَّا: قال الترمذي/ 1 ثَنَا ُمَحمَّ ، : ٍر، قَالَ َحدَّ ثَنَا اْبُن أَبِي َعِديٍّ َحدَّ

ُد ْبُن َجْعفٍَر، قَاالَ  َوَكاَن  -َحدَّثَنَا َعْوُف ْبُن أَبِي َجِمیلَةَ، َعْن یَِزیَد اْلفَاِرِسيِّ : َوُمَحمَّ
ْلُت فَقُ : فِي اْلَمنَاِم َزَمَن اْبِن َعبَّاٍس قَالَ  َرأَْیُت النَِّبيَّ : قَالَ  - یَْكتُُب اْلَمَصاِحَف 

إِنَّ َرُسوَل ِهللا : فِي النَّْوِم، فَقَاَل اْبُن َعبَّاسٍ  إِنِّي َرأَْیُت َرُسوَل هللاِ : ِالْبِن َعبَّاسٍ 
إِنَّ الشَّْیطَاَن الَ یَْستَِطیُع أَْن َیتََشبَّھَ بِي، فََمْن َرآِني فِي النَّْوِم فَقَْد َرآنِي، : َكاَن َیقُولُ 

ُجَل الَِّذي َرأَْیتَھُ فِي النَّْوِم؟ قَالَ فھَْل تَْستَِطیُع أَْن تَنْ  نََعْم، أَْنَعُت لََك : َعَت ھََذا الرَّ
ُجلَْیِن، ِجْسُمھُ َولَْحُمھُ أَْسَمُر إِلَى اْلَبیَاِض، أَْكَحُل اْلَعْینَْیِن، َحَسُن  َرُجالً بَْیَن الرَّ

ِحِك، َجِمیُل َدَوائِِر اْلَوْجِھ، قد َمَألَْت لِْحَیتُھُ مَ  ا بَْیَن ھَِذِه إِلَى ھَِذِه، قَْد َمَألَْت الضَّ
َوالَ أَْدِري َما َكاَن َمَع ھََذا النَّْعِت فَقَاَل اْبُن َعبَّاٍس رضي هللا : نَْحَرهُ، قَاَل َعْوفٌ 

 .لَْو َرأَْیتَھُ فِي اْلَیقَظَِة َما اْستَطَْعَت أَْن تَْنَعتَھُ فَْوَق ھََذا: عنھما
َیِزیُد ْبُن ھُْرُمَز، َوھَُو أَْقَدُم ِمْن یَِزیَد : َویَِزیُد اْلفَاِرِسيُّ ھُوَ : قَاَل أَبُو ِعیَسى

، َعِن اْبِن َعبَّاٍس رضي هللا عنھ أََحاِدیَث، َویَِزیُد  ، َوَرَوى یَِزیُد اْلفَاِرِسيُّ قَاِشيِّ الرَّ
قَاِشيُّ لَْم یُْدِرِك اْبَن َعبَّاٍس، َوھَُو یَِزیُد ْبُن أََباَن ا ، َوھَُو یَْرِوي َعْن أَنَِس الرَّ قَاِشيُّ لرَّ

َقاِشيُّ ِكالَھَُما ِمْن أَْھِل  ، َوَیِزیُد الرَّ ْبِن َمالٍِك رضي هللا عنھ، َویَِزیُد اْلفَاِرِسيُّ
  .)80(َعْوٌف األَْعَرابِيُّ : اْلبَْصَرِة، َوَعْوُف ْبُن أَبِي َجِمیلَةَ ھُوَ 

یزید بن ھرمزأم ال، وقد اختلفت أقوال العلماء في یزید الفارسي أھو 
ویزید الفارسي ھذا اختلفت : أبدع الشیخ أحمد شاكرفي بسط ھذه األقوال فقال

: 367/ 4/ 2أھو یزید بن ھرمز أم غیره؟ قال البخاري في التاریخ الكبیر: فیھ
فذكرتھ : یزید الفارسي ھو ابن ھرمز، قال: قال عبد الرحمن: قال لي علىّ "

قال : "369: 11وفي التھذیب ". ان یكون مع األمراءوك: لیحیى فلم یعرفھ، قال
یزید الفارسي أو غیره، فقال  - یعني ابن ھرمز - اختلفوا ھل ھو: ابن أبي حاتم

ھو ابن ھرمز، وأنكر یحیى بن سعید القطان أن یكونا واحداً، : ابن مھدي وأحمد
 وذكره". یزید بن ھرمز ھذا لیس یزید الفارسي، ھو سواه: وسمعت أبي یقول

وقال نحواً من قولھ في  37ص " الضعفاء الصغیر"البخاري أیضاً في كتاب 
التاریخ الكبیر، فھذا یزید الفارسي الذي انفرد بروایة ھذا الحدیث، یكاد یكون 
مجھوال، حتى شبھ على مثل ابن مھدي وأحمد والبخاري أن یكون ھو ابن 

  .)81(ھرمز أو غیره
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  .ي السند ونوعھابیان العلة الواقعة ف: المطلب الرابع
علم العلل من أصعب أقسام علوم الحدیث على اإلطالق وال یخوض فیھ 
إال القلة من العلماء من أصحاب النظر الثاقب والحفظ الواسع، واإلمام الترمذي 

الء العلماء الذین أمعنوا نظرھم في األسانید والمتون ونّقبوا عن األخطاء ؤمن ھ
  :واة، ومن األمثلة على ذلكواألوھام التي وقع فیھا بعض الر

  .بیان المخالفة الواقعة في السند: الفرع األول
ْحَمِن قَالَ : قال الترمذي ِ ْبُن َعْبِد الرَّ ثََنا َعْبُد هللاَّ ُد ْبُن ِعیَسى : َحدَّ َحدَّثَنَا ُمَحمَّ
اِم، َعْن َسِعیدِ : َوھَُو اْبُن الطَّبَّاعِ قَالَ  َثنَا َعبَّاُد ْبُن اْلَعوَّ ْبِن أَبِي َعُروبَةَ، َعْن  َحدَّ

ھََذا «: َوقَاَل أَبُو ِعیَسى» َكاَن یَتََختَُّم فِي یَِمینِھِ  أَنَّھُ «: قَتَاَدةَ، َعْن أَنَِس ْبِن َمالِكٍ 
َحِدیٌث َغِریٌب َال نَْعِرفُھُ ِمْن َحِدیِث َسِعیِد ْبِن أَبِي َعُروبَةَ، َعْن قَتَاَدةَ، َعْن أَنَسٍ، 

َوَرَوى بَْعُض أَْصَحاِب قَتَاَدةَ، عن » نَْحَو ھََذا إِالَّ ِمْن ھََذا اْلَوْجھِ  َعِن النَّبِيِّ 
َوھَُو َحِدیٌث » نَّھُ َكاَن یَتََختَُّم فِي یََساِرهِ أَ « قتادة،  َعْن أَنَسِ ْبِن َمالٍِك، َعِن النَّبِيِّ 

  .)82(َال یَِصحُّ أَْیًضا
كان یتختم في  تعددت الروایات واختلفت عن أنس فیما إذا كان النبي 

یمینھ أو في یساره، وھذه الروایة التي أخرجھا الترمذي أخرجھا  اإلمام النسائي 
، )85(بو یعلى الموصلي في مسنده، وأ)84(وفي السنن الكبرى )83(في المجتبى 

، جمیعھم من طریق سعید بن أبي عروبة عن قتادة عن )86(والبزار في مسنده 
  . أنھ كان یتختم في یمینھ أنس عن النبي 

كان یتختم في یساره فقد أخرجھا أبو  وأما الروایة التي ورد فیھا أنھ 
ق أبي عبید ، وآدابھ من طریالشیخ األصبھاني في كتابھ أخالق النبي 

  .) )87الحمصي عن شعبة وعمرو بن عامرعن قتادة عن أنس عن النبي 
واستغرب اإلمام الترمذي سند حدیث التختم في الیمین وقد ُروي من 

: أوجھ كثیرة، وھذا النوع عبّر عنھ في كتابھ العلل الذي في آخر الجامع فقال
ومن . )88("سنادورب حدیث یُروى من أوجھ كثیرة وإنما یُستغرب لحال اإل"

عادة اإلمام الترمذي إذا أطلق لفظ الغرابة من غیر أن یُقرنھ بالحسن أو الصحة 
  .)89(أو الجودة فإنھ یرید بھ تضعیف الحدیث وعدم صحتھ و هللا أعلم
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وأما روایة قتادة فاختلف علیھ فیھا، فقال سعید بن أبي عروبة عنھ، عن 
كان :بن عامر، عن قتادة، عنھ كان یتختم في یمینھ، وقال شعبة وعمرو: أنس

  .)90( یتختم في یساره
وكل رجال حدیث التختم بالیمین ثقات عدا عبّاد بن العوام فقد اختلفت 

یشبھ : قال الفضل بن زیاد عن أحمد. أقوال النقاد حولھ بین موثق ومضعف
  .)91(أصحاب الحدیث

  .)92(مضطرب الحدیث عن سعید بن أبي عروبة: وقال األثرم عن أحمد
سألت أبا زرعة عن اختالف األحادیث في ذلك، : قال ابن أبي حاتمو

  .)93(ال یثبت ھذا وال ھذا، ولكن في یمینھ أكثر: فقال
اِم، َعْن : وقال أبو داود السجستاني َذَكْرُت ِألَْحَمَد َحِدیَث َعبَّاِد بِْن اْلَعوَّ

: ، فَلَْم یَْعِرْفھُ، َوقَالَ "یَتََختَُّم فِي یَِمینِھِ  َكانَ  أَنَّ النَّبِيَّ "َسِعیٍد، َعْن قَتَاَدةَ، َعْن أَنٍَس 
 ٌ   .)94( ِعْنَد َعبَّاٍد َعْن َسِعیٍد َغْیُر َحِدیٍث َخطَأ

  .بیان االضطراب الواقع في السند: الفرع الثاني
ثَنَا یَْحیَى ْبُن ُموَسى قَالَ : قال الترمذي /1 اِق قَالَ : َحدَّ زَّ : َحدَّثَنَا َعْبُد الرَّ

قَاَل َرُسوُل : َحدَّثَنَا َمْعَمٌر، َعْن َزْیِد ْبِن أَْسلََم، َعْن أَبِیِھ، َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب قَالَ 
 ِ ْیَت َوادَِّھنُوا بِِھ؛ فَإِنَّھُ «: هللاَّ   . »ِمْن َشَجَرٍة ُمبَاَرَكةٍ  ُكلُوا الزَّ

اِق َكاَن َیْضطَِرُب فِي ھََذا اْلَحِدیِث فَُربََّما «: قَاَل أَبُو ِعیَسى زَّ َوَعْبُد الرَّ
 »أَْسنََدهُ، َوُربََّما أَْرَسلَھُ 

ْنِجيُّ قَالَ  - ْنِجيُّ َوھَُو أَبُو َداُوَد ُسلَْیَماُن ْبُن َمْعبٍَد السِّ َثنَا السِّ اِق، : َحدَّ زَّ ثَنَا  َعْبُد الرَّ َحدَّ
نَْحَوهُ َولَْم یَْذُكْر فِیِھ َعْن  �َعْن َمْعَمٍر، َعْن َزْیِد ْبِن أَْسلََم، َعْن أَِبیِھ، َعِن النَّبِيِّ 

  ).95(ُعَمرَ 
كما . بیّن الترمذي من خالل تعقیبھ على ھذا الحدیث الراوي المخطأ

ھََذا َحِدیٌث َال نَْعِرفُھُ إِالَّ ِمْن َحِدیِث  :عبّر عن ذلك أیضا في كتابھ الجامع قائال
اِق یَْضطَِرُب فِي ِرَوایَِة ھََذا الَحِدیِث،  زَّ اِق َعْن َمْعَمٍر، َوَكاَن َعْبُد الرَّ زَّ َعْبِد الرَّ

بُھُ َعْن أَْحسَ : ، َوُربََّما َرَواهُ َعلَى الشَّكِّ فَقَالَ فَُربََّما َذَكَر ِفیھِ َعْن ُعَمَر، َعِن النَّبِيِّ 
 َعْن َزْیِد ْبِن أَْسلََم، َعْن أَِبیِھ، َعِن النَّبِيِّ : ، َوُربََّما قَالَ ُعَمَر، َعِن النَّبِيِّ 

