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ونعوذ ابهلل من رشور آأنفس نا ومن سيئات آأعاملنا، من هيده هللا فال مضل هل، ومن يضلل فال   ،محلد هلل حنمده ونس تعينه ونس تغفرها

هل ا ال هللا وحده ال رشيك هل، وآأشهد آأن محمدا عبده  ، آأما بعد: ورسوهل هادي هل، وآأشهد آأن ال ا 

ربعني يف حب النيب الأمني صیل هللا  كتاب الأ راجعة  مب  مقتيقول العبد املفتقر ا ىل ربه الباري، يوسف بن ش بري بن آأمحد الربيطان: ملا  

تصفحت  يف تقبيل يد النيب صیل هللا عليه وسمل املباركة،    حديث عبد هللا بن معر وآأسامة بن رشيك ريض هللا عهنميب  عليه وسمل ومر  

لهياوآأضيف  ،  هبذا الصددآأن آأمجع الأحاديث النبوية وآ اثر الصحابة    أأردت حينئذف  .ملعرفة حمكه  الكتب الفقهية  بعض يف  املذكور  حمكه    ا 

   .املذاهب الأربعةكتب 

عیل الأحاديث النبوية وآ اثر الصحابة ريض هللا عهنم يف تقبيل اليد، وذكرت معها ما    تويحي وذكرت الالكم يف الفصلني: الفصل الأول  

متاما للفائدة، ولأهنا تدل عیل جواز تقبيل اليد  اجلسد  تقبيل  وكذا  ورد يف تقبيل القدم والوجه واخلد والكشح والرسة   من غري تعيني، ا 

القبل    ومن جزء ابن الأعرايب:   الرخصة يف تقبيل اليد،  :جزء ابن املقرئمن    عیل سبيل الأولوية آأو العموم. واس تفدت ال عداد هذا الفصل

الواملعانقة واملصاحفة آ اثر التابعني ومن    آأما  .ضعيفة  ولو بأأسانيد  آأحصابهو عن النيب صیل هللا عليه وسمل    رويما    . ومل آأذكر يف هذا الفصل ا 

ن شئت آأن تطلع علهيا  بعدمه     يذكر وس    .(١٩٥واال خوان البن آأيب ادلنيا )ص  وجزء ابن الأعرايب  جزء ابن املقرئ    راجعففمل آأذكرها، وا 

  .بعضها مضنا يف الفصل الثان 

  ، وابهلل التوفيق.   آأنواع التقبيلو  عند الفقهاء من املذاهب الأربعة تقبيل اليد حمكحيتوي عیل   والفصل الثان
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 وال اثر الأحاديث  الفصل الأول يف  

 عبد هللا بن معر ( حديث  ١) 

(. وفيه قصة آأشري  ۳۷۰٤( ومن طريقه ابن ماجه ) ۲٦۲۰٥عن ابن معر قال: قبلنا يد النيب صیل هللا عليه وسمل، رواه ابن اأيب شيبة )

لهيا يف رواية آأيب داود )   ابن   (. ويه ما روى١٣٥٨٤( والبهيقي )١واملعانقة واملصاحفة )( ومن طريقه ابن الأعرايب يف القبل  ٥٢٢٣ا 

ال :  فزنلت  فرران؟ وقد  وسمل عليه هللا صیل النيب  نلقى كيف: قلنا حيصة. الناس  حفاص  غزوة، يف كنا : قال  معر   ال: فقلنا لقتال.  متحرفا ا 

  العاكرون.   آأنمت:  قال  الفرارون.  حنن:  قلنا  الفجر.  صالة  من  وسمل  عليه  هللا  صیل  النيب   خفرج  قدمنا،  لو:  فقلنا   آأحد.  يراان  فال  املدينة  نقدم

(  ٥٣٨٤( وآأمحد )٢٦٤٧)   لس ند نفسه( وآأبوداود يف موضع آ خر اب٩٧٢فئتمك، رواه البخاري يف الأدب املفرد )  آأان:  قال  يده.  فقبلنا

  احلديث،   لني   وهو  زايد  آأيب  بن  يزيد  وفيه  يعیل،  آأبو  رواه(:  ٨/٤٢قال الهيمثي )( وغريمه.  ٩/٤٤٦( وآأبو يعیل )٤/١٠٨وابن سعد )

يكتب    يزيد بن آأيب زايد القريش الهامشي آأبو عبد هللا الكويف ضعيف  وهو، انهتىى. ويزيد هو يف الطرق لكها،  الصحيح  رجال   رجاهل   وبقية

الأربعة.  ،  حديثه به  واحتج  مقروان  هل مسمل  ادلمشقيخرج  هو  الش يخ  .رتوكامل  وليس  قمل  املصنف   وس بق  حاش ية  عوامة يف  محمد 

  الكم اال مام  رشح  يف  النووي  اال مامحتت هذا احلديث، كام س بق قمل  (  ٦/٣٣٦٨)  الألباب  نزهة  يف  الوائيلوكذا قمل    (١٣/٣٦٤)

  ، نهبت عليه يف تعليقايت عیل املقدمة، وكذا يف كتاب الأربعني يف حب النيب الأمني صیل هللا عليه وسمل(٥١/ ١)يف مقدمته    مسمل

   .حتت احلديث اخلامس

 ( حديث آأسامة بن رشيك ٢)   

  يف  ( واخلطيب ٢ابن املقرئ يف الرخصة يف تقبيل اليد )  رواه   يده،  فقبلنا  وسمل  عليه   هللا   صیل  النيب  ا ىل مقنا:  قال  رشيك  بن اأسامة عنو 

( بعد ذكر حديث  ١١/٥٧. قال احلافظ يف الفتح ) هبذا الس ياق خمترصا (٢٤٧)رواية حيىي بن البيع واحملاميل يف آأماليه  (۳١٤) اجلامع

وحديث  وفيه ذكر التقبيل.    ( مطوال٢٠٤١( واملعجم )٣ابن املقرئ: س نده قوي، انهتىى. ورواه ابن الأعرايب يف القبل واملعانقة واملصاحفة )

( والنسايئ يف الكربى ۳۸٥٥و    ٢٠١٥داود )اأبو    كام هو ظاهر مما رواه  آأجزاءه منترشة يف كتب الأحاديث.هذا  آأسامة بن رشيك  

  (٦٠٦١و   ٤٨٦( وابن حبان  ) ٢٠٣٨حصحه الرتمذي )و  خمتلفة، جزاء بأأ   ( وغريمه٣٤٣٦وابن ماجه ) ( ١٨٤٥٤( وآأمحد ) ٧٥١١)

آأم  ،اذلهيب وافقه : يقال وهلومل يذكروا التقبيل.  ( ووافقه اذلهيب.٨٢٠٦و   ٧٤٣٠و  ٤۱٦( واحلامك )٢٩٥٥و  ٢٧٧٤وابن خزمية )

ليه يف هامش كتاب الأربعني آأنه موافق  عیل    دلتصحيح احلامك    ملا حىكآأن اذلهيب    كتبت هناك ،ال؟ تلكم فيه بعض املعارصين. آأرشت ا 

   .الأمر مشلك حيتاج ا ىل املزيد من التحقيق لكن ، هل

آأكرث احملدثني كام   يف س ياق  ورودهسلمي يف تعليقه عیل جزء ابن الأعرايب آأن ذكر التقبيل يف احلديث منكر لعدم   نعموجزم معرو عبد امل 

ليه ابن جحر    ناقش احلافظَآأما س ند ابن املقرئ ف . و بأألفاظ خمتلفةاحلديث  ال س امي وقد روي    وفيه آأن عدم ذكره ال يس تلزم نفيه  .آأشري ا 

: ال بأأس به، ومل يوافق محمد بن احلسني بن شهرايرآأن احلافظ آأخذ بقول ادلارقطين يف   الظاهر و  ىى.بل س نده ضعيف منكر، انهت وقال: 

ايه،  ابن انجية   (: ليس  ٥١٤احلافظ يف التقريب )ص  قال الرفاعي    محمد بن يزيد بن رفاعةوش يخه   (.٥/١٣٧)  لسانال   راجعيف تكذيبه ا 

.  الربقان وادلارقطين وابن حبان وثقه  لكن    وهو كام قال،: آأكرث آأهل العمل عیل تضعيفه، انهتىى.  م سلمينعابلقوي، انهتىى. وقال معرو عبد امل 

انظر هتذيب الكامل فضعفه ليس مبتفق عليه،  ، ووصفه ابن معني والعجيل ومسلمة بأأنه ال بأأس به،  وخيالف  خيطئ   اكن  :زاد ابن حبان
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س ياق ابن املقرئ وابن  ا ال ينحط  ( مقروان. فعیل هذ٢٩٠٧و    ١٠١٣وخرج هل مسمل )  .(٩/٥٢٧وهتذيب الهتذيب )   ( ٢٧/٢٤)

   . ال بواسطة محمد بن احلسني بن شهراير  ، ال س امي واحملاميل يرويه عن الرفاعي مبارشةالضعيفدرجة عن الأعرايب واحملاميل واخلطيب 

 آأقف عیل سبب   ملو .، انهتىىموته  قبل  تركه  عامر  بن  سعيد  آأن بلغين :  بعد احلديث  محمد الرفاعي  ( قول٢٤٧)مث رآأيت يف آأمايل احملاميل  

(. لكن قال آأبو حامت: رمبا ومه، كذا يف التقريب  ١٠/٥١٠وسعيد بن عامر الضبعي ثقة من رجال الس تة، انظر هتذيب الكامل )  تركه.

           . حبقيقة احلال فاهلل آأعمل (،٤/٤٩، كذا يف اجلرح والتعديل )الغلط بعض هحديث يف  واكنوقال آأبو حامت:  (.٢٣٧)ص 

 صفوان بن عسال ( حديث  ٣)   

( ومن طريقه ابن ٢٦٢٠٧، رواه ابن آأيب شيبة )ورجليه وسمل عليه هللا صیل النيب  يد قبلوا الهيود من قوما آأن عسال بن صفوان عنو 

وآأبو داود الطياليس    لس ند نفسه( اب٣٦٥٤٣ورواه ابن آأيب شيبة )  .( ٤املقرئ يف الرخصة )، وحنوه عند ابن  خمترصا  (٣٧٠٥ماجه )

والنووي يف رشح (  ٣١٤٤و    ٢٧٣٣وغريمه مطوال، وحصحه الرتمذي )(  ٤٠٧٨والنسايئ )(  ١٨٠٩٦و    ١٨٠٩٢( وآأمحد )١٢٦٠)

 . ( ١/١٦٦وش يخنا محمد يونس اجلونفوري يف اليواقيت )  (٥٧/ ١١وابن جحر يف الفتح )  ( ووافقه اذلهيب ٢٠واحلامك )(  ٤/٦٤٠املهذب )

 وفد عبد القيس ( حديث  ٤) 

  يد   فنقبل  رواحلنا،  من  نتبادر  جفعلنا  املدينة  قدمنا  ملا:  قال  القيس  عبد  وفد  يف  واكن  زارع  جدها  عن  زارع  بن  الوازع  بنت   آأابن  آأموعن  

(  ٤١٨والطربان يف الأوسط )(  ٩٧٥والبخاري يف الأدب املفرد )(  ٥٢٢٥، احلديث. رواه آأبو داود )ورجهل  وسمل  عليه  هللا  صیل  النيب 

املنذري  ( وآأقره  ٢/٥٦٣حس نه ابن عبد الرب يف الاستيعاب )، و (١٣٥٨٧والبهيقي ) (  ٤٢وابن الأعرايب يف القبل )(  ٥٣١٣والكبري )

(٨/٩١ ).   

)   ىورو  املفرد  الأدب  يف  ) (  ٥٨٧البخاري  واملثان  ال حاد  يف  عامص  آأيب  ) ١٦٩٠وابن  يعیل  وآأبو  الكبري ٦٨٥٠(  يف  والطربان   )

من  حنوه  (  ٦وابن املقرئ يف الرخصة )(  ٥/٢٦٢٩( وآأبو نعمي يف معرفة الصحابة )٥/٣٢٦( والبهيقي يف دالئل النبوة )٢٠/٣٤٥)

( من  ٨٢٤٣ورواه احلامك )، وفيه آأن الأجش قبل يد النيب صیل هللا عليه وسمل.  العبدي  مزيدة  جده  د عن سع  بن  هللا  عبد  بن  هودطريق  

( من طريق هود عن جده آأنه قبل يد النيب صیل هللا عليه  ٩ورواه ابن املقرئ )   طريق هود عن جده خمترصا وليس فيه ذكر التقبيل. 

الأجشوسمل آأن  الرواايت  الأجش. وجيمع بني  ذكر  فيه  تبعه غريه.، وليس  ابلتقبيل مث  بدآأ  الفتح      احلافظ يف  املقرئ وصفه  ابن  وحديث 

 . بأأنه من جيد مروايته يف الرخصة(  ١١/٥٧)

 يزيد بن الأسود ( حديث  ٥) 

ذا وسمل عليه هللا صیل النيب   يد قبلت : قالوعن يزيد بن الأسود    معجم  يف قانع ابن رواه، املسك من رحيا وآأطيب  الثلج من آأبرد يه فا 

الس ياق(  ٣/٢٢١)  الصحابة نفسهاب  واحد  غري  رواه   واحلديث   .(٦/٣٣٦٨)   الألباب  نزهة  يف  الوائيل  وحس نه  ،هبذا  بأألفاظ    لطريق 

ليه  وآأشار  ، (١٥٦٤)  حبان  وابن(  ١٦٣٨  و  ١٢٧٩)  خزمية  ابن  وحصحه  خمتلفة،   قال  وحصحه.(  ٢١٩)  وخرجه(  ٢٧٣٣)   الرتمذي  ا 

  .التقبيل   ذكر هؤالء س ياق يف (. وليس٣٦٤٦وراجع السنن الكربى ). انهتىى عطاء، بن بيعیل  مسمل احتج قد(: ٨٩٢) احلامك
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( والبهيقي يف دالئل ١٦٣٨( وابن خزمية ) ١٤٠٧( وادلاريم )١٧٤٧٦وورد قوهل آأبرد من الثلج وآأطيب رحيا من املسك عند آأمحد )

يف حديث آأيب حجيفة عند البخاري  ورد  يف احلديث نفسه. وهذا التشبيه  (  ٢٧٧٧و    ١٣٥٧وادلينوري يف اجملالسة )  (١/٢٥٨النبوة )

 املسكية.   ث يف الرساةل العطرية يف الأحادي بسطته( كام ٣٥٣٣)يف الصحيح 

      كعب بن مال ( حديث  ٦) 

( والطربان  ١. رواه ابن املقرئ يف الرخصة )وركبتيه  يده  فقبلت   وسمل  عليه  هللا  صیل  النيب   آأتيت   توبت   نزلت   ملا:  قالوعن كعب بن مال  

. وقال الهيمثي  (١٠٢( والتقريب )ص  ١/١٩٣(. وفيه ا حساق بن عبد هللا بن آأيب فروة مرتوك كام يف املزيان )١٩/٩٥يف الكبري )

. وعزاه الس يوطي يف ادلر (٤/٣٩٢املزيان )  انهتىى. وراجع،  ضعيف  وهو  امحلان،  امحليد  عبد  بن  حيىي  وفيه  الطربان،  رواه(:  ٨/٤٢)

 . ثوبني  املبرش وكسوت( ا ىل آأيب الش يخ وابن مردويه وفيه زايدة: ٤/٣١٤املنثور )

 حاكهو   ، انهتىى.الأهبري  ذكره  ،علهيم  هللا  اتب  حني  هللا  رسول  يد  وصاحباه  مال  بن  وكعب   لبابة  آأبو  وقبل  :(٤٥/ ٩وقال ابن بطال )

وحديث لبابة ، انهتىى. وليس فيه ذكر صاحبيه، وهللا آأعمل.  املقرئ  بنا  آأخرجه  وصاحبيه  كعب   حديث وقال:    (١١/٥٦)  الفتح  يف  احلافظ

 عزاه احلافظ ا ىل البهيقي يف ادلالئل.  

 جابر بن عبد هللا ( حديث  ٧) 

وآأبو الش يخ الأصهبان كام يف جزء فيه آأحاديث    (١١، رواه ابن املقرئ )يده  فقبل  وسمل  عليه  هللا  صیل  النيب   ا ىل قام  معر  آأن  جابر   عنو 

، ويف  وفيه عبيد هللا بن سعيد قائد الأمعش  .ام، مل آأقف علهي وصاحل بن مبارك  ويف س نده آأمحد بن احلسني جسادة  (.٧٧بن حيان )

وآأورده    (.٣/٩يف املزيان )، كذا موضوعة آأحاديث   عنده:  داود آأبو  قالو   (. ٣/١٢١حديثه نظر، قاهل البخاري، كذا يف الضعفاء الكبري )

  يتابع   ال  مبا  غريهو   الأمعش  عن  ينفرد  الومه  فاحش  اخلطأأ   كثري(:  ١/٢٣٩( وقال: خيطئ. وقال يف اجملروحني )٧/١٤٧ابن حبان يف الثقات )

   (: ضعيف. ٣٧١، انهتىى. وقال احلافظ يف التقريب )ص عليه

 امليك اخملزويم وامسه يسار   آأيب بزة ( حديث  ٨) 

  رسول   اي  غاليم:  قال  معك؟  هذا  من:  فقال  وسمل  عليه  هللا  صیل  هللا  رسول  عیل  السائب   بن  هللا  عبد  مع  دخلت :  قال  بزة  آأيبوعن  

:  قال  الباب  ا ىل  صار   فلام  . خريا  به  اس توص:  فقال   . ورجهل  ويده  رآأسه  فقبلت   وسمل  عليه  هللا  صیل  النيب   ا ىل  فدنوت  : بزة  آأبو  قال  .هللا

ابن  ورواه    .( ٣/٢٣٧، رواه ابن قانع يف معجم الصحابة )وسمل  عليه  هللا  صیل  هللا  رسول  بك  آأوصان  ،وجل  عز  هللا  لوجه  حر  آأنت 

  آأمحد   .وس نده ضعيف  (.٧/٣٤وابن جحر يف اال صابة )  (٦/٢٩وذكره ابن الأثري يف آأسد الغابة )   خمترصا وفيه ذكر التقبيل.  (٢٤املقرئ )

وآأبوه مل    (.١/١٤٤واملزيان )  (١٢/٥٠والسري )(  ٢/٧١بن آأيب بزة ضعيف كام يف اجلرح والتعديل )  القامس  بن  هللا  عبد  بن  محمد  بن

   آأقف عليه. 