اِق، َعْن َمَعَمٍر، َعْن : ُمْرَسًال َحدَّثَنَا أَبُو َداُوَد ُسلَْیَماُن ْبُن َمْعبٍَد قَالَ  زَّ َحدَّثَنَا َعْبُد الرَّ
  .)96(، نَْحَوهُ َولَْم یَْذُكْر فِیِھ َعْن ُعَمرَ َعْن أَبِیِھ، َعِن النَّبِيِّ َزْیِد ْبِن أَْسلََم، 
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ھو حدیث : كما أورده كتابھ العلل ثم سأل شیخھ البخاري عنھ فقال
  .)97(ال أعلمھ : رواه أحمد عن زید بن معمر؟ قال: مرسل، قلت لھ

َرَوى : وسمعت أبي یقول: "وأورده أیضا ابن أبي حاتم في العلل فقال
اق، َعْن َمْعَمر، َعْن َزْیِد ْبِن أسلَم، َعْن أَبِیِھ، َعْن ُعَمَر، عن النبيِّ  زَّ : عبد الرَّ

ْیَت، واْئتَِدُموا بِھِ " . ث مرة عن زید بن أسلم عن أبیھ أن النبي حدّ  ..".ُكلُوا الزَّ
زید بن أسلم عن أبیھ أحسبھ عن عمر عن النبي : ھكذا رواه دھراً، ثم قال بعد

 ؛ ثم لم یمت حتى جعلھ عن زید بن أسلم عن أبیھ عن عمر عن النبي  بال
  .)98("شك

اِق َعْن : وقال أبو داود السجستاني زَّ َسأَْلُت أَْحَمَد َعْن َحِدیِث َعبِْد الرَّ
ْیَت :" ْسلََم، َعْن أَبِیِھ، َعْن ُعَمَر، َعِن النَّبِيِّ َمْعَمٍر، َعْن َزْیِد ْبِن أَ  ُكلُوا الزَّ

اِق، َعْن : ، فَقَالَ "َوادَِّھنُوا بِِھ، فَإِنَّھُ ِمْن َشَجَرٍة ُمبَاَرَكٍة  زَّ َثنَا بِھِ َعْبُد الرَّ ھََذا َحدَّ
  .)99(َمْعَمٍر، َعْن َزْیِد بِْن أَْسلََم، َعْن أَِبیِھ، لَْیَس فِیِھ ُعَمرُ 

، إال )100(وحكم الشیخ األلباني رحمھ هللا على الروایة المرسلة بالصحة 
و قد تساھل الشیخ : أن الدكتور طارق بن عوض هللا عاب علیھ ذلك حیث قال

  .)101(األلباني حیث صححھ في السلسة الصحیحة
  .بیان تعارض الوصل واإلرسال: الفرع الثالث

َثنَا اْبُن أَبِي : قال الترمذي َثنَا ُسْفَیاُن، َعْن َمْعَمٍر، َعِن : ُعَمَر قَالَ َحدَّ َحدَّ
، َعْن ُعْرَوةَ، َعْن َعائَِشةَ، قَالَتْ  ْھِريِّ ِ «: الزُّ َراِب إَِلى َرُسوِل هللاَّ  َكاَن أََحبَّ الشَّ

  .»اْلُحْلُو اْلبَاِردُ 
یَث، َعْن َمْعَمٍر، ھََكَذا َرَوى ُسْفیَاُن ْبُن ُعیَْینَةَ، ھََذا اْلَحدِ : قَاَل أَبُو ِعیَسى

ِ ْبُن اْلُمبَاِرِك، َوَعْبُد  ، َعْن ُعْرَوةَ، َعْن َعائَِشةَ، َوَرَواهُ َعْبُد هللاَّ ْھِريِّ َعِن الزُّ
، َعِن النَّبِيِّ  ْھِريِّ اِق، َوَغْیُر َواِحٍد، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّ زَّ ُمْرَسًال َولَْم « الرَّ

َعْن َعائَِشةَ، َوھََكَذا َرَوى یُونُُس َوَغْیُر َواِحٍد، َعِن  یَْذُكُروا ِفیِھ َعْن ُعْرَوةَ،
، َعِن النَّبِيِّ  ْھِريِّ إِنََّما أَْسنََدهُ اْبُن ُعیَْینَةَ ِمْن بَْیِن «: قَاَل أَبُو ِعیَسى» ُمْرَسًال  الزُّ

  .)102(»النَّاسِ 
اشتمل ھذا الحدیث على فوائد إسنادیة تبین العلة التي اعترتھ، وكیف 

إلى اختالف الرواة على معمر  - وھو صاحب النظر الثاقب - بھ اإلمام الترمذي ن
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في تحمل ھذا الحدیث، و كیف رجح الروایة المرسلة على المسندة  بقرائن تنظم 
  .  إلى ذلك

وقد تفرد سفیان بن عیینة في روایة ھذا الحدیث مسندا، عن معمر عن 
بینما رواه عبد هللا بن المبارك، الزھري عن عروة عن عائشة رضي هللا عنھا، 

وعبد الرزاق، وغیر واحد عن معمر عن الزھري مرسال، وتابع معمرا یونس 
  .بن یزید األیلي على إرسالھ

رجح  -األكثریة ومتابعة یونس لمعمر –فاجتماع ھاتین القرینتین
الترمذي الروایة المرسلة على الروایة المسندة، وھذا ما صرح بھ في الجامع 

 �و الصحیح ماروي عن الزھري، عن النبي : "أخرج ھذه الوجھ قائالحین 
  .)103("مرسال

  .)104(المرسل أشبھ : وقال أبو زرعة
، واإلمام أحمد في )105(وطریق الباب أخرجھا الترمذي في الجامع

، كلھم عن )108(، والحمیدي في مسنده )107(، والنسائي في الكبرى)106(المسند
على شرط : ھ الحاكم في المستدرك وقالسفیان بن عیینة عن معمر بھ، وصحح

  . )109(الشیخین ووافقھ الذھبي 
وأخرجھا أیضا اإلمام الدارقطني في العلل مرجحا الروایة المرسلة؛ 

وابِ : فقال ولَم یُتابِعِ ابن ُعَیینَة َعلَى َذلِك... والُمرَسُل أَشبَھُ بِالصَّ
)110(.  

  .السندالتنبیھ على علة اإلدراج في : الفرع الرابع
حدثنا : حدثنا سیار، قال: حدثنا عبد هللا بن أبي زیاد، قال: قال الترمذي

شكونا «: سھل بن أسلم، عن یزید بن أبي منصور، عن أنس، عن أبي طلحة قال
الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، فرفع رسول هللا  إلى رسول هللا 

 یب من حدیث أبي ھذا حدیث غر: "قال أبو عیسى» عن بطنھ عن حجرین
ورفعنا عن بطوننا عن حجر : طلحة ال نعرفھ إال من ھذا الوجھ، ومعنى قولھ

حجر، كان أحدھم یشد في بطنھ الحجر من الجھد والضعف الذي بھ من 
  ).111("الجوع

اشتمل الحدیث على فائدة دقیقة تُعرف في علم المصطلح بالمزید في 
متصل األسانید، وقد استغرب الترمذي الحدیث عن أبي طلحة، وقولھ ال نعرفھ 
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عن :"إال من ھذا الوجھ وذلك للوھم الذي وقع من سیار بن حاتم حین أدرج قولھ
  .والحدیث مروٌي عن أنس عن النبي " أبي طلحة 

، )112(لحدیث من ھذا الوجھ اإلمام أحمد في كتابھ الزھدوأخرج ھذا ا
  .)113(واإلمام الترمذي في جامعھ

، والبیھقي في )115(، والطبري في تھذیب اآلثار)114(والشاشي في مسنده
، والبغوي في )117(وآدابھ ، وأبو الشیخ في أخالق النبي )116(شعب اإلیمان
، وابن عساكر في )119(وفي األنوار في شمائل النبي المختار )118(شرح السنة 
  .)120(تاریخ دمشق

ذكره ابن حبان في ، )121(وسیار ھو سیار بن حاتم العنزي، أبو سلمة البصري
أحادیثھ مناكیر، : ، و قال العقیلي)122(كان جماعا للرقائق: وقال" الثقات " كتاب 

: سأل ابن أبي حاتم أباه عن ھذا الحدیث بھذا السند فقال.)123(ضعفھ ابن المدیني
لیس فیھ عن أبي طلحة قلت ألبي الوھم  ھذا خطأ إنما ھو عن أنس عن النبي 

سیار یقول : الوھم من سیار؟ فقال: من سیار، وقلت ألبي زرعة: ممن ھو؟ قال
  .)124(ھكذا

  .الفوائد المتنیة: المبحث الثاني
  .بیان غریب ألفاظ الحدیث الشریف: المطلب األول

یُعد علم غریب الحدیث من العلوم المھمة في رفع ما استشكل فھمھ من 
في بعض األحادیث، وقد اعتنى علماء االسالم بھذا العلم أیما  مراد النبي 

عبارة عما وقع في متون األحادیث من األلفاظ ھو : "عنایة، وعلم الغریب
  .)125("الغامضة البعیدة من الفھم، لقلة استعمالھا

وال یظھر إال : "السخاوي على تعریف ابن الصالح فقال وزاد اإلمام
فیُفھم من كالمھ أن ھذا العلم لھ علماؤه  )126(بالتنقیر عنھ من كتب اللغة

شیئا  ومؤلفاتھ، وقد كان المحدثون یتحرجون من أن یقولوا في ألفاظ النبي 
م من عند أنفسھم رغم تبحرھم  وغوصھم في مختلف العلوم، وھذا ما أكده اإلما

خذھا من األصمعي : " شعبة بن الحجاج حین ُسئل عن معنى لفظة حدیثیة بقولھ
  .)127("فإنھ أعلم بھذا مني
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: كذلك قول اإلمام أحمد حین سئل عن حرف من غریب الحدیث قال
بالظن  سلوا أصحاب الغریب، فإني أكره أن أتكلم في قول رسول هللا "

  ).128("فأخطئ
في بیان اللفظة الحدیثیة وتوضیح  وقد سار الترمذي على ھذا المنھج

مرادھا من مواردھا األصلیة ككتب الغریب المشھورة، أو سؤال أھل البادیة من 
  :وھذا ما اعتمده في الشمائل على غرار ما یلي. األعراب

، َوَعلِيُّ ْبُن : قال الترمذي/ 1 بِّيُّ اْلبَْصِريُّ َحدَّثَنَا أَْحَمُد ْبُن َعْبَدةَ الضَّ
ُد ْبُن اْلُحَسْیِن َوھَُو اْبُن أَبِي َحلِیَمةَ، َواْلَمْعنَى َواِحٌد، قَالُوا : ُحْجٍر، َوأَبُو َجْعفٍَر ُمَحمَّ

ِ مَ  َحدَّثَنِي إِْبَراِھیُم ْبُن : ْولَى ُغْفَرةَ قَالَ َحدَّثَنَا ِعیَسى ْبُن یُونَُس، َعْن ُعَمَر ْبِن َعْبِد هللاَّ
ٍد ِمْن َولَِد َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب قَالَ  ِ : ُمَحمَّ : قَالَ  َكاَن َعلِيٌّ إَِذا َوَصَف َرُسوَل هللاَّ

ِد، َوَكانَ " ِغِط، َوَال بِاْلقَِصیِر اْلُمتََردِّ ِ بِالطَِّویِل اْلُممَّ َرْبَعةً ِمَن   لَْم یَُكْن َرُسوُل هللاَّ
ْبِط، َكاَن َجْعًدا َرِجًال، َولَْم یَُكْن بِاْلُمطَھَِّم َوَال  اْلقَْوِم، لَْم یَُكْن بِاْلَجْعِد اْلقَطَِط، َوَال بِالسَّ
بِاْلُمَكْلثَِم، َوَكاَن فِي َوْجِھھِ تَْدِویٌر أَْبیَُض ُمَشَرٌب، أَْدَعُج الَْعْینَْیِن، أَْھَدُب اْألَْشفَاِر، 