 عبد هللا بن عباس ( حديث  ٩) 

. رواه  مرات  مخس  وسمل  عليه  هللا  صیل  هللا  رسول  يد  فقبلت   معروفا،  ا يل  وسمل  عليه  هللا  صیل  هللا  رسول  صنع:  قال  عباس  ابن  عنو 

  معروفا رجل  ا ىل صنع وسمل عليه هللا صیل النيب  آأن( ١٨٣ابن املظفر الزباز يف غرائب مال بن آأنس )يف س ياق و .(٢٥ابن املقرئ )
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  اختلط  صدوق(:  ٤٦٤  ص )  التقريب   يف  احلافظ  قال.  معروف  فيه  والالكم  سلمي،  آأيب  بن  ليث . ويف س ندهام  مرات  مخس  يده  فقبل

 (.  ٥/١٢١( واللسان )٢/٥٨٤مرتوك، كام يف املزيان )،  والراوي عنه عبد الرمحن بن مال بن مغول  .انهتىى  فرتك،  حديثه  يمتزي  ومل  جدا،

براهمي  بن  معیل( من طريق ٨/١٠٦ابن عدي يف الاكمل ) ورواه   بنحو س ياق ابن املظفر.  عباس   ابن عن  جماهد عن  جنيح  آأيب  ابن  عن  ا 

ال  بذكره  آأمسع  مل  هذا  معیلقال ابن عدي:   نه  هالل  بن  معیل  آأنه  وآأظن  ،جمهول  وهو  اال س ناد،  هذا  يف  ا  ،  مناكري  جنيح  آأيب  ابن  عن  يروي  فا 

 ، انهتىى.  (: خربه منكر٤/١٤) ، قالانهتىى. ووافقه اذلهيب يف املزيان

 بريدة ( حديث  ١٠) 

  دع ا: فقال : قال. يقينا به آأزداد  شيئا علمين  هللا رسول اي: فقال وسمل عليه هللا صیل النيب  آأىت رجال آأن آأبيه عن بريدة  بن هللا عبد عنو 

  رآأسه   فقبل  هل  آأذن  مث:  قال  .فرجعت   ارجعي،:  لها  قال  مث  .وسمل  عليه  هللا  صیل  النيب   عیل  سلمت   حت   جفاءت  هبا  فدعا  .الشجرة  تكل

( وابن املقرئ يف ٤٣، رواه ابن الأعرايب يف القبل )لزوهجا  تسجد  آأن  املرآأة   لأمرت  لأحد  يسجد  آأن  آأحدا  آ مر  كنت   لو:  وقال  .ورجليه

ووافقه ش يخنا اجلونفوري    والس ياق هل. قال اذلهيب   س نده  ( وحصح٧٣٢٦( واحلامك )٣٩٠( وآأبونعمي يف دالئل النبوة )ص  ٥الرخصة )

س ناده صاحل بن حيان مرت : بل واه،  ( ١/١٦٦يف اليواقيت ) لكنه مل يرتك    ، وهو ضعيفحبان بن عيلعنه    والراوي.  انهتىىوك،  ويف ا 

فقبل رآأسه ويديه  ولفظ الزبار:    .(٣/١٣٣كشف الأس تار  ، وراجع  ١٠/٣٢٤كام قال الزبار )  ، وتفردا به(١/٤٤٩كام يف املزيان )

 الرآأس  تقبيل يف يعمل ال: يعين الزبار وقال( وقاال: ١٢/١٩٨( وتبعه العيين يف البناية )٤/٢٥٩الزيلعي يف نصب الراية ) رهوذك .ورجليه

رواه  وس يأأيت حديث اال فك. وحديث بريدة هذا    ، انهتىى الكهمام.اال فك  حديث   عن  غفل  كيف  منه  وآأجعب .  انهتىى  احلديث،  هذا  غري

الأخري روي من عدة طرق وحصحه غري واحد كام ذكرته يف الرساج الوهاج    شطر( مفصال. وال ٣٧والرواين )( خمترصا  ١٥٠٥ادلاريم ) 

 ويف كتاب الأربعني يف حب النيب الأمني صیل هللا عليه وسمل ملخصا.  ،يف خدمة الأزواج مفصال

 حاطب يف تقبيل الأعرايب ( حديث  ١١) 

  اس تأأذنه   مث  ،هل  فأأذن  يده  تقبيل  يف  اس تأأذنه  مث  ،هل  فأأذن  رآأسه   تقبيل  يف  فاس تأأذنه  وسمل  عليه  هللا  صیل  النيب   آأىت  آأعرابيا  آأن  حاطب   عنو 

ش يخ ابن آأمحد بن عبد الأعیل  و   س نده بعض القرش يني جمهول.  (، ويف١٥٢)يف اال خوان  ، رواه ابن آأيب ادلنيا  هل  فأأذن  رجهل  تقبيل  يف

    .(٨/٢٠يف الثقات ) آأورده ابن حبان ،الشافعي الرمحن عبد آأبوالشيبان  الأعیل عبد بن آأمحد هآأن آأظنآأيب ادلنيا مل يقف عليه احملقق، و 

 زاهر بن حرام الأجشعي  ( حديث  ١٢) 

  يأأيت   ال  بدواي  رجال  واكن:  قال  الأجشعي  حرام  بن  زاهر  هل  يقال  آأجشع  من  رجل  عن  سامل  عن  حيدث  آأيب  مسعت :  قالرافع بن سلمة  عن  و 

ذا  وسمل  عليه  هللا  صیل  النيب  ال  آأاته  ا    آأاته  يكن  ومل  سلعة  يبيع  ابلسوق  وسمل  عليه  هللا  صیل  هللا  رسول  فرآ ه  .هيدهيا  هدية  آأو  بطرفة  ا 

ذن:  قال  العبد؟  يشرتي  من:  فقال  . كفيه  فقبل  وسمل  عليه   هللا  صیل   هللا  رسول  وآأبرص  فالتفت   .بكفيه  ورائه  من   فاحتضنه   اي  جتدن  ا 

وآأبو عروبة  (  ٢٧٣٤والزبار كام يف كشف الأس تار )(  ١٦رواه ابن الأعرايب يف القبل )،  ربيح  هللا  عند   ولكنك:  قال  .اكسدا  هللا  رسول

الطبقات )ص   كتاب  املنتقى من  )(  ٣٨احلران يف  الصحابة  نعمي يف معرفة  الغابة )٣/١٢٣٠وآأبو  آأسد  الأثري يف  (  ٢/٣٠٢( وابن 

  والطربان   الزبار رواه(:  ٩/٣٦٩وس نده قوي. قال الهيمثي )لتقبيل.  ذكر ا  هم مجيعا، ويف س ياق هلوالس ياق  (  ٥٣١٠والطربان يف الكبري ) 

( وابن جحر يف ١/٣٨٩، ووثقه اذلهيب يف الاكشف )(٨/٢٤١آأورده ابن حبان يف الثقات )ورافع بن سلمة  ، انهتىى.  موثقون  ورجاهل
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  صاحل  متوسط رافع(: ٢/٤٠٠( جرحا وال تعديال. وقال اذلهيب يف املزيان )٣/٤٨١ومل يذكر فيه ابن آأيب حامت ) (.٢٠٤التقريب )ص 

ذا  ممن مر،الأ     ( وال يرض.  ٣/٢٣٠كام يف هتذيب الهتذيب )  القطان وابن حزم بنا حاهل وهجل، انهتىى. منكرا  عد ءبيش انفرد  ا 

ورواه هشام بن    .ورواه عبد الرزاق عن معمر عن اثبت عن آأنس   .احلباب عن رافع بن سلمة رواه زيد بن  :  (٣/١٢٣٠)  قال آأبو نعمي

قال احلافظ  ، انهتىى.  ورواه حامد بن سلمة عن اثبت عن ا حساق بن عبد هللا بن احلارث  .يوسف عن معمر عن اثبت وعامص عن آأنس

  آأجشع  من  رجل  عن  الأجشعي،  اجلعد  آأيب  بن  سامل  رواية  نم  شاهد  للحديث   ولكن  معمر،  من  آأقوى  اثبت   يف  حامد(:  ٢/٤٥٢يف اال صابة )

   . هذا احلديث املذكورو ، انهتىى، وهبدواي اكن حرام  بن  زاهر هل  يقال

املصنف ) الرزاق رواه يف  آأمحد )١٩٦٨٨وحديث عبد  الشامئل )( والرتمذي  ١٢٦٤٨( ومن طريقه  (  ٦٩٢٢والزبار ) (  ٢٢٩يف 

(  ٥٧٩٠ابن حبان )، وحصحه  (٣٦٠٤والبغوي يف رشح الس نة )  (٢١١٧٢و    ١١٩٤٤والسنن )  (٣٢٩والبهيقي يف ال داب )  وغريمه

  بصدر   ظهره  آألصق  ما  يأألو  ال  جفعل. وفيه:  (: رجال آأمحد رجال الصحيح، انهتىى٩/٣٦٩)، قال الهيمثي  (٢/٤٥٢احلافظ يف اال صابة )و 

بصدر النيب ، انهتىى. وليس فيه ذكر التقبيل، غري آأنه ال مانع من امجلع بني الرواايت، فأألصق ظهره  عرفه  حني  وسمل  عليه  هللا  صیل  النيب 

 وقبل كفيه آأيضا. صیل هللا عليه وسمل 

  عبد  قال(: ٢١١٧٢وقال البهيقي ) ، انهتىى.حزام هل ويقال ،بدري الأجشعي حرام بن زاهر(: ١٤٢/ ٣قال ابن حبان يف الثقات ) فائدة:

   ، انهتىى.آأحص وابلراء(: ٤١٣/ ٢وقال ابن ماكوال يف اال كامل )، انهتىى. آأحص ابلراء حرام: احلافظ الغين 

 عائشة يف ترحيب فاطمة الزهراء حديث  (  ١٣) 

 .وهجها  هللا  كرم  فاطمة  من  وسمل  عليه  هللا  صیل  هللا  برسول  ودال  وهداي  مستا  آأش به  اكن  آأحدا  رآأيت   ما:  قالت   آأهنا  عائشة  املؤمنني  آأم  عنو 

ذا اكنت  لهيا قام عليه دخلت  ا  ذا واكن جملسه، يف وآأجلسها وقبلها بيدها  فأأخذ ا  ليه  قامت  علهيا دخل ا    يف وآأجلس ته فقبلته بيده فأأخذت  ا 

 ( ووافقه اذلهيب. ٤٧٣٢و  ٧٧١٥( واحلامك )٣٨٧٢( وحصحه الرتمذي )٥٢١٧رواه آأبوداود )، جملسها

(: )فقبلته( يف يده آأو غريها، وعاد الضمري عیل اليد مذكرا لكونه يف معىن الكف، انهتىى.  ١٩/٥٥٧قال ابن رسالن يف رشح آأيب داود )

رجاع الضمري ا ىل النيب صیل هللا عليه وسمل. وقال يف املرقاة )   اليد   آأنه  والظاهر  الرشيفة،  آأعضائه   من  عضوا  آأي(:  ٧/٢٩٦٩والأوىل ا 

 . يده وقبلت لفظهام: و ( ٤٧٥٣( واحلامك )٤٠٨٩مث رآأيت ترصحيه عند الطربان يف الأوسط ) ، انهتىى.املنيفة

هشام    من طريق (  ٢/٥١٨واذلهيب يف املزيان )(  ١/١٠٨وآأبو نعمي الأصهبان يف اترخيه )(  ٢٢/٤٠٠روى الطربان يف الكبري )تنبيه:  

  شيئا تفعل آأراك ا ن هللا رسول   اي: فقلت  فاطمة، يقبل وسمل عليه  هللا صیل هللا رسول آأرى كنت :  قالت  عائشةبن عروة عن آأبيه عن 

نه محرياء، اي: يل فقال قبل من تفعهل آأراك كنت  ما   مل  اجلنة جشر من جشرة عیل فوقفت  اجلنة، آأدخلت  السامء ا ىل يب آأرسي ليةل اكن ملا ا 

 يف  نطفة  فصارت  ،فأألكهتا  مثرهتا   من  مثرة  فتناولت   .مثرة  مهنا  آأطيب   وال  ورقة  مهنا  آأبيض  وال  حس نا  مهنا  آأحسن  يه  جشرة  اجلنة  يف  آأر

ذا  .بفاطمة   حفملت   خدجية  واقعت   الأرض  هبطت   فلام  .صليب   فاطمة   ا ن  محرياء،  اي  .فاطمة  رحي  مشمت   اجلنة  راحئة  ا ىل  اش تقت   آأان  فا 

ال  نكتبه  مل  هشام،  حديث   من  غريب قال آأبو نعمي:    .يعتلون  كام   تعتل  وال  ال دميني  كنساء  ليست  ، انهتىى. قال الهيمثي  الوجه  هذا  من  ا 

وضعفه    .رواه الطربان، وفيه آأبو قتادة احلران، وثقه آأمحد وقال: اكن يتحرى الصدق، وآأنكر عیل من نس به ا ىل الكذب(:  ٩/٢٠٢)

قال اذلهيب يف املزيان  ، انهتىى. وفيه من مل آأعرفه آأيضا، وقد ذكر هذا احلديث يف ترمجته يف املزيان . وقال بعضهم: مرتوك .البخاري وغريه
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  البغدادي   اخلصيب   بن  هللا  عبيد  بن  احلسني  ( يف ترمجة٥٤١/ ١، انهتىى. وذكر اذلهيب )احلال  همتوك  موضوع  حديث   هذا(:  ٢/٥١٩)

 آأنه روى حنوه من حديث ابن عباس وهو من آأاكذيبه.  

مث  الهنار.  حضوة، وبطالنه آأظهر من ضوء الشمس يف واضعهقال العبد الضعيف عفا هللا عنه: هذا حديث موضوع بال شك، قبح هللا 

 الأول  احلديث :  آأحاديث   فهيا  السالم  علهيا  فاطمة  فضل  يف  ابب( حتت عنوان:  ١/٤٠٩يف املوضوعات )  حمك بوضعهرآأيت ابن اجلوزي  

وآأطال الالكم وهو حتقيق نفيس. ذكر فيه طريقني حلديث معر، وطريق  .  وعائشة  عباس  وابن  معر  عن   فيه :  مهنا  خلقت   الت   النطفة   يف

ال يشك املبتدئ يف العمل يف    ،هذا حديث موضوعحلديث ابن عباس، وآأربعة طرق حلديث عائشة، وبني آأحوال رواهتا وعللها. قال:  

ت قبل النبوة خبمس س نني، وقد تلقفه منه  ولقد اكن اذلي وضعه آأهجل اجلهال ابلنقل والتارخي، فا ن فاطمة ودل  وضعه فكيف ابملتبحر.

جامعة آأهجل منه فتعددت طرقه، وذكره اال رساء اكن آأشد لفضيحته فا ن اال رساء اكن قبل الهجرة بس نة بعد موت خدجية، فلام هاجر آأقام 

وآأين   . وآأشهرفعیل قول من وضع هذا احلديث يكون لفاطمة يوم مات النيب صیل هللا عليه وسمل عرش س نني  .ابملدينة عرش س نني

احلسن واحلسني وهام يرواين عن رسول هللا صیل هللا عليه وسمل، وقد اكن لفاطمة من العمر ليةل املعراج س بع عرشة س نة، فس بحان  

ولقد جعبت من ادلارقطين كيف خرج هذا احلديث البن غيالن مث خرجه لأيب بكر الشافعي    من فضح هذا اجلاهل الواضع عیل يد نفسه.

منا ال خيفى عیل العلامء.  :مث مل يتلكم عليه ومل يبني آأنه موضوع، وغاية ما يعتذر به آأن يقول .بته حصتهآأتراه آأجع    هذا ال خيفى عن العلامء، وا 

وكيف يصنع بقول النيب صیل هللا عليه وسمل: من روى عنه حديثا يرى آأنه كذب فهو آأحد   ،مفن آأين يعمل اجلهال اذلين يسمعون هذا

منا .  الاكذبني  ال آأن يتلكموا    .يذكر العلامء مثل هذا يف كتب اجلرح والتعديل ليبينوا حال وضعه  وا  فأأما يف املنتقى والتخرجي فذكره قبيح ا 

    . ومل ينبه عیل بطالنه   يرصح بوضعهالهيمثي آأنه مل  مثل  من    العجب و (.  ١/٣٦٠وراجع اللآلئ املصنوعة )، انهتىى الكمه وبسط الالكم.  عليه

 عكرمة يف تقبيل فاطمة الزهراء عند الرجوع من السفر ( حديث  ١٤) 

ذا  اكن وسمل عليه  هللا صیل النيب  آأن عكرمة عنو  ( وابن الأعرايب يف القبل ١٧٦٥٢، رواه ابن آأيب شيبة )فاطمة قبل مغازيه من   قدم ا 

(. قال محمد عوامة يف حاش ية  ٢٢٥) ( وابن آأيب ادلنيا يف النفقة عیل العيال١٤( وابن شاذان يف الثامن من آأجزاءه )٤٠و  ٢١و  ٢٠)

س ناده حسن، انهتىى. ويف س ياق عند ابن آأيب ادلنيا )٩/٤٧٨املصنف )   هللا  صیل  النيب   آأن  ( بس نده عن عكرمة٢٢٤(: مرسل، وا 

 ، انهتىى. وهو آأيضا مرسل.  عهنا هللا ريض فاطمة رآأس فقبل سفر من قدم وسمل عليه

 ( حديث آأيب ثعلبة اخلش ين يف تقبيل فاطمة الزهراء عند الرجوع من السفر  ١٥) 

ذا  يعجبه  واكن  ركعتني،  فيه  فصیل  املسجد  فدخل  غزاة،  من  وسمل  عليه  هللا  صیل  هللا  رسول  قدم:  قولي  اخلش ين   ثعلبة  آأيب  عنو   قدم   ا 

  رسول  لها  فقال  . وعينيه  وهجه  تقبل  جفعلت   فاس تقبلته،  هبا  فبدآأ   فاطمة  فأأىت   .خيرج  مث  ركعتني،  فيه  فيصيل  املسجد  يدخل  آأن  سفر  من

ن  فاطمة،  اي:  وسمل  عليه هللا   صیل  هللا   رسول لها  فقال  .لونك  حشب   قد  آأراك  هللا  رسول  اي: قالت  معك؟  ما : وسمل  عليه  هللا   صیل  هللا   ا 

ال  شعر  وال   مدر  بيت   من  الأرض  ظهر  عیل  يبق   مل  بأأمر  آأابك  بعث   وجل  عز  هللا   ، الليل  بلغ  حيث   يبلغ  حت   ذال  آأو  عزا  به  هللا  آأدخل  ا 

( ٦/١٢٣و    ٢/٣٠( وآأبو نعمي يف احللية )٥٢٣( ومس ند الشاميني )٥٩٥( والطربان يف الكبري )١٩رواه ابن الأعرايب يف القبل )

ال   ثقات،  بأأهنم  علهيم  مجمع  رواته  حديث   هذا  ( والس ياق هل. قال احلامك يف املوضع الأول:٤٩٣٧و    ١٧٩٧( واحلامك )٣/٣٥١والعقييل )   ا 

  ضعفه   ،الرهاوي  هو  س نان  بن  خيرجاه. قال اذلهيب: يزيد  ومل  اال س ناد،  حصيح  حديث   س نان، انهتىى. وقال يف الثان: هذا  بن  يزيد  فروة  آأاب

  وهو  فروة  آأبو  س نان  بن  يزيد   وفيه  الطربان،  رواه(:  ٨/٢٦٣، انهتىى. وقال الهيمثي يف مجمع الزوائد ) عرفي  ال  وعقبة نكرة  ،وغريه  آأمحد

نقل قول البخاري: يف ا ىل قوهل: ركعتني. و يف ترمجة عقبة بن يرمي  (  ٣/٣٥١ورواه العقييل )  ، انهتىى.كثري  ضعف  مع  احلديث   مقارب
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س ناد  يروى  وهذا:  حصته نظر. وقال   و   ٤٤١٨  و  ٣٠٨٨)  البخاري  رواهفهذا الشطر الأول من احلديث  ، انهتىى.  هذا  من  آأصلح  اب 

  . ، ذكرهتام وغريه يف بعض آأجوبت (٢٠٩٧و    ٣٠٨٧ويف الباب حديث جابر عند البخاري )  .وغريه من حديث كعب بن مال  (٤٦٧٧

 عبد هللا بن آأيب بكر بن ربيعة السعدي ( حديث  ١٦) 

  عامر  آأن وسمل عليه هللا صیل النيب  رآأى قد  هللا عبد   واكنبن ربيعة  بكر آأيب بن   هللا عبد  آأيب حدثين :  قال هللا  عبد بن فضاةل آأيب وعن

  ال   والعزى  والالت:  قال  .تسمل  آأسمل  عامر،  اي: وسمل  عليه  هللا  صیل  النيب   هل فقال  وسمل،  عليه  هللا  صیل  هللا رسول  ا ىل انهتىى الطفيل  بن

 مهنم  واحدا  الطفيل  بن  عامر  اي  تصيب   ال  صیل هللا عليه وسمل:  هللا  رسول  قال  .والعمود  والوبر  اخليل  وآأعنة  املدر  تعطيين   حت   آأسمل

  فأأرسل   وسمل  عليه  هللا  صیل  هللا  برسول  حلق  مث  .كثريا  الكما  وذكر  ورجاال،  خيال  عليك  آأكنافها  لأملأن  والعزى،  والالت:  قال  .تسمل   حت 

ال  ا هل  ال  آأن  آأشهد:  قال  قدميه،  فقبل  وسمل  عليه  هللا  صیل  هللا  رسول  آأىت  حت   يتعادى،  وآأقبل  السالح  وطرح  انقته  خطام  وآأنك  هللا  ا 

  عليه  هللا  صیل  هللا  رسول  يدي  عیل  وآأسمل  اللواء،  وسمل  عليه  هللا   صیل  هللا  رسول  هل   وعقد  .عليك  آأنزل  ومبا  بك   آ منت   هللا،  رسول

، رواه آأبو يعیل يف معجمه  وسمل  عليه  هللا   صیل  هللا  رسول  يدي  بني  وقاتل  الس يف،  وسمل  عليه  هللا   صیل  هللا  رسول  وآأعطاه  وسمل،

س ناده منقطع، عبد  قال سلمي حسن ادلاران يف    ( اذلي اخترصه والس ياق هل.١٤ومن طريقه ابن املقرئ )(  ٨٩) تعليقه عیل املعجم: ا 

س ناده مسلسل ابجمل    اهيل، انهتىى.  هللا بن آأيب بكر بن ربيعة هل رؤية وليس هل سامع، وا 

، مرسوح  بن  ربيعة  بن  هللا  عبدبس ندها ا ىل  الهيمث    آأم  عن  سفيان  بن  احلسنمن طريق  (  ٣/١٦٤٢ورواه آأبو نعمي يف معرفة الصحابة )

(  ٤/٢٣قال احلافظ ابن جحر يف اال صابة )   ذكر التقبيل.   اموليس فهي من حديث سلمة بن الأكوع،  (  ٦٩٨٣ورواه احلامك )،  وس ياقه خمترص

.  غيثة   وسامها  عهنا  آ خر  وجه  من  همند  ابن  ورواه.  الهيمث  آأم  عن  همس ند  يف   سفيان  بن  احلسن  آأخرجه  وكذابعد ذكر حديث آأيب يعیل:  

الطربان وغريه من وآأخرجه    .مرسوح  بن  ربيعة  بن  هللا  عبد  جدها  ىومس  وسامها  عهنا،  جزرة  صاحل  طريق  من  السكن  ابن  آأخرجه  وكذا

وميكن امجلع بني هذا الاختالف بأأن عبد هللا سقط    فضاةل بن معاوية بن ربيعة اجلشمي.  :وجه آ خر عن آأم الهيمث، لكن قال يف نس هبا

من رواية الطربان، كام سقط آأبو بكر من رواية ابن السكن وغريه، ويكون آأبو بكر امسه معاوية، وقد آأورد ابن فتحون هذا احلديث  

 ، انهتىى. س تدراك به عیل آأيب معر يف ترمجة معاوية معمتدا عیل هذه الرواية، وال معىن الس تدراكه الحتاد اخملرجم 