ِلیُل اْلُمَشاِش َواْلَكتَِد، أَْجَرُد ُذو َمْسُربٍَة، َشْثُن اْلَكفَّْیِن َواْلقََدَمْیِن، إَِذا َمَشى تَقَلََّع جَ 
ِة، َوھَُو َخاتَُم  َكأَنََّما یَْنَحطُّ فِي َصَبٍب، َوإَِذا اْلتَفََت اْلتَفََت َمًعا، بَْیَن َكِتفَْیِھ َخاتَُم النُّبُوَّ

َوُد النَّاِس َصْدًرا، َوأَْصَدُق النَّاِس لَْھَجةً، َوأَْلیَنُھُْم َعِریَكةً، َوأَْكَرُمھُْم النَِّبیِّیَن، أَجْ 
لَْم أََر قَْبلَھُ َوَال : ِعْشَرةً، َمْن َرآهُ بَِدیھَةً ھَابَھُ، َوَمْن َخالَطَھُ َمْعِرفَةً أََحبَّھُ، یَقُوُل نَاِعتُھُ 

  ".بَْعَدهُ ِمْثلَھُ 
َد ْبَن اْلُحَسْیِن َیقُولُ : قَال أَبُو ِعیَسى َسِمْعُت : َسِمْعُت أَبَا َجْعفٍَر ُمَحمَّ

ِغطُ : "اْألَْصَمِعيَّ یَقُوُل فِي تَْفِسیِر ِصفَِة النَّبِيِّ  : الَ َوقَ ". الذَّاِھُب طُوًال : اْلُممَّ
ابَتِِھ أَْي َمدَّ : َسِمْعُت أَْعَراِبیًّا َیقُوُل فِي َكَالِمھِ " طَ فِي نَشَّ ا َشِدیًداتََمغَّ . ھَا َمّدً

دُ  ا اْلقَطَطُ . الدَّاِخُل بَْعُضھُ فِي بَْعٍض قَِصًرا: َواْلُمتََردِّ ِدیُد اْلُجُعوَدةِ : َوأَمَّ . فَالشَّ
ُجُل الَِّذي فِي َشْعِرِه ُحُجونَةٌ  ا اْلُمَطھَُّم فَاْلبَاِدُن اْلَكثِیُر اللَّْحمِ . أَْي َتثَنٍّ قَلِیلٌ : َوالرَّ . َوأَمَّ

ُر اْلَوْجھِ : َكْلثَمُ َواْلمُ  ِدیُد : َواْألَْدَعجُ . الَِّذي فِي بَیَاِضِھ ُحْمَرةٌ : َواْلُمَشَربُ . اْلُمَدوَّ الشَّ
. ُمْجتَِمُع اْلَكتِفَْیِن َوھَُو اْلَكاِھلُ : َواْلَكتَدُ . الطَِّویُل اْألَْشَفارِ : َواْألَْھَدبُ . َسَواِد اْلَعْینِ 

ْعُر : َواْلَمْسُربَةُ  ةِ ھَُو الشَّ ْدِر إِلَى السُّرَّ قِیُق الَِّذي َكأَنَّھُ قَِضیٌب ِمَن الصَّ : َوالشَّْثنُ . الدَّ
ةٍ :َوالتَّقَلُّعُ . اْلَغِلیظُ اْألََصابِعِ ِمَن اْلَكفَّْیِن َواْلقََدَمْینِ  َبُب اْلُحُدوُر، . أَْن یَْمِشَي ِبقُوَّ َوالصَّ

. َجلِیُل اْلُمَشاِش یُِریُد ُرؤوَس اْلَمَناِكبِ : لُھُ َوقَوْ . اْنَحَدْرنَا فِي َصبُوٍب َوَصَببٍ : َنقُولُ 
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ْحبَةُ، َواْلَعِشیرُ : َواْلِعْشَرةُ  اِحبُ : الصُّ بََدْھتُھُ بِأَْمٍر : اْلُمفَاَجأَةُ، یُقَالُ : َواْلبَِدیھَةُ . الصَّ
  .)129(أَْي فََجأْتُھُ 
ثَنَا قُتَْیبَةُ قَالَ : قال الترمذي/ 2 ، َعْن : َحدَّ بَِعيُّ َحدَّثَنَا َجْعفَُر ْبُن ُسلَْیَماَن الضُّ

ِ «: َمالِِك ْبِن ِدینَاٍر قَالَ  ِمْن ُخْبٍز قَطُّ َوَال لَْحٍم، إِالَّ َعلَى  َما َشبَِع َرُسوُل هللاَّ
فَُف؟ قَالَ : َسأَْلُت َرُجًال ِمْن أَْھِل اْلبَاِدیَةِ : قَاَل َمالِكٌ . »َضفَفٍ  أَْن َیتَنَاَوَل «: َما الضَّ

  .)130(»َمَع النَّاسِ 
اعتمد اإلمام الترمذي في ھذا الحدیث مذھب اإلمام مالك بن دینار في 

  .سؤال أھل البادیة حین استشكل علیھ لفظ الظفف وبیّن لھ معناه
فَفُ  دَّةُ : والضَّ یُق َوالشِّ : َوقِیلَ . َعْن ِضیٍق َوقِلَّةٍ لَْم یَْشبَْع ِمْنھَُما إِالَّ : أَيْ . الضِّ

فََف اْجتَِماُع النَّاسِ  . َضفَّ اْلقَْوُم َعلَى اْلَماِء یَُضفُّوَن َضفًّا َوَضفَفًا: یُقَالُ . إِنَّ الضَّ
فَفُ : َوِقیلَ . لَْم یَأُْكْل ُخْبًزا َولَْحًما َوْحَدهُ، َولَِكْن یَأُْكُل َمَع النَّاسِ : أَيْ  أَْن تَُكوَن : الضَّ
  .)131( َكلَةُ أَْكثََر ِمْن ِمْقَداِر الطََّعاِم، َواْلَحفَُف أَْن تَُكوَن بِِمْقَداِرهِ اْألَ 

. )132(وقد أشار الحافظ المزي بتفرد اإلمام الترمذي بإخراج ھذا الحدیث
وأخرجھ في موضع آخر من الشمائل عن عبد هللا بن عبد الرحمن، ثم عّقب 

  .)133(األیدي ھو كثرة: قال بعضھم: قال عبد هللا: بقولھ
أي أیدي : ھو كثرة األیدي: وقولھ: وقال اإلمام الباجوري

  .)134(األضیاف
  التنبیھ على آراء الفقھاء والمجتھدین في المسألة الفقھیة: المطلب الثاني

بالصناعة  - طبعا المطبوعة منھا -ُصبغت مصنفات اإلمام الترمذي 
عتنى بفقھ الحدیث حاذیا الفقھیة التي میزت منھجھ عن غیره من المحدثین؛ فقد ا

في ذلك منھج شیخھ اإلمام البخاري، فقد بسط آراء الفقھاء، بذكر مذاھبھم 
  :وترجیحاتھم في المسائل الفقھیة التى حوتھا أحادیثھ، ومن األمثلة على ذلك

اِق قَالَ : َحدَّثَنَا َمْحُموُد ْبُن َغْیَالَن قَالَ : قال الترمذي/ 1 زَّ : َحدَّثَنَا َعْبُد الرَّ
َوَعلَْیِھ  َرأَْیُت النَّبِيَّ «: َحدَّثَنَا ُسْفیَاُن، َعْن َعْوِن ْبِن أَبِي ُجَحْیفَةَ، َعْن أَبِیِھ قَالَ 

  .)135(أَُراَھا ِحبََرةً : قَاَل ُسْفَیانُ » ُحلَّةٌ َحْمَراُء َكأَنِّي أَْنظُُر إِلَى بَِریِق َساقَْیھِ 
وأخرج اإلمام الترمذي ھذا الحدیث في الجامع بطولھ في أبواب الصالة، 

، إال أنھ اختصره وأخذ )136(باب ما جاء في إدخال اإلصبع في األذن عند اآلذان
القتصاره  باب ما جاء في لباس رسول هللا : ع الشاھد في الشمائلمنھ موض
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على الفائدة الفقھیة التي اشتمل علیھا، واستدل بھا في ھذا الموضع لمناسبتھا 
  . ترجمة الباب
أراھا حبرة، أراد الترمذي بھا بیان مذھب سفیان : قال سفیان: وقولھ

  .الثوري في مسألة لبس الحلة الحمراء
نوع من برود : رة بكسر الحاء المھملة وفتح الباء الموحدة وفتح الراءوالحب     

وقول سفیان ھذا معناه أن شیخھ حین حدثھ وصف . الیمن یكون موّشى مخططا
أي من ھذا النوع، إذ " حبرة"الحلة بأنھا حمراء ثم رجح سفیان أنھ وصفھا بأنھا 

یم بن عبد هللا الخضیر وھذا الذي بینھ الشیخ عبد الكر. )137(یكون فیھ لون أحمر
وإنما قال : وقال اإلمام الباجوري رحمھ هللا.  )138(عند شرحھ لسنن الترمذي

  .)139(أي الخالص.سفیان ذلك، ألن مذھبھ حرمة األحمر البحت
َثنَا ھَنَّاُد ْبُن السَِّريِّ قَالَ : قال الترمذي/ 2 ثَنَا َوِكیٌع، َعْن ُشْعبَةَ، : َحدَّ َحدَّ

ِ : احِ، َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك قَالَ َعْن أَبِي التَّیَّ  لَیَُخالِطُنَا َحتَّى  إِْن َكاَن َرُسوُل هللاَّ
َوفِْقھُ ھََذا : " قَاَل أَبُو ِعیَسى» یَا أََبا ُعَمْیٍر، َما فََعَل النَُّغْیُر؟«: یَقُوَل ِألَخٍ لِي َصِغیرٍ 
یَا أََبا : نَّھُ َكنَّى ُغَالًما َصِغیًرا فَقَاَل لَھُ َكاَن یَُماِزُح َوِفیِھ أَ  اْلَحِدیِث أَنَّ النَّبِيَّ 

بِيُّ الطَّْیَر ِلیَْلَعَب بِھِ . ُعَمْیرٍ  : َوإِنََّما قَاَل لَھُ النَِّبيُّ . َوفِیِھ أَنَّھُ َال بَأَْس أَْن یُْعطَى الصَّ
ْلَعُب ِبِھ فََماَت، فََحِزَن اْلُغَالُم ِألَنَّھُ َكاَن لَھُ نَُغْیٌر یَ » َیا أَبَا ُعَمْیٍر، َما فََعَل النَُّغْیُر؟«

  .)140(»َیا أَبَا ُعَمْیٍر، َما فََعَل النَُّغْیُر؟«: َعلَْیِھ فََماَزَحھُ النَّبِيُّ 
  : من الفوائد التي تستنبط من ھذا الحدیث ما یلي

باب "تقطیع الترمذي لھذا الحدیث آخذا منھ الجزء الذي یناسب ترجمة الباب -
  .ما جاء في صفة مزاح رسول هللا 

بیانھ لألحكام الفقھیة التي تضمنھا الحدیث، وكان ھذا منھجھ رحمھ هللا تعالى  -
في الجامع حین اعتنى بذكر آراء واجتھادات الفقھاء في استنباط األحكام،  ومن 

  :)141(حكام ما یليھذه األ
جواز تكنیة الصغیر بأبي فالن، وأن یتصور منھ اإلیالد، و قد ترجم البخاري  -

باب الكنیة للصبي، وقبل أن یولد للرجل، وصّدر : رحمھ هللا في صحیحھ قال
مشیرا بذلك إلى الرد على من  )142("یا أبا عمیر ما فعل النغیر: "الباب بحدیث

  .قال بالمنع
  .اح بخالف صید مكةصید المدینة مب -



  الفوائد الحدیثیة في الشمائل المحمدیة والخصائل المصطفویة                
  

 

  

 215                                                                                                   مجلة اإلحیاء

ال بأس بحبس الطیر في القفص لرؤیة لونھ، أوسماع صوتھ واللعب المباح بھ  -
  . إذا قام بمؤنتھ وإطعامھ على ما ینبغي