 حصني بن وحوح حديث  (  ١٧)  

 .قدميه  ويقبل  وسمل  عليه  هللا  صیل  هللا  برسول  يلصق  جفعل  وسمل  عليه  هللا  صیل  النيب   لقي  ملا  الرباء  بن  طلحة  آأن  وحوح  بن  صنيح  عنو 

  عند  هل  فقال  .حدث  غالم  وهو   وسمل  عليه  هللا  صیل  هللا  رسول  ذلل  فضحك  .آأمرا  ل  آأعيص  ال  ،آأحببت  مبا  مرن  ،هللا  رسول  اي :  فقال

ن:  فقال  وسمل  عليه  هللا  صیل  النيب   فدعاه  .ليفعل  موليا  خفرج:  قال  ،آأابك  فاقتل  اذهب،  اذهب :  ذل  ومرض  .رمح  بقطيعة  آأبعث   مل  ا 

  عليه  حدث قد طلحة  لأرى ا ن : لأههل قال انرصف فلام  .وغمي برد يف الش تاء يف يعوده وسمل عليه هللا صیل النيب  فأأاته ذل، بعد طلحة

:  قال  فامي   فاكن  .الليل  عليه  وجن  تويف  حت   سامل  بين   وسمل  عليه  هللا  صیل  النيب   يبلغ  فمل  .وجعلوه   عليه  آأصيل  حت   به  آ ذنون  ،املوت

  هللا   صیل  النيب   فأأخرب  .سبيب   يف  يصاب  آأن  الهيود  عليه  آأخاف  فا ن  وسمل  عليه  هللا  صیل  هللا  رسول  تدعوا  وال  بريب  وآأحلقون  ادفنون

ليه  تضحك  طلحة  الق  اللهم:  فقال  يديه  رفع  مث  معه،  الناس  فصف  قربه،  عیل  وقف  حت   جفاء  آأصبح،  حني  وسمل  عليه ليك  ويضحك  ا  .  ا 

والس ياق    (٣/١٥٥٢و    ٢/٨٤١( وآأبو نعمي يف معرفة الصحابة )٢/١٥٦الصحابة )( والبغوي يف معجم  ١٧٤/ ١رواه ابن آأيب خيمثة )

  اال ابنة  يف  بطة   وابن (  ١٩٤  ص)  الفوائد  حبر   يف   الالكابذي( و ٨١٦٣و    ٣٥٥٤( والكبري )٨١٦٨هل. ورواه الطربان يف الأوسط )

  الأطراف  صاحب   عزا(:  ٣/٣٧ال الهيمثي )قوليس يف س ياقهم ذكر التقبيل.    (٦/٢٧٢)  المتهيد  يف  الرب  عبد  وابن(  ٧/٩٩)  الكربى
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س نادهو   الكبري،   يف  الطربان  رواه،  آأره  ومل  داود  آأيب  ا ىل  هذا  بعض)يعين املزي(     يف  الطربان  رواه(:  ٣٦٦/ ٩)  ، انهتىى. وقالحسن  ا 

(  ٣/١١٨)  الباري  فتح  يف  احلافظ   هوذکر   .انهتىى   هللا،  شاء  ا ن  حسن  فهو  عليه،  وسكت   احلديث   هذا  بعض  داود  آأبو  روى  وقد  الأوسط،

 . عليه وسكت بس ياق الطربان 

واملزي  (  ١١٩٠والطربان يف ادلعاء )  (٥٥٨( والس نة )٢١٣٩وابن آأيب عامص يف ال حاد واملثان )  (٣١٥٩)واحلديث رواه آأبو داود  

  . تقدم  كام  آ خر  موضع  ه يففي  بوجوده  رصح  آأنه  مع  السنن،  يف  جيده  مل  أأنهب  الهيمثي  ذكر  ما  يندفع  وبه  خمترصا،    (٦/٥٤٩يف هتذيب الكامل )

  طلحة آأرى ال  ا ن:  فقال. يعوده  وسمل عليه هللا صیل النيب  فأأاته مرض  الرباء بن  طلحة آأن وحوح بن  حصني  عن بس نده داود آأيب ولفظ

نه  وجعلوا،  به   فأ ذنون  املوت  فيه  حدث  قد  ا ال   اال صابة   يف   جحر  ابن   احلافظ  قال .  آأههل  ظهران  بني  حتبس  آأن  مسمل  جليفة  ينبغي  ال  فا 

ليه حيتاج  ما  عیل  الاقتصار  يف  كعادته  خمترصا  داود  آأبو  آأورده  هكذا:  الرباء  بن  طلحة  ترمجة  يف(  ٣/٤٢٦)   من   الأثري  ابن  آأورده.  اببه  يف   ا 

 عليه   آأخاف  فا ن  وسمل  عليه  هللا  صیل  هللا  رسول  تدعوا  وال  بريب،   وآأحلقون  ادفنون:  فقال  ليال،  تويف  آأنه  يورو :  بعده  قال  مث  طريقه،

  رفع   مث  معه  الناس  وصف  قربه،  عیل  وقف  حت   جفاء  آأصبح،  حني  وسمل  عليه  هللا  صیل  هللا  رسول  فأأخرب.  سبيب  يف  يصاب  وآأن  الهيود،

ليه  تضحك  وآأنت   طلحة   الق   اللهم:  وقال   يديه ليك  يضحك  وهو  ا    احلديث،  بقية  هو  القدر   هذا  فا ن   شديد،  قصور  صنع  وفامي :  قلت .  ا 

 مطوال   داود  آأبو  منه  آأخرجه  اذلي  الوجه  هذا  من  وغريمه  السكن  وابن   شاهني  وابن  والطربان  عامص  آأيب  وابن  خيمثة  آأيب  وابن  البغوي  آأورده

  مبا   مرن  هللا،  رسول  اي :  هل  فقال  قدميه،  ويقبل  به  ويلتصق  منه  يدنو  جعل  وسمل  عليه  الّل   صیل  النيب  لقي   ملا  آأنه  آأوهل  يف  وخمترصا،

  فدعاه  ليفعل،  فذهب   آأابك،  فاقتل  اذهب :  هل  فقال  غالم،  وهو  ذلل  وسمل  عليه  هللا  صیل  النيب   فعجب  آأمرا،  ل  آأعيص  ال  آأحببت،

نين   آأقبل،:  فقال   يف  آأخرجه  ملا   الطربان  قال.  آأيضا   مىض  مما  آأمت  احلديث   فذكر  ذل،  بعد  طلحة  مفرض:  قال.  رمح  بقطيعة   آأبعث   مل   فا 

  لكن  حصني،  مس ند  من  آأنه  عیل  اتفقوا:  قلت.  يونس   بن  عيس   به  وتفرد  اال س ناد،  هبذا  ا ال  وحوح  بن  حصني  عن  يروى  ال:  الأوسط

 هللا   صیل  النيب   مسع  آأنه  الرباء  بن  طلحة  عن  حصني  عن:  فيه  فقال   يونس  بن  عيس   عن  موهب   بن  يزيد  طريق  من  السكن  ابن  آأخرجه

  رومي   بن  عروة  عن  صاحل  بن  ربه  عبد  طريق  من  السكن  ابن   وآأخرج .  آأههل  ظهران   بني  يرتك  آأن  مسمل  جلسد  ينبغي  ال:  يقول  وسمل  عليه

.  اال سالم  عیل:  قال  ماذا؟  عیل:  قال.  آأابيعك   يدك  ابسط:  فقال  وسمل   عليه  هللا  صیل  النيب   آأىت  آأنه  الرباء   بن  طلحة  عن   مسكني  آأيب  عن

ن:  قال   هبا،   الناس  آأبر  من  واكن  وادلة   هل  واكنت .  نعم:  فقال.  ثالاث  ذل  فعل  حت   قوهل  مثل  فقال  عاد  مث.  ال:  قال  آأابك؟  تقتل  آأن  آأمرتك  وا 

نّه  طلحة  اي:  فقال  قال  لكنه  الوجه،  هذا  من  الطربان   ورواه.  حنوه   احلديث   فذكر  ا سالمه، وحسن  فأأسمل:  قال.  رمح  قطيعة  ديننا  يف  ليس  ا 

ن:  فيه  ال :  احلديث   آأثناء   يف  وقال.  ريبة  دينك   يف  يكون  آأال   آأحببت   ولكن  رمح،  قطيعة:  قوهل  بعد   فيه  وزاد  وادليك،  بقطيعة  آأمرتك  وا 

ليه  ترسلوا ذا  ولكن  يشء،  يصيبه  آأو  دابة  فتلسعه  الساعة  هذه  يف  ا    عيل  وروى.  يل  فليس تغفر:  هل   وقولوا  السالم،  مين   فاقرءوه  آأصبحمت  ا 

َ   من  الرباء   بن  طلحة  مع  بين   من  رجل  حدثين   عياش  ابن  هو  بكر  آأبو  حدثنا  نعمي  آأيب  عن  مس نده  يف  العزيز  عبد  بن  النيب   آأىت  طلحة  آأن  يِل ب

  هللا   صیل  النيب   آأن  الرباء  بن  طلحة  عن  كعب   بن  محمد  عن   معرش  آأيب  طريق  من  نعمي  آأبو  وروى.  ابختصار  فذكره  وسمل،  عليه  هللا  صیل

ليه  تضحك  طلحة  الق  اللهم:  قال  وسمل  عليه ليك،  ويضحك  ا     .نفيس  حتقيق  وهو  احلافظ،  الكم  انهتىى  الطويل،  احلديث  من  خمترص  وهو  ا 

(:  ٩٧٤ويس تفاد من احلديث رفع اليدين يف ادلعاء يف املقربة، ذكرته يف بعض آأجوبت ابلأنلكزيية، وورد يف حديث عائشة عند مسمل )

ثره،  عیل  انطلقت   مث (:  ٧/٤٣)يف رشح مسمل    النووي  قال، احلديث.  مرات  ثالث  يديه  رفع  مث  القيام،  فأأطال  فقام،  البقيع  جاء  حت   ا 

طاةل  اس تحباب  فيه   عبد   املفت   ووافقه  .انهتىى  القبور،  يف  اجلالس  دعاء  من  آأمكل  القامئ  دعاء  آأن   وفيه   ،فيه  اليدين  ورفع  وتكريره  عاءادل  ا 

 ابلأردية.   (٢/٢٤٧) رحمييه فتاوى يف الالجفوري الرحمي
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من طريق سعيد بن    ىورو   ذكره ابن شاهني يف الصحابة.( يف ترمجة الرباء بن مال:  ١/٤١٤قال احلافظ ابن جحر يف اال صابة )  تنبيه: 

عامثن البلوي عن حصني بن وحوح آأن الرباء بن مال جاء ا ىل النيب صیل هللا عليه وسمل فقال: مرن مبا شئت. قال: اذهب فاقتل 

ن الرباء بن مال مرض فعاده النيب صیل هللا عليه وسمل  . فلام آأدبر قال: اندوه، ا ن مل آأبعث بقطيعة الأرحام  .آأابك احلديث    فذكر،  قال: مث ا 

ليه  يف موته منا تعرف لطلحة بن الرباء كام س يأأيت يف  انهتىى.، وقوهل صیل هللا عليه وسمل: اللهم الق الرباء بن مال تضحك ا  وهذه القصة ا 

منا مل آأجزم بومهه الحامتل آأن تكون   ،حرف الطاء. ولعل الومه يف الامس من عبد الوهاب بن الضحاك آأحد رواته عند ابن شاهني وا 

،  ٤/١٩٦، انهتىى الكم احلافظ. قال ش يخنا احلافظ الناقد محمد يونس اجلونفوري يف تعليقاته عیل بذل اجملهود خبطه )وقعت لرجلنيالقصة  

  النسخة الهندية(: وهو عندي ومه، فا ن خمرج احلديث واحد، انهتىى.  

 حديث قدوم جعفر (  ١٨) 

  بني  وقبل فاعتنقه وسمل  عليه هللا صیل  هللا  رسول  تلقاه وسمل عليه هللا صیل  هللا  رسول آأحصاب عیل جعفر قدم ملا : قالت  عائشة عنو 

( وابن آأيب ادلنيا  ٨٥٦٢( والبهيقي يف الشعب )١٧١٦( وال جري يف الرشيعة )١٠٤٧رواه آأبو بكر الشافعي يف الغيالنيات )  ،عينيه

( ١٦٦وآأبو يعیل يف معجمه )(  ١/٤٣٦)  والبغوي يف معجم الصحابة(  ٧/٤٥٠وابن عدي يف الاكمل )(  ١٤٢و    ١٢٣يف اال خوان )

(  ٣/٥٩٠املزيان )  راجعاللييث امليك ضعيف،    معري  بن   عبيد   بن  هللا  عبد  بن  محمدوفيه    .والس ياق هل  ،(٢١ومن طريقه ابن املقرئ )

يراد حديث البغوي:  ١١/٥٩قال احلافظ يف الفتح )   .(٧/٢٢٧واللسان )  بن  هللا  عبد  بن  محمد  س نده  يف  لكن  موصولوس نده  ( بعد ا 

  .عائشة عن معرة عن فقال سعيد بن حيىي  عن الثوري عن احلران قتادة آأبو ورواهقال ابن عدي: ، انهتىى. و ضعيف وهو معري  بن عبيد

فرواه الثوري عن حيىي بن سعيد عن معرة عن  .  يرويه حيىي بن سعيد الأنصاري، واختلف عنه (:  ١٤/٤١٥قال ادلارقطين يف العلل )

والكهام غري   .فرواه عن حيىي عن القامس عن عائشة  ،وخالفه محمد بن عبد هللا بن عبيد بن معري  عائشة، قاهل آأبو قتادة احلران عنه.

 انهتىى.   ،حمفوظ، وهام ضعيفان

(  ٣٦٦٤٣و   ٣٣٦٨٢و   ٣٢٢٠٦و   ٢٥٧٢٩ابن آأيب شيبة )و (  ١٣٥٨٠والبهيقي )(  ٦٩٠٤( والطحاوي )٤/٢٦ابن سعد )ورواه 

(  ٤٩١واملراس يل )( ٥٢٢٠)يف السنن  آأبو داود ( و ١٤٦٩( والطربان يف الكبري )٣٦٣ابن آأيب عامص يف ال حاد واملثان )ومن طريقه 

قال آأبو داود يف  مرسل.    ، وهو حسن عن الشعيب آأجلح بن عبد هللا الكندي  عن  (  ٣٩و    ٣٨القبل ) ومن طريقه ابن الأعرايب يف  

آ خر وحصحه. ورواه  ٤٩٤١ورواه احلامك )، انهتىى. قلت:  يصح  ومل  مس ندا  هذا   روي(:  ٤٩١املراس يل ) احلامك  ( عن الشعيب بطريق 

براهمي الرعيين عن    من طريقورواه البهيقي    آأجلح عن الشعيب عن جابر.  ( عن٤/٢٤٦والبهيقي يف دالئل النبوة ) ا  سفيان  ميك بن 

س ناده  يف  عن آأيب الزبري عن جابر وقال:الثوري   من الطريق نفسه، لكن  (  ٢٥٧/ ٤ورواه العقييل )، انهتىى.  يعرف  ال  من  الثوري  ا ىل  ا 

ال  يعرف  وال،  حمفوظ  غري  حديثه  عيينة،  ابن  عن  الرعيين  هللا  عبد  بن  ميكفيه سفيان بن عيينة بدل الثوري. قال العقييل:   ، انهتىى.  به  ا 

ولعل سبب الالتباس آأن الثوري يروي حديث عائشة   (،١٤٩/ ٨( واحلافظ يف اللسان )٤/١٧٩وعیل هذا مىش اذلهيب يف املزيان ) 

       .، والضعفاء يلتبسون الأمركام تقدم

قال   .عنه  هللا  ريض  جعفر  بقدوم  فرحا  مين   آأشد  خيرب  بفتح  آأان   ماعبد هللا بن جعفر وزاد فيه:    من حديث   (٢٢٤٩ورواه الزبار )

  الشعيب مرسال. آأجلح بن عبد هللا الكندي عن  ، انهتىى، يعين عن مرسل الأول هو واحملفوظ(: ١٣٥٨١البهيقي )

  ( من حديث آأيب حجيفة. ١٣/١٧٤اخلطيب يف اترخيه )و (  ٣٠والصغري ) (  ٢٠٠٣( والأوسط )١٠٠/ ٢٢الطربان يف الكبري )ورواه  

ال مسعر عن احلديث  هذا يرو ملقال الطربان:     ، انهتىى. املكل  عبد بن  الوليد به تفرد خمدل، ا 
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  هذا :  احلامك  قال  .، وفيه ذكر صالة التسبيحمن حديث ابن معر(  ٤٤٥ومن طريقه البهيقي يف ادلعوات الكبري )(  ١١٩٦ورواه احلامك )

س ناد   ( ٢٥٤/ ٤نصب الراية )ملخص من  املذكور    التخرجيو   ، انهتىى.ضعيف  املرصي  داود  بن  آأمحد. لكن قال البهيقي:  عليه   غبار  ال  حصيح  ا 

  ببعض الزايدة. 

(: ١٦٣/ ٣قال اذلهيب يف املزيان )( من حديث ابن عباس.  ٤٨/ ٩: ورواه ابن بطال يف رشح البخاري )عفا هللا عنه  قال العبد الضعيف

قال  ، انهتىى. و اال س ناد  هذا  بغري  عيينة  بنا   عن  واحملفوظ(:  ٥٩/ ١١، انهتىى. قال احلافظ يف الفتح )مظمل  س نادهاا  و   ابطةل  احلاكية  هذه

س نادهوليس يف  (:  ٦/٤٠يف اللسان ) والراوي عنه سعيد بن ا حساق    ،هذا)ابن يونس اللييث املدن(  من ينظر يف آأمره سوى عيل    ا 

فقد ساقها ابن عساكر يف ترمجة جعفر بن آأيب طالب    بل هو غريه.،  ليس هو الراوي عن الليث اذلي تقدم آأن آأاب حامت قال فيه: جمهول

وكذا وقعت يل هذه القصة   ،وقال يف روايته: عن سعيد بن ا حساق صاحب حسنون  رى عن سعيد بن ا حساق.من اترخيه من طريق آأخ

آأخربان محمد بن آأيب بكر البلخي    ،قرآأت عیل الش يخ آأيب ا حساق التنويخ عن محمد بن آأيب التائب سامعا.  يف مش يخة آأيب الغنامئ الرنيس

حدثين    ،حدثين جعفر بن محمد بن الربيع الأندليس   ،آأخربان آأمحد بن محمد بن زكراي  ،حدثنا املطهر بن محمد  ،آأخربان آأبو الغنامئ  ،عن السلفي

براهمي بن عبد هللا الزبيدي ابلقريوان ،عبد هللا بن ا سامعيل بن جرير احلافظ ا مالء بن ا حساق صاحب حسنون   حدثين سعيد ،حدثين ا 

ن الس ند مظمل .وهذا الس ند من سفيان فصاعدا عیل رشط الصحيح لو اكن الراوي عن سفيان موثوقا به به. يعين   ،فلهذا قال اذلهيب: ا 

وقيل: عنه عن الأجلح عن الشعيب عن  .  واحملفوظ عن سفيان هبذه القصة روايته عن الأجلح عن الشعيب مرسال ،  من دون ابن عيينة

وحديث سفيان عن الأجلح عن    .نجمهوال   سعيد بن ا حساق وعيل  ( آأن١١/٥٩وذكر يف الفتح )   انهتىى.   ،هللا بن جعفر عن آأبيه  عبد 

، ورواه آأبو داود وغريه من طريق عيل بن مسهر  (١٣٥٨٠( والبهيقي )٣٩ابن الأعرايب يف القبل )( و ٤/٢٦الشعيب رواه ابن سعد )

   . عن آأجلح عن الشعيب

   .ا ن شاء هللا   آأن للحديث آأصال اثبتاحاصل الالكم يف املقام و 

   النيب صیل هللا عليه وسمل بني عينهيا   عائشة يف تقبيل حديث  (  ١٩) 

جفعل جبينه يعرق وجعل عرقه يتودل    ،عائشة ريض هللا عهنا قالت: كنت قاعدة آأغزل والنيب صیل هللا عليه وسمل خيصف نعهل  عنو 

ل اي عائشة هبت؟ قلت: جعل جبينك يعرق وجعل عرقك يتودل    فنظر ا يل رسول هللا صیل هللا عليه وسمل فقال: ما  ،فهبت   .نورا

آك آأبو كبري الهذيل لعمل ،نورا  قال: وما يقول آأبو كبري؟ قالت: قلت يقول:  . آأنك آأحق بشعرهولو رآ

 وفساد مرضعة وداء مغيل  ، حيضة ربومربآأ من لك غ

ذا نظرت ا ىل آأرسة وهجه   برقت كربق العارض املهتلل  ،فا 

. رواه  كرسوري منكقالت: فقام ا يل النيب صیل هللا عليه وسمل وقبل بني عيين وقال: جزاك هللا اي عائشة عين خريا ما رسرت مين  

( يف ٣/٣٠٨وابن عساكر ) (  ١٣/٢٥٢واخلطيب )(  ٢/٤٥وآأبو نعمي يف احللية )(  ٦/٤١٨واخلالفيات )(  ١٥٤٢٧)يف السنن  البهيقي  

قال آأبو ذر: سأألين آأبو عيل  :  وابن عساكر  قال اخلطيب من طريق اال مام البخاري.  لكهم  (  ٢٨/٣١٩واملزي يف هتذيب الكامل )اترخيهام  

لو مسعت هبذا عن غري آأبيك عن محمد   :فقال  .محمد البغدادي عن حديث آأيب عبيدة معمر بن املثىن آأن آأحدثه به حفدثته بهصاحل بن  

لأن مل آأعمل قط آأن آأاب عبيدة حدث عن هشام بن عروة شيئا، ولكنه حسن عندي حني صار خمرجه عن محمد بن    ،لأنكرته آأشد اال ناكر

البخاري    لأنوهذا حمل نظر،  .  (٥/٥٣٥وحس نه الزرقان يف رشح املواهب )  (١/١١٥ئص )الس يوطي يف اخلصا  آأقرهو   ا سامعيل.
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آأنه ضعيف،  يروي الصحاح واحلسان والضعاف، وقد قال املزي: هذا من غرائب معمر بن املثىن.   ته سلسل   الألبان يف  ومال  فيبدو 

 وهللا آأعمل.  ، ( ا ىل عدم ثبوته٩/١٦٧)

:  قالت   حيث   اجامتعهام  جيوز  وامحلل  احليض  وآأن  احليض،  حال  يف  يكون  قد  امحلل  ابتداء  آأن  عیل  اكدلالةل  اخلرب  هذا  يف  قال البهيقي:مث  

ن :  يقل  ومل  وسمل  عليه  هللا  صیل  النيب   ينكر  ومل  ،حيضة  غرب  لك   من  ومربآأ  (:  ٢/٧٦٥وقال اجلوهري يف الصحاح )، انهتىى.  يكون  ال  هذا  ا 

 . بقاايه: احليض غرب

 عائشة يف قدوم زيد بن اثبت حديث  (  ٢٠)   

ليه  فقام  الباب،  فقرع  فأأاته  ،بيت   يف  وسمل  عليه  هللا  صیل  هللا   ورسول  املدينة  حارثة  بن  زيد  قدم:  قالت   عائشة  عنو    صیل   هللا  رسول  ا 

( ومعان  ٣/٤١٥رواه الطحاوي يف مشلك ال اثر ) .وقبهل فاعتنقه بعده، وال قبهل عرايان رآأيته ما وهللا ثوبه، جير عرايان وسمل عليه هللا

 ( والس ياق هل.  ٢٧٣٢( وحس نه الرتمذي ) ٦٩٠٥ال اثر )

 فزارة  بين   من  امرآأة  آأن  وسمل  عليه  هللا  صیل  هللا  رسول  بلغ، قالت:  ابلس ند نفسهمطوال  (  ٥٣٤ورواه آأبو نعمي يف دالئل النبوة )ص  

  اللهم:  وسمل عليه هللا صیل  النيب  فقال. محمدا  فاقتلوا املدينة  اقدموا:  قالت  .ودلها  وودل ودلها من راكبا ثالثني هجزت قد قرفة آأم لها يقال

لهيم  وبعث .  بودلها  آأثلكها  ماء  رآأسه  ميس  ال  آأن  هللا  فعاهد   املدينة  وقدم  جرحيا  فارتث   ،زيد  آأحصاب  وقتل  ،ابلوادي  فالتقوا  .حارثة  بن  زيد  ا 

لهيم يرجع  حت    بدرعها  وبعث   ،قرفة   آأم  وقتل  قرفة  آأم  ودل  وقتل  فزارة  بين   فقتل  ،فالتقوا   بعثا  وسمل  عليه  هللا  صیل  هللا رسول معه فبعث   .ا 

 ، احلديث.  املدينة قدم حت  زيد وآأقبل رحمني،  بني فنصبه  وسمل عليه هللا صیل هللا رسول ا ىل

ليه يف كتاب الأربعني حتت احلديث الأربعني. ويس تفاد منه اس تحباب القيام ملن قدم من سفر، كام    آأرشت ا 

 آأس يد بن حضريحديث  (  ٢١) 

 يف  وسمل   عليه  هللا  صیل   النيب   فطعنه  ،يضحكهم  بينا  مزاح  فيه  واكن   القوم  حيدث  هو  بيمن :  قال  الأنصار   من  رجل   حضري  بن   آأس يد   عنو 

ن:  قال  .اصطرب:  فقال  .آأصربن:  فقال  بعود  خارصته   فاحتضنه  .مقيصه  عن  وسمل  عليه  هللا  صیل  النيب   فرفع.  مقيص  عيل  وليس  مقيصا  عليك  ا 

منا  :قال  .كشحه   يقبل  وجعل آأبو داود )هللا  رسول  اي  هذا  آأردت  ا  البهيقي  ( و ٢٣ومن طريقه ابن الأعرايب يف القبل )(  ٥٢٢٤، رواه 

آأورده اذلهيب يف السري و ( ووافقه اذلهيب.  ٥٢٦٢وحصحه احلامك )(  ٥٥٧و    ٥٥٦ورواه الطربان يف الكبري )  ،(١٦٠٢١و   ١٣٥٨٦)

س ناده  ( قول اذلهيب:٤٣٨(. وحىك السخاوي يف املقاصد )ص  ١/٣٤٢) ( حيث ذكر  ١/٣٤٢السري )، انهتىى. ومل آأجده يف  قوي  ا 

، اس تقد  معناه  اصطرب  وقوهل  نفسك،  من  آأقدن  يريد  آأصربن  قوهلقال البهيقي:  فلينظر.  احلديث، فلعهل وقع السقط آأو ذكره يف مقام آ خر،  

 (. ٣٩٩/ ١، كذا يف الصحاح ) اخللف  الضلع  ا ىل  اخلارصة بني ما: الكشحانهتىى. و 

منا ينقل قصة رجل. وذكر عن  ١٣/٦١٠ومال الش يخ خليل آأمحد السهارنفوري يف البذل )  موالان ( ا ىل آأن هذه القصة ليست لأس يد، وا 

اجلنجويه آأن قوهل رجل من الأنصار ابتداء الكم وليس صفة لأس يد. لكن قال الش يخ رش يد آأمحد  درس  حيىي يف التقرير يعين عن  

(: والظاهر من الس ياق آأن صاحب  ، النسخة الهندية ٥/٣٢٨عیل البذل )   خبطهش يخنا احملقق الناقد محمد يونس اجلونفوري يف تعليقاته 

(. وآأخرجه الطربان عن عيل بن عبد العزيز البغوي عن  ٥٢٥/ ٤عیل ذل جرى صاحب عون املعبود )املزاح هو آأس يد بن حضري، و 

ش يخ املؤلف فقال: عن آأس يد بن حضري قال بيمن هو عند النيب صیل هللا عليه وسمل، ومل يذكر قوهل رجل من الأنصار.  معرو بن عون  
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عن حصني به، فقال: عن آأس يد بن حضري آأن رجال اكن يضحك عن  ( آأيضا من طريق آأيب جعفر الرازي  ١/١٧٥وآأخرجه الطربان )

 .  يهسهارنفوري واجلنجو بياض، ولعل تمتته: وهذا يؤيد رآأي ال  هنا. وه الكم الش يخ انهتىى ...  النيب صیل هللا عليه وسمل، وهذا

أأن صاحب املزاح ب  فيه ترصحيبل  ذكر رجل من الأنصار،  والطريق الثان للبهيقي  وليس يف س ياق احلامك    ال العبد الضعيف عفا هللا عنه:ق

آأس يد بن حضري. وميكن محل الس ياق الثان للطربان عليه كام ال خيفى،   آأنو هو  احتاد اخملرج  بقرينة    آأحد رواته رواه ابملعىن   الظاهر 

آأيب    عنمن النساخ، لأنه يرويه    زايدة عنوورد عند ابن الأعرايب: عن آأس يد بن حضري عن رجل من الأنصار، والظاهر آأن    .والقصة

     داود بس نده، وهللا آأعمل. 

 حبان بن واسع يف تقبيل سواد بن غزية  حديث  (  ٢٢)   

  ويف  بدر،  يوم  آأحصابه  صفوف  عدل  هللا عليه وسملصیل    هللا  رسول   نآأ   قومه  من  آأش ياخ  عن  واسع  بن  حبان  حدثين :  ا حساق  بنا  قالو 

صیل هللا عليه    هللا  رسول  فطعن  .الصف  من  مس تنتل  وهو  النجار،  بن  عدي  بين   حليف  غزية  بن  بسواد  مفر  القوم،  به  يعدل  قدح  يده

  رسول  فكشف:  قال  .فأأقدن  ابحلق،  هللا بعثك  وقد  آأوجعتين   ،هللا  رسول  اي:  قال   ة.غزي بن  سواد  اي اس تو:  وقال  ،ابلقدح  بطنه  يف  وسمل

عیل هذا اي سواد؟ فقال: اي رسول هللا،   محكل  ما:  فقال  .بطنه  وقبل  فاعتنقه:  قال  .اس تقد:  قال  مث  بطنه  عن  صیل هللا عليه وسمل  هللا

خبري،   یل هللا عليه وسملفدعا هل رسول هللا ص  . فأأردت آأن يكون آ خر العهد بك آأن ميس جدلي جدلك،  حرض ما ترى فمل آ من القتل

وابن    (٣/١٤٠٤( وآأبو نعمي يف معرفة الصحابة )٨٠٢( وابن منده يف معرفة الصحابة )ص  ٢/٤٤٦احلديث. رواه الطربي يف اترخيه )

 . ون (، وفيه آأش ياخ جمهول٢/٥٩٠الأثري يف آأسد الغابة )

  اكن  وسمل  عليه  هللا  صیل  النيب   آأن  آأبيه  عن  محمد  بن  جعفر  عن  جرجي  ابن  عن  الرزاق  عبد  وروى(:  ٣/١٨١قال احلافظ يف اال صابة )

 (.  ٥٢٤٨وهو يف املصنف )، انهتىى. القصة فذكر الأنصاري،  غزية بن سواد به فأأصاب ،بعرجون  يتخطى

 احلسن البرصي يف تقبيل سواد بن معرو، ويقال: سوادة بن معرو  حديث  (  ٢٣) 

  . جريدة  وسمل   عليه  هللا  صیل  النيب   يد  ويف  بصفرة،  خمتضبا  رجال  لقي  وسمل  عليه  هللا  صیل  النيب   آأن  احلسن   عن  رجل  عن  معمر  عنو 

  وما   ،بطنه  يف  فأأثر:  قال  ؟هذا   عن  آأهنك  آأمل:  وقال  الرجل،  بطن  يف  ابجلريدة  فطعن:  قال  . ورس  حط:  وسمل  عليه  هللا  صیل  النيب  فقال

  عیل  هللا  فضل آأحد برشة  ما:  فقال تقتص؟ وسمل عليه هللا صیل هللا  رسول آأمن : الناس فقال  .هللا  رسول  اي  القود: الرجل  فقال .آأدماها

  آأدعها:  وقال  وسمل  عليه   هللا  صیل  النيب  بطن   الرجل  فقبل  .اقتص:  قال  مث  بطنه،  عن  وسمل  عليه   هللا  صیل   النيب   فكشف:  قال  .برشيت

(، وهو مرسل وفيه رجل جمهول. ورواه عبد ٢٥( ومن طريقه ابن الأعرايب )١٨٠٣٨. رواه عبد الرزاق ) القيامة  يوم  هبا  يل  تشفع  ل

(  ٢٤. ورواه ابن الأعرايب )، وفيه ترصحي سواد بن معرو( عن ابن عيينة عن معرو عن احلسن، وهو حصيح مرسل١٨٠٣٩الرزاق )

( من طريق ابن علية عن آأيوب ١٧٦٧٧كام رواه ابن آأيب شيبة )  .، وفيه ترصحيهآأمحد بن زيد عن ابن آأيب معر عن ابن عيينة بهعن  

( عن معمر عن رجل عن احلسن آأن ٥٢٤٨ورصح عبد الرزاق يف موضع آ خر )  عن احلسن خمترصا، وفيه ترصحيه ومل يذكر التقبيل.

 الرجل سوادة بن معرو، وس يأأيت نص الكمه. 

( من طريق معرو بن سليط عن احلسن  ١/٢٩٧ع يف معجم الصحابة )( وابن قان ٣/٢٣٨وصهل البغوي يف معجم الصحابة )احلديث  و 

( من طريق وهب بن جرير عن آأبيه عن احلسن قال: ١٦٠٢٠( والبهيقي ) ١/٢٩٧عن سوادة بن معرو الأنصاري. كام وصهل ابن قانع )

رمحه هللا مث    سن: جحزه اال سالمفأألقى اجلريدة وطفق يقبهل. قال احل .  فقال هل: اقتصحدثين سواد بن معرو. ويف آ خر س ياق البغوي:  



 جزء يف تقبيل اليد

15 
 

موصوال.    روي  وقد  منقطع،  هذا . قال البهيقي:  النرض   آأيب  عن  مال عن وهب   ابن( من طريق  ١٦٠١٩ورواه البهيقي )  استبىك، انهتىى.

 ، انهتىى.  معرو  بن سواد عن احلسن  عن سليط بن ومعر   اتبعهمث قال: . جرير  بن وهب عن طريق  وصهلمث 

، انهتىى. قال  غزية  بن  لسواد  رويت   وقد  غزية،  بن  لسواد  ال  معرو، بن  لسواد  القصة  وهذه(:  ٢/٦٧٣قال ابن عبد الرب يف الاستيعاب )

منا  السبب   اختالف  مع  س امي   ال  التعدد،  ميتنع  ال(:  ٣/١٨١احلافظ يف اال صابة ) ، انهتىى. قلت: وابن عبد الرب مل ينكره لسواد بن غزية، ا 

  هللا  صیل  النيب   طعنه  اذلي  وهوقال بأأن رواية احلسن البرصي يتعلق بسواد بن معرو، ودليهل آأنه قال يف آ خر ترمجة سواد بن غزية:  

ايها، آأعطاه مث مبخرصة، وسمل عليه ( بعد آأن  ٥٢٤٨واذلي جعلهام قصة واحدة هو عبد الرزاق الصنعان، قال ) ، انهتىى.اس تقد:  فقال  ا 

، معرو  بن  سوادة:  قال  آأنه  احلسن   عن  رجل  عن   فأأخربان  معمر  آأما خرج قصة سواد بن غزية اذلي تقدم ذكره يف الكم احلافظ، مث قال:  

    انهتىى. 

  هللا   رسول  طعن عبد هللا بن جبري اخلزاعي قال:    الطربان بس نده ا ىلمن طريق  (  ٩/١٣٣)روى الضياء املقديس يف اخملتارة  فائدة:  

ما   ، بطنه  يف  رجال  وسمل  عليه  هللا  صیل ما  بقضيب   ا    ،بطنه  فقبل  .اس تقد   :فقال معه اذلي العود  فأأعطاه  .فأأقدن   آأوجعتين   :قال   .بسواك  وا 

والظاهر من    .، انهتىىرواه الطربان، ورجاهل ثقات(:  ٦/٢٨٩قال الهيمثي )   .القيامة  يوم  هبا  يل  تشفع  آأن  لعكل  عنك  عفوآأ   بل  :قال  مث

  وهللا آأعمل. وحيمتل غريه، الس ياق آأن الرجل سواد بن معرو، 

 آأيب الهيمث بن التهيان حديث  (  ٢٤) 

وآأبو نعمي يف معرفة الصحابة    (٢٨املقرئ ) ، رواه ابن  وقبهل  والزتمه  فاعتنقه  لقيه  وسمل  عليه  هللا  صیل  النيب   آأن  التهيان  بن  الهيمث  آأيب  عنو 

   (: س نده ضعيف، انهتىى.١١/٦٠قال احلافظ يف الفتح ). (٩/٤٩وقامس بن آأصبغ كام يف رشح ابن بطال ) (٥/٢٤٥٠)

 حديث ا سالم نعمي بن عبد هللا النحام (  ٢٥) 

منا  .ا سالمه   يكمت  واكن  عرشة  بعد  هللا  عبد   بن  نعمي  آأسمل:  قال  العدوي  هجم  آأيب  بن  هللا  عبد  بن  بكر  آأيب  عنو   رسول   لأن  النحام  مسي  وا 

  هاجر  فلام.  فهيم  لرشفه  قومه  حيوطه  مبكة  يزل  ومل.  النحام  فسمي  ،نعمي  من  حنمة  فسمعت   اجلنة  دخلت :  قال  وسمل  عليه  هللا  صیل  هللا

  ا ىل  هماجرا  فقدم  ست   س نة  اكنت   حت   مبكة  فأأقام.  عندان  وآأمق  شئت   دين  بأأي  دن:  فقالوا   قومه  به  فتعلق  الهجرة  آأراد  املدينة  ا ىل  املسلمون

ابن سعد )وقبهل  فاعتنقه  مسلام  وسمل  عليه  هللا  صیل  هللا  رسول  فأأىت  ،آأههل  من  آأربعون  ومعه  املدينة   من طريقه و   (٤/١٠٣، رواه 

يعقوب وش يخه هو    وس يأأيت الالكم عليه.  الواقديوفيه    (.١٨١/ ٦٢وابن عساكر يف اترخيه )  (٤٧٧/ ١٠البالذري يف آأنساب الأرشاف )

، ممتم التابعني( وقال: هل آأحاديث يسرية، انهتىى. وقال آأبو حامت: ال  ١٢٩ص ترمج هل ابن سعد ) فامي آأظن، وهللا آأعمل،بن قتادة بن معر 

  (.  ٧٤/١٧٥( واترخي دمشق )٢١١/ ٩آأعرفه، كذا يف اجلرح والتعديل )

 ( حديث عائشة يف تقبيل الصبيان ٢٦)   

  آأمكل   آأو:  وسمل  عليه  هللا  صیل  النيب   فقال  .نقبلهم  مفا  الصبيان  تقبلون:  فقال  وسمل  عليه  هللا  صیل  النيب   ا ىل  آأعرايب  جاء:  قالت   عائشة  عنو 

 ابب رمحة الودل وتقبيهل ومعانقته.   وترمج عليه:( ٥٩٩٨، رواه البخاري ) الرمحة قلبك من هللا نزع آأن ل

 الصحيح.  ه يف، والأحاديث فيه ليس عیل رشطاليد تقبيل ابب(: ٩٧٢)وترمج يف الأدب املفرد 
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 تقبيل احلسن بن عيل ( حديث آأيب هريرة يف  ٢٧) 

ن:  الأقرع  فقال  .جالسا  المتميي  حابس  بن  الأقرع  وعنده  عيل  بن  احلسن  وسمل  عليه  هللا  صیل  هللا   رسول  قبل:  قال  هريرةآأيب    وعن  يل  ا 

ليه فنظر  .آأحدا مهنم قبلت  ما  الودل من عرشة  (.  ٥٩٩٧، رواه البخاري )يرمح ال يرمح ال  من: قال مث وسمل عليه  هللا صیل هللا رسول  ا 

 ( حديث آأيب بكرة يف تقبيل احلسن بن عيل ٢٨)   

  فيقبل   .جحره  يف  عيل  بن  واحلسن  يوما  حيدثنا  وسمل  عليه  هللا  صیل  النيب   اكن:  قال  بكرة  آأيب  عن  حيدث  احلسن  مسع  من  آأخربن  معمر  قالو 

. رواه عبد الرزاق املسلمني  من طائفتني  بني  يصلح  يعش  ا ن  س يد،  هذا  ابين :  قال  مث  فيقبهل،  احلسن  عیل  يقبل  مث  ،فيحدهثم  آأحصابه  عیل

والراوي عن احلسن جمهول. واحلديث حصيح، خرجه    .(١٣/٢٣١ومن طريقه ابن عساكر )  (٢٠٤٧٣( ومن طريقه آأمحد )٢٠٩٨١)

(  ٩١٥ياليس )آأيب داود الط عند  ذكر التقبيل  ورد  لكن  ،  ( وليس فيه ذكر التقبيل٧١٠٩و    ٣٧٤٦و    ٣٦٢٩و    ٢٧٠٤البخاري )

)و  الكربى  يف  )  (١٠٠٠٩النسايئ  والليةل  اليوم  )٢٥١ومعل  الس ين  وابن   )٣٤٦( الرشيعة  يف  وال جري  عساكر    (١٦٤٥(  وابن 

 . احلديث اذلي بعد هذا وكذا   ويؤيده ما تقدم من حديث عائشة وآأيب هريرة .(١٣/٢٣٧)

 ( حديث عبد هللا بن عامثن بن خثمي يف تقبيل احلس نني ٢٩) 

ن:  فقال  علهيم  آأقبل  مث  فقبهل،  حس نا  آأخذ  آأنه  وسمل،  عليه  هللا  صیل  النيب   عن  خلف  بن  الأسود  وعن . رواه الزبار  جمبنة  جمهةل  مبخةل  الودل  ا 

(. ورواه  ١٣/٢١٣( ومن طريقه ابن عساكر )١٨١/ ١( والبغوي يف معجم الصحابة )٥٢٨٤( واحلامك )٣٧٨/ ٢كام يف كشف الأس تار )

  محمد   عن  خثمي  بن  عامثن  بن  هللا عبد  عن   معمر  عن الرزاق عبد(. ولك هؤالء يروونه من طريق  ٢/١٨٥ابة )آأبو موىس كام يف آأسد الغ 

قال   ، زاد آأبو موىس: عن جده. قال ابن الأثري ما حاصهل: ال آأدري هذه الزايدة، والصحيح بدوهنا، انهتىى.آأبيه عن خلف بن  الأسود بن