ال بأس بتصغیر األسماء والترفق والتلطف وال بالدعابة والمزاح ما لم یكن -
  .إثما

 �، وكمال ُخلقھ جواز سؤال اإلنسان عما السائل بما لّم بحالھ تعجبا منھ -
وعطفھ ورأفتھ وتواضعھ، وأن رعایة الضعفاء ومزید التأسي بھم، والتلطف 

  .بھم، وإدخال السرور علیھم من مكارم األخالق المطلوبة المندوبة
  .بیان نوع العلة الواقعة في المتن: المطلب الثالث

  .علة اإلدراج في المتن: الفرع األول
، قَالَ : قال الترمذي ٍد الدُّوِريُّ اْلبَْغَداِديُّ َحدَّثَنَا : َحدَّثَنَا َعبَّاُس ْبُن ُمَحمَّ

 -إِْسَحاُق ْبُن َمْنُصوٍر، َعِن إِْسَرائِیَل، َعْن ِسَماِك ْبِن َحْرٍب، َعْن َجابِِر ْبِن َسُمَرةَ 
  .)143("لَى ِوَساَدٍة َعلَى یََساِرهِ ُمتَِّكئًا عَ  َرأَْیُت َرُسوَل هللاِ : "قَالَ  -رضي هللا عنھ 

َحدَّثَنَا : َحدَّثَنَا َوِكیٌع، قَالَ : َحدَّثَنَا یُوُسُف ْبُن ِعیَسى، قَالَ : قال الترمذي
: قَالَ  -رضي هللا عنھ  -إِْسَرائِیُل، َعْن ِسَماِك ْبِن َحْرٍب، َعْن َجابِِر ْبِن َسُمَرةَ 

  .َساَدةٍ ُمتَِّكئًا َعلَى وِ  َرأَْیُت النَّبِيَّ 
لَْم یَْذُكْر َوِكیٌع َعلَى یََساِرِه، َوھََكَذا َرَوى َغْیُر َواِحٍد َعِن «: قَاَل أَبُو ِعیَسى

إِْسَرائِیَل نَْحَو ِرَوایَِة َوِكیعٍ، َوَال نَْعلَُم أََحًدا َرَوى ِفیِھ َعلَى یََساِرِه إِالَّ َما َرَواهُ 
  .)144(»إِْسَرائِیلَ إِْسَحاُق ْبُن َمْنُصوٍر، َعِن 

وُسِئل َعن َحِدیِث ِسماٍك، َعن جابِِر بِن َسُمَرة، َدَخلُت : قال الدارقطني
فََرواهُ : َیرِویِھ وِكیٌع، واختُلِف َعنھُ : فَقال. ، فََرأَیتُھُ ُمتَِّكئًا َعلَى ِوساَدةَعلَى النَّبِيِّ 

، َعن ِسماٍك، َعن جابِِر بِن  أَبُو الّسائِِب َسلُم بن ُجناَدة، َعن وِكیعٍ، َعِن الثَّوِريِّ
ِسماٍك، وھُو َوَرواهُ یَحیَى بن َمِعیٍن وَغیُرهُ، عن َوِكیع، َعن إِسرائِیل، َعن . َسُمَرة

وابُ   . الصَّ
لُولِيُّ  َعن إِسرائِیل، َعن ِسماٍك، َعن ) ثِقَةٌ (َوَرواهُ إِسحاُق بن َمنُصوٍر السَّ

  .َعلَى یَساِرهِ : جابِِر بِن َسُمَرة، وزاد فِیھِ 
وقد استغرب الترمذي ھذه الزیادة، وقد عبر عن ھذا الوجھ بالغرابة في 

ورب حدیث إنما یستغرب لزیادة تكون : "كتابھ العلل الذي في آخر الجامع فقال
  ).145("في الحدیث وإنما تصح إذا كانت الزیادة ممن یعتمد على حفظھ 
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أن یروي : " وھذه الصورة من الغرابة عبر عنھا ابن رجب قائال
جماعة حدیثا واحدا بإسناد واحد، ومتن واحد فیزید بعض الرواة فیھ زیادة، لم 

   )146("یذكرھا بقیة الرواة 
اق بن منصور تباینت أقوال علماء الجرح والتعدیل فیھ، فذكره وإسح

ثقة : ، وأحمد بن عبد هللا العجلي في كتابھ الثقات، وقال)147(ابن حبان في الثقات
، )149(صدوق، تكلم فیھ للتشیع: ، وقال ابن حجر في التقریب)148(وكان فیھ تشیع

  . )150(لیس بھ بأس: قال یحي بن معین
الترمذي قد صحح ھذا الحدیث ھو وأبو  وذكر الحافظ ابن حجر أن

وبالتالي ھذه الزیادة التي زادھا إسحاق بن منصور من  )151(عوانة وابن حبان
  .قبیل زیادة الثقة المقبولة وھو مذھب الترمذي كما أسلفا الذكر

  .بیان علة التصحیف والتحریف في ألفاظ الحدیث: الفرع الثاني
ُد بْ : قال الترمذي ، : ُن بَشَّاٍر قَالَ َحدَّثَنَا ُمَحمَّ ْحَمِن ْبُن َمْھِديٍّ َحدَّثَنَا َعْبُد الرَّ

أَنَّ النَّبِيَّ «َعْن ُسْفیَاَن، َعْن َسْعِد ْبِن إِْبَراِھیَم، َعْن اْبٍن لَِكْعِب ْبِن َمالٍِك، َعْن أَِبیِھ، 
 ِد ْبِن بَشَّاٍر ھََذا َوَرَوى َغْیُر مُ : "قَاَل أَبُو ِعیَسى» َكاَن یَْلَعُق أََصابَِعھُ ثََالثًا َحمَّ

  .)152("یَْلَعُق أََصابَِعھُ الثََّالثَ : اْلَحِدیَث قَالَ 
تفرد اإلمام الترمذي بروایة ھذا الحدیث وإخراجھ، بینما تناولت كتب 

، وھذه إشارة منھ إلى شذوذ لفظة "یَْلَعُق أََصابَِعھُ الثََّالثَ : " السنة الحدیث بقولھم
  .»الثالث«وظ ھو وأن اللفظ المحف» ثالثا«

اإلمام مسلم في مواضع ثالثة، " الثالث"وممن أخرج الحدیث بلفظ 
واإلمام أبو داود في سننھ، والدارمي في سننھ في موضعین، واإلمام أحمد في 

  ...مواضع أربعة
  خاتمة

تم بحمد هللا ھذا الجھد المتواضع والذي سلط الضوء على جانب مھم 
من جوانب الصناعة الحدیثیة عند اإلمام الترمذي الذي فاق أقرانھ بالحفظ 
واإلتقان، والمتمثلة في بعض الفوائد الحدیثیة التي عقّب بھا الترمذي على بعض 

  : األحادیث  فأثمرت بعض ھذه النتائج
رمذي بمنھجھ في ترتیب كتابھ الشمائل من أول باب إلى تمیز اإلمام الت/ 1

  .آخره
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وُخلقھ وجمیع خصالھ وكل جوانب  علم الشمائل علم خاص بَخلق النبي / 2
  .حیاتھ سواء مع ربھ أو أھلھ أو صحابتھ، وبیان أھمیتھ واالھتمام بدراستھ

اشتمال الشمائل على مجموعة من علوم الحدیث رغم أنھا خاصة بذكر / 3
اتھ وخصالھ إال أن الترمذي بیّن بعض الفوائد المھمة التي تُْنبئ عن الملكة صف

  .النقدیة التي یملكھا
حكمھ على بعض األحادیث، والتكلم في بعض الرجال الذین تستدعي الحاجة / 4

  .إلى بیان حالھم والتنصیص على ذلك
العلماء  بیانھ للغریب من ألفاظ الحدیث الشریف وأھم الموارد التي یعتمد/ 5

  .علیھا في تفسیرھا وتقریب المعنى لقارئھا
التنصیص على العلة الواقعة في الحدیث سواء في اإلسناد أو المتن أو كلیھما / 6

  .وبیان نوعھا
بیانھ لبعض المنفردات والوحدان من الصحابة رضوان هللا علیھم، ومن /7

  .اختلف في صحبتھ
والتنصیص على بعض اآلراء الفقھیة اھتمامھ بالصناعة الفقھیة لألحادیث / 8

  .التي حوتھا بعض األحادیث
  : ومن المقترحات

بعض التعقیبات حوت مجموعة من الفوائد، وكل فائدة تحتاج إلى مزید بحث / 1
  .وتوسع

  .كتاب الشمائل الزال بحاجة إلى مزید بحث واھتمام من جوانب أخرى/ 2
  

  قائمة المصادر و المراجع
  . لھ روایة في الكتب الستة، للذھبي الكاشف في معرفة من )1
الكامل في ضعفاء الرجال، لإلمام أبي أحمد عبد هللا بن عدي  )2

، الطبعة األولى تحقیق سھیل زّكار، الطبعة الثانیة )ھـ365ت(الجرجاني
قرأھا و دققھا على المخطوطات یحیى مختار رغزاوي، الطبعة الثالثة 

الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، منقحة وبھا تعلیقات وزیادات كثیرة، دار 
  . م1988-ھـ1409: 3م، ط1985-ھـ1405: 2م، ط1984-ھـ1404: 1ط
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إتحاف الخیرة المھرة بزوائد المسانید العشرة، لإلمام شھاب الدین أحمد بن  )3
دار : أبي بكر بن إسماعیل البوصیري، تقدیم الدكتور أحمد معبد، تح

اسر بن إبراھیم، دار الوطن المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبو تمیم ی
  .  م1999- ھـ1420: 1الریاض، السعودیة، ط -للنشر

األحادیث المختارة أو المستخرج من األحادیث المختارة مما لم یخرجھ  )4
البخاري ومسلم في صحیحیھما، لإلمام ضیاء الدین عبد هللا محمد بن عبد 

دراسة ، )ھـ643ت(الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن الحنبلي المقدسي 
  .م2000-ھـ1420: 3وتحقیق الدكتور عبد الملك بن عبد هللا بن دھیش، ط

، )ھـ259ت(أحوال الرجال، ألبي اسحاق إبراھیم بن یعقوب الجوزجاني  )5
حققھ وعلق علیھ السید صبحي البدري السامرائي، مؤسسة الرسالة، 

  .بیروت لبنان، د ط
بن محمد بن جعفر بن وآدابھ، للحافظ أبي محمد عبد هللا  أخالق النبي  )6

، دراسة وتحقیق صالح )ھـ369ت(حیان األصبھاني المعروف بأبي الشیخ 
: 1الریاض، السعودیة، ط -بن محمد الونیان، دار المسلم للنشر والتوزیع

  . م1998-ھـ1418
أشرف الوسائل إلى فھم الشمائل، لإلمام شھاب الدین أحمد بن حجر  )7

وارس أحمد بن فرید المزیري، ودراسة أبي الف. ، ت)ھـ974ت(الھیثمي
: 1ط  - لبنان –كمال عبد العظیم العناني، دار الكتب العلمیة بیروت : قّدم لھ
  . م1998-ھـ1419

اإلصابة في تمییز الصحابة، لإلمام أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر  )8
، مؤسسة التاریخ العربي، دار إحیاء التراث العربي )ھـ852ت(العسقالني 

  . ھـ1328: 1ط
إلصابة في تمییز الصحابة، لإلمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر ا )9

الشیخ عادل أحمد بن عبد : ، دراسة وتحقیق وتعلیق)ھـ852ت(العسقالني 
د محمد عبد .أ: الموجود، والشیخ علي محمد معّوض، قدم لھ و قّرظھ

المنعم البّري، د عبد الفتاح أبو سنة، د جمعة طاھر النجار، دار الكتب 
  .م1995-ھـ1415: 1ط –لبنان  –ة بیروت العلمی
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اقتران الجودة والغرابة في سنن الترمذي دراسة نظریة تطبیقیة، حسن  )10
علي محمود الفیسي، مجلة البحوث والدراسات اإلسالمیة، الھیئة العلمیة 

  .08: ، اإلصدار2007دیوان الوقف السني، السنة /االستشاریة 
  .إكمال تھذیب الكمال  )11
اإلكمال في رفع االرتیاب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى   )12