(، وس ند ٣/٢٥٦(: رواه الزبار ورجاهل ثقات، انهتىى. وس ند الزبار حس نه الأرنؤوط يف حاش ية السري )٨/١٥٥الهيمثي يف مجمع الزوائد )

(  ٢٠١٤٣(. واحلديث يف املصنف لعبد الرزاق يف آ خر اجملدل املعروف جبامع معمر )١١٦٨احلامك حصحه العرايق يف خترجي اال حياء )ص  

 هللا  رسول  آأخذ:  وسمل  عليه  هللا  صیل  النيب   عن  يرويه  خثمي  بن  عامثن  بن  هللا  عبد  عن  معمر  آأخرباند منقطع، قال:  بس ياق آأطول وس ن

  عیل  آأقبل  مث  فقبهل،  احلسن  عیل  آأقبل  مث  .الفخذ   هذا  عیل  وهذا  الفخذ  هذا  عیل  هذا  جفعل  وحسينا،  حس نا  يوما  وسمل  عليه  هللا  صیل

ن اللهم:  قال مث فقبهل، احلسني  . فأأحهبام آأحهبام ا 

( والبهيقي يف الأسامء  ٢٧٤/ ٢٢و    ٣/٣٢( والطربان يف الكبري )٢٥( والشهاب القضاعي )١٤٨٢( والرواين ) ١٧٥٦٢ورواه آأمحد )

( )٢/٣٨٩والصفات  والسنن   )١٠/٣٤٠( عساكر  وابن  )١٤/١٤٩و    ١٣/٢١٢(  مس نده  شيبة يف  آأيب  وابن  ومصنفه  ٨٠٦(   )

  حسن  جاء آأنه العامري يعیل عن راشد آأيب بن سعيد عن خثمي بن عامثن بن هللا  عبد( عن  ٣٦٦٦( ومن طريقه ابن ماجه ) ٣٢١٨٠)

ليه  فضمهام  وسمل،  عليه  هللا  صیل  هللا  رسول  ا ىل  يسعيان  وحسني ن:  وقال  ا  . وليس فيه ذكر التقبيل. قال الهيمثي  جمبنة  مبخةل  الودل  ا 

( من طريق آأمحد وحصحه ٣/١٧٩( واحلامك )١٠/٤٢٧املزي يف هتذيب الكامل )(: رجال آأمحد والطربان ثقات، انهتىى. ورواه  ١٠/٥٤)

  مث   عنقه،  يف  يده  جعل  آأحدهام  جاء  فلام. وس ياق الطربان والبهيقي يف الأسامء:  ومل ينتقده  عیل رشط مسمل، ومل ينقل اذلهيب تصحيحه

ن  الناس آأهيا فأأحهبام، آأحهبام ا ن اللهم: قال مث هذا، قبل مث هذا فقبل عنقه، يف الأخرى يده جفعل ال خر جاء  . جمبنة  مبخةل الودل ا 
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قال السخاوي    جمبنة  جمهةل  مبخةلوقوهل  .  عن غريه، وروي  ( من حديث الرباء وحصحه٣٧٨٢قوهل اللهم ا ن آأحهبام فأأحهبام، رواه الرتمذي )

 (، انهتىى. وهو مطبوع.     الأوالد فقد بأأرابح)  الأكباد ارتياحيف  هذه مبعان آأملمت  (:٧٠٧يف املقاصد )ص 

  النيب  اكن:  قال   آأبيه  عن   ظبيان  آأيب   بن  قابوس  عن(  ٤/٥٧( واخلطيب )٢١١روى ابن آأيب ادلنيا يف النفقة عیل العيال )  وآأما ما تنبيه:  

  هذا . مفوضوع. قال اخلطيب وهو احلافظ الناقد حمدث الوقت خامتة احلفاظ:  زبيبته  ويقبل  احلسني  رجيل  بني  يفرج  وسمل  عليه  هللا  صیل

س نادا  موضوع  آأيضا  احلديث  والس يوطي    (١/٤٠٩( وابن اجلوزي يف املوضوعات )١٤/٢٢٤ابن عساكر )الالكم. ووافقه    سط. وب ومتنا  ا 

وقال احلافظ يف اال صابة  .  (٣٨٨جملموعة )ص  ( والشواكن يف الفوائد ا١/٤٠٨( وابن عراق يف تزنيه الرشيعة )١/٣٥٨يف اللآلئ )

 ( بعد نقهل من اجلليس للمعاىف بن زكراي: هذا حديث غريب، انهتىى.  ١/٦١١)

براهمي ابن نيب هللا صیل هللا علهيام وسمل ٣٠)   ( حديث آأنس يف تقبيل ا 

  رسول   فأأخذ  .السالم  عليه  ال براهمي  ظرئا  واكن  القني،  س يف  آأيب  عیل  وسمل  عليه  هللا  صیل  هللا  رسول  مع  دخلنا:  قال  مال  بن  آأنس  عنو 

براهمي وسمل عليه هللا صیل هللا  (.  ١٣٠٣، احلديث، رواه البخاري ) ومشه فقبهل ا 

 املساواة يف القبل بني البنني والبنات ( حديث يف  ٣١) 

رجال اكن عند رسول هللا صیل  حدثنا بعض آأحصابنا عن عبد هللا بن موىس عن معمر عن الزهري عن آأنس آأن  (:  ٦٣٦١وقال الزبار ) 

فقال رسول هللا صیل هللا عليه وسمل: آأال سويت   .وجاءته بنية هل فأأجلسها بني يديه  ،جفاء ابن هل فقبهل وآأقعده عیل خفذه  ،هللا عليه وسمل

قال: (: ٨/١٥٦الهيمثي ) ، انهتىى. قالوهذا احلديث ال نعلمه رواه عن معمر ا ال عبد هللا بن موىس، واكن صنعانيا حتول ا ىل مكة بيهنام.

 ، انهتىى.  ومل يسمه، وبقية رجاهل ثقات ،حدثنا بعض آأحصابنا

  معمر   عن  معاذ  بن  هللا  عبد  ثنا  قال  اكسب   بن  محيد  بن  يعقوب  ثنا  قال  داود  بن  آأمحد( عن  ٥٨٤٧رواه الطحاوي يف معان ال اثر )و 

(، وبه قال العيين يف  ٥٧/ ٢١(، ووافقه اذلهيب يف اترخي اال سالم )٢/٢٣آأمحد بن داود بن موىس السدويس وثقه ابن يونس )  به.

  احلديث،   علامء  من  اكن(:  ٤/٤٥١(. وقال اذلهيب يف املزيان )٦٠٧هيم، كذا يف التقريب )ص  (. ويعقوب صدوق رمبا  ١/٢٩املغان )

، هل  مناكري  كرثة   عیل  الأثر  آأمئة  من  اكن( ابحلافظ واحملدث الكبري. وقال:  ١٥٨/ ١١، انهتىى. ووصفه يف السري )وغرائب   مناكري  هل  لكن

( الكامل  هتذيب  يف  املزي  مال  مث  القبيل.  هذا  من  ليس  احلديث  وهذا  )٣٢/٣٢٠انهتىى.  املزيان  يف  واذلهيب  والسري  ٤/٤٥١(   )

وضعني، وبه قال آأبو آأمحد احلامك وابن منده واحلبال والالكابذي كام يف هتذيب  ( ا ىل آأن البخاري خرج هل يف الصحيح يف م١١/١٥٨)

(، وميل احلافظ خبالفه. وعبد هللا بن معاذ الصنعان  ٧/٣٠٨و    ٥/٣٠١و    ٤٥٣و    ٢٤١( والفتح )مقدمة/١١/٣٨٤الهتذيب )

 فاحلاصل آأن س نده جيد.  م. واتبعه عبد هللا بن موىس كام تقد(.  ٥٠٦/ ٢( واملزيان )٣٢٤صدوق كام يف التقريب )ص 

  الأنصار   من  رجل  دعاه  وسمل  عليه  هللا  صیل  النيب   آأن  آأهتم  ال  من  آأخربن:  قال  جرجي  ابن  عن(  ١٦٥٠١وهل شاهد فامي روى عبد الرزاق )

ليه   وآأجلسه   ومضه  فقبهل  هل   ابن   جفاء   ،ل  خريا  اكن   عدلت  لو:  وسمل  عليه  هللا  صیل  النيب   فقال  .فأأجلسها  بيدها   فأأخذ  هل  ابنة  جاءته   مث  ،ا 

 . وهو منقطع. والظاهر آأنه نفس القصة، وحيمتل التعدد.    القبل  يف ولو آأبنائمك بني قاربوا

منا  الوجوب، ابب من هذا ليس(: ١٣/١٤٥قال العيين يف معدة القاري )    ، انهتىى. واال حسان اال نصاف ابب من هو وا 
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 ( حديث اال فك ٣٢) 

  فقال   .القرآ ن  علهيا  وقرآأ   ،عذرك  آأنزل  قد  هللا  فا ن  ،عائشة  اي  آأبرشي  :وسمل  عليه  هللا صیل  النيب  تعين   قال  مث: قالت   عائشة  آأن  عروة  عنو 

ايكام  ال   وجل  عز   هللا  آأمحد:  فقلت   . وسمل  عليه  هللا  صیل  هللا   رسول  رآأس  فقبيل  قويم:  آأبواي وهو    ،(٥٢١٩داود )  آأيب  هذا لفظ،  ا 

 . الصحيحني ابلس ند نفسه يف اال فك الشهري وهو حديث  طرف من 

ن اكن كبريا مزوجا وهل آأوالد، انهتىى.  ١٩/٥٦٠قال ابن رسالن يف رشح آأيب داود )   (: فيه تعلمي الوادلين الودل آ داب الرشيعة وا 

 يف قصة اال فك   رآأسها  تقبيل آأيب بكر آأثر عائشة يف  (  ٣٣) 

وهو  عن وكيع عن مال بن مغول عن آأيب حصني عن جماهد.  (١٧٦٥٣)، رواه ابن آأيب شيبة عائشة رآأس قبل  بكر آأاب  آأن جماهد عنو 

عن وكيع، والبالذري يف آأنساب الأرشاف  معرو بن عون    ( عن١/٣٣٦ورواه ابن ش بة يف اترخي املدينة )غري آأنه مرسل.    حصيح اال س ناد

  هللا  ريض  عائشة  عذر  نزل  ملا  آأطول، قال:  امبه، وس ياقه  مغول  بن  مال  عن  ، الكهاممنري  بن  هللا  عبدعن  حامت بن  محمدعن  (  ١/٤١٩)

لهيا  قام  عهنا   ال   مبا  بنية  اي   آأعذرك  وكيف:  قال  آأبه؟  اي  عذرتين   فهال  حبمدك،  ال  هللا  حبمد:  فقالت   .رآأسها  فقبل  عنه  هللا  ريض  بكر  آأبو  ا 

(  ١٠رواه ابن شاذان يف الثامن من آأجزاءه )بنحوه  و هذا لفظ ابن ش بة.  .  آأعمل  ال  مبا  آأقول  يوم  تظلين   سامء  وآأي  تقلين   آأرض وآأي  آأعمل؟

  رآأسها،   فقبل  بكر  آأبو  قام  عذرها  هللا  نزل  ملا  آأنه  عهنا  هللا  ريض  عائشة  عن  القامس  عن  حصني  عن  مغول  بن  مال  عن  وكيعبس نده ا ىل  

 . عائشة عن جماهد عن حصني آأيب عن به  مغول  بن مال عن املبارك ابنووصهل آأيضا من طريق وذكر احلديث. 

 ( آأثر الرباء يف تقبيل آأيب بكر خد عائشة ٣٤) 

ذا  آأههل،  عیل  بكر  آأيب  مع  دخلت :  قاليف حديث الهجرة    الرباء  عنو   خدها  فقبل  آأابها  فرآأيت   محى،   آأصابهتا  قد  مضطجعة  ابنته  عائشة  فا 

( والطربان يف الكبري ٣٠٣٧آأيب عامص يف ال حاد واملثان )( وابن ٥٢٢٢آأبو داود )و ( ٣٩١٨، رواه البخاري )بنية  اي آأنت  كيف: وقال

 تبعا لأيب داود: ابب قبةل اخلد. وابن الأعرايب  . وترمج عليه البهيقي(١٣٥٨٢البهيقي )و  (١٨( وابن الأعرايب يف القبل )٢٣/١٨٣)

 سلمة بن الأكوع عبد الرمحن بن رزين يف تقبيل يد    ( آأثر ٣٥) 

قال: مرران ابلربذة فقيل لنا: ههنا سلمة بن الأكوع، فأأتيناه فسلمنا عليه، فأأخرج يديه فقال: ابيعت هباتني نيب  عبد الرمحن بن رزين وعن 

فقبلناها لهيا  ا  فقمنا  كفا هل خضمة كأهنا كف بعري،  فأأخرج  البخاري يف الأدب املفرد )هللا صیل هللا عليه وسمل،  د مح( وآأ ٩٧٣. رواه 

وابن املقرئ  (  ٦٥٧ورواه الطربان يف الأوسط ).  ، وهو حديث حسن(٣١٥طيب يف اجلامع ) ( واخل ٣٦( وابن الأعرايب )١٦٥٥١)

(: رجال  ٨/٤٢. قال الهيمثي يف مجمع الزوائد )ذل  ينكر  فمل  فقبلناها،  هذه بيدي  وسمل  عليه   هللا  صیل  هللا   رسول ابيعت :  خمترصا( ١٢)

لهيا اذلهيب يف املزيان )  ملخصا.، انهتىى  يف الصحيح منه البيعةو  ،الطربان ثقات    ( يف ترمجة عبد الرمحن بن رزين. ٢/٥٦٠والقصة آأشار ا 

 ( آأثر اثبت يف تقبيل يد آأنس بن مال ٣٦) 

  ( ٩٧٤. رواه البخاري يف الأدب املفرد )فقبلها  نعم،:  قال  بيدك؟  وسمل  عليه  هللا  صیل  النيب   آأمسست :  لأنس  اثبت   قال  جدعان  ابنوعن  

س ناد فيه  (١٤٦وابن آأيب ادلنيا يف اال خوان )   (١٩وابن املقرئ ) (  ٥١( وادلاريم )١٢٠٩٤وآأمحد ) كام يف  ضعيفوهو    ،ابن جدعان  اب 

   .(٤٠١التقريب )ص 
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( بس ند  ٧( ومن طريقه ابن املقرئ يف الرخصة )٣٤٩٣آأبو يعیل )( و ١٤٩٢( والبهيقي يف الشعب )٣٢٧/ ٢آأبو نعمي يف احللية )  ىورو 

ذا  اثبت   اكن:  قالت   مال بن  آأنس  ودل  آأم  مجيةل  عنضعيف   ذا  اثبتا  فا ن  ،بيدي   آأمسه  طيبا  هايت  جارية،  اي:  قال  آأنسا  آأىت  ا   يرض  مل  جاء  ا 

 ، انهتىى. ترمجها من  آأر مل هذه مجيةل(: ١٣٠/ ١قال الهيمثي يف مجمع الزوائد ) .ابن املقرئهذا س ياق  .يدي يقبل  حت 

ذا اأتيت اأنسا خيرب مباكن، فاأدخل عليه فا خذ يديه فاأقبلهام واأقول: ابأيب هاتني  (  ٣٤٩١روى آأبو يعیل )و  عن اثبت البنان قال: كنت ا 

.  مله وساليدين اللتني مس تا رسول هللا صیل هللا عليه وسمل، واأقبل عينيه واأقول: ابأيب هاتني العينني اللتني راأات رسول هللا صیل هللا علي

آأورده حبان يف الثقات    ويف توثيقه نظر،  .ثقة، انهتى   وهو  املقديم  بكر  آأيب  بن  هللا  عبد  غري  الصحيح  رجال  رجاهل:  (٩/۳۲٥قال الهيمثي )

ضعفه آأبو  و   (.٥/١٩عنه، كذا يف اجلرح والتعديل )  آأكتب   ومل  آأدركته  بيشء  قال آأبو زرعة: ليس( وقال: اكن خيطئ. لكن  ٨/٣٥٧)

 موىس ( وحىك تضعيفه عن آأمحد بن عيل بن املثىن، وحىك عن  ٥/٤٢٤و    ١/٣٣١( وابن عدي يف الاكمل )٢١٤يعیل يف معجمه )

  ( ١/٣٣٣( واذلهيب يف املغين )٢/١١٧ابن اجلوزي يف الضعفاء واملرتوكني )ووافقهم    .حياته  يف  حديثه   الناس  ترك  :يقول   هارون  بن

  ه يف هامش كتاب الأربعني يف حب النيب الأمني صیل هللا عليه وسمل. كام بسطت  (٢/٣٩٨املزيان )و 

  من   فأأمكنه  ،وسمل  عليه  هللا  صیل  هللا  رسول  به  رآأيت   ما  آأقبل  آأن  آأحب :  مال  بن  لأنس  قلت :  آأنه قال   البنان  اثبت   عنيف الباب  و

 (. ١٨، رواه ابن املقرئ )عينيه

مس القرب النبوي وتقبيهل، والبسط يف كتاب الأربعني يف حب النيب الأمني صیل هللا وهبذه ال اثر وحنوها اس تدل اذلهيب عیل جواز  

 عليه وسمل. 

 يف تقبيل آأيب عبيدة يد معر بن اخلطاب التابعي  ( آأثر متمي بن سلمة  ٣٧) 

( والبهيقي  ٨و  ٤وابن الأعرايب )  (٢٦٢٠٨. رواه ابن آأيب شيبة )س نة  والقبةل:  متمي  قال  .معر  يد  قبل  عبيدة  آأاب  آأن  سلمة  بن  متمي  عنو 

من طريق الثوري، وخرجه الثوري يف جامعه كام يف  ( ٢٦٥٥وادلينوري يف اجملالسة ) (  ١٢٩وابن آأيب ادلنيا يف اال خوان )(  ١٣٥٨٥)

قال محمد عوامة يف حاش ية    .يبكيان  وجعال:  وابن آأيب ادلنيا واللفظ هلوابن الأعرايب  وادلينوري    وزاد عند البهيقي   .(١١/٥٧الفتح )

بس ند  (  ١٤٣ورواه ابن آأيب ادلنيا يف اال خوان )(: رجاهل ثقات، لكن متمي مل يدرك القصة، تويف س نة مائة، انهتىى.  ١٩/٣٦٦املصنف ) 

    .يده فقبل فزنل عبيدة  آأبو اس تقبهل الشام قدم ملاعن غري طريق الثوري، وفيه آأن معر ضعيف 

  سفيان،  آأيب بن ويزيد الوليد  بن كخادل الأمراء ورءوس عبيدة آأبو تلقاه الشام  ا ىل وصل فلام(: ٧/٥٥قال ابن كثري يف البداية والهناية ) و 

 ، انهتىى. معر فكف عبيدة آأبو فكف ،عبيدة آأيب رجل بتقبيل معر فهم ،معر يد  ليقبل عبيدة آأبو فأأشار  معر  وترجل عبيدة آأبو فرتجل

 حيىي بن احلارث يف تقبيل يد واثةل بن الأسقع ( آأثر  ٣٨) 

 صیل   هللا  رسول  هبا  ابيعت   هذه،  كفي  ترون:  الأسقع  بن  واثةل  لنا  قال:  يقول  احلارث  بن  حيىي   مسعت :  قال  القاري  املكل  عبد  وعن آأيب

ورواه    .(٥٧/٣٦٤ابن عساكر ) من طريقه  و   (٨، رواه ابن املقرئ )فقبلهتا  فأأخذهتا  فناولنهيا،  يدك  انولين :  وقلت:  قال .  وسمل  عليه  هللا

س نده، ومل   آأوردذكره ابن عساكر و  ،آأبو آأمحد احلامك يف الكىن و  (٢٢/٩٤يف الكبري ) والطربان( ٩١٣) واملثان ال حاد يف عامص آأيب ابن

  وفيه  الطربان،  رواه(:  ٩٤/ ٢٢قال الهيمثي )(.  ١/١٤٧كام ذكره احملقق )   آأجده يف املطبوع من الأسايم والكىن، وهو يدل عیل آأنه انقص 

املرتمج هل يف اترخي دمشق    غري آأيب عبد املكلهكذا  ثقات    ابن املقرئ  رجالو ، انهتىى.  ثقات  رجاهل  وبقية  آأعرفه،  ومل  الفزاري  املكل  عبد
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مام معروف، قال اذلهيب يف السري )  بدر  بن  محمد بن  محمد  ابن املقرئ  . ش يخكام س يأأيت   اجملود  الثبت   احملدث  اال مام(:  ١٤/٢٩٥الباهيل ا 

مروان هو اال مام ش يخه  و   (.٢٦/٥٨٣محمد بن الوزير ادلمشقي وثقه ادلارقطين كام يف هتذيب الكامل )  ، انهتىى. وش يخهالقدوة  الزاهد

القدوة مروان بن محمد بن حسان الأسدي، ترمج هل يف هتذيب الكامل )   (. ٤/٩٣( واملزيان )٩/٥١٠( والسري )٢٧/٣٩٨احلافظ 

وش يخه حيىي بن احلارث اذلماري    . ، ومل يذكر فيه جرحا وال تعديال(٥٧/٣٦٣ترمج هل ابن عساكر )  يآأبو عبد املكل القار مروان  وش يخه  

   (.٥٨٩يف التقريب )ص ثقة كام 

عن محمد بن الوزير ابلس ند املذكور. قال السلمي يف سؤاالته لدلارقطين )ص   جوصا  بن  معري  بن  آأمحدوآأما آأبو آأمحد احلامك فرواه عن  

فقال: تفرد بأأحاديث ومل يكن ابلقوي. مسعت دعلج بن آأمحد يقول: دخلت دمشق فكتب  .  سأألته عن آأمحد بن معري بن جوصا (:  ١٠٣

  آأنه   وسمل  عليه  هللا  صیل  النيب  عن  روي:  فقلت  صيين،  لكب   جرو  داره  يف  رآأيت   فا ن  ،عنه  آأحدثولست  يل عن ابن جوصا جزءا،  

  عيس  من  املوطأأ   مسع  ،مشهور  ،احلافظ(:  ٢/٤٦٣قال اخللييل يف اال رشاد )لكن  ، انهتىى.  لكبا  اقتىن   قد  وهذا  اللكب،  اقتناء  عن  هنىى

 فيه   آأخطأأ   ،العةل  هذه  مبثل  يسقط  ال  ممن  وهو  ،ذل  روايته  يف  وخطئوه  فيه  خولف  حديثا  روى  ،القامس   بن  الرمحن  عبد  عن  مرثود  بن

  جوصا  وابنوقال الطربان: ثقة. وقال: . وقال: الشام حمدث الأوحد احلافظ اال مام(:  ١٥/١٥وقال اذلهيب يف السري )، انهتىى. حفظه آأو

مام   هل   صدوق،(:  ١/١٢٥وقال يف املزيان )، انهتىى.  متعنت   ا ال  ذل  مبثل  يضعفه  وما  املنت،  يف  ال  اال س ناد  يف  كغريه  غلط  هل  حافظ  ا 

وحديث واثةل بن الأسقع هذا مل يتفرد به ابن جوصا، بل اتبعه محمد بن محمد بن بدر الباهيل   (.٥٦٦/ ١وراجع اللسان ) ، انهتىى.غرائب 

 .  ، ورواه ابن آأيب عامص والطربان بطريق آ خرعند ابن املقرئ كام تقدم

 ( آأثر صهيب يف تقبيل عيل معه العباس ٣٩)   

يعقوب الفسوي يف زاد  و  .(٩٧٦. رواه البخاري يف الأدب املفرد )ورجليه العباس يد يقبل  عليا رآأيت : قالموىل العباس  صهيب عنو 

  ( ٢٦/٣٧٢ومن طريقه ابن عساكر )  (١٥و    ١٣وابن املقرئ )  (٤/٦والبالذري يف آأنساب الأرشاف )  (١/٥١٤املعرفة والتارخي )

س ناده(:  ٢/٩٤قال اذلهيب يف السري )  . عين   ارض  مع،  اي:  ويقول   (:١٣/٢٤٠واملزي يف هتذيب الكامل ) ، آأعرفه  ال   وصهيب  حسن،  ا 

 (. ٤/٣٨١(: صدوق، انهتىى. وآأورده ابن حبان يف الثقات )٢٧٨انهتىى. وقال احلافظ يف التقريب )ص 

 تقبيل آأيب مال الأجشعي يد عبد هللا بن آأيب آأوىف ( آأثر ٤٠) 

.  فقبلهتا فناولنهيا ،صیل هللا عليه وسمل  هللا رسول  هبا  ابيعت  الت   يدك  انولين : آأوىف آأيب بن هللا  لعبد قلت : قال الأجشعي مال وعن آأيب

   .(٣١/٤٧ومن طريقه ابن عساكر ) (٢٣رواه ابن املقرئ )

، ثقة من آأمئة احلديث،  احلافظ  مبكحول  املعروف   البريويت   الرمحن  عبد  آأبو  آأيوب  آأيب  بن   السالم  عبد  بن   هللا   عبد  بن  محمدش يخ ابن املقرئ  

كام يف مش يخة    ثقة  حافظ  املصييص   مسمل   بن  سعيد  بن  يوسف(. وش يخه  ١٥/٣٣( واذلهيب يف السري )٥٣/٣٦٧ترمج هل ابن عساكر )

 البجيل  آأسد  بن  يزيد  بن  خادل(. وش يخه  ٦١١( والتقريب )ص  ٩/٢٨١( والثقات )٩/٢٢٤( واجلرح والتعديل )٦٦النسايئ )ص  

 (.  ٢٣١(، وش يخه آأبو مال الأجشعي ثقة كام يف التقريب )ص ٦٤٧/ ١ي ضعيف كام يف املزيان )القرس 
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 ( آأثر عامر بن آأيب عامر يف تقبيل زيد ابن عباس ٤١) 

:  فقال  وسمل،  عليه  هللا  صیل هللا رسول  مع   ابن  اي تنح:  فقال  ،براكبه  عباس  ابن فأأخذ  يوما، ركب   اثبت   بن  زيد آأن  عامر  آأيب  بن  عامر  عنو 

  عليه  هللا  صیل  نبينا  بيت   بأأهل   نفعل  آأن  آأمران  هكذا:  فقال  فقبلها  يده،  فأأخرج.  يدك  آأرن:  زيد   فقال .وكربائنا  بعلامئنا  نفعل  آأن  آأمران  هكذا

 الطربي.  ( ا ىل  ٥٧/ ١١(. وعزاه احلافظ يف الفتح )١٩/٣٢٦من طريقه ابن عساكر )و  (٣٠رواه ابن املقرئ ) ،وسمل

وذكره ابن عبد الرب يف جامع  ( عن جماهد. ٤/٤٦، والبالذري يف آأنساب الأرشاف )( عن الشعيب ١٣١٤ورواه ادلينوري يف اجملالسة ) 

   ( عن الشعيب.١/٥١٤بيان العمل )

( من حديث آأيب سلمة  ١٢١٩٦( والبهيقي )٧٩٥٦و    ٥٧٨٥احلامك ) ( و ٢/٢٧٥ابن سعد )رواه  وكرباءان  ا ىل قوهل بعلامئنا  واجلزء الأول  

    .  ومل ينتقده عیل رشط مسمل، ومل ينقل اذلهيب تصحيحهاحلامك عن ابن عباس، وحصحه  

 ( آأثر عطاء يف تقبيل الصحابة يده ٤٢)   

وفيه آأبو  (.  ١٥١رواه ابن آأيب ادلنيا يف اال خوان )  ،يده  يقبلون  اكنوا   وسمل  عليه  هللا  صیل  هللا  رسول  آأحصاب  آأن  اخلراسان  عطاء  عنو 

فا ن  ،قايض فلسطني لعمر بن عبد العزيزآأبو خادل الشايم  عبد هللا بن موهب اهلمدان حيمتل آأن يكون. و مل آأقف عليهخادل الفلسطيين 

لكنه رصح ابلتحديث.    صدوق كثري التدليس،الراوي عنه بقية بن الوليد  حممتل. و   لكنه  ،(٣٢٥اكن هو فهو ثقة كام يف التقريب )ص  

آأنه  آأبو احلسن الشيبان  والراوي عنه   (، وقال ابن جحر يف التقريب )ص  ٨/٤٤٧وثقه ابن حبان )   ،معر بن حفص بن صبيحآأظن 

 (: صدوق.  ٤١١

 ( تقبيل عبد هللا بن الزبري آأهما قبل استشهاده ٤٣) 

ايه. فقال: اي آأمهو  خذلين    ،عن خمرمة بن سلامين الواليب قال: دخل عبد هللا بن الزبري عیل آأمه حني رآأى من الناس ما رآأى من خذالهنم ا 

مفا رآأيك؟    ،والقوم يعطون ما آأردت من ادلنيا،  الناس حت ودلي وآأهيل. فمل يبق معي ا ال من ليس عنده من ادلفع آأكرث من صرب ساعة

ليه تدعو فأأمض هل  ،فقالت آأمه: آأنت وهللا اي بين آأعمل بنفسك وال متكن من    ،فقد قتل عليه آأحصابك  ،ا ن كنت تعمل آأنك عیل حق وا 

منا آأردت ادلنيا فبئس العبد آأنت رقبتك فتلعب ب ن كنت ا  قال: فدان ابن  . آأهلكت نفسك وآأهلكت من قتل معك ،ك غلامن بين آأمية. وا 

عن  وغريه    (٢٨/٢٢٦ومن طريقه ابن عساكر )  ، ممتم الصحابة، الطبقة اخلامسة(٩٧/ ٢، احلديث. رواه ابن سعد )الزبري فقبل رآأسها

ال س امي وآأن مجعا من احلفاظ  التارخيية توسعا وتساهال،  آأن يف ابب الأخبار  غري    ،(٤٩٨الواقدي وهو مرتوك كام يف التقريب )ص  

 ش يخ  وقال .( يف اترخيهام٨/٣٢٩( وابن كثري )٥/٣١٤هذا اخلرب نقهل اذلهيب )كام آأن ، آأوردوا آأخبارهقد ذلهيب وابن كثري وابن جحر اك

  اأمور   بتفاصيل  الناس   اأعمل  من  اأنه  اثنان  خيتلف  ال  الضعف  من  الواقدي  يف  ما   مع (:  ۹۷  ص)  املسلول  الصارم  يف  تميية  ابن  اال سالم

 الكم  عمل  وقد(:  ٢٧/٤٦٩)  فتاويه  يف  وقال  .كتبه  من  ذل  عمل  يس تفيدون  وغريهام  واأمحد  الشافعي  اكن  وقد  ابأحوالها،  واأخربمه  املغازي

وقال ابن    .انهتى   يصلح،  ال فهذا  العمل  يف  مبجرده  عليه  الاعامتد  وآأما  به، ويس تأأنس  به يعتضد  وآأمثاهل  هو   يذكره  ما فا ن  الواقدي، يف  الناس

والقول قول امجلهور.  .  ، انهتىىلنا  خالفا  الواقدي  يضعفون  هنم(: ا  ٧/٥٠٣(: هو عندان حسن. وقال )٦/٢١٥اهلامم يف فتح القدير )

عن    ه، وهو يروي(٣٤٠  ص)   التقريب   يف  كذا  بغداد،  قدم  ملا  حفظه   تغري  صدوق  وهو  الزاند  آأيب  بن   الرمحن  عبدعن    هيروي  الواقديو 
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  (،٢٧/٣٢٩ه وهل س بعون س نة كام يف هتذيب الكامل )١٣٠(، وتويف س نة  ٥٢٣خمرمة بن سلامين، وهو ثقة كام يف التقريب )ص  

 هو ضعيف مرسل. ف الظاهر آأنه مل يدرك القصة، و  ،(١٤/٥١١ه كام يف هتذيب الكامل )٧٣وقتل ابن الزبري س نة 

 لس ند املذكور.  ( عن معه مصعب بن عبد هللا عن الواقدي اب١١٧ورواه الزبري بن باكر يف الأخبار املوفقيات )ص 

للواقدي:   آأمه وعليه ادلرع واملغفرويف رواية  يدها فقبلها  فسمل. مث دان فتناول    ،فوقف علهيا،  مث جاء عبد هللا بن الزبري. فدخل عیل 

  (٢٣٥/ ٢٨( واترخي دمشق )٦/١٨٩( واترخي الطربي )٩٦/ ٢كذا يف الطبقات )  وودعها. فقالت: هذا وداع فال تبعد ا ال من النار.

 (.  ٦/١٢٦واملنتظم )

  . معياء  واكنت   وعانقها  يدها  فقبل  آأمه  عیل  الزبري  ابن  دخل:  روايته  يف  خمنف  آأبو  وقال(:  ٧/١٢٥)  وقال البالذري يف آأنساب الأرشاف 

  يصري  ما  ا ىل  آأعمل  حت   هذا  يويم  آأموت  آأن  آأحب   ما  وهللا:  فقالت   مكه،  وآأدرج  ثيابه  ومشر  فزنعها  . تثقكل   هذه:  قالت  ادلرع  مست   فلام

ليه آأمرك  . ونيتك بصريتك عیل لسبيكل ومتض فأأحتس بك الأخرى، آأو  آأرجوه، اذلي  الظفر  من ا 

 رآأس آأيب بكر ( آأثر آأيب رجاء العطاردي يف تقبيل معر  ٤٤) 

ذا  املدينة  آأتيت:  قال  العطاردي  رجاء  آأيب  عنو  ذا  جممتعون،  الناس  فا  ان:  يقول   وهو  رجل  رآأس  يقبل  رجل  وسطهم  يف  وا    ولوال   فداؤك،  ا 

  اذلين  الردة  آأهل  قتال  يف  عنه   هللا  ريض  بكر  آأيب  رآأس  يقبل  اخلطاب   بن  معر  ذاك:  قيل  املقبل؟  ومن   ،املقبل  من:  فقلت   .هلكنا   آأنت 

  ( خمترصا وفيه ذكر التقبيل. ١٥٣. ورواه ابن آأيب ادلنيا يف اال خوان )(٥٠٢/ ٤٣وابن عساكر )  ( ٢٩، رواه ابن املقرئ )الزاكة  منعوا

(. وش يخه  ١٢/٤١١( واترخي بغداد )٨/٤١٨ش يخه عبد اجلبار بن عامص ثقة كام يف الثقات ). ف ثقات غري بصريةابن آأيب ادلنيا  رجالو 

وآأبو رجاء العطاردي خمرضم وش يخه بصرية مل آأقف عليه. (. ٣٧٣، كذا يف التقريب )ص ومه رمبا فقيه ثقة الأسدي  معرو  ابن هللا  عبيد

 (.  ٤٣٠ثقة كام يف التقريب )ص 

 معر ابنه ساملا ( آأثر انفع يف تقبيل ابن  ٤٥) 

ابن آأيب ادلنيا يف  من طريقه  ( و ٢١٠٣، رواه ابن اجلعد )ش يخا  يقبل  ش يخ:  ويقول  فيقبهل  ساملا  ابنه  يلقى  معر  ابن  اكن:  قال  انفع  عنو 

 ، ورجال ابن اجلعد ثقات.  (٢٠/٥٥( وابن عساكر يف اترخيه )٢/٨٩٥وابن آأيب خيمثة يف اترخيه ) (١٤٧النفقة عیل العيال )

 يف تقبيل خادل بن الوليد رآأس آأخهتا    الرمحن   عبد   بن   بكر   آأيب ( آأثر  ٤٦)   

رواه ابن آأيب   ،رآأسها  فقبل  ، فأأشارت  يشء،  يف  آأخته  استشار   الوليد   بن   خادل  آأن  هشام  بن  احلارث  بن  الرمحن  عبد  بن  بكر  آأيب  عنو 

  (، ولفظ ابن الأعرايب: فقبل مفها. ٧٠/٤٤ومن طريقه ابن عساكر ) (٢٤٣٢( واملعجم )٢٢( وابن الأعرايب يف القبل )١٧٦٥٤شيبة )

غري آأنه   قويوس نده  ابملعىن، الحتاد اخملرج والقصة، وهللا آأعمل.  رواه آأحد الرواةآأو  ،كناية عن الرآأس آأظنهو  وترمج عليه: ابب قبةل الفم.

،  (٤/٤١٧( والسري )٥/١٦٠يف خالفة معر بن اخلطاب كام يف طبقات ابن سعد )، لأن آأاب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث ودل  مرسل

ابن معني وابن حبان. والراوي عنه الفضل  (، ووثقه  ٣٦٦ال بأأس به كام يف التقريب )ص  وهو ثقة. والراوي عنه عبد الواحد بن زايد  

 بن دكني حافظ كبري معروف.  
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تلف. وهذا س ياق ابن  خم ام وس ياقهام  يف اترخيه(  ١٦/٢٦٧)ابن عساكر  و (  ٤٣٦/ ٣الطربي )  ا، وخرهجرواها محمد بن ا حساقوالقصة  

  الوليد  بن   خادل   عن  بلغه  الكم  يف   اجلراح  بن  عبيدة  آأيب  ا ىل   كتب   اخلطاب  بن  معر  آأن  كيسان  بن  صاحل   ان   ا حساق  بن   محمد قال    عساكر:

ن   ،يليه  ما  آأمري  فهو  نفسه  آأكذب  فا ن  ،خادلا  سل  آأن   آأبو   فكمت  .قبكل  اجلند   عیل  ومق  نصفني   ماهل  وقامسه  عاممته  فانزع  قوهل  عیل  ثبت   وا 

 صیل  هللا  رسول  مؤذن  بالال  ا ن  مث  . عرشة  آأربع  س نة  رجب  يف  دمشق  علهيم  هللا   فتح  حت   وتكرما   حبا  خادلا  يقرئه  ومل  الكتاب  عبيدة

ليك  معر  به  كتب   ماذا   :عبيدة  لأيب  قال  وسمل  عليه  هللا   نفسه   آأكذب  فا ن  ،عنه  بلغه  الكم  يف  آأنصه  آأن  آأمرن  :قال  ؟الوليد  بن  خادل  يف  ا 

ن  ،يليه  ما  عیل  آأمري  فهو  :خادل   فقال  .املؤمنني  آأمري  به  آأمرك  ملا  فامض  :بالل   فقال   .نصفني   ماهل   وقامسته  عاممته  نزعت   قوهل  عیل  ثبت   وا 

ال آأن   ،وهللا ال حيبك معر بن اخلطاب آأبدا  :فقالت  .فاستشارها   يعصهيا  آأن  ياكد  ال  آأخت   هل  واكنت   .استشري  حت   آأهملون وما يريد ا 

ال  ،فزنع آأبو عبيدة عاممته  .فثبت عیل قوهل  .صدقت   :فقبل رآأسها وقال  .تكذب نفسك مث يعزل ال يصلح    :فقال بالل  .نعاله  فمل يبق ا 

 .  يل واحدة ولمك واحدة ،فوهللا ال آأعطهيا آأمري املؤمنني :قال خادل .هذه ا ال هبذه 

ن مل آأعزل خادلا عن خسطة وال خيانة  :كتب معر يف الأمصار  :عدي بن سهيل قالوروى ابن عساكر عن   ولكن الناس فتنوا به    ،ا 

ليه ويبتلوا  .  وآأن ال يكونوا بعرض فتنة ،فأأحببت آأن يعلموا آأن هللا هو الصانع ،خفشيت آأن يولكوا ا 

اكنت حتت احلارث بن هشام،   فاطمة  : آأختهيف هذه القصة، قال  (٧/١٨ابن كثري يف اترخيه )  وآأخته يه فاطمة بن الوليد. رصح به

تويف احلارث يف طاعون و (.  ٨/٢٧٨احلافظ يف اال صابة )  تبعه( ا ىل هذه الاستشارة، و ٧٠/٤٢هتا )وآأشار ابن عساكر يف ترمج  انهتىى.

(: يف ذل نظر،  ٤/١٩٠٢، قال ابن عبد الرب يف الاستيعاب )(٥/٣فزوهجا معر بن اخلطاب، كذا يف طبقات ابن سعد )معواس،  

       يف ترمجهتا.  (٨/٢٠٥ابن سعد )  آأس ندهوفاطمة آأسلمت يوم الفتح، انهتىى. 