ت (واألنساب، لإلمام أبي نصر علي بن ھبة هللا بن جعفر بن ماكوال 
  . م1990-ھـ1411: 1لبنان، ط-بیروت-دار الكتب العلمیة  ،)ھـ475

االستیعاب في معرفة األصحاب، لإلمام ألبي عمر یوسف بن عبد هللا بن  )13
علي محمد البجاوي، دار الجیل : ، تح)ھـ463ت (عبد البر محمد بن 
  .م1992-ھـ1412: 1بیروت، ط

  .الطبقات الكبرى، البن سعد، دار صادر بیروت )14
األنوار في أخبار النبي المختار، لإلمام الحسین بن مسعود البغوي  )15

: 1الشیخ إبراھیم الیعقوبي، دار المكتبي دمشق، ط: ، تح)ھـ516ت(
  . م1995-ھـ1416

البحر الزخار المعروف بمسند البزار، لإلمام أبي بكر أحمد بن عمرو بن  )16
محفوظ الرحمن زین هللا، مكتبة : ، ت)ه696ت(عبد الخلق العتكي البزار

  . م1993- ه1414: 1العلوم والحكم، المدینة المنورة، ط
التاریخ األوسط، لإلمام أبي عبد هللا محمد بن إسماعیل  )17

د بن إبراھیم اللحیدان، دار الصمیعي محم: ، تح)ھـ256ت(البخاري
  . م1998- ھـ1418: 1المملكة العربیة السعودیة، ط

تاریخ مدینة دمشق دمشق وذكر فضلھا وتسمیة من حلھا من األماثل أو  )18
احتاز بواحیھا من واردیھا وأھلھا، لإلمام أبي القاسم علي بن الحسن بن 

محب : ، تح)ھـ571ت(ھبة اللھبن عبد هللا الشافعي المعروف بابن عساكر
-ھـ1415: الدین أبي سعید عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر، ط

  . م1995
تحفة األشراف في معرفة األطراف، للحافظ أبي الحجاج جمال الدین  )19

بشار عواد معروف، دار الغرب : ، تح)ھـ742ت(یوسف المزي 
  . م1999: 1اإلسالمي، ط
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فظ ولي الدین أحمد بن عبد تحفة التحصیل في ذكر رواة المراسیل، للحا )20
، ضبط نصھ وعلق )ھـ826ت(الرحیم بن الحسین أبي زرعة العراقي 

 –علیھ عبد هللا نّوارة، مراجعة مركز السنة للبحث العلمي، مكتبة الرشد 
  . م1999- ھـ1419: 1ط - الریاض

–عادل مرشد، مؤسسة الرسالة :تقریب التھذیب، للحافظ ابن حجر، عنایة )21
  .م1996-ھـ1416: ولىالطبعة األ -بیروت

التمھید لما في الموطإ من المعاني واألسانید، لإلمام أبي عمر یوسف بن   )22
سعید أحمد أعراب، توزیع : ، تح)ھـ463ت(عبد هللا بن محمد بن عبد البر

  .م1990-ھـ1410: مكتبة األوس المدینة المنورة، ط
مام أبي من األخبار، لإل تھذیب اآلثار وتفصیل الثابت عن رسول هللا  )23

، تح محمود محمد )ھـ310ت(جعفر محمد بن جریر بن یزید الطبري 
  . شاكر، مطبعة المدني القاھرة

تھذیب التھذیب، لإلمام أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني  )24
 -بیروت–مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة : ، تح)ھـ852ت(

  . م1994-ھـ1415: 1لبنان، ط
في أسماء الرجال، للحافظ جمال الدین أبي الحجاج یوسف تھذیب الكمال  )25

الدكتور بشار عواد : ، حققھ وضبط نّصھ وعلّق علیھ)ھـ742ت(المزي 
  .م1992- ھـ1413: 1معروف، مؤسسة الرسالة، ط

الجامع الصحیح وھو سنن الترمذي، ألبي عیسى الترمذي، تحقیق كمال  )26
  .ھـ1408: 1ط - لبنان–یوسف الحوت، دار الكتب العلمیة بیروت 

: ، تح)ھـ279ت(الجامع الصحیح، ألبي عیسى محمد بن عیسى بن سورة  )27
  .د ت –لبنان–أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمیة بیروت 

الجرح والتعدیل، لإلمام عبد الرحمن بن أبي حاتم، دار الكتب العلمیة  )28
 مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة بحیدر آباد: 1ط –لبنان  –بیروت 

  - الھند  –الدكن 
جمع الوسائل في شرح الشمائل، لإلمام علي بن سلطان محمد الھروي  )29

: ، المطبعة األدبیة مصر، ط)ھـ1014ت(المشھور بمال علي القارئ 
  .ھـ1318
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دستور العلماء، جامع العلوم في اصطالحات الفنون، القاضي عبد النبي بن  )30
حسن : ھ الفارسیة، عرب عبارات)ھـ12ت ق (عبد الرسول األحمد نكري 

األولى، : بیروت، الطبعة/ لبنان -دار الكتب العلمیة: ھاني فحص، الناشر
  . م2000 -ھـ 1421

، وضع )ھـ241ت(الزھد، لإلمام أبي عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل  )31
: 1ط - لبنان- حواشیھ محمد عبد السالم شاھین، دار الكتب العلمیة بیروت

  . م1999-ھـ1420
الصحیحة وشيء من فقھھا و فوائدھا، محمد ناصر الدین  سلسلة األحادیث )32

  . م1995-ھـ1415: األلباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع الریاض، ط
، لإلمام أبي عبد الرحمن أحمد بن )المجتبى من السنن(السنن الصغرى  )33

، تحقیق عبد الفتاح أبي )ھـ303ت(شعیب بن علي الخرساني النسائي 
  . م1986-ھـ1406: 1ط -حلب–ات اإلسالمیة غدة، مكتبة المطبوع

السنن الكبرى، لإلمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخرساني  )34
النسائي، تح عبد المنعم شلبي، أشرف علیھ شعیب األرنؤوط، قدم لھ عبد 

-ھـ1421: 1هللا بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة بیروت، ط
  . م2001

مام شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان سیر أعالم النبالء، لإل )35
: 3شعیب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط: ، تح)ھـ748ت(الذھبي
  . م1986-ھـ1406

شعیب : ، تح)ھـ516ت(شرح السنة، لإلمام الحسین بن مسعود البغوي  )36
  . م1983-ھـ1403: 1األرنؤوط، المكتب اإلسالمي، ط

  .  الخضیرشرح سنن الترمذي، للشیخ عبد الكریم بن عبد هللا )37
ألبي عیسى محمد بن عیسى الترمذي، عبد الرزاق  شرح شمائل النبي  )38

-ھـ1435: 1ط - الریاض–بن عبد المحسن البدر، مكتبة الملك فھد 
  .م2014

شرح علل الترمذي، لإلمام عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن  )39
نبلي الحسن بن أبي البركات البغدادي ثم الدمشقي الشھیر بابن رجب الح
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كمال علي علي الجمل، دار الكلمة للنشر والتوزیع : ، تح)ھـ795ت(
  .م 1998-ھـ1418: 1ط  - مصر–المنصورة 

شرح معاني اآلثار، لإلمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سالمة األزدي  )40
محمد زھري النجار، ومحمد سید جاد الحق، : ، تح)ھـ321ت(الطحاوي 

وفھرسھ یوسف عبد الرحمن راجعھ ورقم كتبھ وأبوابھ وأحادیثھ 
  . م1994- ھـ1414: 1المرعشلي، عالم الكتب، ط

: ، تح)ھـ458ت(شعب اإلیمان، لإلمام أبي بكر أحمد بن الحسین البیھقي  )41
 -أبي ھاجر محمد السعید بن بسیوني زغلول، منشورات دار الكتب العلمیة

  . م2000-ھـ1421: 1ط - لبنان–بیروت 
لإلمام أبي عیسى الترمذي / طفویة الشمائل المحمدیة والخصال المص )42

، ضبطھ وصححھ محمد عبد العزیز الخالدي، دار الكتب )ھـ279ت(
  .م1996-ھـ1416: الطبعة األولى -لبنان-العلمیة بیروت

الشمائل المحمدیة والخصائل المصطفویة، لإلمام الترمذي، حققھ وعلّق  )43
-ھـ1416: 3علیھ سید بن عباس الجلیمي، مؤسسة الكتب الثقافیة، ط

  . م1996
: الشمائل المحمدیة، ألبي عیسى محمد بن عیسى بن سورة الترمذي، تح )44

  م 2018- ھـ1439: 2عصام موسى ھادي، دار الصدیق للنشر، ط
صحیح البخاري، لإلمام أبي عبد هللا محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن  )45

المغیرة البخاري الجعفي، كتاب األدب، باب الكنیة للصبي وقبل أن یولد 
  . د ت -لبنان–للرجل، دار الكتب العلمیة بیروت 

  . العلل الصغیر )46
، أبو طالب القاضي: العلل الكبیر، لإلمام الترمذي، رتبھ على كتب الجامع )47

صبحي السامرائي وآخرین، عالم الكتب ومكتبة النھضة العربیة : تح
  .ھـ1409: 1بیروت، ط

العلل الواردة في األحادیث النبویة، لإلمام أبي الحسن علي بن عمر بن   )48
محفوظ الرحمن زین هللا : ، تح)ھـ385ت(أحمد بن مھدي الدارقطني 

دات من الثاني م، والمجل1985-ھـ1405: 1السلفي، دار طیبة الریاض، ط
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عشر إلى الخامس عشر، علّق علیھ محمد بن صالح بن محمد الدباسي، 
  . دار ابن الجوزي الدمام

عمدة القارئ شرح صحیح البخاري، لإلمام أبي محمد محمود بن أحمد بن  )49
، )ھـ855ت(موسى بن أحمد بن حسین الغیتابي الحنفي بدر الدین العیني 

–عمر، دار الكتب العلمیة بیروت ضبطھ وصححھ عبد هللا محمود محمد 
  .  م2001-ھـ1421: 1ط  -لبنان

فتح الباري بشرح صحیح اإلمام البخاري، للحافظ أبو الفضل أحمد بن  )50
محمد فؤاد عبد الباقي، : ، تر)ھـ852ت(علي بن حجر العسقالني الشافعي 

  .   1379دار المعرفة بیروت، ط 
الدین أبي الخیر محمد بن  الحافظ شمس/ فتح المغیث بشرح ألفیة الحدیث  )51

محمد بن عبد هللا بن فھید آل  : ، ت)ھـ902ت(عبد الرحمن السخاوي 
: فھید، مكتبة دار المنھاج للنشر والتوزیع بالریاض، الطبعة األولى

  .ھـ1426
كتاب التاریخ الكبیر، لإلمام أبي عبد هللا محمد بن إسماعیل البخاري، دار  )52

  . م1986-ھـ1407: طلبنان،  - بیروت–الكتب العلمیة 
كتاب الثقات، لإلمام محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التمیمي البستي  )53

بمطبعة مجلس دائرة المعارف : 1، مؤسسة الكتب الثقافیة، ط)ھـ965ت(
  م1979-ھـ1399العثمانیة بحیدرآباد الدكن الھند 

  .كتاب الثقات، للعجلي )54
من بن أبي حاتم، دار كتاب الجرح والتعدیل، لإلمام أبي محمد عبد الرح )55

لبنان، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة  - بیروت–الكتب العلمیة 
  . الھند، د ت –بحیدر آباد الدكن 

كتاب العلل، لإلمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدریس   )56
فریق من الباحثین وآخرین، مكتبة الملك : ، تح)ھـ367ت(الحنظلي الرازي

  . م2006فبرایر - ھـ1427محرم : 1یة، طفھد الوطن
كتاب المتفق والمختلف، للحافظ أبي بكرأحمد بن علي بن ثابت الخطیب  )57

محمد صادق آیدن الحامدي، : ، تح)ھـ463ت( البغدادي الخطیب البغدادي
  .  م1997- ھـ1417: 1دار القادري، ط
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محمد الكتاب المصنف في األحادیث واآلثار، لإلمام أبي بكر عبد هللا بن  )58
، ضبطھ وصححھ ورقم كتبھ )ھـ235ت(بن أبي شیبة الكوفي العبسي 