 معري بن ا حساق يف تقبيل آأيب هريرة احلسن بن عيل ( آأثر  ٤٧) 

  وسمل   عليه  هللا  صیل  هللا  رسول   رآأيت   حيث   منك  آأقبل  آأرن:  فقال   هريرة  آأبو  فلقينا  عيل،  بن  احلسن  مع  كنت :  قال  ا حساق  بن  معري  عنو 

( والطحاوي يف مشلك  ٦٩٦٥و    ٥٥٩٣( وابن حبان )١٠٣٩٨و    ٧٤٦٢. رواه آأمحد )رسته  فقبل   : قال  .بقميصه   فقال:  قال .  يقبل

(  ٩/٩٧واخلطيب )(  ١٣٣/ ٦وابن عدي )  (٢٦وابن الأعرايب )(  ٣٢٤٧والبهيقي )(  ١٦٥٧( وال جري يف الرشيعة )٤/٤١٤ال اثر )

ولفظ الطربان  ( يف احلديث نفسه.  ١٠٣٢٦و    ٩٥١٠عند آأمحد )يف س ياق  ورد تقبيل البطن  بذكر الرسة. و (  ١٣/٢٢٠وابن عساكر )

 ، انهتىى.  رسته عیل  يده وضع(: ٢٧٦٤و  ٢٥٨٠)

حصحه ابن حبان واحلامك احلديث  و ، انهتىى.  رجال الصحيح غري معري بن ا حساق، وهو ثقة  آأمحد والطربان  رجال(:  ٩/١٧٧قال الهيمثي )

لأن معري بن ا حساق تفرد به، وما انفرد به   (١٢/٤٢٨وتعقهبم الأرنؤوط يف حاش ية املس ند )  ( عیل رشطهام ووافقه اذلهيب.٤٧٨٥)

س ناد احلامك   منا هو آأبو محمد وهو كنية معري  كام ظن البهيقي  مبحمد بن سريينليس  واخلطيب  والبهيقي  فضعيف. وحقق آأن محمدا يف ا  ، وا 

أأن آأاب محمد هو معري بن  ب(  ٦/١٣٣ورصح ابن عدي ):  ال العبد الضعيف عفا هللا عنهقوهو حتقيق نفيس.    ،ط، ووقع السق بن ا حساق

   قوهل فقال بقميصه يعين رفع القميص. و  ، انهتىى.يسري يشء احلديث  من وهل حديثه يكتب  ممن هوا حساق. مث قال: 

 البرصي   ( آأثر ا ايس بن دغفل يف تقبيل آأيب نرضة احلسن ٤٨) 

(  ٢٥٧٣٣وابن آأيب شيبة )(  ٥٢٢١رواه آأبو داود )  ،السالم  علهيام  عيل  بن  احلسن  خد  قبل  نرضة  آأاب  رآأيت :  قال  َدْغَفل  بن  ا ايس  عنو 

العلل ) آأمحد يف  بن  آأيب ادلنيا يف اال خوان ) (  ٢/٢١٣وعبد هللا  القبل )  (١٥٤وابن  وابن عدي يف الاكمل    (١٧وابن الأعرايب يف 
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، وال آأدري منسواب ا ىل عيل ريض هللا عنه وذكره هكذا (٢٦٤والأذاكر )ص   (٤/٦٤٠وحصحه النووي يف رشح املهذب ) ،(٨/٩٣)

 .  من الناخس مآأهو من النووي آأ 

يراده عن طريق آأيب داود نفسه: يعين البرصي رمحه هللا تعاىل.  ١٣٥٨٣وقال البهيقي يف السنن الكربى ) يف هامش وجزم به  ( بعد ا 

قلت:  يف الأصول اخلطية املعمتدة غري منسوب.    بأأنه جاءالأرنؤوط  وذكر    .(٧/٥٠٩الأرنؤوط عیل السنن )( وتعليق  ٨/٨٧املنذري )

وآأمحد وابن   شيبةويف رواية ابن آأيب    (.١٣/٤٠٢( واملزي يف حتفة الأرشاف )٨/٨٧وهو كذل غري منسوب عند املنذري يف خمترصه )

وكذا يف بعض نسخ  زايدة: ريض هللا عنه،    ابن الأعرايب ، غري آأن يف رواية  بدون النس بةاحلسن    ذكر  وابن عدي  وابن الأعرايبآأيب ادلنيا  

ن ثبت فال  آأيب داود،  ن اكن ابجلزم الصحايب  يدل عیلوالظاهر آأنه من الناخس، وا   .  يومه ذلوا 

منا هو احلسن بن آأيب  ١٩/٥٦٤يف رشح آأيب داود )ابن رسالن  قال  و  (: )قبل خد احلسن( بن عيل بن آأيب طالب. قال املنذري: املقبل ا 

وقال يف املصباح: ما املانع من الأول، فا ن آأاب نرضة روى عن عيل مرسال، وقد مات احلسن بن عيل س نة مخس، احلسن البرصي.  

وهذا يؤكد بأأن النسخة املطبوعة للسنن يف رشح ابن رسالن  ، انهتىى.  ومات آأبو نرضة س نة مائة وتسع، ومات احلسن البرصي س نة مائة

   . رسالن، جربت هذا غري مرةيف بداية لك ابب ال توافق نسخة ابن 

ويف مجيع النسخ الت عندي من املكتوبة واملطبوعة ففي مجيعها: قبل خد احلسن   (:١٣/٦٠٧وقال خليل آأمحد السهارنفوري يف البذل )

سن.  ريض هللا عنه. وما رآأيت يف نسخة من آأيب داود: خد احلسن بن عيل ريض هللا عنه. وقد رصح املنذري بأأنه احلسن بن آأيب احل 

ولفظ ريض هللا عنه يومه آأنه احلسن بن عيل ريض هللا عنه. وآأما ابعتبار احتاد الزمان فيحمتل آأن يكون هو احلسن بن عيل. وميكن آأن  

ال آأن املنذري رتبته يف احلديث يرحج قوهل. وآأما لفظ  يكون احلسن بن آأيب احلسن. وليس عندي وجه   لرتجيح آأحدهام عیل ال خر، ا 

   كن آأن يكون من النساخ، انهتىى. ريض هللا عنه فمي

ومن ادلليل الواحض    .قال العبد الضعيف عفا هللا عنه: الراحج بل الصواب آأن املقبل هو احلسن البرصي، وقول البهيقي فيه هو املعمتد

ه وهو غاية ما قيل ٥٩ه آأو  ٥٨ه آأو  ٥٦ه آأو  ٥١آأو    ه٥٠ه آأو  ٤٩  ه آأو ٤٨  آأن احلسن بن عيل ريض هللا عهنام تويف س نة   عليه

ايس من السابعة كام يف التقريب )ص    ه.٥٠ه و٤٩(، والأشهر  ٦/٢٥٦كام يف هتذيب الكامل )  ،فيه اترخي   ومل آأقف عیل   (١١٦وا 

.  ه١٠٩ه آأو  ١٠٨ة  وتويف س ن  (٥٤٦وآأبو نرضة من الثالثة كام يف التقريب )ص  .  احلسن  وهو يرصح بأأنه رآ ى آأاب نرضة يقبل خد،  وفاته

آأتباع التابعني كامل والثوري.    والطبقة الثالثة يه الطبقة الوسطى من التابعني اكحلسن وابن سريين. والطبقة السابعة يه طبقة كبار 

ايس يروي عن احلسن البرصي وعطاء    .احلسَن بن عيل ريض هللا عنه  ا ايس بن دغفل  آ ىفكيف ر  كام يف التارخي الكبري   وطبقهتاموا 

  آأوص لأيب نرضة عالقة خاصة مع احلسن البرصي، حت  ت اكن و  .(٣/٤٠١( وهتذيب الكامل )٢٧٨/ ٢( واجلرح والتعديل )١/٤٣٧)

ذا جيزم مثل البهيقي  (،  ٢٨/٥١٠( وهتذيب الكامل )٥/٤٢٠كذا يف الثقات )  عليه،  فصیل  البرصي  احلسن  عليه  يصيل  آأن بأأنه احلسن  فا 

منا آأوردته هنا دفعا ل والتارخي البرصي وتؤيده القرائن  ال ليس فيه ذكر حصايب.ش هبةهذه ال فهو املراد. وا       ، وا 

يراده يف هذا الفصل.     هتا ذكر (، و ٥٦ذكره ابن الأعرايب يف رسالته املذكورة )ص  ويف الباب آأحاديث يف تقبيل امليت،  هذا آ خر ما آأردت ا 

    . فامي ييلواال مام النووي وغريهام وس تأأيت آأقسام القبةل من الكم الفقيه آأيب الليث  ١. آأجوبت بعض  يف

 
  دخل   حت  الناس   يلكم  فمل   املسجد،  فدخل  نزل   حت  ابلس نح،  مسكنه  من   فرس   عیل   آأقبل   عنه  هللا   ريض   بكر  آأاب   عن عائشة آأن كتبت فيه ما ييل:     ١

  ال  وهللا وآأيم،  آأنت  بأأيب:  قال   مث   وبىك،  فقبهل  عليه  آأكب  مث  وهجه عن  فكشف حربة،  بثوب  مغىش  وهو  وسمل  عليه  هللا  صیل   هللا   رسول   فتميم  عائشة،  عیل
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  هللا  رسول  رآأيت:  (. وعهنا ريض هللا عهنا قالت٣٦٦٧،  ١٢٤١،  ٤٤٥٢رواه البخاري )مهتا.    فقد  عليك  كتبت  الت  املوتة  آأما  موتتني.  عليك  هللا  جيمع

(  ٩٨٩( وحصحه الرتمذي )١٤٥٦( وابن ماجه ) ٣١٦٣تس يل. رواه آأبو داود )   ادلموع  رآأيت   حت  ميت،  وهو  مظعون  بن  عامثن  يقبل  وسمل  عليه  هللا  صیل

ال  الأمئة  بني  متداول   حديث  (: هذا١٣٣٥س نده صاحل، انهتىى. وقال احلامك يف موضع آ خر ) (، وقال اذلهيب:  ٣٥٠/ ٢( وابن قدامة )٤٨٦٨واحلامك )   آأن   ا 

  النيب  قبل  الصديق  بكر  آأاب  آأن  وعائشة  هللا عبد  بن   وجابر   عباس  بن   هللا عبد حديث  املعروف  الصحيح  وشاهده  هللا،  عبيد بن بعامص  حيتجا  مل  الش يخني

  عليه  هللا   صیل   والنيب   عنه،  ويهنون  آأبيك،  وهجه  عن   الثوب  آأكشف  جعلت   آأيب   قتل   ملا :  قال   هللا   عبد   بن   جابر   ميت، انهتىى. وعن   وهو   وسمل   عليه   هللا   صیل 

رفعمتوه. رواه البخاري   حت  بأأجنحهتا  تظهل   املالئكة  زالت  ما  تبكني،  ال  آأو  تبكني:  وسمل  عليه  هللا  صیل   النيب  فقال  تبيك،  فاطمة  معت  جفعلت  يهنان،  ال  وسمل

(:  ٣/١١٥قال احلافظ ابن جحر يف الفتح )   (.١٢٠٧٠جهبته. رواه ابن آأيب شيبة )   بردة  آأبو   قبل   وائل   آأبو  مات  ملا :  قال  هبدةل   بن  (. وعن عامص ١٢٤٤)

محمد معن يرفع السرت عن  (: ويف اليتمية: سأألت يوسف بن  ٣/٧٨وترباك، انهتىى. وقال يف الفتاوى التااترخانية )  تعظامي  امليت   تقبيل  جواز   الأحاديث   هذه  ويف

  بأأس   وال  اجملتىب:  (: ويف ١٦١/ ١( والرشنباليل يف حاش ية درر احلاكم )١٨٧/ ٢وجه امليت لرياه، قال: ال بأأس به، انهتىى. وقال ابن جنمي يف البحر الرائق )

  حمظور. قال الطحطاوي: الواو  عن  خالصة  توديعا  كوالترب   للمحبة  امليت(  بتقبيل بأأس  (: )وال٥٧٣امليت، انهتىى. وقال الرشنباليل يف املرايق )ص    بتقبيل

  قيد   هذا   حمظور(   عن   قوهل )خالصة  معا.  هلام   وسمل  عليه  هللا   صیل   الأكرم  الرسول   بكر   آأيب  وتقبيل  للمحبة،  عامثن   وسمل   عليه  هللا  صیل  تقبيهل   فا ن  آأو،  مبعىن

ذا  آأما  اجلواز.  يف   ابن   (. وقال ٧/١٢١حمهل، انهتىى. وراجع فتاوى رحمييه )  ذلهاب  مبوهتا  انقطع  الناكح  آأن  لقوهلم  يظهر،  فامي  زوجة  ولو   حفرام،  لشهوة   اكنت  ا 

  وسمل   عليه  هللا  صیل  النيب  بكر  آأبو   وقبل   ميتا،  مظعون   بن   عامثن   وسمل   عليه  هللا  صیل   النيب  قبل   قد  غسهل،  وبعد   غسهل   قبل  امليت  بتقبيل  بأأس  وال:  حبيب

(.  ٢/١٣٦( البن آأيب زيد القريوان، وآأقره اخلريش يف رشح خمترص خليل ) ١/٥٦٦الأهمات )  من   غريها   من   املدونة  يف   ما   عیل   والزايدات  ميتا. كذا يف النوادر 

  والرسخيس الاس تذاكر  يف ادلاريم به ورصح  الأحاديث،  فيه  ثبتت وهجه، تقبيل وآأصدقائه امليت لأهل (: جيوز٥/١٢٧وقال النووي يف رشح املهذب ) 

ن)(:  ٣٥٠/ ٢الأمايل، انهتىى. وقال ابن قدامة يف املغين )  يف   هذه   وآأورد حدييث عائشة وحديث جابر املذكورة، وقال:(  مينعوا  مل  يروه  آأن  آأههل  آأحب  وا 

جواز    ( يف رشح قول جابر وآأكشف الثوب عن وهجه: فيه دالةل عیل٨/٣٠٨حصاح، انهتىى. وقال الش يخ رش يد آأمحد اجلنجويه يف المع ادلراري )  آأحاديث

ذا مل يتضمن فائدة، ملا آأنه ال يزيد احلزن ا ال كرثة. ويدل عیل كونه خالف الأوىل هنىي الصحابة ريض هللا ع هنم عن كشفه مع  ذل، غري آأنه خالف الأوىل ا 

  مث   قويم،  فهنان  عنه،  آأكشف  آأن  آأريد   (: فذهبت١٢٩٣آأن النيب صیل هللا عليه وسمل مل ينكر علهيم هنهيم، انهتىى. وقد ورد يف س ياق عند البخاري )

    . القوم قويم، احلديث. وفيه آأيضا آأن آأابه قد مثل به، وبه ظهر وجه منع  فهنان عنه، آأكشف ذهبت
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 وما يتعلق به   تقبيل اليد   حمك الفصل الثان يف  

 آأقوال احلنفية (  ١) 

انهتىى. قال املرغينان يف الهداية  (: ويكره آأن يقبل الرجل مف الرجل آأو يده آأو شيئا منه آأو يعانقه، ٤٧٩قال محمد يف اجلامع الصغري )ص 

وحنوه يف فتاوى قايض  واملعانقة، انهتىى.    ابلتقبيل  بأأس  ال:  يوسف  آأبو  وقال.  ومحمد   حنيفة  آأيب  قول  هذا   آأن  الطحاوي  (: ذكر٤/٣٧٥)

 آأن  للرجل  ويكره  (:، طبعة ادلار املالكية٢/٩٧٨وقال الطحاوي يف خمترصه ).  /آأ(٢٥٧ورشحه للجامع الصغري )ق    (٣/٣١٠خان )

آأنه قال: ال بأأس منه  شيئا   آأو  يده  آأومفه    الرجل  من  يقبل آأبو حنيفة املعانقة، ومل ير بأأسا ابملصاحفة. وقد روي عن آأيب يوسف  . وكره 

 .  فلينظروفيه آأن قول آأيب يوسف يتعلق ابملعانقة، ومل يذكر معه التقبيل، انهتىى.  ابملعانقة. قال: وبه نأأخذ،

لأن فهيا شفقة عیل   ،وهو مأأجور فهيا  ،ال بأأس ابلقبةل للودل الصغري(:  ١١٣)ص    عارفنيبس تان ال   وقال الفقيه آأبو الليث السمرقندي يف

وروى محمد بن الأسود عن آأبيه آأسود بن خلف آأن   . صغريها فليس منامن مل يوقر كبريان ويرمح  :  قال النيب صیل هللا عليه وسمل  .ودله

آأخذ حس نا فقبهل ن الودل مبخةل جمبنة جمهةل حمزنة   ،النيب صیل هللا عليه وسمل  آأحصابه فقال: ا  آأقبل عیل  آأشعث بن قيس   .مث  وروى 

هنم لمثر  :الكندي عن النيب صیل هللا عليه وسمل آأنه قال هنم ملبخةل حمزنة جمبنة، وا  وروي عن معر ريض هللا عنه آأنه   . ة الفؤاد وقرة العنيا 

ا ن يل آأوالدا ما قبلت واحدا    :فقال الرجل  .فدخل الرجل عیل معر فرآ ه قد آأخذ ودلا هل وهو يقبهل  ،اس تعمل رجال عیل بعض الأعامل

القبةل عیل مخسة   :فعزهل. ويقال  .رد علينا عهدان   ،فرمحتك عیل الكبار آأقل  ،ال رمحة ل عیل الصغار  :فقال معر ريض هللا عنه  .مهنم

وآأما قبةل    .دآأوجه: قبةل املودة، وقبةل الرمحة، وقبةل الشفقة، وقبةل التحية، وقبةل الشهوة. فأأما قبةل املودة فهىي قبةل الوادلين لودلهام عیل اخل

  . ما قبةل التحية فقبةل املؤمنني فامي بيهنم عیل اليدوآأ  .وآأما قبةل الشفقة فقبةل الأخت للأخ عیل جهبته . الرمحة فقبةل الودل لوادليه عیل الرآأس

وكره بعض الناس قبةل الرجال فامي بيهنم عیل اليد وعیل الوجه. واحتجوا مبا روي عن النيب    . وآأما قبةل الشهوة فقبةل الزوج لزوجته عیل الفم

خص فيه بعض الناس. وقد جاء يف الأثر آأن النيب صیل  ور  .يعين القبةل واملعانقة   معة واملاكمعة،صیل هللا عليه وسمل آأنه هنىى عن املاك

هللا عليه وسمل قام ا ىل جعفر بن آأيب طالب ريض هللا عنه حني رجع من احلبشة فاعتنقه وقبهل بني عينيه. وروي عن آأحصاب النيب  

ذا قدموا من سفرمه يعانق بعضهم بعضا ويقبل بعضهم بعضا. وروى الرب  اء بن عازب عن النيب صیل هللا  صیل هللا عليه وسمل آأهنم اكنوا ا 

ايمك والعجوز العقمي  :عليه وسمل آأنه قال نه مثرة الفؤاد وقرة العني وا  آأوالدان   :وروي عن النيب صیل هللا عليه وسمل آأنه قال  .المتسوا الودل فا 

 ، انهتىى.  مييش عیل الأرض فلريى ودله ،من رسه ادلهر آأن يرى كبده  ومن هذا قال القائل: .آأكبادان

ن قبل يد غريه آأو قبل    . لأن ذل من فعل الفساق  ،قدم يد نفسه لغريه فهو مكروه  ا ن(:  ٥/٣٩٦ال ابن مازة يف احمليط الربهان )وق وا 

وقد حص آأن عبد هللا بن عباس ريض هللا عهنام آأخذ   .يد عامل آأو سلطان عادل لعلمه وعدهل ال بأأس به، هكذا ذكر يف فتاوى آأهل مسرقند

بر آأحصاب رسول  براكب زيد بن اثبت ريض هللا عنه، فقال زيد: همال اي ابن مع رسول هللا، فقال عبد هللا: هكذا كنا نصنع بعلامئنا من آأاك

هللا، فلام اس توى زيد بن اثبت عیل بغلته، قال البن عباس: انولين يدك فناوهل، فقبل زيد يده وقال: هكذا نصنع بأأهل بيت رسول هللا  

لعادل  وقد حيك عن سفيان آأنه مسى تقبيل يد العامل والسلطان ا  .فهذا يدل عیل آأنه ال بأأس بتقبيل يد غريه لعلمه آأو رشفه  .عليه السالم

كرامه فال  فقال هل عبد هللا بن املبارك: ومن حيسن هذا غريك. .س نة ن قبل يد غري العامل وغري السلطان العادل آأراد به تعظمي املسمل وا  وا 

ن آأراد به عبادة هل آأو يسأأل منه شيئا من عرض ادلنيا فهو مكروه  .بأأس به واكن الصدر الشهيد يفت ابلكراهة يف هذا الفصل من    .وا 

حيك   :وآأما الالكم يف تقبيل الوجه  ندخل عیل املأأمون ونقبل يده، وبرش يقول: هذا فسق.  وعن عيل الرازي آأنه قال: كنا  .تفصيل  غري

عزاز ادلين، فقد ذا اكن فقهيا آأو عاملا آأو زاهدا، يريد بذل ا  حص   عن الفقيه آأيب جعفر الهندوان آأنه قال: ال بأأس بأأن يقبل الرجل الرجل ا 
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وقبل آأبو بكر ريض هللا عنه جهبة رسول هللا صیل هللا   .بعد موته ظعونبن م امثن صیل هللا عليه وسمل قبل بني عيين عآأن رسول هللا

وقول سفيان الثوري آأس نده    ، انهتىى.: ويكره آأن يقبل الرجل وجه آ خر آأو جهبته آأو رآأسهوذكر يف اجلامع الصغري  .عليه وسمل بعد موته

 (.١٦و  ١٠ابن املقرئ يف الرخصة )

 العادل، انهتىى.   والسلطان  العامل يد بتقبيل  بأأس (: وال٤/١٥٧يف اخملتار )املوصيل وقال 

  عیل   املتورع  آأو  العامل  يد  تقبيل  املتأأخرين  وبعض  الرسخيس   الأمئة  مشس  اال مام  الش يخ  (: رخص٢٥/ ٦وقال الزيلعي يف تبيني احلقائق )

  السلطان  يد  آأو  العامل   يد  تقبيل   :الثوري   سفيان  وقال  .قبض  بعدما   وسمل  عليه  هللا  صیل  النيب  عيين   بني  بكر  آأبو  وقبل  .التربك  سبيل

ذا  نفسه  يد  تقبيل  من   اجلهال  يفعهل  وما  .رآأسه  فقبل  املبارك  بن  هللا  عبد  فقام  ،س نة  العادل   وما   .فيه  رخصة  فال  مكروه  فهو  الغري  لقي  ا 

  يكفر   ال  آأنه  الشهيد  الصدر   وذكر  . الوثن  عبادة   يش به  لأنه  ،آ مثان  به  والرايض  والفاعل  ،حفرام  العلامء  يدي  بني   الأرض  تقبيل  من  يفعلون

  الليث  آأبو  وذكر  .كفر   التعظمي  وجه  عیل  تعاىل  هللا  لغري  السجود  :هللا  رمحه  الرسخيس   الأمئة  مشس  وقال  .التحية  به  يريد  لأنه  السجود  هبذا

 وقبةل  .عهنام  هللا  ريض  عيل  بن  احلسن  وسمل   عليه  هللا  صیل  النيب  وقبل   لودله،  الوادل  كقبةل  الرمحة  قبةل  :آأوجه  مخسة  عیل  التقبيل  آأن

  الرجل  كقبةل  الشهوة  وقبةل .اجلهبة  عیل  آأخاه  الرجل كقبةل  املودة  وقبةل   .لوادليه  الودل  كقبةل  الشفقة  وقبةل  .بعضا  بعضهم  املؤمنني  كقبةل  التحية