 - وأبوابھ وأحادیثھ محمد عبد السالم شاھین، دار الكتب العلمیة بیروت
 . م1995-ھـ1416: 1ط  -لبنان

كشف األستار عن زوائد البزار على الكتب الستة، للحافظ نور الدین علي  )59
الرحمن األعظمي، مؤسسة  حبیب: ، تح)ھـ808ت(بن أبي بكر الھیثمي

  . م1979-ھـ1399: 1الرسالة، ط
لسان العرب، لإلمام أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور  )60

  .  ھـ1414: اإلفریقي المصري، دارصادر بیروت، ط
مختصر الشمائل المحمدیة، اختصره وحققھ محمد ناصر الدین األلباني،  )61

مكتبة المعارف المملكة العربیة  –األردن  –المكتبة اإلسالمیة عمان 
  .ھـ1406: 2ھـ، ط1405: 1ط -الریاض –السعودیة 

مسائل اإلمام أحمد، روایة أبي داود سلیمان بن األشعث السجستاني،  )62
: 1تحقیق أبي معاذ طارق بن عوض هللا بن محمد، مكتبة ابن تیمیة، ط

  .م1999-ھـ1420
حاكم المستدرك على الصحیحین، لإلمام أبي عبد هللا ال )63

، اعتنى بھ صالح اللّحام، الدار العثمانیة للنشر، دار )ھـ405(النیسابوري
  .م2008-ھـ1428: 1ابن حزم، ط

محفوظ : ، تح)ھـ335ت(المسند، ألبي سعید الھیثم بن كلیب الشاشي  )64
-ھـ1414: 1ط -المدینة المنورة–الرحمن زین هللا، مكتبة العلوم والحكم 

  . 3/17م، 1993
لإلمام أبي یعلى أحمد بن علي بن المثنى بن یحیى بن مسند أبي یعلى،  )65

حسین سلیم أسد، دار : ، تح)ھـ307ت (عیسى بن ھالل التمیمي الموصلي
  م 1984 -ھـ1404: 1المأمون للتراث دمشق، ط

المسند اإلمام أحمد بن حنبل، لإلمام أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن  )66
شعیب األرنؤوط، عادل مرشد : قیق، تح)ھـ241ت(ھالل بن أسد الشیباني 

: 1عبد هللا بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط: وآخرین، إشراف
  .م2001-ھـ1421
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حبیب : مسند الحمیدي، لإلمام الحافظ عبد هللا بن الزبیر الحمیدي، تح )67
  د ت  - بیروت –الرحمن األعظمي، عالم الكتب 

وصنع الفھارس أحمد ، شرح )ھـ241ت(المسند، لإلمام أحمد بن حنبل )68
  . م1995-ھـ1416: 1محمد شاكر، دار الحدیث، القاھرة، ط

المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة، للحافظ أحمد بن علي بن حجر  )69
، تحقیق عبد هللا بن ظافر بن عبد هللا الشھري، )ھـ852ت(العسقالني 

العاصمة المملكة سعد بن ناصر بن عبد هللا العزیز الشثري، دار . د: تنسیق
-ھـ1420: 1العربیة السعودیة، دار الغیث المملكة العربیة السعودیة، ط

  .م2000
، )ھـ360ت(المعجم الكبیر، للحافظ أبي القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني  )70

 - القاھرة–حققھ وخرج أحادیثھ حمدي عبد المجید السلفي، مكتبة ابن تیمیة 
 .د ت

د بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاق بن مھران معرفة الصحابة، ألبي نعیم أحم )71
عادل بن یوسف العزازي، دار الوطن للنشر : ، تح)ھـ430ت(األصبھاني 
  .م1998- ھـ1419: 1الریاض، ط

معرفة أنواع علوم الحدیث ویُعرف بمقدمة ابن الصالح، لإلمام عثمان بن  )72
، )ھـ643ت(عبد الرحمن، أبي عمرو، تقي الدین المعروف بابن الصالح 

: بیروت، ط –سوریا، دار الفكر المعاصر  - نور الدین عتر، دار الفكر: تح
  .م1986 -ھـ 1406

المنفردات والوحدان، لإلمام مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري،  )73
الدكتور عبد الغفار سلیمان البنداري، السعید بن بسیوني زغلول، : تحقیق

  .م1988-ھـ1408: 1، ط-لبنان  –دار الكتب العلمیة بیروت 
المواھب اللدنیة حاشیة على الشمائل المحمدیة، العالمة الشیخ إبراھیم بن  )74

، مؤسسة محمد السید محمد محمد مصطفى )ھـ1276ت(محمد البیجوري 
-ھـ1440: 1للنشر والتوزیع، دار میراث النبوة للنشر والتوزیع، ط

  .م2019
 محمد بن أحمد بن میزان االعتدال في نقد الرجال، لإلمام أبي عبد هللا )75

 .علي محمد البجاوي، دار الفكر: ، تح)ھـ748ت(عثمان الذھبي 
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النھایة في غریب الحدیث واألثر، لإلمام ابن األثیر مجد الدین المبارك بن  )76
طاھر أحمد الزاوي، محمود محمد : ، تح)ھـ606ت(محمد الجزري 

  . الطناحي، دار الفكر، د ت
  

 :الھوامش
                                                        

لسان العرب، لإلمام أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور اإلفریقي  -)1(
   3/340، ـھ1414: المصري، دار صادر بیروت، ط

الروایة، لإلمام شمس الدین أبو الخیر محمد بن عبد الغایة في شرح الھدایة في علم  -)2(
عائش عبد المنعم إبراھیم، مكتبة أوالد الشیخ  يأب: ، تح)ـھ902ت(الرحمن السخاوي 

  . 61م، ص2001: 1للتراث، ط
  . 11/369لسان العرب، لإلمام ابن منظور،  -)3(
جامع العلوم في اصطالحات الفنون، القاضي عبد النبي بن عبد الرسول  دستور العلماء، -)4(

: حسن ھاني فحص، الناشر: ، عرب عباراتھ الفارسیة)ھـ12ق : المتوفى(األحمد نكري 
  . 2/162م، 2000 -ھـ 1421األولى، : بیروت، الطبعة/ لبنان  - دار الكتب العلمیة 

سى الترمذي، عبد الرزاق بن عبد ألبي عیسى محمد بن عی شرح شمائل النبي  -)5(
  .8م، ص2014-ـ ھ1435: 1ط -الریاض–المحسن البدر، مكتبة الملك فھد 

 .2/57دستور العلماء،  -)6(
  .42، صالشمائل المحمدیة للترمذي، باب ما جاء في خضاب رسول هللا  -)7(
 - بیروت–تقریب التھذیب، للحافظ ابن حجر، عنایة عادل مرشد، مؤسسة الرسالة  -)8(

   564م، ص1996-ـھ1416: الطبعة األولى
، االستیعاب في معرفة األصحاب، 4/70اإلصابة في تمییز الصحابة، : انظر ترجمتھ

  .3/321، التاریخ الكبیر، 6/51، الطبقات البن سعد، 4/1658
، شرح وصنع الفھارس أحمد محمد شاكر، دار )ـھ241ت(أحمد بن حنبلالمسند، لإلمام  -)9(

  . 6/502م، 1995- ـھ1416: 1الحدیث القاھرة، ط
  . 146الشمائل المحمدیة، ص -)10(
، )ـھ852ت(اإلصابة في تمییز الصحابة، لإلمام أحمد بن علي بن حجر العسقالني  -)11(

محمد معوض، قّدم لھ وقرظھ دراسة وتحقیق وتعلیق عادل أحمد عبد الموجود، وعلي 
محمد عبد المنعم البّري، وعبد الفتاح أبو سنة، وجمعة طاھر النّجار، دار الكتب العلمیة 

  . 325-2/324م، 1995-ـھ1415: 1ط - لبنان -بیروت
  . 3/441الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم،  -)12(
د بن عبد الرحیم بن تحفة التحصیل في ذكر رواة المراسیل، للحافظ ولي الدین أحم -)13(

، ضبط نصھ وعلق علیھ عبد هللا نّوارة، مراجعة )ـھ826ت(الحسین أبي زرعة العراقي 
  . 99م، ص1999-ـھ1419: 1ط - الریاض –مركز السنة للبحث العلمي، مكتبة الرشد 

  . 8/487تھذیب الكمال في أسماء الرجال،  -)14(
  .المصدر نفسھ -)15(
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  . 3/254التاریخ الكبیر،  -)16(
  )155: ص(ط الصدیق  -الشمائل المحمدیة للترمذي  -)17(
  . 171تقریب التھذیب، ص -)18(
  . 13/333تھذیب الكمال في أسماء الرجال،  -)19(
  . 4/484التعدیل، البن أبي حاتم، والجرح  -)20(
  . 4/352التاریخ الكبیر، لإلمام البخاري،  -)21(
  . 3/202الثقات، البن حبان، كتاب الصحابة،  -)22(
  . 3/38الكاشف في معرفة من لھ روایة في الكتب الستة، للذھبي،  -)23(
  . 5/3تھذیب التھذیب، : وانظر. 223تقریب التھذیب، ص -)24(
اإلصابة في تمییز الصحابة، لإلمام أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني  -)25(

. 2/219، ـھ1328: 1، مؤسسة التاریخ العربي، دار إحیاء التراث العربي ط)ـھ852ت(
  . 4222: رقم الترجمة

  . 2/233جمع الوسائل في شرح الشمائل،  -)26(
المواھب اللدنیة حاشیة على الشمائل المحمدیة، العالمة الشیخ إبراھیم بن محمد  -)27(

، مؤسسة محمد السید محمد محمد مصطفى للنشر والتوزیع، دار )ـھ1276ت(البیجوري 
  . 516م، ص2019- ـھ1440: 1ط میراث النبوة للنشر والتوزیع،

الشمائل المحمدیة والخصائل المصطفویة، لإلمام الترمذي، حققھ وعلّق علیھ سید بن  -)28(
  . 350م، حاشیة ص1996- ـھ1416: 3عباس الجلیمي، مؤسسة الكتب الثقافیة، ط

، )ـھ365ت(الكامل في ضعفاء الرجال، لإلمام أبي أحمد عبد هللا بن عدي الجرجاني -)29(
الطبعة األولى تحقیق سھیل زّكار، الطبعة الثانیة قرأھا ودققھا على المخطوطات یحیى 
مختار رغزاوي، الطبعة الثالثة منقحة وبھا تعلیقات وزیادات كثیرة، دار الفكر للطباعة 

- ـھ1409: 3م، ط1985-ـھ1405: 2م، ط1984-ـھ1404: 1والنشر والتوزیع، ط
  . 3/63م، 1988

  . 8/287في أسماء الرجال، تھذیب الكمال  -)30(
  .72، صالشمائل المحمدیة للترمذي، باب ما جاء في صفة إدام رسول هللا  -)31(
دكتور الالمنفردات والوحدان، لإلمام مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، تحقیق  -)32(

 –عبد الغفار سلیمان البنداري، السعید بن بسیوني زغلول، دار الكتب العلمیة بیروت 
  .22م، ص1988 -ـھ1408: 1، ط-لبنان 

اإلصابة في تمییز الصحابة، لإلمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني  -)33(
الشیخ عادل أحمد بن عبد الموجود، والشیخ علي : ، دراسة وتحقیق وتعلیق)ـھ852ت(

، د د محمد عبد المنعم البّري، د عبد الفتاح أبو سنة.أ: محمد معّوض، قدم لھ وقّرظھ
م، 1995-ـھ1415: 1ط –لبنان  –جمعة طاھر النجار، دار الكتب العلمیة بیروت 

1/544.  
  المصدر نفسھ  -)34(
  .1/544اإلصابة في تمییز الصحابة،  -)35(



  سھام حرز هللا
 

  

 2019 /23: العدد                                                                                              228

                                                                                                                                  
سحاق بن مھران األصبھاني إمعرفة الصحابة، ألبي نعیم أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن  -)36(

- ـھ1419: 1عادل بن یوسف العزازي، دار الوطن للنشر الریاض، ط :، تح)ـھ430ت(
  .2/544م، 1998

الكتاب المصنف في األحادیث واآلثار، لإلمام أبي بكر عبد هللا بن محمد بن أبي شیبة  -)37(
، ضبطھ وصححھ ورقم كتبھ وأبوابھ وأحادیثھ محمد عبد )ـھ235ت(الكوفي العبسي 

 . 5/302م، 1995-ـھ1416: 1ط - لبنان -یة بیروتالسالم شاھین، دار الكتب العلم
  . 1/235التاریخ األوسط للبخاري، : انظر. 4/55تھذیب التھذیب،  -)38(
  .51، صالشمائل المحمدیة للترمذي، باب ما جاء في خّف رسول هللا  -)39(
، بعنایة عادل مرشد، مؤسسة )ـھ852(تقریب التھذیب، للحافظ ابن حجر العسقالني  -)40(

  .م1996-ـھ1416: 1الرسالة، ط
للحافظ أبي بكرأحمد بن علي بن ثابت الخطیب البغدادي  كتاب المتفق والمختلف، -)41(

: 1محمد صادق آیدن الحامدي، دار القادري، ط: ، تح)ـھ463ت(الخطیب البغدادي
  .  1030م، ص1997- ـھ1417

  .2/97تھذیب التھذیب،  -)42(
  .4/135الجرح والتعدیل،  -)43(
  . 11/444تھذیب الكمال،  -)44(
  .المصدر نفسھ -)45(
  . 4/135الجرح والتعدیل،  -)46(
  .408تقریب التھذیب، ص -)47(
  .85-84، صالشمائل المحمدیة للترمذي، باب ما جاء في صفة شراب رسول هللا  -)48(
، )ـھ965ت(كتاب الثقات، لإلمام محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التمیمي البستي  -)49(

بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة بحیدرآباد الدكن : 1الكتب الثقافیة، ط مؤسسة
  .5/149م، 1979- ـھ1399الھند 

تھذیب الكمال في أسماء الرجال، للحافظ جمال الدین أبي الحجاج یوسف المزي  -)50(
الدكتور بشار عواد معروف، مؤسسة : ، حققھ وضبط نّصھ وعّلق علیھ)ـھ742ت(

  . 21/298م، 1992-ـھ1413: 1الرسالة، ط
  المصدر نفسھ  -)51(
  .6/102الجرح والتعدیل،  -)52(
  .340تقریب التھذیب، للحافظ ابن حجر العسقالني، ص -)53(
بزوائد المسانید الثمانیة، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني   المطالب العالیة -)54(

سعد بن ناصر بن . د: الشھري، تنسیق، تحقیق عبد هللا بن ظافر بن عبد هللا )ـھ852ت(
المملكة  - المملكة العربیة السعودیة، دار الغیث  - عبد هللا العزیز الشثري، دار العاصمة

  .16/166م، 2000- ـھ1420: 1العربیة السعودیة، ط
، حقق وعلق )ـھ259ت(أحوال الرجال، ألبي اسحاق إبراھیم بن یعقوب الجوزجاني  -)55(

  .112دري السامرائي، مؤسسة الرسالة، د ط، صعلیھ السید صبحي الب
  .87، صالشمائل المحمدیة للترمذي، باب ما جاء في شرب رسول هللا  -)56(
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شرح معاني اآلثار، لإلمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سالمة األزدي الطحاوي  -)57(

ومحمد سید جاد الحق،  ، حققھ وقدم لھ وعلق علیھ محمد زھري النجار،)ـھ321ت(
اجعھ ورقم كتبھ وأبوابھ وأحادیثھ وفھرسھ یوسف عبد الرحمن المرعشلي، عالم الكتب، ر
  . 4/273م، 1994-ـھ1414: 1ط

، حققھ وخرج )ـھ360ت(المعجم الكبیر، للحافظ أبي القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني  -)58(
 .1/147د ت،  -القاھرة–أحادیثھ حمدي عبد المجید السلفي، مكتبة ابن تیمیة 

المستخرج من األحادیث المحتارة مما لم یخرجھ البخاري ومسلم  واألحادیث المختارة أ -)59(
في صحیحیھما، لإلمام ضیاء الدین عبد هللا محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد 

، دراسة وتحقیق الدكتور عبد الملك بن عبد هللا بن )ـھ643ت(الرحمن الحنبلي المقدسي 
  .3/215م، 2000-ـھ1420: 3دھیش، ط

البحر الزخار المعروف بمسند البزار، لإلمام أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخلق  -)60(
محفوظ الرحمن زین هللا، مكتبة العلوم والحكم، المدینة .د: ح، ت)ـھ696ت(العتكي البزار

  . 4/44م، 1993-ـھ1414: 1المنورة، ط
لحافظ نور الدین علي بن أبي بكر كشف األستارعن زوائد البزار على الكتب الستة، ل -)61(

- ـھ1399: 1حبیب الرحمن األعظمي، مؤسسة الرسالة، ط: ح، ت)ه808ت(الھیثمي
  . 364-130-2/56، 1/336. 3/343م، 1979

  . 1/336المصدر نفسھ،  -)62(
  . 3/207المصدر نفسھ،  -)63(
د بن أبي بكر بن اتحاف الخیرة المھرة بزوائد المسانید العشرة، لإلمام شھاب الدین أحم -)64(

دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف : اسماعیل البوصیري، تقدیم الدكتور أحمد معبد، ت
  .  3/404م، 1999- ـھ1420: 1أبو تمیم یاسر بن إبراھیم، دار الوطن للنشر، ط

  . 667تقریب التھذیب، ص -)65(
وسف المزي تھذیب الكمال في أسماء الرجال، للحافظ جمال الدین إبي الحجاج ی -)66(

: 1، مؤسسة الرسالة، طف، حققھ وضبط نصھ وعلق علیھ بشار عواد معرو)ـھ742ت(
  . 35/239م، 1992- ـھ1413

تحفة األشراف بمعرفة األطراف، للحافظ جمال الدین أبي الحجاج یوسف  -)67(
م، 1999: 1بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، ط: ، تح)ـھ742ت(المزي

3/294.  
وآدابھ، للحافظ أبي محمد عبد هللا بن محمد بن جعفر بن حیان  أخالق النبي  -)68(

، دراسة وتحقیق صالح بن محمد الونیان، )ـھ369ت(األصبھاني المعروف بأبي الشیخ 
  . 3/427م، 1998-ـھ1418: 1دار المسلم للنشر والتوزیع، ط

  .116، ص الشمائل المحمدیة للترمذي، باب ما جاء في صوم رسول هللا -)69(
  . 160مختصر الشمائل المحمدیة، ص -  )70(
  .33/372تھذیب الكمال، لإلمام المزي،  -)71(
  . 4/287سیر أعالم النبالء، لإلمام الذھبي،  -)72(
  )181: ص(الشمائل المحمدیة للترمذي ط المكتبة التجاریة  -)73(
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والتعدیل، لإلمام ابن أبي حاتم، ، الجرح 3/112نظر التاریخ الكبیر، لإلمام البخاري، ا -)74(

، اإلكمال في رفع االرتیاب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى 3/299
لھ حدیث واحد، الكاشف في معرفة من لھ : وقال 2/317واألنساب، للحافظ ابن ماكوال، 

وكذلك في میزان االعتدال . 1/357روایة في الكتب الستة، لإلمام شمس الدین الذھبي، 
  .2/394ي نقد الرجال، ف

  .6/245الثقات، البن حبان،  -)75(
  .122تقریب التھذیب، ص -)76(
  ). 148: ص(ط الصدیق  -الشمائل المحمدیة للترمذي  -)77(
، 7/90الثقات، البن حبان، : ینظر. 17/332تھذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي،  -)78(

   .5/272والتعدیل، البن أبي حاتم، الجرح . 5/336التاریخ الكبیر، للبخاري، 
  . 22/537المصدر نفسھ،  -)79(
  )156: ص(ط الصدیق  -الشمائل المحمدیة للترمذي  -)80(
  . 1/333مسند اإلمام أحمد، تح أحمد محمد شاكر،  -)81(
  .58-57، صالشمائل المحمدیة للترمذي، باب ما جاء في تختم رسول هللا  -)82(
، لإلمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي )المجتبى من السنن(السنن الصغرى  -)83(

، كتاب الزینة، باب موضع الخاتم،  تحقیق عبد الفتاح أبو )ـھ303ت(الخرساني النسائي 
  . 8/193م، 1986-ـھ1406: 1ط - حلب–غدة، مكتبة المطبوعات اإلسالمیة 

ب بن علي الخرساني النسائي، السنن الكبرى، لإلمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعی -)84(
عبد المنعم  :، تحكتاب الزینة، باب ذكر االختالف على أنس في فص خاتم النبي 

شلبي، أشرف علیھ شعیب األرنؤوط، قدم لھ عبد هللا بن عبد المحسن التركي، مؤسسة 
  . 8/378م، 2001- ـھ1421: 1بیروت، ط - الرسالة 

مد بن علي بن المثنى بن یحیى بن عیسى بن ھالل مسند أبي یعلى، لإلمام أبي یعلى أح -)85(
: ، تح3119، مسند مالك بن أنس، قتادة عن أنس، رقم )ـھ307ت (التمیمي الموصلي

  . 5/427م، 1984 - ـھ1404: 1حسین سلیم أسد، دار المأمون للتراث دمشق، ط
عبد الخالق مام أبي بكر أحمد بن عمرو بن البحر الزخار المعروف بمسند البزار، لإل -)86(

، مسند أبي حمزة أنس بن )ـھ292ت(بن خالد بن عبید هللا العتكي المعروف بالبزار
: 1محفوظ الرحمن زین هللا وآخرون، مكتبة العلوم والحكم المدینة المنورة، ط: مالك، تح

  .13/405م، 1993- ـھ1414
بن حیان وآدابھ، لإلمام أبي محمد عبد هللا بن محمد بن جعفر  أخالق النبي  -)87(

، تح صالح بن محمد الونیان، )ـھ369ت(األنصاري المعروف بأبي الشیخ األصبھاني 
  م، ص 1998: 1دار المسلم للنشر والتوزیع، ط

  . 5/712كتاب العلل الذي في آخر الجامع، لإلمام الترمذي،  -)88(
علي اقتران الجودة والغرابة في سنن الترمذي دراسة نظریة تطبیقیة، حسن : رینظ -)89(

دیوان /محمود الفیسي، مجلة البحوث والدراسات اإلسالمیة، الھیئة العلمیة االستشاریة 
  .5، ص08: ، اإلصدار2007الوقف السني، السنة 
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عمدة القارئ شرح صحیح البخاري، لإلمام أبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن  -)90(

، ضبطھ وصححھ عبد هللا )ـھ855ت(أحمد بن حسین الغیتابي الحنفي بدر الدین العیني 
  .  22/56م، 2001-ـھ1421: 1ط - لبنانـ محمود محمد عمر، دار الكتب العلمیة بیروت 

  .2/279تھذیب التھذیب،  -)91(
  .2/279تھذیب التھذیب،  -)92(
  .  22/56عمدة القارئ،  -)93(
معاذ مسائل اإلمام أحمد، روایة أبي داود سلیمان بن األشعث السجستاني، تحقیق أبي  -)94(

  .400م، ص1999-ـھ1420: 1طارق بن عوض هللا بن محمد، مكتبة ابن تیمیة، ط
  . 72، صالشمائل المحمدیة، لإلمام الترمذي، باب ما جاء في صفة إدام رسول هللا  -)95(
الجامع الصحیح وھو سنن الترمذي، ألبي عیسى الترمذي، تحقیق كمال یوسف  -)96(

  .285/ 4م، 1987-ـھ1408: 1ط - لبنان–الحوت، دار الكتب العلمیة بیروت 
صبحي : أبو طالب القاضي، تح: العلل الكبیر، لإلمام الترمذي، رتبھ على كتب الجامع -)97(

، ـھ1409: 1ن، عالم الكتب ومكتبة النھضة العربیة بیروت، طیالسامرائي وآخر
  . 306ص

ریس الحنظلي كتاب العلل، لإلمام أبي محمد عبد الرحمن أبي حاتم محمد بن إد -)98(
فریق من الباحثین، بإشراف : ، علل أخبار رویت في األطعمة، تح)ـھ327ت(الرازي
سعد بن عبد هللا الحمید وخالد بن عبد الرحمن الجریسي، مكتبة الملك فھد : وعنایة