  ، انهتىى. الأسود  احلجر قبةل ويه ادلاينة، قبةل بعضهم وزاد .آأمته آأو امرآأته

قلت: كذل تقبيل يد    ويف الاكيف: ورخص بعض املتأأخرين رمحهم هللا تقبيل يد العامل واملتورع.(:  ١٢/١٩٩وقال العيين يف البناية )

   ، انهتىى.الوادلين والأس تاذ ولك من يس تحق التعظمي واال كرام

  عن   املصنف  ونقل  .درر  ،التربك  سبيل  عیل  واملتورع(  العامل)  الرجل(  يد  بتقبيل  بأأس  وال) (:  ٣٨٣/ ٦وقال احلصكفي يف ادلر اخملتار )

  وال )  .الزبازية يف كام( آأجود)  العامل آأي( رآأسه وتقبيل) جمتىب  ،س نة  :وقيل( العادل السلطان)  واملتدين احلامك  يد بتقبيل بأأس ال آأنه اجلامع

ن  :احمليط  ويف .جمتىب  ،اخملتار هو ،وعادل عامل لغري آأي( لغريهام) اليد  تقبيل يف آأي( فيه رخصة كرامه ا سالمه لتعظمي ا  ن ،جاز وا   لنيل وا 

ذا آأي ،ابال جامع مفكروه : قوهلقال ابن عابدين:  .ابال جامع مفكروه  اللقاء عند صاحبه  يد  تقبيل وآأماوقال:  كره. ادلنيا   عاملا صاحبه يكن  مل ا 

كرامه، وال ا سالمه تعظمي قصد وال عادال وال  ، انهتىى. الكهمم بني توفيقا حتية املؤمن  يد قبةل آأن وس يأأيت ا 

جازات ورسائل اال مام محمد عابد الس ندي ) (: ٢/٣٢٨وقال محمد عابد الس ندي يف رسالته يف التقبيل وآأنواعه وآأحاكمه املطبوعة يف مجموع ا 

ما آأن يكون للشهوة،  اعمل آأن التقبيل عیل   اال طالق سواء عیل الرآأس آأو عیل اليد آأو بني العينني آأو غري ذل من الأعضاء ال خيلو: ا 

ال للزوجة آأو من حيل هل وطؤها. آأو يكون للمودة والشفقة، كتقبيل الوادل ودله، وذل جائز لتقبيل النيب صیل    وهذا ال يشك يف حترميه ا 

 عنه، وتقبيل آأيب بكر خد بنته عائشة آأم املؤمنني حني وجدها محمومة، كام آأخرجه آأبو داود. وهذا هللا عليه وسمل برسة احلسن ريض هللا

ظهار املودة. ومن ذل تقبيل النيب صیل هللا عليه وسمل جعفر بن آأيب طالب بني عينيه كام  القسم من التقبيل غالبه يكون للشفقة وا 

يكون التقبيل لتعظمي خشص، فال جيوز ما مل يكن لعامل آأو سلطان عادل آأو من هل رشف آأخرجه آأبو داود والبهيقي يف شعب اال ميان. آأو  

فهو حرام، مل يرد يف الرشع جوازه، ومل جند  ديين، كرشافة س يد علوي تعظامي جلناب الرسول صیل هللا عليه وسمل، وما عدا ذل 

ال فامي ذكرانه.   ملذكورين، ملا تظافرت الأدةل القوية الكثرية عیل وقوع التقبيل  وليس لأحد آأن ينكر عیل من قبل يد آأحد من االنصوص ا 

 . ، انهتىىمن الصحابة يد النيب صیل هللا عليه وسمل ورجهل
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 آأقوال املالكية (  ٢) 

  قال: ليس ذل من معل الناس، وهو من معل الأعامج. وس ئل مال عن الرجل يقبل يد الوايل آأو رآأسه آأو املوىل يفعل ذل بس يده؟

ن من    قيل: فيقبل رآأس آأبيه؟ قال: آأرجو آأن يكون خفيفا. وس ئل يف رواية آأخرى: هل يقبل خد آأبيه آأو معه؟ قال: ال آأرى آأن يفعل، وا 

ذا قدم من السفر يقبل ساملا، وقال: ش يخ يقبل ش يخا، فأأنكر احلديث وقال:    العربة آأن من مىض مل يكن يفعل ذل. قيل: اكن ابن معر ا 

 (.  ٢٤/١٤٧، كذا يف اجلامع ملسائل املدونة )ه الأحاديث فهتلكوا فهياال تتحدثوا مبثل هذ

الرساةل )ص   القريوان يف  انهتىى.  فيه  روي  ما  وآأنكر  اليد  تقبيل  مال  وكره(:  ١٦١وقال  املعونة ،  البغدادي يف  الوهاب  عبد  وقال 

  صاحلا   آأو  عاملا  يده  املقبل  اكن  ا ن(:  ١/١٦٠وقال ابن احلاج يف املدخل )، انهتىى.  اليد  تقبيل  ذل  من  وآأشد  املعانقة  وتكره(:  ٣/١٧٠١)

   ، انهتىى.غريه وآأجازه ،عنه  املشهور يف مال فأأنكره معا هام آأو

 . بذل   بأأس  ال:  قال  فتقبهل،  ابنته  فتتلقاه  سفر  من  يقدم  اذلي  عن  مال  وس ئل(:  ١٨/٢٠٥وقال ابن رشد اجلد يف البيان والتحصيل )

منا  نعم،:  يل  قال  هللا؟  عبد  آأاب  اي  لكه  بذل  بأأس  ال:  هل  قلت   به،  بأأس  ال :  قال  بيته؟  وآأهل  فأأخته  :هل  وقيل   ليس   الرمحة  وجه  عیل  يه  ا 

 غالمه  فيتناول  السفر  من  يقدم  الرجل  عن  مال  س ئل  وقد.  السالم  يف  اليد  تقبيل  ويكره(:  ٣/٤٤١، انهتىى. وقال يف املقدمات ) ذلة  قبل

ن:  فقال فيقبلها يده مواله آأو  ، انهتىى.  قال كام وهو. ا يل آأحب  ذل ترك ا 

منا: الأهبرى  (: قال٩/٤٦قال ابن بطال يف رشح البخاري ) ذا مال كرهها وا  ذا   وآأما به. ذل فعل ملن والتعظمي التكرب  وجه عیل اكنت  ا    ا 

نسان   قبل نسان  يد   ا   وتقبيل   جائز،  ذل  فا ن  لرشفه  آأو  لعلمه   آأو  دلينه   هللا  ا ىل  القربة  وجه  عیل  عورة   يكن  مامل   بدنه  من  شيئا  آأو   وهجه  آأو   ا 

 قال(:  ٢/٤٧٦وظاهر ما تقدم يأأابه. وذلا قال ابن انيج التنويخ يف رشحه عیل الرساةل ).  هللا، انهتىى  ا ىل  تقرب  السالم  عليه  النيب   يد

منا :بطال   ابن    انهتىى. خالفه، املذهب   وظاهر ،جفائز تهك بر  ترىج ومن الصاحل والرجل الأب  يد وآأما ،اجلبابرة الظلمة  يد تقبيل كره ا 

 آأو   عاملا  الغري  اكن  سواء  ظاهره  الغري  يد  آأي(  اليد   تقبيل  مال  وكره)(:  ٢/٤٧٥وقال عيل بن خلف املنويف يف كفاية الطالب الرابن )

 ، انهتىى.  النفس ورؤية الكرب ا ىل ويدعو الأعامج فعل من لأنه ،املذهب  ظاهر وهو زوجا، آأو س يدا آأو آأاب ولو غريه

منا(: ٢/١٠٧٠وقال زروق يف رشحه عیل الرساةل ) ليه يدعو ملا كرهه ا    اكن  ورمبا حظها يف ومساعدهتا النفس ورؤية والنخوة الكرب من ا 

براره  ويطلب   منه  التواضع  جيوز  ملن  اجلواز  عیل  الناس  ومعل. وقال:  للمكروه  ذريعة   : وزاد(  ٢/٣٢٦وحنوه يف الفواكه ادلوان )، انهتىى.  ا 

ذا  الكراهة  وحمل  املذهب،  ظاهر  وهو  سفر  من  قادما  آأو  حارضا  وادلا  آأو  س يدا  آأو  ش يخا  آأو  عاملا  اليد  ذو  اكن  ولو  الكمه  وظاهر   اكن   ا 

منا  كراهة،  فال  هيودي   آأو  نرصان  يدك  قبل  لو  وآأما   .مسلام  املقبل  عظمية،   النفس  ورؤية  الكرب  من  عليه  يرتتب   ملا  اليد  تقبيل  مال  كره  وا 

  والفضل   الرشف  ذوي  مع  فعلها  من  عیل  ينكر  ال  وابمجلةل  هللا،  عند   اليد  ذي  من  آأفضل  ابلكرس  املقبل  ولعل  املسمل،  آأخو  املسمل  ولأن

   انهتىى. زماننا، يف  معروف هو كام  والشحناء املقاطعة من يس تحقها  من  مع تركها عیل يرتتب  وملا الأحاديث، تكل يف لورودها

 ذل،  فعل  الشأأن  فليس   نفسه   يد  وآأما  .الغري  يد  واملراد.  يكره  بل (  اليد  تقبيل)  يندب  ال(  و )(:  ٤/٧٦١وقال الصاوي يف بلغة السال )

ن ن  اليد  تقبيل  كراهة  وحمل.  فيكره  وقع  وا  ال. )كراهة  فال  اكفر  يدك  قبل  فلو  مسلام  املقبل  اكن  ا   آأن  حص  ما  محمل  وعليه(  بركته  ترىج  ملن  ا 

  وسمل  عليه  هللا صیل  يده  قبل  مال  بن  سعد  آأن  وروي  .ورجليه  يديه  ابتدروا وسمل  عليه  هللا  صیل النيب   عیل  قدموا  ملا  القيس  عبد  وفد

 آأمحد س يدي وقال .وطلبا  هنيا  اكليد والقدم والكتف اكلرآأس الأعضاء من اليد غري وحمك .يطلب بل ،يكره فال ،وصاحل وش يخ وادل من

براره  ويطلب  هل  يتواضع ملن اجلواز عیل الناس ومعل: به  هللا نفعنا زروق  ، انهتىى. وتقدم الكم زروق. ا 
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 آأقوال الشافعية (  ٣) 

ذا(:  ٤٠٦/ ٢وقال الرواين يف حبر املذهب )   آأن   روي  ملا  ،يكره  مل  س نه  كرب  آأو  علمه  آأو  لزهده  يعظمه  اكن  فا ن  غريه،  يد  تقبيل  آأراد  ا 

 حت  يل  ائذن:  قال  مث  .هل  فأأذن   ،وهجك  آأقبل  حت   يل  ائذن:  هل  فقال  الكمه  فاس تحسن  وسمل  عليه  هللا  صیل  هللا  رسول  عند  قعد  آأعرابيا

ن  .هل  يأأذن  فمل  ل  آأجسد ، دينه  ثلثا  ذهب   لغناه  لغين   تواضع  من:  وسمل  عليه  هللا  صیل  لقوهل  ،جيز  مل  لسلطنته  آأو  غناه  لأجل  يعظمه  اكن   وا 

 (.  ١/١٨٩( وادلرر املنترثة )٦٣٩انهتىى. وس نده ضعيف، راجع املقاصد احلس نة )ص 

  يده   تقبيل  وآأما  ال خرة.  آأهل  من  وحنومه  والعامل  والزاهد  الصاحل  الرجل  يد  تقبيل  (: يس تحب ٦٣٦/ ٤وقال النووي يف رشح املهذب )

  وتقبيل  حترميه.  ا ىل فأأشار  جيوز.  ال املتويل:   وقال الكراهة.  شديد  مفكروه ذل وحنو ابدلنيا ادلنيا آأهل عند ووجاهته وشوكته ودنياه لغناه 

  والرمحة  الشفقة  سبيل  عیل  والأنث   اذلكر   الأطفال  صغار  من  وغريه  وصديقه  قريبه  وودل   الصغري  ودله  خد  تقبيل  وآأما   كيده.  رآأسه ورجهل

  وال   ابالتفاق،  والقريب   الأجنيب   عیل  حرام  ابلشهوة  النظر  بل  غريه،  يف  آأو   ودله  يف  اكن  سواء  حفرام،  ابلشهوة   التقبيل  وآأما  فس نة.  واللطف

ال  بشهوة  القبةل  حترمي  من  يس تثىن    سفر   من  القادم  ومعانقة  فس نة.  وحنوه،  سفره  من  والقادم  امليت   الرجل  تقبيل  وآأما  وجاريته.  زوجته  ا 

  ذكران   اذلي   وهذا  وغريه.  البغوي  بكراههتام  رصح  مفكروهان،  الطفل،  غري  وحنوه  سفر  من القادم  غري  وجه   وتقبيل  املعانقة  وآأما  س نة.  وحنوه

 فيحرم   احلسن  الأمرد  فأأما  الوجه.  احلسن  الأمرد  غري  هو يف  غريه  يف  ومكروه  وحنوه  سفر  من  القدوم  عند   يس تحب   آأنه  واملعانقة  التقبيل  يف

  ويس تثىن  غريهام،  آأو  صاحلني  واملقبل  املقبل  اكن  وسواء  تقبيهل،  من   قريبة  معانقته  آأن  والظاهر  ال،  آأم  سفر   من  قدم  سواء  تقبيهل،  حال  بلك

 الشفقة، انهتىى، وهو الكم جامع وتفصيل رائع.  سبيل عیل احملارم من وحنوهام  والوادلة الوادل تقبيل هذا من

 آأقوال احلنابةل (  ٤) 

ذا س نة هو نعم: ا حساق قال. قال: عیل اال خاء يقبل الرجل يد الرجل؟قال ا حساق بن منصور الكوجس لأمحد بن حنبل: و    وجه  عیل اكن ا 

حساق بن راهويه )بدعة ذل غري وعیل وجل عز هللا يف احلب   (. ٩/٤٨٩٩، كذا يف مسائل اال مام آأمحد وا 

 بن  جماهد  عليه  ودخل  .وجسوده  ركوعه  يف  ورافعه  ويسجد  فريكع  آأمسكه  قامئا  مرضه  يف   يصيل  آأيب  يزل  ملوقال صاحل بن آأمحد بن حنبل:  

  يقبل  وجعل ،الساعة وجل  عز هللا عیل وردت لو تبايل ما ل  يشهدون اخللق  هذا ،البرشى جاءتك قد ،هللا عبد ابآأ  اي :فقال  موىس

   (.١٢٧، كذا يف سرية اال مام آأمحد بن حنبل )ص لسانه ا ىل فأأشار ،هللا عبد آأاب اي  آأوصين  :يقول وجعل ويبيك يده

  تدينا   والرآأس  اليد  وتقبيل  املعانقة  تباح:  (١/٣٣٢وتبعه السفاريين يف غذاء الألباب )  (٢/٢٥٨وقال ابن مفلح يف الأداب الرشعية )

كراما ابحته  عدم  هذا  وظاهر  الشهوة،  آأمن  مع  واحرتاما  وا  وقال املروذي سأألت آأاب    . آأوىل  والكراهة  الشافعية،  بعض  واختاره  ادلنيا،  لأمر  ا 

ن اكن عیل   ،قد قبل آأبو عبيدة يد معر بن اخلطاب ريض هللا عهنام  ،عبد هللا عن قبةل اليد فقال: ا ن اكن عیل طريق التدين فال بأأس وا 

ال رجال خياف س يفه آأو سوطه. رآأيت آأاب عبد هللا كثريا يقبل وهجه ورآأسه وخده وال يقول شيئا،  :ن حيىي وقال همنا ب طريق ادلنيا فال ا 

ورآأيت يعقوب    ،ورآأيته ال ميتنع من ذل وال يكره، ورآأيت سلامين بن داود الهامشي يقبل جهبته ورآأسه وال ميتنع من ذل وال يكرهه

براهمي يقبل وهجه وجهبته. لامء والفقهاء واحملدثني وبين هامش وقريش والأنصار يقبلونه يعين  رآأيت كثريا من الع   :وقال عبد هللا بن آأمحد  بن ا 

وقال اخلالل    آأابه بعضهم يديه وبعضهم رآأسه، ويعظمونه تعظامي مل آأرمه يفعلون ذل بأأحد من الفقهاء غريه، مل آأره يش هتىي آأن يفعل ذل.

 قال: مل آأبلغ آأان ذاك. .آأاب عبد هللا ائذن يل آأن آأقبل رآأسك اي :قلت لأيب عبد هللا آأول ما رآأيته :آأخربن ا سامعيل بن ا حساق الرساج قال

وقال الش يخ تقي ادلين    .وقال ا سامعيل بن ا حساق الثقفي: سأألت آأاب عبد هللا قلت: ترى آأن يقبل الرجل رآأس الرجل آأو يده؟ قال نعم



 جزء يف تقبيل اليد

30 
 

ال قليال. وذكر ما رواه آأبو  )يعين ابن تميية(:   ابن معر آأهنم ملا قدموا عیل النيب صیل هللا    داود وغريه عنتقبيل اليد مل يكونوا يعتادونه ا 

وقال سلامين بن حرب:   وكرهه آ خرون كامل وغريه.  ،ورخص فيه آأكرث العلامء كأمحد وغريه عیل وجه ادلين  .عليه وسمل عام موته قبلوا يده

ذا    ،يهنىى عنه بال نزاع اكئنا من اكن  وآأما ابتداء اال نسان مبد يده للناس ليقبلوها وقصده ذلل فهذا  .يه السجدة الصغرى خبالف ما ا 

ال  معصية  الظامل  يد  تقبيل  بأأن  اجلوزي  ابن  ورصحوقال:    انهتىى الكمه.  ،اكن املقبل هو املبتدئ بذل  يف  وقال  .خوف   عند  يكون  آأن  ا 

  بن  سفيان  وقبل  يده،  تقبيل  للعامل   التواضع  ومن  : قال  .هل   نفسه  ويذل   للعامل  التواضع   يف   يبالغ  آأن  للطالب   ينبغي  : احلديث   آأحصاب  مناقب

   ، انهتىى ملخصا، وراجعه وال بد.رجهل   وال خر اجلعفي عيل بن حسني يد  آأحدهام عياض بن والفضيل عيينة

كراما  تدينا  والرآأس  اليد  تقبيل  يباح(:  ١٥٧/ ٢وقال الهبويت يف كشاف القناع ) ابحته  عدم  وظاهره  الشهوة،  آأمن  مع  واحرتاما  وا    لأمر   ا 

 ، انهتىى.  املنظومة رشح يف املصنف قاهل الهنىي،  حيمل وعليه ادلنيا،

 خالصة الأقوال (  ٥) 

، مس تحب عند الشافعية ومباح عند احلنابةل، ومكروه يف ظاهر مذهب مال اليد عیل سبيل اال كرام واملودةتقبيل حفاصل ما تقدم آأن 

وجوزه بعض آأحصابه اكلأهبري وابن بطال وزروق والنفراوي والصاوي. وآأما احلنفية فنص عیل كراهته محمد يف اجلامع الصغري والطحاوي  

ذا  جوازهآأيب يوسف    عن الطحاوي عن  يف خمترصه ومل يذكرا خالفا فيه. وحىك املرغينان وقايض خان . واملتأأخرون من احلنفية آأابحوه ا 

ذا آأمن الشهوة ومل يكن لأمر ادلنيا. و   .اكن عاملا آأو متورعا آأو عادال آأو ممن يس تحق التعظمي واال كرام اكلوادلين واملشاخي قبةل  آأما  هذا لكه ا 

   .جفائز بال خالف واملوىل لزوجقبةل الشهوة لآأو والرمحة للودل والوادل الشفقة 

هنابقول وكيع بن اجلراح: اجلزء  وآأخمت هنا، لل خرة قبلت  حني صلحت  ا  ومبا روى   (.١١، رواه ابن الأعرايب )لدلنيا قبلت  حني فسدت وا 

احلديث )ص   علوم  يف  )(  ١١٣احلامك  )١٣/١٠٣واخلطيب  احلنابةل  طبقات  يعیل يف  وآأبو   )١/٢٧٣( عساكر  وابن  و    ٥٢/٦٨( 

  ا ىل   وجاء   احلجاج   بن   مسمل  مسعت :  يقول   القصار  محدون  بن  آأمحد  حامد  آأاب  مسعت:  قال  الوراق   محمد  بن  آأمحد  نرص   آأيبعن  (  ٥٨/٩١

 يف  احلديث   وطبيب   احملدثني  وس يد  الأس تاذين  آأس تاذ  اي  رجليك  آأقبل  حت   دعين :  وقال  عينيه،  بني  فقبل  البخاري،  ا سامعيل  بن  محمد

     (: ذكرته لبيان التعامل، انهتىى. ١/١٦٧) يف خامتة جوابه . قال ش يخنا يف اليواقيت علهل

يوم ه، وفرغت منه يف ال ١٤٤٠س نة  هللا احملرم  من شهر    السادسبداأته يف اليوم  هذا ا خر اجلزء،  عفا هللا عنه:    عبد الضعيفقال ال 

آهل وعیل محمد س يدان عیل وسمل هللا صیلامحلد هلل آأوال وآ خرا، و و  ،الثالث عرش بعد آأس بوع  . اأمجعني وحصبه ا