  .4/404م، 2006-ـھ1427: 1الوطنیة، ط
معاذ طارق بن عوض هللا مسائل اإلمام أحمد، روایة أبو داود السجستاني، تحقیق أبي  - )99(

  .392م، ص1999-ـھ1420: 1بن محمد، مكتبة ابن تیمیة، ط
سلسلة األحادیث الصحیحة وشيء من فقھھا وفوائدھا، محمد ناصر الدین األلباني،  -)100(

  . 724، ص2ق ،1م، ج1995- ـھ1415: مكتبة المعارف للنشر والتوزیع الریاض، ط
   393د السجستاني، صداو يمسائل اإلمام أحمد، روایة أب -)101(
، باب ما جاء في صفة شراب رسول هللا صلى هللا علیھ الشمائل المحمدیة للترمذي -)102(

  . 84وسلم ، ص
 .4/272الجامع الصحیح،  -)103(
  .4/488العلل ألبي حاتم، علل أخبار رویت في األشربة،  -)104(
الترمذي الجامع الصحیح وھو سنن الترمذي، ألبي عیسى محمد بن عیسى  -)105(

، رقم ، كتاب األشربة، باب ما جاء أي الشراب كان أحب إلى رسول هللا )ـھ279ت(
  .4/272د ت،  –لبنان  –كمال یوسف الحوت، دار الكتب العلمیة بیروت  :ح، ت1895

المسند اإلمام أحمد بن حنبل، لإلمام أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن ھال بن  -  )106(
عبد : ن، إشرافیشعیب األرنؤوط، عادل مرشد وآخر: ، تحقیق)ـھ241ت(أسد الشیباني 

  .40/120م، 2001- ـھ1421: 1هللا بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط
، كتاب )ـھ303ت(السنن الكبرى، لإلمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائي -)107(

شعیب األرنؤوط، حققھ  ، أشرف علیھ6815الولیمة، باب ذكر األشربة المباحة، رقم 



  سھام حرز هللا
 

  

 2019 /23: العدد                                                                                              232

                                                                                                                                  
وخّرج أحادیثھ حسن عبد المنعم شلبي بمساعة مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، 

  .6/292م، 2001- ـھ1421: 1مؤسسة الرسالة، ط
حبیب الرحمن : مسند الحمیدي، لإلمام الحافظ عبد هللا بن الزبیر الحمیدي، ت -)108(

  .1/125دت،  - بیروت–األعظمي، عالم الكتب 
، كتاب )ـھ405( المستدرك على الصحیحین، لإلمام أبي عبد هللا الحاكم النیسابوري -)109(

 – ، اعتنى بھ صالح اللّحام، الدار العثمانیة للنشر، دار ابن حزم7200األشربة، رقم 
  .4/168م، 2008-ـھ1428: 1، ط-بیروت

، العلل الواردة في األحادیث، لإلمام الدارقطني، ومن حدیث أبي بكرة عن النبي  -)110(
14/119 .  

  . 141، ص، باب ماجاء في عیش رسول هللا الشمائل المحمدیة للترمذي -)111(
، وضع حواشیھ محمد )ـھ241ت(الزھد، لإلمام أبي عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل  -)112(

  . م1999-ـھ1420: 1ط - لبنان -لكتب العلمیة بیروتعبد السالم شاھین، دار ا
  .   ،4/182الجامع الصحیح، كتاب الزھد، باب ما جاء في معیشة أصحاب النبي  -)113(
، مسند أبي طلحة األنصاري، )ـھ335ت(المسند، ألبي سعید الھیثم بن كلیب الشاشي  -)114(

محفوظ الرحمن زین هللا، مكتبة العلوم والحكم  :ما روى أنس بن مالك عن أبي طلحة، تح
  . 3/17م، 1993-ـھ1414: 1ط - المدینة المنورة–

من األخبار، لإلمام أبو جعفر محمد  �تھذیب اآلثار وتفصیل الثابت عن رسول هللا  - )115(
، ذكر من وافقھ في روایتھ كراھیة ادخار الذھب )ـھ310ت(بن جریر بن یزید الطبري 

  . 1/274محمود محمد شاكر، مطبعة المدني القاھرة،  :تح والفضة ثالثا،
أبو ھاجر  :، تح)ـھ458ت(شعب اإلیمان، لإلمام أبي بكر أحمد بن الحسین البیھقي  -)116(

: 1ط - لبنان–محمد السعید بن بسیوني زغلول، منشزرات دار الكتب العلمیة بیروت 
  . 7/314م، 2000- ـھ1421

 باب ذكر زھده  ،)ـھ369ت( مام أبي الشیخ األصبھانيوآدابھ، لإل أخالق النبي  -)117(
صالح بن محمد  :وإیثاره األموال على نفسھ وتفریقھا على المستحقین من أصحابھ، تح

  .4/153م، 1998-ـھ1418: 1الونیان، دار المسلم للنشر والتوزیع، ط
، كتاب الرقاق، باب كیف )ـھ516ت(شرح السنة، لإلمام الحسین بن مسعود البغوي  -  )118(

وعیش أصحابھ رضي هللا عنھم، تح شعیب األرنؤوط، المكتب  كان عیش النبي 
  . 14/276م، 1983-ـھ1403: 1اإلسالمي، ط

، باب )ـھ516ت(األنوار في أخبار النبي المختار، لإلمام الحسین بن مسعود البغوي  -)119(
: 1الیعقوبي، دار المكتبي دمشق، ط، تح الشیخ إبراھیم في زھده وإعراضھ عن الدنیا 

  . 1/329م، 1995- ـھ1416
تاریخ مدینة دمشق دمشق وذكر فضلھا وتسمیة من حلھا من األماثل أو احتاز بواحیھا  -)120(

من واردیھا وأھلھا، لإلمام أبي القاسم علي بن الحسن بن ھبة اللھبن عبد هللا الشافعي 
 :ھ وزھده وتبتلھ في العبادة وجده، تح، باب ذكر تقلل)ـھ571ت(المعروف بابن عساكر

م، 1995- ـھ1415: محب الدین أبي سعید عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر، ط
4/122 .  
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  . 12/307تھذیب الكمال، لإلمام المزي،  -)121(
  . 8/298الثقات، البن حبان،  -)122(
  .6/184إكمال تھذیب الكمال،  -)123(
  . 5/65العلل، لإلمام ابن أبي حاتم،  -)124(
لإلمام أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشھرزوري / علوم الحدیث البن الصالح  -)125(

ودار  -لبنان –، تحقیق وشرح نورالدین عتر، دار الفكر المعاصر بیروت )ـھ643ت(
  .272ص - سوریة–الفكر دمشق 

مس الدین أبي الخیر محمد بن عبد الرحمن الحافظ ش/ فتح المغیث بشرح ألفیة الحدیث  -)126(
محمد بن عبد هللا بن فھید آل فھید، مكتبة دار المنھاج للنشر : ح، ت)ـھ902ت(السخاوي 

  .3/412، ـھ1426: والتوزیع بالریاض، الطبعة األولى
الحافظ شمس الدین أبي الخیر محمد بن عبد الرحمن / فتح المغیث بشرح ألفیة الحدیث  -)127(

محمد بن عبد هللا بن فھید آل فھید، مكتبة دار المنھاج للنشر : ح، ت)ـھ902ت(السخاوي 
  .3/412، ـھ1426: والتوزیع بالریاض، الطبعة األولى

لإلمام عثمان بن عبد  معرفة أنواع علوم الحدیث ویُعرف بمقدمة ابن الصالح، -)128(
نور الدین  :، تح)ھـ643ت(عمرو، تقي الدین المعروف بابن الصالح ي الرحمن، أب

  .272م، 1986 -ھـ 1406: بیروت، ط –سوریا، دار الفكر المعاصر  -عتر، دار الفكر
  .29-28، ص، باب ما جاء في َخلق رسول هللا الشمائل المحمدیة -)129(
  .50، صباب ما جاء في خف رسول هللا الشمائل المحمدیة،  -)130(
األثیر مجد الدین المبارك بن محمد النھایة في غریب الحدیث واألثر، لإلمام ابن  - )131(

طاھر أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحي، دار الفكر، د ت، : ، تح)ـھ606ت(الجزري 
3/95  .  

تحفة األشراف في معرفة األطراف، للحافظ أبي الحجاج جمال الدین یوسف المزي  -  )132(
  . 12/469م، 1999: 1بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي ط :، تح)ـھ742ت(

  . 145، صالشمائل المحمدیة، باب ما جاء في عیش رسول هللا  -)133(
  .638-637المواھب اللدنیة، ص  -)134(
  .48، صالمصدر نفسھ، باب ما جاء في لباس رسول هللا  -)135(
الجامع الصحیح، ألبي عیسى الترمذي، تحقیق وشرح أحمد محمد شاكر، دار : انظر -)136(

   1/375، 197لبنان، رقم –الكتب العلمیة بیروت 
أحمد محمد : ، تح)ـھ279ت(الجامع الصحیح، ألبي عیسى محمد بن عیسى بن سورة  - )137(

  . 1/376د ت،  –لبنان–شاكر، دار الكتب العلمیة بیروت 
  . 585ح سنن الترمذي، للشیخ عبد الكریم بن عبد هللا الخضیر، صشر: ینظر -)138(
المواھب الالدنیة على الشمائل المحمدیة،للشیخ إبراھیم بن محمد الباجوري  -)139(

: 1، مؤسسة محمد السید محمد محمد مصطفى، ودار میراث النبوة، ط)ـھ1276ت(
  .127ص ،م2019-ه1440

  .94، صالشمائل المحمدیة للترمذي، باب ما جاء في صفة مزاح رسول هللا  -  )140(
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 أشرف الوسائل إلى فھم الشمائل، لإلمام شھاب الدین أحمد بن حجر الھیثمي -)141(

كمال عبد : ودراسة أبي الفوارس أحمد بن فرید المزیري، قّدم لھ حقیق، ت)ـھ974ت(
  . 330م، ص1998-ـھ1419: 1ط  - لبنان – العظیم العناني، دار الكتب العلمیة بیروت

سماعیل بن إبراھیم بن المغیرة إصحیح البخاري، لإلمام أبي عبد هللا محمد بن  -)142(
دب، باب الكنیة للصبي وقبل أن یولد للرجل، دار الكتب األالبخاري الجعفي، كتاب 

  . 7/155د ت،  -لبنان–العلمیة بیروت 
  . 65، صالشمائل المحمدیة، لإلمام الترمذي، باب ماجاء في تكأة رسول هللا  -)143(
  . 66ص  المصدر نفسھ، -)144(
  . 5/712كتاب العلل الذي في آخر الجامع،  -)145(
  .2/635شرح علل الترمذي، ابن رجب الحنبلي،  -)146(
  .8/112كتاب الثقات،البن حبان،  -)147(
، )ـھ621ت( الحسن أحمد بن عبد هللا بن صالح العجليتاریخ الثقات، لإلمام أبي  -)148(

ترتیب نور الدین علي بن أبي بكر الھیثمي وتضمینات ابن حجر العسقالني، خّرج 
م، 1984- ـھ1405: 1لبنان، ط - بیروت–أحادیثھ عبد المعطي قلعجي، دارالكتب العلمیة 

  . 62ص
-ـھ1416: 1لرسالة، طتقریب التھذیب، البن حجر، بعنایة عادل مرشد مؤسسة ا -)149(

  .42م، ص1996
لبنان  –الجرح والتعدیل، لإلمام عبد الرحمن بن أبي حاتم، دار الكتب العلمیة بیروت  -)150(

  .2/234، -الھند  –مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة بحیدر آباد الدكن : 1ط –
بن علي بن حجر فتح الباري بشرح صحیح اإلمام البخاري، للحافظ أبو الفضل أحمد  - )151(

محمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة بیروت، ط : ، تر)ـھ852ت(العسقالني الشافعي 
1379 ،11/67   .  

  .67، صالشمائل المحمدیة، لإلمام الترمذي، باب ما جاء في صفة أكل رسول هللا  -)152(


